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Tas, kurs neturi namų, te-

Metams $3.00, pusmečiui $1.50.
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į gu neplėšia namų kitų, bet te-
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;; mas neleidžia mums tikėtis,

gu jis stropiai darbuojasi ir

į! kad tautos dora bujotų ten,
| kur tikybiniai prineipai atmes-

pasistato sau, tokiuo būdu jis
pavyzdžiu užtikrins saugumą
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savo namų, kuomet juos pa
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Nepaklausė kaizerio,
neteko sosto.
Taikai durys uždarytos.
NENORĮ KARIAUTI PRIEŠ
AMERIKĄ.
Vokietijos kanclierius Bethmann-Hollweg kovo 29 d. lai
kė prakalbą Reichstage. Tarp
kito ko pasakė:
“Vokietija neturėjo nei mar
iausio noro užpulti Suv. Valnei dabar jį turi.
Nie
kuomet nenorėjo karės su Su
vienytomis Valstijomis ir neno
ri dabar.”
CARAS NEKLAUSĖ KAIZE
RIO, TAI NETEKO
SOSTO.

Kaulink atsinešimo į Rusiją
kanclierus pasakė:
“Dabar platinamos šmei
žiančios paskalos būk Vokieti
ja norinti panaikinti sunkiai
ingytą Rusijos tautos laisvę ir
būk Vokietijos kaizeris norįs
sugrąžinti carui valdžią ant
vergiškų pavaldinių,
Aš aiškiai sakau, jog tai melas ir
eižtas.”
____

PRISIEKĄ RUSŲ MINISTERIŲ.
Rusijos naujosios valdžios
ministeriai kovo 29 d. sudėjo
šitokią prisieką:
“Aš, kaipo narys laikinos
valdžios, įsteigtos valia žmo
nių ir Dūmos sumanymu, pri
žadu ir prisiekiu prieš Visaga
lį Dievą ir savo sąžinę ištiki
mai ir teisnigai tarnauti dėl
laisvės ir pilietiškos lygybės ir
visuose reikaluose, man paves
tuose, slopinti visokias pas
tangas, tiesiogines ir netiesio
gines sugrąžinti senąją val
džią.
Prisiekiu, kad panaudosiu
visą savo išmanymą ir galę pil
nai išpildyti visus darbus, ku
riuos paėmė laikinoji valdžia
žmonių akiveizdoje.
Prisie
kiu, kad darbuosiuos iš visų
pajėgi] kuogreičiausia sušauk
ti slaptu, tiesioginiu ir visuo
tinu balsavimu konstitucijinį
kongresą; prižadu pavesti į
kongreso rankas visą valdžią,
laikinai mano pildytą kartu
su kitais valdžios nariais, pri
žadu nusilenkti prieš žmonių
valią, kuri išsireikš kongrese,
kaslink valdžios formos ir pa
matinių Rusijos įstatymų. Te
gu Dievas man padeda išpildy
ti tą prisieką.”

Pasakė dar, jog 1905 m.,
kuomet Rusijoj kilus revoliuci
ja, tai kaizeris carui pataręs
duoti žmonėms laisvės ir jei ca
ras būtų tuomet klausęs kaize
rio, tai jis būtų tebeturįs sos
tą.
Apie taiką neužsiminė. Ne
užsiminė apie atšaukimą submarinų karės, dėl kurios Ame
rika eina karėn.
Pasakė, jog KAS BUS UŽ PUSMEČIO.
submarinų karė pradėta prieš
Texarkana, Ark. — Suv.
nelegalę Anglijos blokadą, o ne Valstijų senatorius Kirby, iš
prieš Ameriką.
TAIKOS DURYS UŽDARY
TOS.

važiuodamas į IVashingtoną,
pasakė, jog už pusmečio šio
je šalyje bus muštruojama 1.500.000 kareivių.

AVasliingtono diplomatai po
UŽPULSIĄ ITALIJĄ.
Vokietijos kanclierio prakal
bos Reichstage, sako, jog da
Italijos gen. Di Rossi tvirti
bar taikos durys uždarytos.
na, jog austrai yra pasirengę
Prez. Wilson balandžio 2 d. pa
labai smarkiai užpulti Ttalijąprašys kongreso paskelbti kaSako, jog įveikę italus ir už
kariavę šiaurinę dalį užpultų
paskiti pietinę Franciją.

SUJUDINO RUSUS.

Kuomet pasklido Rusijoj gan
dai būk vokiečiai dabar pie
nuoja prieš Rusiją didelius žy
gius, tai tie gandai sujudino
visą Rusiją.
Valdžia sujudo
rengtis prie atrėmimo prieši
ninkų.
Ypač valdžia žiūri,
kad amunicija būtų gaminama
ir kad gera transportacija bū
tų padaryta linkui fronto.
Valdžia stengiasi pakelti armijos.dvasią. Kuomet buvo pri
imama prisiek a naujai val
džiai, tai gen. Brusilovpi buvo
padaryta didelė demonstracija.
Kareiviai jį nešiojo ant savo
pečių. Buvo nešami dideli rau
doni skydai su žodžiais:
‘ ‘ Tie, kurie buvo užpakaly• je pergalėjo dinastiją; mes
priešakyje pergalėsime prieši
ninką.
Tegyvuoja Brusilov,
tautos didvyris.

VISI NUO ANKSTO TUR
PRADĖTI.

242 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS., KOVO (MARCH) 31 d., 1917 m.

1879.”

‘ ‘ Entered as second-class matter September 22 1915 at the post offiee at Boston, Mass., under the Act of Mareh
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Mūšiai ties Jeruzo
Ant Rusų neužpuls.
•

SUMUŠĖ TURKUS TIES
JERUZOLIMU.
Anglijos kariuomenė uždro
žė dideli smūgį turkams į pie
tus nuo Jerozolimo.
Turkai
v•
pralaimėjo ten didelį mūšį.
Turkų pusėje ten buvo 20.000 kareivių.
Visa ta armija
tapo išblaškyta ir 900 turkų
pateko nelaisvėn.
Tarpe nelaisvių yra vyriau
sias turkų vadas, visas oficierių štabas 53-čios divizijos,
keturi austrų oficieriai ir 32
austrų ir vokiečių kareiviai.
Sumuštieji turkai netvarko
je bėga.
.Jie susimetė ties Jeruzol’mo sienomis.
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SČIAI.

KAIZERĮ ĖDA R

L. D. S. Augimas
Tokia maža kolonija kaip
Nuo Sausio 1 d. 1917 m. prisi
rašė prie L. D. S. šie nariai: Poųuonock, Conn. suprato or
ganizacijos reikalingumą ir ko
1 kp. So. Boston, Mass.

Muraška Aleksandras, Šūkis kią naudą galima turėti iš jos,
Juozas, Giedraičiutė K., Ša- iš sykio susirašė 25-nauji na
riai, tą turėti) padaryti ir ki
parnis Jonas.
bai susikrimtęs ir t odeši negali 4 kp. Athol, Mass.
tos, jog ir visur toji pati naš
pasveikti.
Balinskas Jonas, Dragūnas ta spaudžia kiekvieną darbi
_______ i
Kas., Mikonis K., Gabriju- ninką.
.
..
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TRUMPESNĖS ŽINIOS.
Ligšiol mūsų socijalistai višiūnas S., kun. A. Petraitis,
Kučinskas J., Tamonis J., sur piršdavosi darbininkams Į
Šveicarija ir JapcĄija pri
Grigaliūnas Ant ir Gasiūnas vadus iš to darydavo sau biznį
pažino naująją Rusijos val
pasinaudodami jų sunkiai už
Long.
džią.
dirbtais centais.

z’
Kaizeris gydomas Hambur
ge.
Jo liga nedidelėj bet la

5 kp. Waterbury, Conn.

5

Anglijos sufragistės ėmė
,
reikalauti
ikalauti balsavimdt
balsavimo teisės.
Sufragiečių vadovė Pankhurst
rašė laišką premierui tame rei
kale.

Stankevičius V., Matusevičia K., Zienius J.; Jurge
laitis J., Zujus J., Vituris
V. K., Motiejaitis S., Ramažauskas J., Draugelis P., Vulevičia D., Žilinskas Jonas,
Verbvlas J. ir Vasiliauskas
V.

Kiek tai visokių nesusipra
timų, streikų buvo darbininkų
su darbdaviais ir kur tik vado
vavo socijalistai, aidoblistai
beveik visur be pasekmių bu
vo pralaimėta.

mėnesius, o paskui, kol atida
ro sortaunes tabokos,, atsieina
tris, keturias ir daigiau sa
vaičių išbūti be darbo, o čia
viskas brangsta.
Tad suma
nė ir darbininkai sušaukti su
sirinkimą įr pagarsino ant ko
vo 4 d. susirinkti.
Apkalbėję
savo padėjimą, pagaliaus nu
tarė, kad ant ūkės, kur pusę
metų tedirba, o antrą pusę rei
kia kur kitur ieškoti darbo ir
da po keletą dienų atseina su
gaišti, tai šiemet pigiau nega
lima dirbti, kaip už $2.75 die
noj ir kad turėti tame geresnį
susirišimą, tai visi nutarė pri
sirašyti prie Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos, ką ir padarė.
Tą savo nutarimą patalpino
angliškuose laikraščiuose.

Tai ūkininkai — tabokos
augintojai — labai supyko ant
darbininkų, kam tą paskelbė
laikraščiuose ir ūkininkai duoI
jaus turėjo vėl susirinkimą.
Nesenai buvusis streikas cu- Nežinau ar kas kvietė darbi
Belgijos karalius Albertas I
kemės darbininkų Brooklyn, I ninkų komitetą dėl pasikalbė
Dabar susitvarkę
anglai buvo išlėkęs orlaivyj< ir tėmi8 kp. Cambrdge, Mass.
N. Y. kur vadovavo taip jimo ar darbininkai patys tą
pradės mūši,
kad užimti Je- jo priešininko pozici|as.
H
Iš
Stankevičius A., M. žižas,
vadinami progresyviškieji, li sugalvojo išrinkti vieną savo
ruanlimą.
vokiečių pusės ėjo sūriai, bet
Rapšaitė Ona,
Jablonskis
komitetą dėl pasikalbėjimo.
ko pralaimėtas.
Diena po dienai šventasis vis nepataikė.
Al., Žižis Kaz., BraždžiūniuPhiladelphijoj neapseita be Bet kaip darbininkai nuėjo tą
miestas gali pakliūti Į anglų
tė A., Šalčiunas Mik ir Karrankas. .
riaušių ir dar nesimato, kad vakarą, tai ūkininkai neįsi
Austrijoj bulvių pagal kor
pinskaitė P.
kas nors būtų galima išlaimė- leido, sakydami, kad jokių
Turbūt anglai yra pasiryžę teles tegalima gauti po 1 svarą
12 kp. Brooklyn, N. Y.
darbininkų čia nereikia.
ti.
iki Velykų paimti Jeruzolimą. savaitėje ant žmogaus.Misiūnas A. ir Janulionis K.
Kovo 11 d. buvo susirinki
So. Bostone adatinės darbi mas pašelpinės Dr-stės šv. Ka
13 kp. Philadelphia, Pa.
PALIEPĖ IŠSINEŠTI.
Meksike apie TaĮipico ir
Imbrasas Ig., Mameniškis A-, ninkai buvo ištraukti ant strei zimiero Kar.
Tą dieną p.
Vera
.Cruz
žibalo
kogapanijos
Iš Atėnų, _ Graikijos sosti
• Šapaila P^-ir Bačiulis- Joną*. ko kokios ten. progresyviškos JnrrasP. Kranansfca.*,- -artėjęs
unijos, iš lietuvių vadovavo ant susirinkimo padavė pirmi
nės, atėjo žinia, būk Graiki paleido 2.000 vokiečių darbi 18 kp. Paterson, N. J.
taip-gi neapseita ninkui Dr-stės laiškelį. Pabai
jos valdžia pareikalavo, kad ninkų.
Karalius J., Ramonas J. ir Dusevičia,
be
riaušių
ir
po kelių savaičių I gus reikalus Dr-stės pirminin
Italijos kariuomenė pasitrauk
Vyšniauskas Juozas.
Belgijos
darbininkai
atsi

turėjo grįžti į darbą be pasek kas laiškelį perskaitė, kad p.
tų iš Epyro provincijos Į Av20 kp. Chicago, III.
šaukė į neutralių šalių darbi
mių.
*
,
loną.
Naujokas Juozas.
J. P. Kranauskas turi ką tai
ninkus, kad gelbėtų. Vokie 22 kp. Brighton, Mass.
Taip-pat tos pačios unijos pakalbėti.
Tada p. J- P. Kra
y'j _ _2__
a
v•
• v•
čiai Belgijoj uždarę dirbtuves
NIEKO SVARBAUS
Pocius P. Apšiegaičiutė A., ' organizatoriai buvo pradėję ti nauskas nedaug ką kalbėjo, tik
ir belgai negauną darbo.
Tu i Dirsa St., Kudurauskas S- ir organizuoti Bostono eukemės
NEBŪSIĄ.
pasisakė, kad jis yra nurink
rį arba pasiduoti ir važiuoti Į
darbininkus, surašė apie 200 tas nuo kooperacijos ūkininkų
Javasas
Ant.
Iš Vokietijos pranešama,
Vokietiją ant darbų arba badu 25 kp. Chicago, m.
j narių ir pabėgo su visais pini
tabokos auginimo delegatu ir
jog vokiečiai prieš rusus šiuo
mirti. 500.000 darbininkų esą
gais, kuriuos surinko už įstoji prašė, kad darbininkai išrin
Balčiauskaitė P.
tarpu nieko žymaus nedarysią. be darbomą ir ligšiol nesirodo tiems ktų komitetą ant kovo 15 d28 kp. New Haven, Conn.
Dabar ten prasidėjo pavasaris,
Mickevičius J., Jankevičius darbininkams.
vakare dėl pasikalbėjimo. Sakė
upės ištvino, žemė pabliuro ir
Du Anglijos mažu kariniu
Visus atsitikimus surašyti, būk jie (ūkininkai) girdėję,
P., Tamulevičius V. ir Saunieko negalima dartvi.
Ne laivu nuskendo.
Vienas ūžė- i ris J.
kur buvo skaudžiai darbinin kad darbininkai reikalaują ne
mažai praeis laiko, kol bus jo ant minos, antras nusken- į
kai nuskriausti užimtų per galimų daiktų, būk norį po $3
29 kp. Chicago, Dl.
galima, ką nors pradėti veik do susikūlęs su kitu garlai-:
Lesčiauskas K. ir Dailvdė J. daug vietos ir tas būtų berei dienoj ir subatoj nuo pietų na
ti prieš rusus.
Tai šiuo tar
viu.
kalinga.
30
kp. Baltimore, Md.
mon.
Bet darbininkai nebu
pu visu frontu nuo Baltikos iki
Tai-gi palikdami viską į ša vo apie tai užsiminę. Tada AMažeikienė Z.
Karpatų nieko ypatingo nebus Atsistatė Švedijos ministeriai.
lį turime imtis už darbo ir kur domas Naiva atsistojo ir pasa
32 kp. Pittston, Pa.
veikama.
Karalius Gustavas jų atsista
tik galima prie kiekvienos pro kė, kad čia ne vieta tuos rei
Kizevičius
P.
ir
Rinkevičius
Gal žymesnių ir smarkesnių
tymų priėmė.
gos aiškinti darbininkams L. kalus apkalbėti.
J.
Sakė, yra
veikimų šiuo tarpu bus Rumu
D.
S. naudingumą.
L. D. S. išrinktas komitetas: Kazimie
33
kp.
Hyde
Park,
Mass.
nijos fronte.
Anglijoj ima trūkti petrokuopos tuyėtų išrinkti tam tik ras Juzėnas, Izidorius Jaka
į
Pazereckas J.
leumo. Todėl nuo balandžio 1 34 kp. Scranton, Pa.
ras komisijas, kurios susineš vonis ir aš (t. y. Adomas Nai
d.
nebus
išduodama
automobi

tų su viena iš didžiausių uni va).
Pakeltis J.
ATSIMUŠĖ Į HINDENBUR
lių
laisnių.
jų kaip tai Amerikos Darbo
37 kp. Lewiston, Me.
GO LINIJĄ.
Atėjus paskirtai
dienai,
Karčiauskas K., Ribokaitė Federacija, apie kurią labai
Vakariniame fronte apsisto
Kaip
Vokietijoj skelbiama, jog Iplačiai ir net kelius sykius bu nuėjo ir darbininkai.
A. ir Simojauskiutė Ant.
jo smarkavimai.
Talkininkai talijoj prasidėjo riaušės dėl
ten
kas
buvo,
tai
nežinau.
Tik
42 kp. Painesdale, Mich.
I vo rašyta “Darbininke.”
atsimušė į taip vadinamą Hin maisto.
ant
rytojaus
girdėjosi,
kaip
Riaušių buvo Turi
Iškilus nesusipratimams
Pociūnas R. ir Ivanauskas
denburgo liniją. Vokiečiai pa ne,
Florencijoj, Milane ir
darbininkų
su darbdaviais pa ūkininkai, pasakojo — kam
R.
sislėpė už tos linijos ir atremia Genuoj.
imti į savo rankas vadovavi reikėję eiti komitetui, kad jie
43 kp. Ansonia, Conn.
talkininkų antpuolius.
mo rolę ir jau daugiaus nepri nieko nesakę, o jie nutarę šie
Baltrušaitis Jonas.
Chicagoj Woman’s Ass’n
leisti tų, kurie tik iš to pasi met mokėti po $2.50.

Petrograde amunicijos dar
bininkai netik sutiko dirbti
daugiau, kaip 8 vai. dienoje,
bet dar pareikalavo, kad visi
inžinieriai ir perdėtiniai dirbtų
tiek, kiek paprasti darbinin
EX-CARAS PATENKINTAS
kai. Vienas darbininkų va
r.ei'n
SAVO LIKIMU.
das pasakė: Su kiekvienu, kurs
ė.#
Rusijos ex-caras pilnai pa
eis dabar streikan, bus apsiei
tenkintas
gyvenimu kalėjimeta, kaip su išdaviku,”
palociuje.
Ryte kelia anksti,
/■
-•
daug vaikščioja ir mankština
RYŽTASI KARIAUTI.
Nei
Rusų karinis ūpas kasdien si, kad būti sveiku.
kiek
nesiguodi
užlaikymu.Daukįla.
Ryžtasi sumušti vokie
čius.
Artilerijos brigada, ku giausia laiko praleidžia sodne
ri ligšiol buvo Petrograde, iš prie paločiau®.
Naujosios valdžios ex-caras
siprašė karės ministerio leisti
prašė išleisti sūnų Aleksiejų į
frontam
Darbininkai, dirbantieji a- Norvegiją, dėl jo silpnos svei
Leidimas dar negau
municijos dirbtuvėse, atsisakė katos.
nuo vai. darbo dienos ir dirba tas.
Koplyčioje laike pamaldų,
ilgiau bi tik prigelbėti armi
Rusijos socijalistai galop ap
kuomet
ex-caras pihmu sykiu
jai.
i
reiškė, jog remia karę. Savo
pamaldose dalyvavo, tai laike
kime sakė:
maldos už dabartinę .Rusijos
ŽYDŲ PULKAS.
“Centralių valstybių perga
valdžią caras pirmas atsiklau
New Yorke keletas žydų tur
lė atvestų mums suirimą ir su
pė.
grąžintų seną valdžią. Reikia tuolių sumanė suorganizuoti
dabar, labiau,, negu bile kadą žydų pulką, jei Ameriką stotų
Ispanijoj paskelbta karės
tęsti karę prieš paskutinę mo- stijas nei dabor jo turi.
Niestovis?
narchinę Europos tvirtovę.” •’ atsišaukimą. *’

---------- |
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of Commerce pienuoja skelbti
kiaušiniams boikotą ir apseiti
per Velykas be kiaušinių, kad
priversti trustus nupiginti kai
nas.
«
4

—■ ■
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Vokietijos valdžia užginči
ja pranešimus, būk Vokietijos
miestuose buvę sumišimų po
perversmių Rusijoj.

Vokiečių ginkluotas laivas
Pacifike nuskandino Japonijos
karinį laivą.

PASAKOJO APIE SAVO
PA
S.
Newark’e, N. 1r. angliškas
laikraštis “The Si ar Eagle’*
indėjo ilgą pasakoji (ną lietuvio
Ąisakojimai
kareivio, kurio
buvo indėti pereitaiit “Darbininko” numeryje. VTo kareivio vardas yra J laš Žurauskas.
1
J
’ N»
I ■
į
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44 kp. Poąuonock, Conn. -

Rudokas T., Strazdas A., Cilinkevičius M., Čepulis Ant.,
Pocius Julius, Kedikas J.,
Savickas A., Jegelevičius J.,
Muleronka B., Soja V., Sa
vickas A., Pociūnas Ant.,
Vilkovasa J., Butėnis J.,
Jakavonis Iz., Čegialis K.,
Jasionis J., Juzėnas K., Mi
liauskas M., Mickevičia V.,
Petručionis D., Pilkonis A.,
Petručionis R. ir Strazdas J.
Strazdas Justinas.
Labai mažai gautą naujų
narių/
Kur-gi kitos mūsų kuopos,
kad per tris mėnesius negavo
nei vieno nario.
Priežastis gal bus ta, kad
mes permažai rūpinamės savais
reikalas, tai yra L. D. S. reikalais.
Būtų gerai,, kad kiekviena
kuopa nurodytų f kliūtis, kurios neleidžia plėtoties L. D. S.

naudoja ir skaudžiai nuskriau
Kovo’ 18 d. buvo susirinki
džia.
mas darbininkų.
Tai komite
Gana tylėti, daugiaus kal tas darbininkų visai kitaip sa
bėkime ir veikime.
kė.
Delegatų ūkininkai vi
L. D. S. Fin. Rašt. dun neįsileido, tik tarpdury
je pasitiko ir pradėjo klausti
POQUONOCK, CONN.
ko jie (darbininkai) nori nuo
ūkininkų. Tai komitetas dar
Darbininkai susiprato ir
bininkų tarpduryje stovėda
susiorganizavo į L.D.S.
mas pradėjo atsakinėti tik nuo
Prašvitus pavasariui ir už savęs.
O kas link darbinin
giedojus paukšteliams, sujudo kų reikalavimų, tai visai nie
ūkininkai (farmeriai) ir kartu ko nesakė, tik pasakė, kad tai
darbininkai.
yra slaptybė.
Visųpirma sušaukė ūkinin
Šią dieną, kovo 25 d. prisi
kai darbdaviai susirinkimą ir rašė 25 nariai į L. D. S. ir nu
po to paleido gandą (nežinia tarėme reikalauti tos pačios al
ar ūkininkai ar kas kitas jų gos t. y. $2.75 dienoj ir nuta
vardu), kad ateinančią vasarą rėme, kad kuris ūkininkas
darbininkams daugiau nemo- dar neprasigyvenęs gerai, o
kės kaip po, $2.25 dienoj,
priguli prie L. D. S., tai kaip
Tada darbininkai labai nu- galint jam padėti apdirbti jo
šuninė,
Po tiek gauti ant ū- sklypelį. Vienu žodžiu gelbėt,
kės, permažai.
Vidutiniai ū- kad kiltų augštyn.
kio darbininkai išdirba apie 6
M B. Juškevičia.
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Begėdiškas Lietuvos pirmei
vių žygis.

Vienas iš svarbiųjų Lietu
vos Atstatymo. Bendrovės tik
slų yra tai organizavimas lie
tuvių amatninkų verteivių ir
profesionalų kaip tų, kurie ke
tina po karei grįžti Lietuvon,
taip ir tų, kurie mano pasi
likti Amerikoje.
Senai jau Amerikos lietu
viams reikėjo surinkti kuopilniausias statistikas ■* iš mūsų
prasisiekusių brolių gyveni
mo, bet vis tas dalykas buvo
atidedamas į šalį, laukiant
progų, laukiant, kol atsiras
įstaigos, kurios panorės tuo
mi užsiimti. > Dabar jau pro
gos atsirado ir yra kas tuo da
lyku rūpinasi — tai Lietuvos
Atstatymo Bendrovė.

Šiuomi tatai ir kreipiamės
į Amerikos lietuvius, kurie tik
prijaučia mūsų darbui, kad
atsišauktų, o mes pasiųsime
tam tikras blankas ir paaiški
nimus, kaip reikia jos išpūdy
ti. Lai atsišaukia mūsų aak-

tarai, advokatai, mokytojai,
klerkai ir t. p.; lai atsišaukia
—————
•.
J • . ..
amatninkai: raidžių statytojai,
Nesmagu ir nejauku šiuo kiete persiųsti Vilniun A. Sme- kalviai, plyčiai, kurpai ir t. p.
svarbiuoju momentu, kuomet tonos vardu. Nikitinas Liu- Lai atsiašukia ir mūsų verteivisas savo pajėgas turėtume bomirskio pasiuntiniui visus viai: krautuvninkai, agentai ir

nukreipti Lietuvos linkui, kel- pinigus perdavė, dar nepasiti aikštėn tos pačios Lietuvos taręs su p. P. Leonu Centra
tėvynės vaikų nedorus darbus, linio Komiteto vice-pirmininkuriais pasibiaurėti turėtų ku, kuris tuo laiku, buvo ten
kiekvienas lietuvis, tėvynainis, siųstas C. K. pasimatyti su A.
gerbiąs žmoniškumą ir prsi- Smetona Centralinio komite
laikąs visuomeniško gyvenimo to ir jo ingaliotinių Stockholišdirbtų principų. Bet yra me veikimo reikalais.
Įsitėatsitikimų, kurių užtylėti ne mykit gerai šį dalyką, kad Ni
galima, kurie užslėpti galėtų kitinas visus pinigus indavė
dar labiau mūsų visuomenę su lenkų ingaliotiniui, apie tai
gadinti ir sudaryti jos tarpe visai nepasitaręs su p. P. Leo
nesveikumo, tiesiog baisios li nu. Nikitinui buvo įsakyta
gos šaltinį, kurs savo nuodais Tatjanos komitete, jeigu neat
visą tautą galėtų užkrėsti.
važiuos vienas iš šaukiamų
Jau buvome pradėję manyti žmonų — lietuvis, ar lenkas
ir tikėti, kad karės audros — kad visi pinigai turi būti inLietuvoje mūsų pirmeivius iš teikti atvažiavusiam, kuris tu
mokins gerbti kitus, priduos rės persiųsti kitai tautai ski
jiems padorumo ir padarys riamą jai dalį.
juos naudingais visuomenės
Paskui lenkai su tais pinidarbininkais. Bet kaip skau’. Iš
4žiai mūsų apsirikto ir užsiviL
100.000
skirtų
Lietuvoje
ta! Iš Petrogrado mus pasie». . x, - gyvekę žinios tiesiog mus nustebi- "f"'’™ Jant’ ^vargeliams
.
..
ininiPTi ipniviams TAkn tik apie
am p
no. “Naujoji Lietuva” savo pinigų lietuviams teko
paskutiniais pasielgimais SU- 10.000, kiti nuėjo lenkiškos
mušė visas ligšiol pirmeivybės kultūros kėlimui.
Šitaip, rods visas dalykas
šulų padarytas nedorybes. To
buvo,
bet visai kitaip jį išaiš
liaus, kaip dabar pirmeivių
vadų nueita, žengti nebegali- j kino “Naujosios Lietuvos”
ma. Jie jau savo nedėkingo štabas, kurin ineina stambie
je karjeroje atsiekė visako ko ji liaudininkų ir demokrati] šu
- galėjo ir šiandieną, gali savo lai (Jų atstovai Amerikoje A/nuveiktais darbais pasidžaugti Rimka ir A. Bulota) Januške
ir pasididžiuoti. Nedorybių vičius, Bielskis, Zubovas ir
puodas kupinas — tegalima iš kiti. Jie begėdškai pradėjo
skelbti, kad Lietuvai skirtus
jo tik gerti.
Amerikos lietuviai turbūt pinigus pasiglemžė p. P. Leo
atsimena tas neaiškias žinias nas ir tam darodymus net sė
pasklydusias mūsų spaudoje, mė “Lietuvių Balse,” kur
kad lenkai sudorojo lietuviams griežtai priešinga mintis buvo
Savo begėdišku
paskirtus pinigus.
Kaip, ko išreikšta.
kiu būdu tas įvyko nebuvo aiš me taip toli nuėjo, kad net
kių žinių. Socijalistų laikraš pradėjo p. Leonui per savo laif
čiai “Naujienos” ir “Kelei krąštį grūmoti.
T*

•
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Surinkta statistika bus pa
naudota organizavimui mūsų
amatninkų, kad, pasibaigus
karei ir prasidėjus Lietuvos
atstatymo darbui, būtų žinia,
kur mūsų darbininkai, Lietu
vos atstatvtojai, yra. Be to
ištraukos iš tokios statistikos
bus pagarsintos ir spaudoje.
Blankų reikalaukit iš Ben
drovės, rašydami į
Lithuanian Development
Corporation,
200 Fifth Avė., Room 1125A.
New York, N. Y.

Laisvamanių
politika.
Dedame čia ištisai laišką, gau
tą iš p. J. G. Miliausko, Pittsburgh, Pa. Įsidomėjimo verta čia
taktika p. Lopatto’s, kurs, pate
kęs į Centralį Komitetą petr kata
likų organizaciją, ignoruoja ka
talikų nuomones, o vien tik se
ka laisvamanių politiką.
Gerb. “Darbininko*’ Redakcija!

Boston, Mass.
Leiskite man jūsų laikraštyj
tarti keletą žodžių A. L. C. K-to
reikaluose.
‘^Tėvynės” 11 numeryj per
žvalgoje pasakyta, kad A. L. C.
K-to posėdyj 11 kovo š. m.: “kun.
Augustaitis pranešė negalėsiąs
dalyvauti ir prašė atidėti susiva
žiavimą. — Nuo kitų trijų narių
jokios žinios nebuvo gauta.“
“Tėvynės” 12 numeryj telpa pro
tokolas' žiūriu ir-gi nesakoma apie tuos tris narius.
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mistos reikalavimas ir noras, dėl
to ir man bus tinkamiausia pra
nešt Tamistai tiesiai mano pažvalgas linkon šaukiamojo posėdžio,
apsilenkiant raštines. x
Tad lai man bus leista išreikš
ti, kad aš atsisakiau posėdyj 11-tą
kovo, 1917 dalyvauti Atsisaky
mą pamatuoju: —
1) Šaukiamam jam laiške neiš
reikšta tikslas šaukiamojo posė
džio.
Atsižvelgiant į A L. C.
K-to posėdį įvykusį 30 lapkričio,
1916, nesinori tikėti, kad neat
sikartos ta pati betvarkė ir dabar
šaukiamamjam posėdyj. Kaip
tuomet, tai ir dabar nėra užtikri
nimo, kad komitetas laikysis
principų, pagamintų 17-tą rugp.,
1916 susivažiavimo: Svarstyt Lie
tuvių Dienos reikalus likviduojant
komiteto darbą. Sveiko proto
žmogui apsvarsčius lapkričio susi
važiavimo veikimą,
pasirodys,
kad tarpe komiteto narių randasi
žmonių, ieškančių vien savo am
bicijos bei savo partijos norų pa
tenkinimo.

Tai geriausia liudija tūlų ko
miteto narių veikimas. Komitetas
savo posėdyj veikė ir tarėsi ne
savo darbo ribose. Sakysim, kad
ir po protestų iš katalikų atstovų
pusės, nutarta šaukti susivažia
vimą srovių. Bet niekuomet ne
sutarta, kad A. L. C. K-tas tai
darys iš savo iniciatyvos! Rodo
si, , nutarta susitarti su srovėmis
apie būdus sušaukimo susivažiavi
mo ir nutarimas padaryta dar
man posėdyj esant. Man iškelia
vus, nutarta diena ir vieta susi
važiavimui ir dar net pasiimta sau
teisė nustatymui proporcijos, ko
kioje tas susivažiavimas turės įvykti. Kam pasilikusieji komi
teto nariai modifikavo bendrą ta
rimą? tai tik modifikatoriams ži
noma. eJi jau sutarta šaukti su
sivažiavimą su visomis srovėmis
susitarus, tai kuria teise pasilikusie komiteto nariai atėmė teisę
srovėms prie arbitrariškųjų klau
simų. Juk vieta, laikas ir pro
porcija kaip tik ir yra arbitrariškasis srovių pasitarimas. Taip
manyti visuomet liepia sveikas
protas, nepaisant jau nei kokių
parlamentarių, nei kitokių tei
sių.
Tai-gi atėmus srovėms arbitrariškas teises, jos turėjo pil
ną teisę atsisakyti nuo susivažia
vimo.
Arba vėl. Žymiai katalikų at
stovų daliai iškeliavus, pasiliku
sieji komiteto nariai nutarė siųs
ki atstovą bei atstovus į pavergtų
jų tautų kongresą. To visai pa
siūlytam dienotvarkyj nebuvo.
Kam tas buvo slepiama? tai tik
svarsčiusieji tą klausimą gali pa
sakyti. Bet svarsčiusieji tą klau
simą turėjo taipo-gi suprasti, kad
toks atstovavimas turėjo politišką
varsą, kame kaip tik komitetas yra nekompetentiškas spręsti. Bet
kas klaus kompetentiškumo. Bile
tūlų ambicija patenkinta, — tai ir
viskas.

vybės. Čia tatai ir svarba žino k
ti, ar sis susivažiavimas mėgįs va
duotis tais skelbimais. Vyručiai,
būkime atviri. Nes esant da
x
y
bartinėse apystovose, kur nėra už
BROCKTON,
MASS.
tikrinimo, kad susivažiavimas
palikęs komiteto reikalus kitam
Šv. Roko lietuvių bažny
kartui, nemčgįs reorganizuotis su čioj, Brocktone, buvo laiko
lig nurodomojo sandariečią srovės
mos misijos 19-26 kovo. Gerb.
laikraščiuose
neva buvusio Brook- misijonierius, kun. Vincentas
X
lyno susivažiavimo recepto. Ka Kulikauskas, iš Marijonų vie
dangi aš, kaipo katalikų atstovas, nuolyno, Chicago, nesigailė
negalėčiau dalyvauti komitete or jo savo pastangų, kad sudrūganizuotam sulig viršminčto re tinus katalikuose tikėjimą ir
cepto, nes tam neturiu mandato, atvertus laisvamanius, kurių,
tai tas manę verčia pažymėti, kad kaip žinoma, Brocktone yra
esmi nariu A. L. C. K-to Lietuvių labai daug.
Jam tas darbas
Dienai tvarkyti ir pribūsiu susi- labai gerai pavyko. Per misi
va'žiaviman tik tuomet, • kuomet jas priėjo apie 1000 išpažin
komiteto pirmininkas ar tai rašti ties.
Žmonėse pasiliko kuonė šauks susivažiavimą krivūlės maloniausia atmintis. Tankiai
keliu, nurodant tikslą tokio susi girdisi pageidavimai, kad gerb.
važiavimo. Kitaip skaitau, kad kn. Kulikauskas atsilankytų
Lietuvių Dienos darbas galimas
čia kas metas su panašioms mi
užbagti ir-gi krivūlės keliu, ap
sijoms, nes jo pamokinimai pa
saugojant A. L. C. K-to Iždą.
tįs prašosi į žmonių širdis.

Kas girdėti lietuvių kolonuose.

Sutraukus visą viršuj minėtą,
protestuoju: —
A) Prieš šaukimą posėdžio A.
L. C. K-to, nenurodžius visiems
jo nariams tikslų, kurių dėlei po
sėdis šaukiamas, B) Prieš pasky
rimą nepatogios dienos susivažia
vimui ir C) Prieš tūlų A. L. C. Kto narių norą inkūnyti savo ambi
cijai reikalingų tikslų. Reikalau
ju, kad A. L. C. K-to raštinė ne
vilkinant išduotų smulkmenišką
apyskaitą iš Lietuvių Dienos.
Kopiją šio protesto siunjiu vi
siems A. L. C. K-to katalikų ats
tovams.

■
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unijos susirinkimas.
i Delegatas J. Bekampis už
reiškė, kad šitas susirinkimas
yra jo pasiskundimas ant Exboard (tai augšciausia siuvėjų
taryba, kuri kožną utaminką
svarsto bėgančius unijos rei
kalus) narių, kurie jam su
varžę visą veikimą ir uždarę
bumą. -

Raportavo gana ilgai. Pa
sakė čielą prakalbą, kurioj su
minėjo būk ant jo yra užmeti
mas, kad jis išdavęs į unijos
centrą kiek yra unijistų (mat
dabar visi į centrą nepriduoti,
kad mažiau reiktų išmokėti- ir
būk Ex-board sekr. atspausdi
no “passus” be “Laisvės” zecerių unijos lebelio, ką vėliaus
išaiškino.

Pastebėtina, kad savo misijo
Po jo kalbos davė raportą
se jisai absoliutiškai nieko neA. Augūužgaulioja. Išguldinėja tik Ex-board nariai.
nas
nurodo,
kad
niekur
nera
Kristaus mokslą, bet taip vaiz
dęs
spaustuvės su unijos lebedingai, gražiai ir sumaniai,
kad žinomos visiems tikėjimo liu, tai atspausdino “Vieny
bės Lieuvninkų ’ ’ spaustuvėj
tiesos pasirodo naujoj, galin
be
Lebelio, o “Laisvei” ne
goj šviesoj, ir priešininkų
davęs, kad toji neužlipdytų
daromi užmetimai nyksta sa‘ ‘ šuni ūko. ’ ’ Sako kad ‘ ‘ Lais
■faimi, kaip nakties tamsa, avėj” būtų atspausta, tai Be
tėjus dienai.
Kun. Kulikauskas nepasi kampis neskustų, kad nėr uni
tenkina įgimtais pamokslinin jos Lebelio, bet, sako, kati
atspaudžiau “V. L.” spaustu-:
ko gabumais. .Jis juos apsčiai vėj
tai Bekampiui nepatinka.
paremia darbu. Per dieną
daro pastabą, kad
paprastai pasako keturis pa- ■ Bekampis
zecerių unija nepriklauso prie
J. G. Miliauckas.
I mokslus, gi klausyme išpažin Darbo Federacijos, bet pri
ties visados yra pirmutinis. klauso prie mūs.
Bet ir sunkiausias darbas jo
nenuvargina: visados yra kant Šibunauskas raportuoja: kad
arus, malonus, simpatingas. mūs uniją valdo socijalistij 19
Laisvamaniai statė savo pa- kuopa. Sako: “Aš esmi soci“Ateities” Dr-ja kviesda į stangas, kad misijas suardžius. jĮ jalistas bet ne kvoterinis, ir
ma prisidėti prie jos praneša, • Kvietė Michelsoną, Bulotą ir galėsit čion esantieji 19 kuo
kad “dr-ja savo nariams neža kitus su prakalbomis, bet nie pos socijalistai patvirtint kaip
Žmonių visados mūs delegatas Bekampis skun
da jokio pelno nei nuošimčio. ’ ’ ko nepešė.
Galima drąsiai tikrinti, kad tą buvo pilna bažnyčia. Ir pro- dėsi ant 19 kuop. susirinkimo
pažadėjimą išpildys. Bet kas vakacijos nedaug ką gelbėjo. kad esą dabar nieko negaliu
su pačiu indėliu bus, tai čia Tūlas cicilikėlis Tautkus para- veikti per uniją ba į Ex-board
žinoma ne “Ateitis,” o praei šė keletą nesubrendusių užme-j inėjo atžagareiviai ir dabar
tinėjimų,
daugiausia tuom sako atspausdinau paskelbi
tis gali pasakyti.
tikslu, kad pridirbus juokų ir mus ir už kuriuos Ex-boaril
*
*
misijonerių išvarius iš kantry- Inariai
i
nepripažino atmokėti.”
Vėliaus buvo raportai Jan
Michelsonas pasisakė esąs bes. Bet ir tame apsiriko.
kareivis nereguleriškos socija Misijonierius rimtai išgvilde kausko ir Karpaus, kurie nu
listų armijos ir atviron kovon no ir sumušė laisvamanėlio rodė kad artimai prie unijos
su Ramanausku daugiau ne priekaištus. Tą atliko su to stovinti ypata išdavė mūs na
kia kantrybe, kad nustebino rių skaitlių į Centrą ir dabar
stos.
ir patį Liutkų, kurs antrame reiks mokėti nuo visų narių,
laiške pripažino jį sąžiningu tai ką dabar sako mokam į mė
Michelsonas paminavojo sa kunigu ir išreiškė jam pagar nesį 35c. tai reiks mokėti 55c.
vo atsakyme Ramanauskui tri bą, nors pirmame laiške buvo Publikai nusibodo ir dvi da
pataręs misijonieriui ir nuodų lys publikos išėjo lauk.' Ir išgonometriją.
Žinoma, džanbambinių spy- išgerti, kad priparodžius savo tikro manau, kad delegatui Be
čių skaitytojai, radę tą žodį tikėjimą. Nesigirdi, šv. Raš I kampiui bus riestai, bet kaip
pamanys, kad Michelsono e- te pasakyta, kad jeigu turėsi publikos liko nedaug, tai 19 kp.
samą tikrai mokyto žmogaus, tikėjimą, kaip garstyčios grū nariai užreiškė kad “teisybė”
dą, tai kad ir nuodų išgersi, Bekampio pusėj, o Ex-board
kad žino tokius žodžius.
nieko tau nekenks. Tai-gi, iš narius reik iš mest, ir taip
•
•
gerk, kunige, nuodų ir jeigu padarė.
Vėliaus skaito laiškus iš ko
“Ateitis” rašo, kad “da išliksi gyvas, tai ir aš intikėsiu,
kitaip
apšauksiu
tavę
kios ten “kairėsės” sriovės ir
bar, prieš Velykas, yra ge
riausias laikas platinti laikraš bedieviu- Misijonierius jam į kviečia į susivažiavimą. Nesa
čius ir knygas.” Na, tai ir tai atsakė, kad panašiu būdu ko nei tikslo, nei laiko, tik vie
bedieviškai “Ateičiai” Vely- ir negerasis gundė Kristų, kad ta Brooklyn, N. Y. Vienas iš
nusileistų nuo bažnyčios stogo, publikos užprotestavo kad sa
kos pakvipo.
•.
tečiau Kristus nepaklausė ir ko čion socijalistų partija kvie-<
•
•
išvijo lauk piktą dvasią. Ir čia, o mes kaipo unija beparHerodas
buvo pareikalavęs, tyviška neprivalom kištis į po
Tūlas Briedietis “Ateityje”
rašo, kad lietuvių vadai netu kad Kristus padarytų stebuk litikos ir partijų reikalus. Ale
ri nusistovėjusių nuomonių. lą, tečiau Kristus tik tylėjimu kas tau 19 kuopa užreiškė kad
Tai labai gera charakteristika jam atsakė, nors stebuklas1 čion nėra tikslo, tai delegatai
“Ateities” redaktoriaus, kurs jam padaryti nebuvo sunku. parvež tikslą.

Trupiniai.

♦

I

♦

♦
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Tai-gi, kad parodžius komi
Prisiėjo juos, tuos pirmei
Gale, kad jau taip tūlų no
teto
valdybos nesąžiningumą b* p.
vių melagius ir begėdžius kal
rėta siekti prie ambicijos, reikėjo
ti prie gėdos stulpo, ką ir at pirmininko tendenciją prieš kata apie tai pranešti pilnam abiejų
liko Rusijoj dabar susispietu likų atstovus šiam komitete, pra srovių susirinkime. Gal būtų prie
si lietuvių visuomenė. Paaiš nešu liet. kat. visuomenei, kad aš, šiokios tokios išvados prieita. Būt
kėjus visam dalykui, demokra vienas iš trijų “Tėvynėje” mini aptarta bent teisės atstovybės. Va
tams buvo pasakyta, kad jie mų atstovų, pasiunčiau protestą duotis pasakymu: kad komitete
verti būti ne Lietuvos vaikais, prieš šaukiamąjį *11 kovo susiva srovių nešauta, yra neprotinga. pats išsireiškęs prieš Lietuvos
bet išsigimėliais. Visi Lietu žiavimą, kaipo priešingą seniau Geriausia srovių buvimą komitete neprigulmybę, paskui supizvos veikėjai užprotestavo prieš priimtosioms taisyklėms — p. pir nurodė Rugpj. 1916 pp. Karuža ir griebęs, atvirsta ir, kad už“Naująją Lietuvą” ir jos šu- mininkui kovo 7, 1917 309 Holleu- Račkauskas ir lapkričio posėdyj trinti ant savęs užsitrauktą dė
lūs. “Lietuvių Balso” No. bock Coal Exchange Bulding eor. p. Šalčius. Ir tų ponų nurodymais mę, kaltina nerėmime nepro9 (138) Š. m. matome užuojau River and Market Strts., Wilkes ir aš vadovausi, laikydamosi ka gulmybės tuos, kurie ‘geriau
ją remia, negu “Ateities”
tos žodžius gerb. Lietuvos vei Barre, Pa.
talikų srovės. Deltogi negalima
Bet
p.
pirmininkas
matyt
se

redaktorius.
kėjui p. Leonui ir panieką.
katalikams užmetinėti, kad jie
nuoju
papratimu
į
katalikų
atsto

Praėjusių metų pavasaryj, ‘ ‘ Naująjai Lietuvai. ’ * Ir pro vų A. L. C. protestus nepaisė ir laikosi savo srovės. Juos išmoki
€<• •
•
no kita srovė komitete randantis!
Tatjanos Komitetas ingaliojo testuoja ne tik' p. Leono ben šį nukišo po užtiesalu.
Lowellio socijalistai negali
'.x
r ’
•
savo vice-pirmininką V. V. draminčiai, bet ir “Naujosios
Kad
siuntusi
mane
į
A.
L.
C.
K.
.
Visa
čion
minėta
verčia
manę
atsipeikėti
po smūgių, gautu
Nikitiną nuvežti 400.000 rub Lietuvos” bendradarbiai, ku to narius katalikų visuomenė ne reikalauti iš "komiteto užtikrinimo,
debatuose
kovo
11 d. Pas juos
lių Stokholman ir ten iš tų pi rių skaičiuje matome Balį manytų, kad tie trys nariai ištik- kad posėdyj bus svarstoma vien
buvo nuvykęs drg. Kapsukas
nigų 300.000 rublių paskirti į Sruogą ir kitus. Jau jeigu prie rųjų nieko nesakė prieš sauvalia komiteto reikalai, paremti princi
“
sufiksyti” tą, ką Ramanaus
Varšavą kunigaikščio Liubo- to priėjo, kad bendradarbiai vimą A. L. C. K-to valdybos, pri pais, nustatytais rugpj. 1916 suva
kas
ir Mėšlis “suspoilino,”
mirskio vardu ir 100.000 Vil — liaudininkai ir visuomeni verstas esu viešai paskelbti savo žiavimo.
bet nabagai sumišime nesuren
niun A. Smetonos ar E. Vilei ninkai pasibiaurėjo “N. L.” protesto A. L. C. K-to pirminin /
2)
Susivažiavimas
šaukiamas
gė jam prakalbų.
šio vardu. Kunigaikščiūi'Liu- begėdišku žygiu prieš gerb. kui, turinį:
[kų
atstovams
nepato

dienoj
ka
bomirskiui ir A Smetonai bu veikėją — tai čia aišku, kaip
•
•
Pittsburgh. Pa., kovo 6,1917 gioj. N gioj nevisi katalikų
vo duota žinia, kad jie Stock- ant delno, kad Bulotos ir
J. M. Gerb. J. S. Lopatto
atstovai į I pribūti. Kunigai,
Dabar tai jau Michelsonas
holman atvyktų ir pinigus pa Rimkos bendraminčiai pilnai
A.L.C.K-to
Pirmininkui
turėdami
užsiėmimus,
susivažiavi

jaučiasi
priėjęs liepto galo.
siimtų.
Atvažiavo tik kuni užsitarnavo išsigimėlių vardo.
Wilkes
Barre,
Pa.
me
būti
negalės.
Čia
vėl
asme

gaikščio Liubomirskio ingalio- Apie tai ilginus ir kalbėti ne
•
•
Gegrbiamasis Tamista: —
nims su didele ambicija, toks su
tinis, kuriam induota ne tik reikia - Išreikšdami užuojau
Šiandien gavau iš “pildomojo” sivažiavimas garbės nesuteiks.
Kas įkalbįs “Naujienas”
Varšuvai skirti bet ir Vilniui tos žodį ir nuo savęs gerb. p.
A
L.
C.
K-to
raštininko
p.
Šal

Laikas
visiškai
nepatogiu.
Ypač
prabilti apie naudą stebuklin
pinigai, nes iš Vilniaus nie Leonui, pirmeiviams galime čiaus (taip jis savę vadina) pa
iš
toliaus
eliavusiems.
gųjų
daktarų pagarsinimų, ku
kas nepribuvo.
Buvo Liubo- pasakyti, kad . Lietuvos Isto
nuo sandarie- rių yra “darbininkiškuose”
rijoje jie sau tinkamą vardų kvietimą atvykti" A L. C. K-to
mirskio ingaliotinini įsakyta
posėdin kovo 11-tą. 1917. 2-rą va čių srovėj labai daugel * kalbama laikraščiuose, o, daugiausia
100.000 rublių atskirame pa suras.
landą po pietų.
apie pratesi
A L. C. K-to gy- “Naujienose!”

vis” tuojaus juodašimtiškai
sušuko, kad tuos pinigus pa
glemžė Centralinio Komiteto
nariai.
Buvo net rašyta, kad
tų pinigų buvę šimtai tūkstan
čių dolerių.
Socijalistų ple
palams niekas netikėjo, bet
neesant aiškių žinių, turėjome
visi laukti, kol gausime ko
kių žinių iš Europos. Šiandie
ną visus faktus turime ranko•
se ir galime plačiau Amerikos>
lietuvių visuomenę apie visą
incidentą painformuoti. Buvo
šitaip:

I

Iš čia išvada, kad ant kvailo
pareikalavimo Dievas stebuklų
nedaro. O jeigu ir padarytų,
tai tokie cicilikai-laisvamaniai
vargiai nuo to intikėtų, nes
turi Kristaus mokslą, turi be
gales jau padarytų stebuklų, apie kuriuos rašo Evangelija, o
vistiek netiki.
Į pagelbą išpažinties klau
syti buvo ir svetimų kunigų:
iš Bostono kunigai T. Žilinskas
ir F. Kemėšis, iš Worcesterio
kun. J. Čaplikas, iš Cambrid
ge kun- J. Krasnickas, iš Lowell kun. J. Aleknavyčius, iš
Lawrence kn. P. Vermauskis,
iš Norvood kn. A. Daugis ir iš
Haverhill ku. S. Kučas. Oras
buvo labai gražus, išskyrus
vieną dieną, tai ir žmonėms
smagu buvo ateiti į misijas.

Savasis.

Antra laišką skaito su ko
kios ten bendrovės prašymu
pinigų dėl įkorporavimo (čarterio) dėl liaudies namo. Pirm,
pasirašo Prhseika “Laisvės”
red.
Devyniolikiečiai didžiu
moj būdami nutaria, kad kiek
reiks tiek imti pinigų dėl to
dalyko, ba mes sako tą suma
nėm.
M. W. Bučinsko dirbtuvėj
pradėjus dirbti nutarė, kad
žėdnam darbininkui pakeltų
po $2.00 ir $200.00 kad padėtų
kaucijos, mat Bučinskas po
streikų uždarė savo dirbtuvę
ir laikė uždarytą iki šiam lai
kui, manydamas ką nors lai
mėsiąs.
Dabartės po taip triukšmin
gam susirinkimui pasidarė dvi
partijos unijoj ir rengiasi at
silyginti.
•
Uniją, matomai, pradėjo
vesti cieilikai.
Aš patarčiau
• ••
seniems unijistams gerai pagal
voti, kad mūs centus cieilikai
nesunaudotų de! savo partijos

Vaistas

POQUONOCK, CONN.

Prakalbos.
Kovo 18 d. buvo prakalbos
surengtos SLA. kuopos, kalbė
tojas buvo p. Neviackas, kal
bėjo apie darbininkų padėjimų,
apie kares. Kalbėjo ir apie

susivienijimą.
Pagaliaus pasakė, kad šią
karę sustabdyti galįs vien tik
socializmas.
Bet tame Ado
mas Naiva išreiškė abejonę su
darodymais, kuriuos pats kal
bėtojas pripažino teisingais.
Adomas naiva darodė,kad gry
nai katalikiškų laikraščių ap
garsinimuose nesimato stebuk
lingų daktarų ir pardavinėtojų
visokių svaiginančių gėralų.
O socijalistiški laikraščiai pil
ni tokių apgarsinimų. Dar
pridūrė, kad vienam laikrašty
je matęs net šešias kvortas
degtinės už vieną doler. Tad
aiškiai socijalistai traukia dar
bininkus prie girtybės ir bai
siausių apgavikų ir šundakta
rių. O kur platinas girtybė,
tai ten nyksta dorybė, o kas
naikina dorybę, tas griauja
darbininkų gerbūvį.
Ir dar pridėjo, kad socija
listų vadai jau išsimūrino di
delius namus, o dar už kelių
metų susidės daugiau tūkstan
čių. beklaidindami darbinin
kus.
Ant to kalbėtojas* dadėjo,
kad jr jis taip sakęs, kad tie
skelbimai negeri.

HARTFORD, CONN.

W. LYNN, MASS.

Tautos Šventės vardan ko
vo 25 d. š. m. T. Fondo 33 sky
rius surengė prakalbas.
Kal
Kovo 25 d. š. m. Lietuvių bėjo kun. J. J. Jakaitis iš WorSalėje buvo surengtos L. D. S čester, Mass. ir vietinis klebo
24 kuopos prakalbos.
’ , .
nas gerb. kun. J. J. Ambotas.
P-as Adlis, pirm, kuopos atidarė prakalbas paaiškinda
’ Aukos.
mas tikslą ir pasakė jeigu kas
Kun. J. J. Ambotas $25.00,
kam bus nesuprantama ar ne
Agota
.Urbaičiutė $10.00, Juo
aišku, galės duoti klausimus.
zapas
Laučka
$5.00.
Pirmiausia perstatė kalbėti p.
A. F. KneižĮ, “Darbininko”
Po $2.00: A. Veraičiutė, K
administratorių, kuris kalbė Kručkas, J. Butnoraitė, K.
jo apie L. D. S., jos naudingu Pundžius, pp. Mašotė, J. Pamą ir abelnai apie darbininkų teckis, O. Gegužinskienė, N.
reikalas.
Bočis, A. Skardžius, A. Ma-

Prakalbos, kur socijalistai
pasižymėjo.

DARBININKAS.
"Keleivio” redaktorius ir Žu-

J. Marcinkevicz,
rinskas.
2106 Carson St.,
Diskusijose laimėjo katali
J. Janauskas,
kų pusė — tą tvirtiname mes
75 So. 19-th St,
pasirašiusieji ir visi buvusieji
M. Bražinskas,
tose diskusijose.
. 1110 Freyburg St,
Matydami neteisingas, me
J. Kybartas,
lagingas, teisybę iškreipančias
2115 Wrights St,
korespondencijas' socijalistų
P. Kildušis,
laikraščiuose apie tas diskusi
1811 Wharton St.,
jas, mes protestuojame ir pa
Pittsburgh, Pa.
tvirtiname savo pasirašymais,
K- Vieraitis,
jog “Laimėjo katalikai, o ne
1717 Arcena St,
socijalistai.”
N. S. Pittsburgh, Pa
Iš nekultūringų, nešvarių,
Janitor: — J. Tamkevičia,
nedailių, spaudoje nevartoja
2025'Uane St.
mų žodžių ir išsireiškimų, ku
Marshal: —
rių dasileido laike debatų sociC. Patckevich,
jahstas Michelsonas, “Kelei
1908 Merriman St.,
vio” redaktorius mes visi pa
M. Bražinskas,
doresnieji Lowell’io lietuviai
1110 Freyburg St.,
biaurėjamės.
Pittsburgh, Pa

v*

Nusipirk»mosties

Tuojaus kalbėtojai publikai
paaiškino, kad Mickevičius
nėra joks kunigas, o tik pap
rastas apsimetėlis, kad jį va
dina kunigu tik nesusipratusįeji ir tamsūs cicilikai.
Norin
tiems apsipažinti geriaus kas
jie yra ir kodėl jie save skel
biasi kunigais pasiūlė nusipir
kti “Sargą,” kurį leidžia Bos
tono Kolegijos studentas, p. J.
J. Ramanauskas, 242 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Dr-ja nešiojanti šventojo
vardą neturėtų kviesti tokių
mulkintojų. Jokia padori drja nekviestų tokio žmogelio.
W. Lynne pradėjo organizuoties parapija ir matyt ci
cilikai nori įpiršti Mickevičių,
bet vargiai jiems 'pasiseks, nes
parapijos komitete yra rimtų
ir išmintingų žmonių ir tokių
mulkintojų kaip Mickevičus r
Strazdas neįsileis.
Bet reikėtų, kad ir iš ka
talikiškos dr-jos visus cicilikus
išguitų, nes jiems ne vieta tar
programą.
katalikų.
Yra
L. Vyčių Conn Apskr. rašt pe žmonių
dėl
jų
laisvų
dr-jų.
'
?
A. V. VELECKIS,

nešti kuopoms, kad apskričio
išvažiavimas yra rengiamas 4
liepos ant jūrių kranto New
Haven, Conn.
Gal pirmutinis
toksai iškilmingas išvažiavi
mas, dėlto kad dviejų organi
zacijų apskričiai rengia S. L.
R. K. A. ir Lietuvos Vyčiai.
Pasisekimas prigulės nuo kuo
pų, o rengėjai iš savo pusės
stengsis visokių pasilinksmini
mą įvykdinti, kaip tai, pra
kalbas, dainas, žaislus ir tt.
Pageidauajma, kad prisidėtų
ir kitos organizacijos kaip tai:
LDS., Piln. BĮ. L. M. Są-gos ir
visi parapijiniai chorai. Pel
nas skiriamas į tris dalia Vie
na dalis į SLRKA. Apskr. iž
dą, antra dalis L. Vyčių Aps.
iždą, trečia dalis nukentėju
siems lietuviams dėl karės
Tad visų organizacijų kuo
poms ir chorams patarčiau iš
anksto rengties prie neišpasa
kytos pramogos, nes norėsim
iš anksto sužinoti ir sustatyti

194 Nichols St., Bridgeport, Ct

Vietinis.

V. P. GINKUS & 00.
SAVI PAS SAVUS.
LIETUVIAI PAS
LIETUVIUS.

Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje
galima gauti visokių vyrų,
moterų ir vaikų drabužių,
čeverykų, robų, aukso ir

deimanto.
52 MILLBURY STR.,
WORCESTER, MASS.

gražių ir pigių farmų nors iki
New York’o.

Už dyką veža

visus, kurie turi daug ar ma
žai pinigų nėra skirtumo; jis *1* Vienatinė Lietuviška
visus lygiai priima ir išvažiT
nėja visur kur tik norėtum. Jo f
Tų debatų aprašymai soci
automobiliais yra labai gerai t
jalistų laikraščiuose parodo
važinėtis, nes galima važiuo
Kuri užlaiko visokio tamums socijalistų melagingumą, ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS ti per visą mėnesį ir nenubos- f voro, reikalingo _ mainet
teisybės kraipymą, teisybės
VALDYBA HARTFORD,
ta, bet jeigu nesuranda kas
nieriams.
>
X
slėpimą.
CONN.
patiktų pirkti, jis vistiek yra X
Liudijame:
Pirm. — Paulina Geležiutė,
linksmas, kad turėjo progą t V. LUKOSEVICIA,
Joseph. Miller,
41 Capitol Avė.
pasivažinėti su pirkiku namų, jfMinersville. - - Pa.
Juozapas Dulkė,
Prot. Rašt. — Mare. Pateckaitė, o ne vienas.
Anzelmas Pigaga,
234 Park St.
(Pagars.)
(211-S-222)
J. Kvietkauskiutė,

Antras kalbėjo p. J. J. Ra ženis, S. Tvarijonaitis, A.
manauskas, Bostono Kolegi PateCkis.
jos studentas apie darbininkų
Po$1.50: V. Jokubauskas, A.
vargingą gyvenimą, plačiai
Kučas,
J. Dargaitė.
išaiškino svaigalų kenksmin
Po $1.00: V. Lukaševičienė,
gumą ir kad didžiuma darbi
P. Lukaševičius, L. Brojas, M.
ninkų skursta dėl girtybės.
Antru kartu kalbėjo p. A. F. Pateckaitė, K. Černiauskiutė,
Kneižis. Socijalistėliai ėmė J. Bajolytė, P. Veryga, J. Ginerimauti ir siūlėsi su klausi žas, V. Kazakevičius, F. Lipmais. Iš pradžių pasipylė ei nickas, P. Gelažiutė’ E. Malė įvairių klausimų, į kuriuos šiotukė, J. Kamentauckienė, F.
atsakinėta visiems tinkamai. Grigaitė, T. Buivydžiutė, M.
Socijalistėliai taip įsikarš Urbanavičiūtė, P. Elijošius, A.
Andrius Kasinskas,
čiavo, kad net susivaržė tar Deltuva, T. Nakrušaitė, Z.
Stasys Raševičius,
pe savęs ir pradėjo visi ant Povilauskiutė, E. KalinavičiuJuoz.
Kaziukonis,
sykio kalbėti, tai kalbėtojai tė, J. Klimavičius, J. Nakče»
Joseph Bulauka,
ir vedėjas norėdami duoti ris, A. Motekaitis, M. SkenJonas Žebrys,
progą kiekvienam užduoti deliutė, J. Bučis, L. Savickis,
Jonas Balkus.
klausimą kalbėtojams, prašė A. Buivydas, J. Nagrodskis,
prisilaikyti tvarkos ir visus J. Domas, A. Mockaitis U.
Ramoniutė, V. Mirakiutė, M.
ATVIRAS LAIŠKAS
klausimus paduoti surašius.
S.
Klimas,
V.
Grinp. J. J. Ramanauskui,
Kilo netvarka, nes socija Bakiutė,
Girdėjęs.
So. Boston, Mass.
listai aiškinosi, kad jie nemo kevičius. V. Verigiutė, M. Karaliutė,
J.
Barolis,
J.
MonGerbiamasai:
—
ka rašyti ir neatsižiūrėdami
ciunskas,
A.
Špelienė,
T.
ŠpėPatėmijęs “Darb.” No. 36
nieko stojosi ir kalbėjo.
HOMESTEAD, PA.
Vis-gi nuraminta ir kada lis, M. Burkauskas, L. Plau- Tamstos kvietimą S. Michelsopamatė, kad nieko kito negalės ga, S. Kelmelis, C. Zajaus- no, “Keleivio” Red., stoti su
Papildymas ir pataisymas.
padaryti griebėsi rašyti klausi kas, A. Mačiulis, J- Petrėnas, Tamsta į diskusijas So. Bosto
/'Darbininko” No. 32 buvo mus, kad prispirti prie sie N. N., J. Bernatavičius, J. Ke ne toje pačioje temoje, kurio
mėšis, A. Mazalas, H. Vai avi- je diskusavote Loveli’yje, pa
aprašymas šv. Kazimiero die nos kalbėtojus.
ną. Aukotojų surašė praleis
Visus paduotus klausimus, čiutė, A. Darbkaitė, T- Plis- sitaręs su keliais Lavrencieta K. Dimša ir J. Ramanaus žodis į žodį paduosime “Darbi kinis, M. Bubinaitė, J. Bal- čiais, kviečiu judu (J. J. Ra
kas. aukavę po $1Aukojo ninko” skaitytojams. Štai tos č i finas, P. Žėkas, A. Galickis, manauską ir S. Michelsoną)
$2 J. Vrubliauskas, ne Grub- socijalistų gudrybės. Paduoda V. Juras, V. Kičas, J. Litvin- atvažiuoti į Lavrencą diskuliauskas, toliau stovi Brazaus me nieko netaisę.
skas, K. Kupčiūnas, J. Varka- suoti.
Diskusijų ir judviejų
kas. turi būt J. Baranauskas,
1) Tamistos prisipazikit ar la, K. Mockelis, P. Kodis, M. kelionės lėšas padengsime.
J. .lurčukonis, ne Jurčisskas. nieko nemelavot
I Peleckis, J. Dėdinas, J. Pa- Dieną skiriame geg. 6, vakare.
Praleista visai, jog delega
2) Jeigu dabr L. D. S. aP- teliūnas, A. Aržulaitis, P. Praneškite, ar sutinkate.
tų — Dr. kun Bun. Bartuškos sisouktu senden nouie Waldza Mačiulis, A. Žilinskas, S- Kal , Siunčiame pakvietimą ir S.
ir Dr. Bielskio — knygučių
3) kalbetoias saki kat Ke- pokas, J. Staputis, V. Mun- Michelsonui.
parduota po 50 ir tokiuo būdu leivvis isz wargoliu Pastati na taitis, M. Brozdaikis, V. DziSu pagarba.
kas, M. Milašauskas, M. Ru
padaryta $25.
Už 100 knygu rna
S. Večkys.
čių “Tėvynės Ašaros” $10Pasakikit man kodial tamis dokas, S. Ignotas, S. GodžiuIšviso už knygas $35.
Aukų ta Kalbi ans staicziaus
nas, M. Velečka, K. GauronATSAKYMAS.
buvo $39.66.
Viso $74.66.
4) Meldžiu man atsakiti in skis, A. Misiulis, J. RadzeviAš kviečiau drg. Michelso
Mylintis Tėvynę.
čius, M. Cerniauckas, P. Skušitos klausimus
ną, “Keleivio” redaktorių
1 Jus skelbei kad organi- paitė, P. Šileika, M. Urbona- stoti į debatus So. Bostone dėl
CHESTER, PA.
zoiot in darbininku saniuga vičins, A. Mancinskas, K. Ba- to, kad čia randasi centras
Kovo 22 d. gerb. kun. Ig. tik katolikis tai kurgi turi pa rolis, A. Klimas, P. Sirius, Naujosios Anglijos inteligen
O. Čelkunaitė, K. Tamošiūnas,
Zimhlis iš Philadelphia, Pa. sidėti ne katalikai?
V.
Vedeikis, E. Šablauskiutė, tijos^ kuri galėtų geriausiai
Į tuos “klausimus” kalbė
buvo pas mus ir aprūpino dva
spręsti apie argumentus abie
siškais reikalais. Paskui ba tojas atsakinėjo. Publika tu A. Butkevičius, O. Kalesins jų pusių ir padaryti galutiną
žnytinėj salėj mums pasakė rėjo smagaus juoko, kuomet kaitė, A. Kučkaitė, P. Lui- nusprendimą. Bet kadangi
naitė, A. Kelėnas, A. Rasbicprakalbą, suteikdamas viso atsakinėjo kalbėtojai.
drg. Michelsonas atsitraukė* iš
Pasibaigus prakalboms, so kas, A. Litvin, A. Nakčeris, atviro kovos lauko ir jis atsi
kiu naudingų patarimų ir pa
mokinimų. Galop buvo ren cijalistai neužsiganėdino ir A. Kalinauskas, J. Petrukevi- sako su manim diskusuoti ,tai
kamos aukos nukentėjusiems pradėjo duoti dar daugiaus čius, P. Petrukevičienė, O. pakol jis neįgys daugiau drą
dėl karės. Surinkta $8.00. Bus klausimi} ir jiems atsakinėjo Smikunckiutė, M. O. Ivasaus- sos ir nestos su manim į dis
moterys, - taip kad vargšai tu kiutė, O. Ivanauskiutė, M. Ka- kusijas So. Boston’e, apie ki
pasiųsti i Tautos Fondų.
rėjo neštis iš salės nieko ne valiauskiutė, M. Kazėnas,' O. tas vietas nėra ko nei kalbėti.
J. Mikoliūnas.
Rosmanskas, J. Remeika, J.
pešę.
Jonas J. Ramanauskas.
Rutkauskas, J. Narvidas, S.
BREDGEPORT, CONN.
Katalikų apsileidimas.
Kelsienė, A. Zigmontaviče, ODidelė pramoga.
Kalbėtojai pamatė dalinant Zaldauskaitė, A. Siriutė, V.
Kudeivė, A. Batulė, A. Za4-tas suvažiavimas, L. Vy lapelius, kuriuose garsinama
nauskis,
M. Burkauskas, F.
čių Conn. apskričio, buvęs prakalbos dr-jos šv. Kazimiero
Lipinckas,
M. Meleskienė, J.
3 d. gruodžio 1916 m. New ir kalbėtojum užkviestas nezaTai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
Britain, Conn. nemažai darbo ležninkų kun. S. B. Mickevi Kezečiūnas, Černią.uskiutė, S. ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
užėmė ateičiai viršminėtam čius. Kalbėtojai nusistebėjo iš Rekis, V. Pateckienė ir S. Lie gult ištepk veidą mosčia per kelis
tuvninkas 75c.
apskričiui.
Dabar turiu pra tokio žmonių suklydimo.
Y

ne dirba didžiausioj Lietuvių
Agentūroje Amerikę ir yra po
A. Ivaszkeviczio priežiūra, nes
jis yra mokintas ir atsakantis
agentas.
Visi jį giria, kurie
tik turėjo jį sau už pagelbėtoją prie pirkimo namų arba
farmų, nes jis moka gerai nuligti prekes iš savininkų ir su
pranta geriausia ir atsakančiausia padaryti visokius pir
kimo raštus.
Mes labiausia
patariam eiti pas A. Ivaszkeviczių pirkti namų arba farmų,
nes pas jį bile kada nueisi,
tuojaus ir nuveža aprodyti

Krautuvė i
❖

❖

*t*

4| Hungerford St.
Kas. — Felicija Plikūnienė,
103 Bond Str.
x

Šokių mokykla.
Jau 36 metai, kaip gyvuoja
Prof. Štern Šokių Mokykla, 952

Broadxvay, kdmp. Mvrtle avė.,
Broooklyn, N. Y.
Waltz, Two Step, Fostrot,
One Step ir įvairūs naujausios
mados šokiai mokinami, privatiškai ir kliasoje. Mokestis nuo $5.00 iki $10.00 pagal šokių. Mokyk
la atdara nuo 9 ryto iki. 11 vai.
vakaro,
taip-gi ir nedėliomis.
Mokiname balių šokius ir stage’aus.
Klausk atsilankydamas in
formacijų.

Pranešimas
Velykinis “Darbininko” numeris išeis padidintas — 8
pusi.
Tą numerį turėtu kiekvienas gauti prieš Velykas, nes
išleisime DIDŽIAMJAM KETVERGE.
Taip-gi išeis prieš Velykas dar ir subatinis num. 4 pusi.
Visų mūsų platintojų ir rėmėjų prašome išanksto užsisakyti
po daug egz., nes bus gražus ir naudingas, todėl galima bus
parduoti daug.
Užsakymus siųskite tuojaus, kad žinotume kiek spaus
dinti.
“DARB.” ADMINISTRACIJA.

S
Y

£

Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis

: AMIBIEC^TIVIS i
:

THE STERN SCHOOL
of DANCING,

y

Vienintelis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje,
talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš kares, iš Lietuvos. Darbinin
kų Žinios, Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterų Žinios ir

950-52 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Naminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių Šalių, Juokai ir Mar

Mes patys nuo savęs pata
rianti pirkti namus arba farmas
dabar, nes galima pirkti pi
giau negu vasarą. Labiausia
patariam pirkti FARMAS ir
auginti daug bulvių arba kito
kių valgomų daiktų vietoje bū
ti vergais fabrikose.
Pata
riam pirkti namus ir farmas ir
nelaikyti pinigus bankose už 4
nuošimtį, bet įdėkite į biznį ir
būsite patys laimingesni ir lie
tuvių garbę praplatinsite. Bet
perkant namus ar farmas pa
tariam neiti pas kokius sve
timtaučius agentus, bet ge
riausia pas savus lietuvius ku
rie yra atsakanti agentai. Yra geriausia pirkti pas A. Iva
škevičių, 315 Broadway, South
Boston’e, nes jis yra pirmuti
nis lietuvis agentas pardavi
nėtojas namų ir farmų ir ap
draudimo Boston’e. Turi 4
automobilius ir 9 agentus, kuX-' '" -J

gumynai. • Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi.

Kaina metams $1.50, Pnsei meto 75c.,Kanadoje užrubežiaus, $2.00
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.

Rašyk Adresą tokį

“AMERIKOS LIETUVIS
15 Millbory Street,
t

M

Worcester, Mass
[oi

LIETUVIAI PAVESKITE DARBUS SAVIEMS.
i
u
i

Geriausias Lietuvis siuvėjas.
Siuvu vyriškus ir moteriškus drabužius, sulig naujausios
mados. Taisau, prosinu, valau ir dažau senus. Taip-gi kuni
gams siuvu SIUTONUS ir esu gerai įsipraktikavęs tame dar
be, kaip Lietuvoje, taip ir čia Amerikoje.
Darbą atlieku
greitai ir pigiai. Jeigu kas reikalauja, darbą pasiimu ir pri
statau tiesiog į namus.

A. K. MAZALAS,
HARTFORD, CONN.

94 JEFFERSON STR.,

Tel. Chart er 4235-4.

Vietine Didžiausia Lietuviška
I

r

KRAUTUVE
Muzikališku Instrumentų
Visokio skyriaus

•
Mt Oliver St
Mes, žemiau pasirašiusie Prot Sekr.: — J. Packevich,
ji buvome diskusijose, ku
2107 Wharton St,

rias surengė socijalistų 203 kp.
kovo 11 d. 1917 m. Lotfellyje, Fin.
Mass.
Iš katalikų pusės buvo
studentai Jonas J. Ramanaus
J kas ir A. Mėšlis, o iš socijalis
tų pusės buvo Michelsonas,

*|*
y
*♦*

Fin. Rašt. Veronika Šmitkiutė,

vakarus, o padarys veidą tyru ir
skaisčiu baltu. Toji mostis išima
plėmus raudonus,
juodus arba \
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dėžutės
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir
štampo ms.
J. RIMKUS
A. J. Pateckis,
Holbrook, Mass
T. F. 33 skyr. rašt. P. 0. Box 36,
Pranešu visiems, jog aš užlai
kau lietuvišką krautuvę, kurioj
galite gauti Laikrodžiu, laikro
MONTELLO, MASS.
DR-JOS KURIOS “DARBI dėlių, Žiedų, Špilkų, Kompasų,
NINKĄ” TURI PAEM?
Misijos.
Kryžių, Bronzalietų ir įvairių ki
Už ORGANĄ.
tokių daiktų. Taipgi rekordų vi
Nuo kovo 19 iki 26 d. buvo
čia misijos.
Žmonių lankėsi LIETUVIŲ PILIEČIŲ DR- sokiose kalbose su puikiausiomis
dainomis ir šokiais.
Įvairiausio
labai daug.
Įplaukų nuo miJA VAKAR. PENNSYLišdarbio
Armonikų,
Smuikų,
sijų buvo $526.65.
Tie pini
(skripkų), Klarnetų, Triubų ir
VANUOJ.
gai eis dėl statymo naujos ba Prez. — J. Petraitis,
daugybę visokių muzikališkų ins
trumentų.
žnyčios.
1505 Carson St.,
Taipgi taisome visokius auksi
Komitetas.
S. S. Pittsburgh, Pa.
nius daiktus: laikrodėlius, žie
Vice-pres.: — K. 8migtiskis, dus, branzalietus ir muzikališkus
instrumentus; armonikos, smui
’
1 Eilėn St,
APRAtt MELAGINGAI, NEkus,^ klarnetus, triubaa, pianus,
- Carriek Pa.,
TEI8INGAI, IŽKREIPŲ. .
vargonus. Darbą atliekam gerai ir pigiai.

Smulkių surinkta $27.00. Vi
so labo surinkta$228.25.
Išlaido: už svetainę $7.00,
100 kėdžių ekstra $5.00, apgar
sinimai $2.25.
Atėmus išlaidų $14.25, T.
Fondui pasilieka $214-00.

*|*

S. S. Prttsburgh, Pa.

. — Joa. Danksys,

LIETUVIŠKI REKORDAI.
E. 2356. Lietuva Tėvynė mūsų,
Tykiai Nemunėlis teka.
E. 2357. Birutė,
Kur banguoja Nemunėlis
E. 2392. Sveiki broliai dainininkai
Ko liūdit sveteliai.
E. 2581. Gražioji Polka,
Pavasario rytas, Polka.
E. 2582. Kalnų Aukštumose,
(Valcas)
Kariškas maršas.
E. 2706. Žemaičių Polka.
Reikalaudami katalogo indėkit 5c.

—
Užsakymus šhmčiam

greitai j'visas dalis Amerikos ir Kanados. Visi daiktai pirkti ma
no krautuvėj yra gvarantuoti.

Vieną kartą pirkęs pas mus, pa

siliksi ant visados mūsų kostumeriu.

Taipgi pirkdami daug tavo-'

20 St.

ro ant syk gauname pigiau ir galime parduot pigiau. ~ Parduoda

- B. W. Woahner,
St.

me agentams.

Užlaikome įvairus tavom

rtoek.”

Padarome

visokius instrumentus ant užsakymo.

■m

Adresuokite:

J. Girdės

ūs?’■

Vielines žinios.

Štuka brangiai atsiėjo. Ko

Bostono Kolegijos studen
tų misijos užsibaigė ketverge,
kovo 29 dieną,
Pėtnyčioj
jie paliuosuojami nuo lekcijų
ir kiekvienas sayo parapijoj
prieis prie Dievo Stalo. Misi
jas laikyti studentams buvo
atvykęs iš New-Yorko garsus
pamokslininkas, kun. Hari S.
J.

“Darbininko” Redakciją ir
Administraciją šiomis dieno
mis aplankė kunigas Pranas
Meškauskas, buvęs Atholio lie
tuvių klebonas. Kun. Pr. Me
škauskas dabar važinėja su mi
sijomis po lietuvijų kolonijas,
o paskui važiuoja į Chicagą,
kur įstos į Tėvų Marijonų Kon
gregaciją.
-

—I---------

Diskusijų So. Bostone tur
būt jau nebus. J. J. Rama
nauskui, Bostono Kolegijos
studentui, pakvietus “KeleiF’ vio” redaktorių Michelsoną Į
? debatus, pastarasis jauno stuĮ. dento pabūgo ir atsisakė su
juomi stoti į diskusijas. Dak bar So. Bostono lietuviai pra
deda spėlioti, kad ponas MiI chelsonas nekaip yra mokytas
i, kad bijosi studento Ramanaus| ko argumentų.

Į So. Bostoną šią savaitę apį silankė liberali} vadas Dr. J.
Šliupas iš Scranton, Pa. Jis
renka dabar savo kelionei Į Europą pinigus ir sako atsisvei
kinimo prakalbas. Socijalis
tų Šelpimo Fondo atstovai adv.
Bulota, Žemaitė ir Bulotienė
tūlam laikui apsistojo ir-gi
Bostone. Informuoja jie anglų
spaudos reporterius apie įvy
kusias Rusijoje permainas. Vi
si žada čia nemažai prakalbų
pasakyti, žinoma, kaip ir
visuomet, nepamirš katalikų
pašmeižt.

r

r
■

vo 17 d. K. Juzukonis užėjo į
lietuvišką barbernę prie Dorchester avė. apsiskusti.
At
silygindamas padavė naują
dolerinę, sakydamas: “Duok
reštą iš-penkinės.”
Barberis
padavė $4.75. Bet Juzukoniui
einant per duris, barberis patėmijų, jog apgautas. Reika
lavo sugražint, bet Juzukonis
neklausė.
x Sekančią subatą jisai vėl
atėjo apsiskusti. Barberis apskutęs reikalavo sugrąžinimo
pinigų. K- J. pareikalavo ano
dolerio, sakydamas, jog jis
saliūne buvo prigautas. Bar
beris padavė.
Tasai * išėjo į
saliūną ir negrįžo.
Tuomet »
barberis ir-gi nuėjo į saliūną ir
prašė pinigų.
K. J. atsisakė.
Tuomet barberis suareštydino
K. J.
Teismas K. J. kaštavo
$25.
Barberis dar negavo sa
vo pinigų, bet reikalausiąs jų
iš K. J.

Lietuvių Jaunų Vyrų Kliubas balandžio 9 dienų Bethesda
svetainėje rengia šokius.
Buvęs “Ateities” adminis
tratorius, p.fS. E. Vitaitis
važiuoja į New-Yorką, kur,
kaip girdėti, dirbsiąs prie
‘ ‘ Tėvynės. ’ ’
DIDŽAUSIAS KNYGNAS
NAUJOJE ANGLIJOJE.
Reikalauk katalogo įdėda
mas už 2c. krasos ženklelį.
“DARBININKAS”
242 W. Broadwav,
So. Boston, Mass.

žūtis ir parašai, auksinti krašteliai....................

.$1.25

No. L. 05. Balta, ornamentai sloniaus kaulo ir celuloidos,

I

Sutaisau receptus su di
džiausia atida, nežiūrint, ar
tie receptai Lietuvos ar Ame
rikos daktarų. Tai vienati
nė lietuviška aptieka Bostone
ir Massachusetts valstijoj.
Gyduolių galit gaut, kokios
tik pasaulyj yra vartojamos.
Galit reikalaut per laiškus, o
aš prisiųsiu per expresą.

ir teisingą patarnavimą.

242 W. Broadway,

3 sidabriniai medalikėliai prie šono, metalinės
So. Boston, Mass.
briaunelės, auksinti kraštai................ . .............. '.__ $1.00
No. L. 06. Baltos celuloidos apdarai, ornamentai kaip ant
šio paveikslėlio ir kitokį, aukso parašai ir lapų kra
IŠ KINUOS PAIEŠKO
štai su kabute............................................................. $1.50
GIMINIŲ.
No. L. 07. Baltos celuloidos apdarai, ant vieno šono kvietkuotas kielikas su kauline kabute, auksinti lapų
kraštai. Yra tai viena išgražiausių knygelių... .$1.75 Povilas Sliekas, paeinąs iš Kau
no rėd.. Panevėžio pav., Dauk
No. 292. Francūziškos juodos skuros apdarais, auksiniais
kraštais, su kabute...................................... j.......... $1.00 niunų kaimo nori susirašyti šu
BREVIORELIAI.
savo giminėmis, draugais ir paNo. L. 12. Juodi audimo apdarai išrodo kaip skuriniai,
žįstamais.
grąžus išspausti išmarginimai, lapų kraštai raudoni .35
Adresas: 1
No. L. 14. Juodos francūziškos skurelės apdarai, auksi
niai parašai ant šono ir nugaros, lapų kraštai rau
CHINA
donai auksuoti, apvalūs kampai............................ .75
Chinese Charbin
No. L. 15. Juodos francūziškos skurelės minkšti apdarai,
auksiniai parašai, raudoni auksinti kraštai, apva
Porst Restante
lūs kampai............................................ '..................... $1.00
POVILAS SLIEKAS.
No. L. 16. Baltos skurelės kieti drūti apdarai, gražūs iš
spausti išmarginimai, lapų kraštai auksuoti.... ,. .50
No. L. 17. Baltos skurelės minkšti apdarai, aukso kryžutis ir parašas, auksuoti kraštai, apvalūs kampai .60

Petronė Paškauckiutė,

908 YVashington, Avė.
Du Bois. Pa.
(219)

Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik
tų, malevos (paint) ir piaujamų įrankių. Įrankiai
dėl namų statytojų, tepliorių, švinorių (plumbers),
stogų dengėjų, gas’o pritaisyto jų, mūrininkų,
tinkuotojų, mašinistų, namų sargų ir kontraktorių.
Spinininkai, piuklų aštrintojai ir raktų pririnkėjai. Sienoms popierų, langams uždangalai.
Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:

SOUTH BOSTON, MASS.
TEISINGIAUSIA IR GE
RIAUSIA LIETUVIŠKA
APTIEKA.

------------------------------

L. S. S. 60 kuopa labai pa
mėgo klausyties apie pragarą
ir velnius. Bagočius apie pra
garą, jo platumą ir ilgumą aiš
kina draugams kiekvieną sa
vaitę. Tai mūsų draugučiai
išanksto prisirengia prie šiltų
vietelių.

«

Skaityk Čia

♦

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
suriMM kr lictuvisshai.

Ofiso valandos:
Ryt ūs iki 9 vai.
Popietę 1 >ki 3
vakarais 6 iki 9

l

TEL. BACK BAY 4200

SUTEIKIT PAŠALPĄ.
Gerbiamieji Tautiečiai: —

J.J. NcGowan Co.
265 Broadway, -:-

-:-

So. Boston, Mass.

Sankrovos:
471 E. FourthSt., -:- -:- So. Boston,
941—943 Washington, St., -:- Boston,
Pearl St., -:- -:- -:- -:- Boston,
366 Washington St., -:- Dorchester,
686
Telephone: 350 So. Boston.
975-W

Mass.
Mass.
Mass.
Mass.

ji

I
EJ!

•v
Aš Petras Kamarauckas 1S
Kauno red.. Ukmergės apskri
čio Taujėnų valsčiaus, Baravikų sodžiaus esu pabėgęs be tė
vų. Norėdamas ingyti mokslo,
bet neturėdamas, kad kas su
šelptų, prašau tautiečių ir kaimynij nors kiek pašalpos. Ma
no antrašas: Russia. Petrograd.

Ofiso adyno«
1-8 P. M. 7-9 P.M.
c

Pirk farmą didžiausioje Ame
rikos lietuvių farmerių kolonijo
je, kurioje apsigyveno jau 380
lietuvių farmerių. Turi ūkiškas
draugijas, parapijas ir lietuvį
kunigą.

g

Kolonija randasi gražiausioje
vietoje dėl lietuvių apsigyveni
mo ant farmų. Aplinkui turga
vietės miesto Seottville, Michigan.
Laukai gražūs lygūs, daug upe
lių, ežerų, gelžkelių, vaikams
mokyklų.
Keliai žviriavoti, švarus van
duo, oras sveikas. Žemė: mo
lis su juodžemiu ir molis su smil
timi. Tinka visokiems javams,
daržovėms, pievoms ir ganykloms.
Anglai matydami, kad lietuviai
vis skaitlingiaus pradeda apsi
gyventi ėmė kraustyties iš mūsų
kolonijos, o mes tik ir laukiame,
nes iš jų paėmėme kelius šimtus
gerų farmų: mažų ir didelių su
visais budinkais, sodais, dirbamu
lauku ir nedirbamu ir ant kurių
norime apgyvendinti lietuvius.
Parduodame farmas, gyvulius
ir ūkių mašinas labai lengvomis
išlygomis ant išmokėjimo. Nelai
kyk bankoj pinigų, nepirk mies
te namų, nes gali užeiti bedar
bė, sumišimai ir badas.

t

Peoples Statė Bank Building,
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

Lietuviska-Polska
LIGONINĖ.

Dabar Rusijos pinigų kursas nupuolęs. Siųsdami pi
nigus į Rusijos Valstybines Apsaugos Bankas arba mai
nydami pas mus, be jokio triūso, ant kiekvieno $1.000,
uždirbsite 400 rublių.

ulica No, 72 Litowski Komitet.

Akių Specijalistas

MŪSŲ BANKAS — LIETUVIŲ BANKAS. —

(215-219)

Prirenka akinius

@@©<®®©s<3©e©©s©©@©e®®®®®®® ■

Savame neme, po bankiniu kontrolių ir užstatu $50000.00

tELUS McCLEARY CO::

KREIPKITĖS TIKTAI PAS MUS: —

Prirengiam pilnai $150.00 j !
Jūsų gimines bei pažįstamus, gyvenančius Vokietijoje
arba
Rusijoje, už dyką suieškome ir pristatome į Ameri
0 laidotuves už
ką
pas
jus.
j lUžtikrinan- - 5Q Jokių vir
r
] ti gvaranti-p^ šaus mokes
Bankieriai: GUBITOSIS IR KOWALIAUCKAS
Į j a arba vičių nėra.
]į
sai nemokėkite,
Tel. Richmond 843.
Bostono Lietuvių Dienos K- j J
TeĮ. Back Bay 6722
Adresas:
į to, paskutiniame susirinkime, < 11666 Washington St. Boston. j j
kovo 29 d., nutarta visus BosGUBIT0SI-K0WAL Co. Bankers.
itono Lietuvių Dienos pinigus ©®©®®®®®©®®®©®©®©©®ee®©e®e
111 SALĖM STR.,
BOSTON, MASS.
tuojaus išsiųsti į Raudonąjį
iLienjauauauauauauauauaiiaueiuauaus
i-z zzilzz zzuzz zzyl^ zm_ zzmzz zzhlzz zntz zztlzz zhlzz
zr*zz zz**zz zzwzz zmzz zzi
■ Kryžių Washingtonan, iš kur
3nEnJanBnBnĖnJanEru2nEnEneriBnEru2ni
Į netrukus bus pasiųsta LietuI von.
Bostone išviso pinigų
B surinkta $10.900 suvirš. Ats•
Ar
nori
greit išsigydyti? Ge AMMMMeMMMMMMMMMMeeeeMMee
I; kaitos Bostono Lietuvių DieE nos Komiteto bus už kelių die- riausiai padarysi jei vasaros laiku
turėsi sausas ir švarias kojas, kas
II nų paskelbtos spaudoje.
tau daugiausia priduos smagumo
ir nedvoks tavo kambarys. Jei no
K
Tarnas W. Killiem, anglas, ri greit sustabdyti, tai vartok
Namai parsiduoda, kambariai parendavojamL
■ 24 metą amžiaus, peiliu suba- Leonarda, geriausias kojų gyduo
GAISRI,
K & savo pačią už tai, kad ji les ir pratikus, kurie yra užtikrin
SVEIKATOS,
| atsisakė su juo gyventi.
Mo- ti kaipo vienintelis kojų gyduolės.
SUŽEIDIMO,
Kįteriškė kritiškame padėjime Patarimai ir gyduolės prekiuoja
APVILKTUS
guli dabar ligonbuty, o Tarnas $1.00.
STIKLUS,
LEONARDS CO.
policijos atvadoj sėdi už grote
(Plateglass)
lių.
Abudu gyvena Bostone. 21 Barde? 8t., Worcester,

-V
I
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Edward L. Hopkins

362 Broadway So. Boston, Nass

INSURANCE

MBM

1

605

Lietuviškas

ADVOKATAS
William F. J. Houiard
Lietuviška pavardė buvo

Vincas F. J. Kavaliauskas
315 Broadway, So. Boston.
■

Skaityki
Būk Muzikantas arbą Giedorius
tai visiems patiksi. Išsimokini
mas ”Notų” (gaidų) ant visokių
įstrumentų lietuviškoj kalboj 8
lekcijos be mokytojo kuris yma
50c. už 1. lekciją. Visokių notų
Knyga $1.50 parduodu už 1.0G
G. A. BARONAS,
McKEES Rocks, Pa

aore«uokiti.

p. C.

Specijališkas
pranešimas

197 Broadway, S. Boston, Mass.
Telefonas"^. Boston 1194-w

Daktarai dieną ir naktį.

I

James Ellis Co
i

Kampas B ir B’way,
South Boston, Mass.

Pinigais arba ant išmokėji

mo.
Mūsų biznis sučėdina jūsų pi
nigus.
Uždėta 1878 m. Pristatoma au
tomobiliais.

H. S. Stone, Oph. D.

Ar šlapiuoja tavo
kojas.

£

Tclcpmonk So. Boston

geriausiais rakandais naujau
sios mados. Kas perka ra
kandus prieš jų pakilimą kai
noje — tas išmintingai daro ir
pinigų daug sučėdina.
Apsidairvkit aplink ir pa
matysit, kad mes geriausia ir
pigiausia galime jums rakan
dus parduoti ir jūsų stubas
gražiausia jais apstatyti. Mes
tą galime todėl padaryti, kad
mūsų rakandų krautuvės pa
didėjo Ir sustiprėjo.
Vesk reikalus su mumis ir susiartink su mūsų biznio vedimo būdais, o tikrai būsi patenkintas.

Anton Kiedis & Co.

Aš Darata Tuomelis Mikolo
duktė iš Biržų parapijos Kau
no gub., paieškau savo sūnaus
Jono, Martino sūnaus, Tuomelio.
Esu dideliame skur
de. Mano sūnus gyvena rods
po šiuo antrašu: 785 Bank St.,
Waterbury, Conn. Mano ant
rašą: Gorod Tver Millionnaja

IŠ PINIGŲ DIRBKITE PINIGUS!

G xlo visokia* Hgas
Priskiria Akinius,

Miestuose bankos subankrutija
namai lieka be vertės; milijoną
žmoniij iš miestų bėgs farmt
STEVEN RAINARD SU
pirkti, bet jos tuomet bus šimt;
kartų brangesnės. Šį pavasar, f
JAMES ELLIS CO.
nusipirk farmą mūsų kolonijoj,
kol dar darbai eina ir farmos pi
Mes užlaikome tris dideles
gios.
krautuves-nam’us, užpildytus

RANDASI SKURDŽIAME
PADĖJIME.

Naudokitės Proga!

*

419 Boylston St, Boston, Mass.

Turėti farmą, yra geriaus ne
gu biznį; juo pragyvenimas bran
gesnis, tuo taimeris turtingesnis.
Mesk miesto gyvenimą ir eik
ant farmos, — liksi laimingu. Ra
šyk tuoj indėdamas už 4c. krasos
ženkleliij (stamps) gausi farmų
kataliogą ir kolonijos mapą.
Wasiliewski ostrow 6-taja li
Adresuok:

nija No. 43. kw. 6. Uczeniku
Sredne - stroitelnavo tekniczeskavoz ucziliszcza Petru Komarowskomu.

Paieškau merginos mokančios
trijų kalbų: angliškai, lietuviškai
ir lenkiškai dirbti krautuvėje
(grosemėje).
Aš J. J. Jasiukaitis paeinu iš
Kauno gub., Raudondvario para
pijos, Užlaidžio sodžiaus. Kas ma
ne pažįsta — atsišaukit šinuo ant
rašu :
J. J. Jasiukaitis,
27 Cottage St., West Lynn, Masas.
(218-219)

Kareivis Antanas Michalauskas ieško brolio Jar. Michalausko, kaimynų Petro Šarkio
ir Stanislovo Šarkio ir Joanos
Cesnaitės. ’ Pirmiaus gyveno
Chicago, III., po numeriu 4602
— 5-tK Ave. 1911 metais 26
rugsėjo ir aš ten gyvenau. Jie
patys, ar kas apie juos žino
atsišaukit šiuo antrašu: Swea-

borg kriepost. Artileriski sklad
2-raja Labaratornaia rota An
tanu Michalauskonru. Finland.
(215-219)
*w

_

t

DR. F. MATULAITIS

Farmos! Farmos!

Aš Petronė Paškauckiutė pali kraštai. 448 pusi..................................................... $1.25 ieškau savo brolio Antano PašMažiaus dolerio pinigus galimą siųsti krasos ženkleliais. kausko ir sesers Pranciškos PašUžsakymai veikiai išpildomi.
kauekiutės; jie paeina iš Kauno
Adresuokite:
gub., Raseinų pavieto, Šimkaičių
'
DRAUGAS PUB. CO.,
1800 West 46-th Street,
CHICAGO, ILL. gminos, Trakinių kaimo. 12 metų
kaip gyvena Amerikoje. Pirmiaus
gyveno New-Yorke. Girlėjau se
suo išėjo už vyro, Jono Stakio.
Kas žino af\jie patys meldžiu at.sišaukti šiuo antrašu:

So. Bostone liberalams ne
siseka p. Atartus L. G. ir L.
N. Fondij reikalais atvykęs čia
pasakyti prakalbas ir surinkti
tiems fondams aukų, — labai
mažai pelnė. Jo pasiklausyti
K. ŠIDLAUSKAS
praeitą nedėlią susirinko tik
apie 40 žmonių, aukų ir-gi vi
Aptiekorius ir Savininkas
sai mažai tesurinko. Tūli pa Tel So. Boston 21014 ir 21013.
sakoja, kad p- Martus bosto i 226 Broadway, kampas C St.,
niečiais labai nepatenkintas ir
intaria juos kietaširdy stėje.
Turiu pažymėti, kad taip nė
ra. So. Bostono Tautos Fon
Uždėta 1871
do skyrius? surinko jau Lietu
vos reikalams nuo pradžios
HENRY J. BOWEN
karės apie $7.000; B.ostono Lietuviij Diena davė apie $101000; socijalistai savo fondams
ir-gi apie pusantro tūkstančio Real Estate & Insurance
sukolektavo. Bostoniečiai sa
vo duosnumu visas kitas kolo
nijas pralenkė. Gi liberalams 469 Broadway, So. Boston.
todėl nesiseka, kad jų So. Bos
Pirkdami pas mus nejudi
tone nedaugiau pusantro tuzi
namą turtą turėsite prielankų
no suskaitysi.
L.
į

SKAITYK, SUSTOK, GALVOK!
žėdnas žinot, jog “Draugo”
prekė pakilo iki $4.50. Kurie
No. 1. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Surengė A. L. R. K.
prisiųrit man $4.50 gausit me
X
Kunigų Sąjunga.
Čia tilpsta giesmės, stacijos,
tams du laikraščiu: “Draugą” ir
Jeigu nori .surasti savo gi
graudūs verksmai, apaštalystės pamaldos, rožanmines ar pažįstamus prisiųsk savaitraštį “Darbininką.”
čius,tretininkų įstatai, įvairios maldos ir tt. Drū
Siųsdami pinigus užadresuokitais drobės apdarais; aukso krašteliais................... .40 paieškojimą į “Darbininką.”
te šitaip:
No J. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Ta pati kaip No. 1, sku
Už vieną sykį 50c.
60
rdės apdarais................. .-.................... ..........................
R. M. KALINAUSKAS,
MAŽAS AUKSO ALTORIUS.
»»
agentas,
du
” 75c.
No. L. 02. Paprastais, drūtais apdarais, auksiniais kraš
20
Stiles
Hali,
>> tris ” $1.00
tais, briaunelės apkaustytos pasidabruotomis Me
Valparaiso,
Ind.
telėmis, su kabute.................................................... . .. .60
Už paieškojimus pinigus
No. L. 03. Moroko tamsiai rausvos skuros minkštais ap
darais, apvaliais kampais, auksinti kraštai, parašai
siųskite iš kalno.
$1.00
ir auksinta kvietka................................................
1
No. L. 04. Francūziškos juodos slidžios skurelės minkštais
“DARBININKAS,”
apdarais, apvaliais kampeliais, aukso kvietka, kry-

ANIOLAS SARGAS.
No. 408. Juodi skurelės minkšti apdarai, • auksinti apva

I

F”

Paieškojimai•

399 A Broadway, So. Boston.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su
geriau siais prietaisais, su
naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broa4way,So. Boston,Nass.
«

PRIB DOBCHISTBR ST/

▼■luta
raini lyta
iki S nl

Iki Irai

GERA PROGAI
Gramatika angliškos
kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) ..... $1.00
Vaikų Draugas arba
kaip mokytis skaityti ir
rašyti be mokytojo........ 15e
Naujas Būdas mokytis
rašyti be mokytojo.„~—10e
Aritmetika mokinHmūsi rokundų, su pavekslais (apdaryta) —-—35c.
Vio $1.60
Kas atsiųs iškirpę* šitą ap
garsinimą iš “Dariininko”
ir $1.00 per mono; orderį,
tai gaus visas 4 knyą«3 60e.
pigiau.
P. MIKOLAINIS,

R. F. D. — Route 2,
Hudson, N. Y.

