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Talkininkų padėjimas sunkus ,
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TRŪKSTA DAKTARŲ.

Lordas Derby lordų rūme
pasakė, jog Anglijai labai trū
KARĖS LAUKUOSE.
LABAI BLOGAI.
ksta daktarų. Pasakė, jog
Franęijoj į šiaurės vakarus vien Somme fronte buvę užAnglijos parlamente kalbė nuo Reimso vokiečiai išlindo iš
jo Churchill, buvęs admirali urvų ir užvedė labai smarkų .mušta ir sužeista 400 daktarų.
teto pirmas lordas. Jis: pa mūšį. Apie pasekmes abi pu
Suv. Valstijų senatas ir ats
KARS PRIEŠ KAIZERĮ.
sakė, jog Amerikos stojimas si savaip aprašo. Bet mūšiai
tovų rūmas perleido karės bi
karėn galės išgelbėti talkinin dar nepasibaigė. Francūzai
Prez. Wilson savo kalboje
lių. Balandžio 6 d. iš ryto pa
kus iš sunkaus padėjimo. Jis pripažįsta, jog iš pirmų drutkongresui pasakė, jog Suv.
sirašo po juo prez. Wilson ir
pripažino, jog talkininkai jau vieČių eilių buvo išmušti.
Valstijos stos karėn ne prieš
karė formaliai paskelbta Vo
buvo prispirti prie sienos. Ji
Rusijoj mūšiai eina palei
vokiečių
tautų,
bet
prieš
kai

kietijai.
sai
sakė,
kad
nuo
to
laiko,
Stokhodo upę ir vakarinėj Ga
zerį. . Tai Anglijos laikraščiai
kuomet vokiečiai buvo ties Pa licijoj. Rusai atsilaiko tose
rašo,
jog
prez.
Wilson
išdavė
Meksikor kariuomenė arti
ryžiaus sienomis, tai niekad vietose.
“KELEIVIS” BIAURIAI
nasi prie Suv. Valstijų sienos. mirties dekretų Hohenzollernų
nebuvo blogiau, kaip dabar.
Mesopotamijoj anglai ir ru
giminei. Kaip Rusijoj puolė
MELUOJA.
Dar sakė, jog priešakyje bus sai jau pasidavė vieni antriems
Suv. Valstijų valdžia prašo Romanovų giminė, taip Vo
Socijalistų laikraštis “Ke
keletą sunkių mėnesių.
rankas.
Anglai, paėmusieji
kongreso paskirti $3.502.517.- kietijoj turės pulti Hohenzo
Kalbėjo ir generalio štabo Bagdadą susitiko su rusais ė- leivis” No. 14 indėjo krimina000 apmokėjimui pirmųjų me llernų giminė, kaip šimtas me
lišką melagystę. Štai šitoji ži
viršininkas
Robertson. Jis jusiais per Persiją.
tų atgal visos Europos tautos
tų karinių bilų.
nia:
pasakė,
jog
Vokietija
niekuo

buvo sukilę prieš Napoleonų,
met neturėjo tiek sumobilizuo PRADEDA REFORMAS.
Vokiečiai nuskandino du A- taip dabar tautos sukilo prieš
KUNIGAS PRIPAŽINTAS
tų kareivių, kaip dabar. Sa
Vokietijoj
prasideda
refor

kaizerį
ir
jam
tų-padarys,
kų
merikos garlaiviu.
ŽMOGŽUDŽIU.
kė, jog vokiečiai dar labai stip mos. Reichstagas nuskyrė ko
padarė Napoleonui, t. y. nuvers
rūs.
Maine valstijoj, Dovero mies
misijų iš 28 narių, kurie per
nuo sosto.
SENATE PERĖJO KARĖS
žiūrės ir pataisys Vokietijos te, 26 kovo prisaikintųjų teisė
Dabar jau nuo to, kaip
REZOLIUCIJA.
NEATSIŽVELGS Į TIKYBĄ. konstitucijų.
jų suolas išnešė nuosprendį by
kaizerio valdžia paskelbė sub
Suv. Valstijų senate karės marinų karę, tai labai drųsiai
Naujoji Rusijos valdžia pa
loje kunigo Willis M. iš Milo,
rezoliucija buvo perleista bal laikraščiuose rašoma apie rei
naikino visus įstatymus, ku
Me., pripažįstantį kunigą už
VAROSI PIRMYN.
sais 82 prieš 6. Perleista po kalingumų nuversti nuo sosto
riais
buvo
neleidžiama
užimti
mušėju George Herberto, kuris
Persijoj
rusai
vis
varosi
TĖVAS VINCENTAS KULIKAUSKAS,
aštrių ginčų.
vietų
dėl
to,
kad
žmogus
buvo
likosi
nužudytas 13 d. kovo 1916
pirmyn. Varosi į vakarus nuo
kaizerį.
(marijonų kongregacijos) vien as iš didžiausių mūsų laikų
ne
pravoslavas.
Dabar
pri

metų Sehoodic ežero pakraštyj.
Keringo.
New Yorko vokiečių laikra
kultūros darbininkų.
|
GRŪMOJA.
imant į valdiškas vietas nebus
Radus užmuštą Herbertą valstištis Herold rašo, jog po ka
Kaikurie Suv. Valstijų se rės Vokietija tapsianti respub
Rusijos moterų delegacija jinė valdyba pripažino, kad nuDIRBS KULKŲ ITALIJAI. atsižvelgiama į tikybų.
PLEKAVO UŽPULTI
natoriai gavo grūmojančius lika, o dabar vokiečiai, nesubuvo pas ministerių pirm. žudytasai mirė po sunkios ko
PO KARĖS.
Watertown,
N.
Y.
—
Maxim
laiškus ir telegramas už bal kįlų todėl, kad bijo išlaukinių
REZIGNAVO TRYS
Lvovu. Delegacija prašė kad vos su priešininku. Pripažinta,
Munįtions
korporacija
gavo
savimą už karę. Tie laiškai priešų.
—
V
ąlstijų.ambasadorius
MINISTERIAI.
leistų ir motetams balsuoti ren- kad žmogžudystė papildyta dėl .
. . ........
' rJ t •
ir telegramos atiduota Justici
J. W. Gerard buvęs Berline nuo Italijos valdžios užsakymą
Austrijos karės, finansij ir kant atstovus į 'konstitucijinę apiplėšimo. Vėliaus areštuota-*
ant
215.000.000
kulkų.
jos departamentui.
i
pasakė,
jog
Vokietijos
val

kunigas \VilIis M., kuris sakęs
MOBILIZACIJOS PLENAI
justicijos ministeriai atsista tarybų.
džia buvo sumanius po karės
Pirm, būk pažadėjęs suteik matęs, kaip tūlas vyras dėl ap
IŠDIRBTI.
tydino. Pas juos buvo susek
AMERIKA PRIEŠ KAIZERĮ.
1 užpulti Ameriką ją sumušti ir UŽSIPUOLA ANT PREZ.
sigynimo kirto Herbertui gal
ta suktybės.
ti balsavimo teisę.
Suv. Valstijų karinis de priversti užmokėti didžiausią
WIL^ON0.
Pėtnyčios naktį 3 vai. Suv.
von ir užmušė.
Iš tyrinėjimo
Valstijos stojo karėn prieš Vo partamentas išdirbo mobiliza kontribuciją, kad ja padengti
pasirodė, kad tuo vyru buvo
Dabar, kuomet Suv. Vals
kietijų. Tų valandų atstovų cijos pienus. Pagal prez. karės išlaidas.
pats
kunigėlis. Prisaikintieji tei
tijų prez. Wilson paprašė kon
rūmas perleido karinį bilių. Wilsino nurodymus bus pašau
Sakė, jog Amerika turi greso paskelbti Vokietijai ka
sėjai išklausę viso nagrinėjimo
Senatas jau pirmiau buvo ta kta armijin 500.000 jaunų vy prisidėti prie pasmaugimo kai rę, tai Vokietijos laikraščiai
išnešė nuosprendį apkaltinantį
PASVEIKINIMO KABLEGRAMA RUSIJOS DŪMAI
rų.
Tui tarpu daugiau nei zerio militarizmo ypač dėlto,
bilių perleidęs.
kunigą.
NUO
pilni visokių keiksmų ir smer
Debatai ėjo per visų ketver- negalėtų šaukti, nes nebūtų kai jis nenuslopintų laisvės
Tų žinutę Boston Globė ko
LIETUVOS
V
Y
č
I
Ų.
kimų prezidento ir Amerikos
go dienų nusitęsė iki nakties ir jų kam muštruoti.
Rusijoj.
Sakė, jog Rusijos piliečių.
Petrograd, Russia.
vo 27 d. šitokiais antgalviais
Kokio amžiaus vyrus šauks, revoliucija yra dramatiškiaunaktį buvo balsavimai.
MR.
RODZIANKO
buvo
padavęs:
Koelnisclie Volks Zeitung
tai tikrai nežinia.
i sias žmonijos nuotikis nuo lai rašo:
President of the Dūma
Pagal aprokavimus Suv. kų Kalvarijos.
PRIEST IS FOUND GUILTY
PAKELS MOKESČIUS.
Congratulations to free and democratic Russia and to her
“
Amerika
sukišo
taip
daug
Valstijose
vyrų
tarp
18
ir
19
OF MURDER
Padengimui karinių išlaidi!
couragious leaders.
pinigų
Į
priešvokiškas
pramo

metų
amžiaus
yra
1.981.298,
Suv. Valstijose bus pakelti mo
UŽ PLŪDIMĄ KALĖJIMAN.
Youth convicted of killing
May Russia enjoying the triumph of liberty remember
nes, kad Morgano amunicijos
kesčiai ant didelių nuosavybių tarp 20 ir 24 yra 3.775.376. Iš
Herbert a year ago.
New Yorke Henry Yoger dirbtuvės mirtinų gautų smūgį, Lithuania pleading for freedom and independence.
savininkų, ant didelių pelnų, viso tarp 18 ir 24 metų am
Knights
of
Lithuania
viešai ėmė plūsti prez. Wilsoną jei Anglija nusibankrutytų.
Dover, Me. Kovo 26. — Kal
ant svaigalų, tabokos ir dar žiaus yra 5.756.674.
JONAS E. KAROSAS, Pres.
Tos priežasties delei ir vien
už
ji
kalbų
kongrese.
Tai
jis
tas
pirmame žmogžudystės
bus sumanyta naujų mokesčių.
buvo suareštuotas. Teisėjas dėl tos Amerika turi stoti prieš
DARBININKŲ MOBILI
laipsnyje — tai buvo teisėjų
jam pasmerkė jį šešiems mėne mus karėn.”
ZACIJA.
verdiktas IViIlis M. Priest iš
TIKISI KARIAUTI TRIS
Cologne
Gazette
rašo:
siams
kalėjimam
Milo byloje, kaltinamas už
METUS.
Amerikos Darbo Federacija
Prez.
Wilson
savo
kalboje
mušime
George Herberto ties
Suv. Valstijų karės sekreto buvo užsiėmus mobilizacija
kongresui
išdrįso
atskirti
vo

NEMOKĖS
DIDELIŲ
Five
Tsland
Sehoodic Lake ko
rius Baker pasakė, jog Ameri darbininkų. Dabar ta orga
kiečių
valdžių
nuo
vokiečių
KAINŲ.
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS I LIETUVIU
vo 13, 1916.
kos valdžia daro karinius prisi nizacija gali suteikti valdžiai
tautos.
Vokiečių
tauta
atme

KATALIKŲ
VISUOMENĘ
ATSIŠAUKIMAS.
Boston Post tą žinutę pada
rengimus taip, kaip kad reng visokių amatninkų. Visai tai Suv. Valstijų valdžia pasiry
ta
tą
užmetimų.
Visos
vokie

Rinkimas
aukų
nukentėjusiai
Lietuvai
Amerikoje
ligšiol
vė
šitaip:
tus kariauti tris metus.
mobilizacijai vadovauja Samu- žo nemokėti didelių kainų ka čių klesos remia valdžių, kuri
vis
nebuvo
tinkamai
sutvarkytas.
Patys
lietuviai
į
duosnuJau pienuojama įvesti šioje el (iompers, A. D. F. preziden pitalistams už užsakymus. Val
W. M. Priest on Trial for
po nuodugnaus apsvarstymo
šalyje maisto kontrolevimų.
tas. Jis yra taip-gi narys Ap džia nustatys mokesčius, o jei nutarė vesti submarinų karę ir mą šiek tiek įsijudino, bet iš kitataučių mes vis nedaugiausiai
Herbert Murder.
Žmonės bus verčiami ne gynimo Tarybos.
kapitalistai nesutiks išpildyti dabar mūsų žmonėms paleng gaudavome aukų. Didžiausia lietuviij šelpimo įstaiga Tautos
Dover, Me. kovo 21. — Pir
tik stoti armijon, bet pagal
Suv. Valstijose 23.000 kom už tokias kainas, tai dirbtu vės, kuomet jie galės su prie Fondas, amerikonams nebuvo perdaug simpatinga; dūrė jiems
į akis žodis “national”; atstumdavo ir tai, kad dalis aukų ėjo moje dienoje bylos Willis M.
reikalų visi turės atlikinėti val panijos sutiko paversti savo vės bus paimtos į valdžios ran
šu
elgtis,
kaipo
su
priešu.
”
Priesto iš Milo, kurs kaltina
Lietuvos laisves reikalams.
džios pavestus darbus. <
dirbtuves į išdirbystes karinių kas ir vedamos.
Dauguma laikraščių skelbia,
mas
užmušime George Herber
Gal
ir
būtume
tęsę
aukų
’
rinkimo
darbų
ir
toliau
jau
lig

Tatai Suv. Valstijų valdžia reikmenų.
Būdavo taip, kad Suv. Val jog Amerikos stojimas karėn
to
ties
Five Islands kovo 13,
nujaučia, kad reikės kariauti
stijų “pramonininkai pigiau im ne kiek tepasunkįs vokiečiams šiol nustatytais keliais, tečiaus besiartinanti 20 gegužės die
na priverčia mus geriau susiorganizuoti, kad ta diena Lietu 1916, išrinkti teisėjai ir po tei
dar tris metus.
PAVOJUS NUO MEKSIKOS. davo nuo svetimų valdžių už karės vedimų. .
vai būtų kuopasekmingiausia ir kad ir paskui rinkimas aukų smo atidarymo pradėta kaman
užsakymus, negu nuo savo val
Suv. Valstijų žvalgai nutėtinėti liūdinikai etc.
tarp amerikonų geriau būtų varomas.
KOKIUS VYRUS ŠAUKS
džios.
NUKENTĖJO MERGINOS.
mijo
Carranzos
kariuomenės
Paskui kovo 26 d. tas pat
Amerikos Lietuvių Tarybos nuomone reikalingas būtų
ARMIJON.
Jersey City, N. J. — Bedū- komitetas su centru New Yorke ir skyriais visuose didesniuose laikraštis rašė:
artinimąsi prie Suv. Valstijų
NEGARSINA PREZIDENTO

karen

Be sąžinės
ir
be gėdos

' r

--

'

"—r ■ - ■

įrt

Pasveikino

Naujas darbas

f

Suv. Valstijų senate jau įneš
tas sumanymas, pagal prez.
Wilsono patarimo, šaukti ar
mijon 500.000 jaunų vyrų. Pa
šaukti jaunikaičius noo^20 me
tų amžiaus.
O paskui, kaip
bus galima muštruoti daugiau,
šaukti iki 23 metų amžiaus.
Suv. Valstijų valdžia kari
nius prisirengimus veda labai
smarkiai.

PAIMS VOKIEČIŲ LAIVUS.
Vokiečių laivai, internuo
tieji Amerikos uostuose, yra
labai saugojami.
Jei jų ju
rininkai kų nors priešingo da
rys, tai laivai tuoj bus paimti
Suv. Valstijų globon.

rubežiaus. Carranza tvirtina,
jog tai bus prieš Vilią.
Bet dabar Suv. Valstijų ka
rinė valdžia ne kiek tepaiso,
nes Meksika neturi moderniš
kai išmuštruotų kareivių ir su
jos kariuomene būtą lengva
apsidirbti.

IMS TIESIOG IS
PAKAUKTŲ.
Suv. Valstijų karinė valdžia
pranešė Chicagos pakaunioms
kad turėtų ant pareikalavimo
5.000.000 svarų mėsos.
Val
džia tariasi visus valgomns
daiktus dėl armijos imti tie
siog iš sandėlių, be jokų tarpi
ninkų.

minio parako dirbtuvėje buvo
ištikus ekspliozija. Buvo su
Vokiečių cenzoriai nepralei žeista 20 merginų.
do prez. Wilsono kalbos, laiky
Keturios sunkiai serga dėl
tos kongresui bal. 2 d.
Tai apdegimų. “
vokiečių visuomenė nežino vis
ko, kų prezidentas pasakė.
LABAI DŽIAUGIASI.
Mat kaizerio valdžiai kaikurie
Visi talkininkai labai džiau
prezidento pasakyti išsireiški giasi, kad Amerika stoja ka
rėn. Francijos valdžia suma
mai nepatinka.
nė iškelti didelę šventę, kad
pasidžiaugti iš to atsitikimo.

_. .

KALBOS.

\

Teutonai bombardavo ser
bų miestą Monastir.
Vartojo
troškinančio gazo bombas. Dėl
jų žuvo 47 žmones ir sužeista
29.
Tarp nukentėjusių dau
giausia moters.

Willie M. Priest iš Milo ra
Amerikos miestuose, kur veiktų išvien su Tautos Fondu, bet
veiktų autonomiškai, tik apyskaitas išduodamas Tautos Fon stas kaltu užmušime George
do Seime.
Tas komifttas rinktų aukas tik tarp kitataučių ir Herberto etc.
visos jo surinktos aukos eitų tik šelpimui nukentėjusių nuo ka
Čia jau kiekvienas mato,
rės.
jog žodis “Priest” nereiškia
, Kad tasai komitetas turėtų mūsų plačiosios visuomenės kunigas, o tai žmogaus pavar
pasitikėjimą, jį turėtų išrinkti mūsų organizuotos visuomenės dė.
O “Keleivis,” tas mela
ingaliotiniai.
gingiausias ir nešvariausias
O kadangi tokį komitetą
Jgti ir jojo veikimą nustatyti laikraštis, fabrikuoja žinią,
reikia kuogreičiausia, nes iki 20 geg. jau mažai laiko beliko, kad tai čia kunigo būta.
todėl Amerikos Lietuvių Taryba šiuomi ir prašo visas lietu
Tai “Keleivis,” socijalistų'
vių katalikų didžiąsias organizacijas išrinkti po 3 atstovus ir laikraštis yra pirmos rūšies
tuos atstovus prašo susirinkti 11 d. balandžio 1917 m. 2 vai. melagius.
Ar dyvai, kad jis
ISPANIJOJ NERAMU.
po pietų Brooklyn, N. Y. gerb. kun. Petkaus svetainėje (5-os niekingiausių pasakų leidžia aVisoj Ispanijoj yra peskelb- ir Havemeyer gatvių kampas). Kad mažiau būtų padaryta iŠ- pie popiežių-moterį, apie in
_ _______________
_ padaryta
r____ kaičių ir lengviau būtų suskubti trumpu laiku viską įvykinti,
kviziciją ir tt.
tas
karės stovis ir tas
todėl, jog kaip spėjama, tai’org. įzari.
patariama rinkti ingaliotinius iš tarpo BrookTai vis daro “darbininkiš-‘
■užsi
pliekianti
revo-Įlyn'o
ir
artimesnių
jo
apielinkių
veikėjų.
_
kas
” laikraštis, dėl darbininkų
ten buvo
Amerikos Liet>rių Taryba.labo.
liucija.
‘ V
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Eina iš So. Boston’o utarninkais, ketvergais ir subatomis.
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo
Darbininkų Sąjunga.
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“DARBININKAS”

242 W. Broadway,

Misijos
Šiame numeryje ant pirmo
jo puslapio dedame fotografi
jų tėvo marijono gerb. kun. V.
Kulikausko. Pavadinome jį
vienu iš didžiausių kultūros
darbininkų. Manome, kad,
kiekvienas geros valios žmo
gus, paklausęs pamokslų kun.
Kulikausko pasakys apie jį tąpat.
Ir ištikrųjų, argi sielos kul
tūra nėra pradžia ir pamatu
kiekvienos kultūros. Žmogus,
nebetekęs tikėjimo, susilpninęs
valių, nusmukęs iki vien pil
vo reikalų garbinimo, o te
čiau velniškai puikybei atsida
vęs — netinka jokiam prakil
nesniam darbui. Nebetekęs idealo, jisai žuvęs yra savo tau
tai ir virtęs netikusia medžia
ga kitoms tautoms stiprinti.
Gerų tautos mylėtojų ir pa
sišventusių darbininkų duos
tautai šimtų sykių daugiau uo
lus misijonierius, negu laisva
manis patrijotas. Kada lais^-vamanis su savo laisvamanybės apaštalavimu veis žemumų
ir nedorybes, tuo pat silpnins
tautos sveikatų ir stiprybę,
kaip dvasinę taip ir materijalinę — tėvas misijonierius dirbs
tautai naudingiausių, pamatiTnį darbų. Jisai gydys ir dai'■•linsizraohių sielas, ves jas prie
idealizmo šaltinio ir parūpins
-tautai visus pulkus pasišventu-sių darbininkų. Nenoromis
'.veržiasi galvon mintis, kad
■vienos misijos tėvo misijonieriaus daugiau padaro lietuvių
tautai naudos, negu ilgų me
tų daktaro Šliupo veikimas.

i

I
S

Per misijas išeina aikštėn
dar vienas akyvas dalykas: bū
tent lietuvių sielos sveikumas
ir didelis jų prisirišimas prie
tėvų tikybos.
Per ilgus me
tus bedieviai ir socijalistai dė
jo visas pastangas, kad ati
traukus žmones nuo Dievo, nuo
tikėjimo.
Daugelį suklaidi
no ir atšaldė nuo Bažnyčios.
Bet misijos parodo, kad tas
suklaidinimas buvo tik pavir
šutiniškas, kad lietuvio siela
išliko sveika. Atvažiavo į ko
kių parapijų misijonierius ir
traukia iŠ visur lietuvių būriai
į bažnyčių.
Traukia ne tik
uolieji katalikai, ne tik atšalė
liai katalikai, bet traukia mū
sų sandariečiai, traukia “Ke
leivių” garbintojai, traukia
net socijalistų kuopų nariai.
Klausyklos apgultos žmonių;
ne tik “metiniai” katalikai,
bet po kelioliką ir daugiau me
tų nebuvusieji išpažinties at
krapšto savo katalikiškų sielų
ir susitaikina su Dievu ir savo
broliais katalikais.
Dvelkte
lėjo malonus, gaivinantis vė
jelis ir visi laisvamanybės rū
kai kaip bematant išsisklaidė.
Lai tat žino “Keleiviai,”
“Naujienos,” “Ateitis” ir ki
tokie bedievybės apaštalai, kad
veltui yra jų visas darbas, kad
užtenka vieno tik Dievo malo
nės papūtimo — ir visas jų
darbas griūva.
Tik duokite mums bent ke
lioliką tokių tėvų Kulikauskų,
o kaip bematant grius visos
laisvamanių tvirtovės ir tauta
greitu žingsniu žengs prie
sveikatos, doros, gerbūvio ir

South Boston, Mass.

valdžios pusėn ir paremti jų.
Tai mūsų priedermė ir nuo jos
negalime šalin bėgtu
Tiems
iš lietuvių, kurie mėgins, kaip
tai jau ir dabar kaikur daro
socijalistų saujelė, kalbėti vi
sų lietuvių vardu prieš Suv.
Valstijų žygius, patartume
savo partijoje ar srovėje susi
glausti ir tik jos ribose veikti.
Plačioji lietuvių visuomenė, Amerikai stojus į karę pasiliks
ištikima šiai šaliai.
Tiesa, mes karės nepagei
davome, iš principo jai prie.
šingi esame, bet kuomet ne-'

dol. nes kaip gerb. kunigas "gerai
žinai, aš nuvykau į Port Washingtoną, kur nei aukų rinkti, nei
savo knygelės negalėjau parduoti.
Iš ten važiavau į Miliraukee, kur
nebuvo prakalbų ir nepardaviau
savo knygelės.
Iš ten išvažia
vau į Rųckfordą, kur tajp-gi ne
buvo prakalbos. Tai-gi geležkelių bilietas gi ką nors lėšuoja,
smulkmenos taip-pat, o kad iš sa
vo knygutės nepadariau nei cen
to, tai priverstas buvau pasilikti
$5.00 už geležkelių bilietus ir Ifitas mažmožes. Reikėjo juk išvažiuoti, o nelikti tenais. Tai-gi

tinime “negerai padaręs, kitu kar
tu neįeisiąs platinti laikraščių.”
Ir Tamstėle, labai gerai padarysi.
Bravo T-ai už tą prisižadėjimą.
Tik jį pildyk. *
.
Toliaus p. Martus užsigina,
kad per prakalbas neniekinęs “ti
kėjimo nei katalikų.” Tiesa, kad
tikėjimo dogmų jisai neniekino,
bet jam to niekas nė neužmetinėKaltiname gi tik jį tame,
surinktų dėl badaujančių pinigų, jo.

redakcija prisiųsdama man p.
Martaus “atsakymą^’ daleidžia
man pridėti tik “trumpą priera
šą” priverstas esu pasitenkinti tik
sekančiais patėmijimais:
. P-as Martus, priviręs košės
pas mus Raeine per savo nelemtai
atliktas “dėl, nukentėjusių”, pra
kalbas ir suerzinęs vietinę visuo
menė, pasiėmimu su savim VISŲ

laimė jau prisiartino, drąsiai iŠ aukų $23.68 centų ir pasiunjai žiūrime į akis ir bailiai ne- čiau $18.68 arba mažiau 5 dol.
sitrauksime į Šalį.
Manome Tuos gi $12.30 centų įžangos ir
visi Amerikos lietuviai, jei gi pasiunčiau, bet tik kitu atve
Suv. Valstijos stos į karę, pa ju, nes čia, neauka, bet pini
sirodys šiai šaliai ištikimais ir gai įžanga. 'Jei L. G. F. sekre
viskų išpildys, kas nuo jų bus torius dar nepakvitavo, tai pakvi
tuos nes tie pinigai jo rankose.
pareikalauta.

bet tiktai dalį tų pinigų atidavęs
į grynai partvvišką ir Raciniečiams visai svetimą Gelbėjimo
Fondo globą, jeigu norėjo “at
sakyme” teisingai savę išteisinti,
tai ant mano “laiško” galėjo duo
ti vienintelį pasiaiškinimą būtent:
“mea mavima culpa” (mano di“ džiausią kaltybė) negerai pada
liau, prižadu klaidas atitaisyti,

“ir surinktus Raeine dėl badau

PROTESTAS PRIEŠ
PROTESTĄ.

Nauja karės
audra

■

P-as Martus tarp kitko dar ra
šo : 1) Kun. Slavynas šiuom kartu
biškį rimčiau kalba, 2) tai bene
pats rašė X suprask korespondenci
jas iš Raeine apie p. Martaus dar
belius”) 3) kad dabartinis Centralinis K-tas yra bepartyviškas,
4) kad p. Mariui rūpi bepartyviškumas, 5) kad prieš p. Martų ra
šau vien dėlto, kad jisai bepartyvį darbą varo.
Kadangi visi
tie penki šūviai į mane taikomi yra be parako ir kadangi visi tie
“šūviai” yra nieku kitu, kaip vien
noru pridengti savo partvvišką iki
ausų nuogumą; ir bereikalinga
būtų man į juos ir reaguoti. Atsi
liepiu vien: prieteliau išsigydyk

jančių pinigus, visus iki cento
“pagal laiško” autoriaus reikalaKodėl aš neatsakiau į kores
“vimo dėl badaujančių apsiimu
pondentų užpuolimus. Kunigas S.
“atiduoti.”
jiems priduoda svarbą, tai bene
Suklysti gali kiekvienas, net ir
pats rašė. Neatsakiau todėl, kad
tobuliausias ir geriausių norų žmo
nemačiau tų NN. laikraščių, nes
gus, nes “errare humamim ėst” mu ! Sic ?!
visą laiką buvau kelionėje. O jei
Nesuprantu, kodėl p. Martus
(žmogus gali suklysti) ir mažas
būčiau ir matęs tai pseudonimams,
suklydimas dar negimdo didelio užsigina Sandaros kuopos tvėrime.
kaipo mažiukų žaislei priduodu
prasižengimo.
Bet, jau kartą Juk manau gerai jisai atsimena,
mažai svarbos.
visuomenę suAlaidinus, stengtis kaip pas mus pasinaudojęs pra
Kaslink to, kodėl siunčiu per
dar toliaus ją klaidintų kaip p. kalbomis “dėl nukentėjusių” apie
G. F. atsakau. Aš tam fondui ti
Martus savo “atsakyme” daro, 15 minučių per prakalbas agitavo,
kiu, aš už jį gvarautuoju geriau
tai jau ne Z <“4 humanum ėst,” bet kad pas mus susitvertų Sandaros
siai. Kur žmonės pakviesdami ma
Juk atsitikrai nešvrus darbas yra varo kuopą suorganizuoti.
ne kalbėti pastato reikalavimą pa
kuopą suoragnizuoti. Juk atsi
mas.
likti vietiniame fonde, arba per
mena jisai, kaip ant delno savo
Iš p. Martaus “atsakymo” ma
kokį nors partyvį fondą siųsti, tai
žodžius, kad “nėra ir negali bū
jei sutinku iškalno, tai ir prisi tyt, kad jisai nepripažįsta vertės ti geru lietuviu tas, kuris prie
laikau.
Taip buvo su aukomis: priežodžiui “be parako ne šausi” Sandaros nepriguli.
Bet p. Mar
Worcester, Bostone, Kenosha, She- todėl jisai “be parako šaudo” ne taus nuomone tas nėra agitacija j
boygan, ir Beland.
Visur kitur tik į mano laišką, bet net ir į ma- už sandarą
Sic?!
(
pasiėmiau ir persiunčiau. Pas ta- so asmenį.
1
Štai p. Martaus “be parako”
mistas ir-gi nebuvo iš kalno pa

Grand Rapids, Mich. Tau
tikros kultūros.
tos Fondo skyr. ir 1 d. lapkri
Tėvu Kulikausku džiaugia čio (Lietuvių Dienos) valdyba
si visų kolonijų lietuviai ka- turęjo susirinkimą, kovo 25 d.
talikai,- kur tik jisai misijas 1917 m. Susirinkime dalyvavo
laiko.
Prakilni širdis, puiki kun. J. Gervickas, V. Staševiiškalba, aiškus balsas, ne- čia, H. Gervilis, p-lė M. Šlapaprastai aiškus ir nuoseklus pikauskiutė, p-ni O. Kizlaitieprotas — visa tai padaro jo pa nė, M. Šukevičienė. Pirmiau
mokslus labai patraukiančiais. siai buvo skaitytas protestas,
Tėvas Kulikauskas moka la kuris tilpo “Lietuvoj” No. 12
bai prieinamai išaiškinti krikš ir “Vienybėj Lietuvninkų”
čioniškų mokslų. Jisai labiau prieš “Darbininką” iš Grand
veikia į supratimų. Jausmij Rapids, Mich. Nutarta pa
sužadinimui vartoja tik trum šaukti buvusią valdybą 1 d.
pus momentus. Bet proto pri lap. Atėjo A. Bernotas, Jonas
rengta širdis greičiau ir links Barštis. A. Bernotas atsisakė
ta prie tiesos numylėjimo ir atšaukti šmeižtą. Pasirodė tau
prie gerų pasiryžimų.
tininku - laisvamaniu. Jonas
Mes nuoširdžiai linkime tė Barštis pasakė į akis A. Ber reikalauta, tai ir-gi taip ir pa šūviai:
vui Kulikauskui kuogeriausios notui, kad jie jį prigavę sa dariau pas jus. O kad aš turiu
Pasiėmęs sauvališkai surinktus
sveikatos, kad ilgai dar galė kydami apie vieną dalyką, o didelį pamatą taip elgtis, tai gerb.
per prakalbas visas aukas, paliko
tų padirbėti tarp mūsų išeivių. paskui prirašė nebūtų daiktų kunigas rodos ir be privadžiojimų
Visoms gi mūsų kolonijoms lin šmeiždami katalikus ir patal sutiksi, juk visur tarp žmonių vis pas vietinio “Liet. Dienos” kom.
iždininką savo locna ranka rašytą
kime pasirūpinti atsikviesti pino protestan.
ko yra.
ir pasirašytą sekančio turinio kvi
pas savę tėvų Kulikauskų su
Ar aš platinau laikraščius? Ne, tą:
Jonas Barštis labai užimtas
misijomis. Užtikriname, kad bizniu neskaitė laikraščiuose ir gerb. kunige! Niekur! Ir pas tam
“Raeine, Wis. Sausio 17 d.
nesigailės.
nepatėmijo, kad Pittsburghe stas neužrašiau ir neišdalinau
1917 m. per A. M. Martaus
buvo suvažiavimas ir netėmijo laikraščių. Tik 3 vietose pavėli
prakalbas AUKŲ (mano pa
delko katalikai turėjo atsiskir nau “Draugo” ir “Darbininko”
braukta) surinkta iš viso
generaliam J. Kuliui agentui per
ti nuo Centralio Komiteto.
$40.98 už svetainę užmokėta
Tai-gi kaipo katalikas at mano prakalbau užlašinėti laikraš
$5.00 perduota man $35.98.
šaukė savo parašą, kuris tilpo čius. Ką jis pelnė, nežinau. Ma
A M. Martus.”
“Lietuvos” 12 num. ir “V. tau, kad negerai padariau. Kitu
Dabar tėmykite, kaip tasai pats
Gyvenome ikišiol ramiame Liet. ’ ’ prieš ‘ ‘ Darbininką. ’ ’ J. kart neleisiu platyti laikraščių.
p.
Martus išduoda rokundą iš su
Gerb. kunige neprirodysite jei
krašte ir tik iš toli mus pasiek Barštis prašo ir kitų laikraš
rinktų
tų pačių pas mus pinigų
davo Europos karės garsai, ku čių kad patalpinti jo atšauki aš kur nors niekinęs tikėjimą ar siųsdamas juos į Gelbėjimo Fon
rie labai nemalonų ant mūsų mą ir toliaus žada darbuotis katalikus. Neprirodysite. Bet, dą, kurio sekretoriui, jisai pri
įspūdį padarydavo ir visų mū su katalikais prie Tautos Fon kad delei davatkų skundų “pliot- siunčia VISUS (mano pabrauk
kų” Lietuvoje likosi iškarta ma
sų didžiausiu troškimu buvo, do.
Jonas Barštis ir ant toliaus žiausiai 200 žmonių, tą aš galiu ta) savo prakalbų rekordus”
kad baisioji karė kuogreičiau(žiūr. “Ateities” No. 6 šių mė
sia užsibaigtų ir vėl pasaulyje pasilieka Grand Rapids Tau priparodyti, nes mačiau pats sa ty)ramybė užviešpatautų. Ypač tos Fondo kasierius. A. Ber vo akimis. Jei davatka daro skun
“Raeine, Wis. surinkta au
mums skaudėjo širdį už savo notas išmestas iš pirmininkys- dus ir blogą; tai g. kunige, dar,
kų išviso 28 dol. 68 c. salė letėvynę Lietuvą, kuri karės au tės kurion pats katalikų akyse nėra davatka tikėjimu. Kalbėjau
šavo 5 dol. kitų lėšų p-nui
drų baisiai nuteriota ir sunai persistatė. Jau tas C. L. K. apie faktą, kurio g. kunige vis-gi
Martui
buvo 5 doL tai-gi į
kinta tapo. Bet tas viskas negvvuoja. Aukščiau minėti as nesupratote.
Gelb. Fondą mėjo 18 dol. 68
Kas link Sandaros, tai turiu pa
nuo mūsų toli buvo.
Nežiū menys susirinkę visi griežtai
e.
”
rint, kad vargo mūsų broliai protestuoja prieš A. Bernotą, sakyti, kad pas jus aš jokios kuo
Bet
dar ne.galas. Štai šiame
Lietuvoje, Amerikos lietuvuj A Gričaitį, J. Besasparį, kurių pos netvėriau. Man inėjus svetai savo atsakyme p. Martus dar kar
gyvenimas bėgo paprasta va vardai tilpo po protestu prieš nėn rodos manęs apie 6 vaikinai tą mažina surinktų aukų sumą,
ga. Juos negalėjo perdaug “Darbininką” ir dar rašydami prašė ką nors dėl jų padaryti, nes kuri pas jį tirpsta, kaip pavasa
jie viską turi susikalbėję. Aš
sujudinti tolimos nelaimės. Su parsistatė esą katalikai.
Mes
katalikai
1
d.
Lap.
tu

jiems negalėjau nieko padėti. Pa ry} sniegas. Jau girdi, jam indėję kiek aukų vargstančiai tė
duota aukų ne 28 dol. su centais,
vynei, mane savo priedermę rėjome daug nesmagumų su so- kiniui paprašiau tų, kurie nori pri bet vos 23 dol. 68c.
atliko ir ramiai sau gyvena ir cijalistais, o kaltė buvo A. Ber dėjau tiek, Xad baigentės susirinTai dabar jau yra gana aišku,
darbuojasi. Tolimi vargai nors noto. Dabar veikdamas su klausyti prie Sandaros pasiliktų kaip tasai “nukentėjusių globė
ir labai artimų ypatų neatrodo katalikais nubėgo pas laisva svetainėje. Neaiškinau nei kas ta
.Sandara, nei kuo ji užsiima, nei jas” p. Martus išduoda visuome
taip baisūs, kaip greta išau manius.
gęs koks skaudulys.
Bet ir šios šalies ramybė
jau susiūbavo. ,Suv. Valstijos
ne šiandien, tai rytoj gali bū
ti intrauktos į karę su Vokie
tija ir tuomet visi turėsime pa
justi karės sunkių letenų. Apie
vargus galinčius kilti iš karės
Amerikos su Vokietija čia ne
kalbėsime.
Mums šiandienų
rūpi, kokiuose santikiuose mes
lietuviai atsidursime, kilus šia
me krašte karei. Kų turėsime
veikti ir kaip pasielgsime. Tai
svarbiausias mūsų klausimas.
Pratikti
nuošalyj karės
verpetų negalėsime.
Intrauk-

kad visus Lietuvos katalikus vadi
no davatkomis.
Tai-gi tas “da
vatkas” t. y. katalikus p. Martus
perstatė šlykščiausioje šviesoje
kaipo išdavikes, skundikes, pa
leistuves ir dar šlykštesnių epitetų
joms nesigailėjęs.
Per savo pra
kalbas p. Martus nekartą išsireiš
kė, kad katalikų Lietuvoje srovė,
tai vien “davatkų” armija, kad
dar labiaus įkandus Lietuvos ka
talikus, kalbėtojas mūsų Tėvynės
liuteronus perstatė kaipo “nekal
tai nuo katalikų kenčiančius,” ir
kaipo katalikų išnaudotus ir ap
viltus.” — Tai-gi p. Martaus nuo
mone tas nėra katalikų išniekini

Bet pakaks.

Atsakymas

izi

daujančių aukų. Taip suvadžio
tai visuomenei nieko daugiau ne
pasilieka, vien tik šauktis: “Nuo
panašių dėl nukentėjusių globėjų
— išgelbėk mus Viešpatie.”
Stebiuos be galo, kaip p. Mar
tus drįsta rašyti “pas tamstas ne
užrašiau ir neišdalinau laikraš
čių. ’ ’ Gėda ištiesų taip nacItališ
kai išsisukinėti. Juk laisvamaniš
kų laikraščių platinimas tai buvo,
regis, vienas iš svarbiausių tiksP- Martaus pas mus atsilankymo. Juk kad pasekmingiau tuos
laikraščius praplatinus, jisai net
pagelbininką tam tikslui su sa
vim atsivežė. Juk p. Martaus vie
šai paaiškino, kad tasai pagelbininkas dalins “geriausius lietu
viškus laikraščius” (suprask be
dievišką spaudą) ir karštai ragi
no, kad klausytojai užsiprenume
ruotų juos.
“Draugo” nei “Darbininko”
tasai pagalbininkas ne tik neužra
šinėjo, bet jų visai niekam nei ne
parodė, nes nei vieno tų laikraš
čių egzemplioriaus su savim netu
rėjo.
Uitai “Ateitį,” “Vienybę Lie
tuvninkų,” "Lietuvą” ir “Ameri
kos Lietuvį” tai bruko kiekvienam. raginu p. Maržų ui prisi
pažinimą kad nors laikraščių pla-

Tai-gi p. Martau, jeigu tikrai
nori išgydyti mano “partyviškuiną,” tai pirmučiau išsigydyk pats
savę.
Sava prakalbų dėl nuken
tėjusių nepaversk į areną laisvamanių-tautininkų partijos ir jų
spaudos platinimo, gydykis savo

siaurą partyviškumą, o surinktus
dėl nukentėjusių pinigus siųsk
VISUS tiems nelaimingiems. Ta
msta p. Martau tik tuomet įsteng
si bųti tikru nukentėjusių globė
ju ir tik tuomet tos prakalbos neš
lietuviams naudą, kuomet išsigydysi savo siaurą partvvišką fana

tizmą.

I

To p. Martui iš savo širdies ve

lija
Kun. V. Slavynas.

Šiuomi baigiame ginčų tarp p.
Martaus ir gerb. kun. Slavyno.
“Darb.” red.

L. D. S. REIKALAI

Nauja LDS. kp. Chicago, UI.

Užuojauta gerb. kleb. kun.
A. Skrypkos ir pasidarbavus
kun. Pakalniui, p. S. S. Dau
norai ir kitiems — susitvėrė
nauja L. D. S. kuopa iš šių na
rių: P. Gudžiūnas, J. Purtokas,
V. Stančikas, J. Klimas, M.
Mikšaitė, Z. Martinkaitė, A.
Panavas, A J. Žvirblis ir A.
Vaičiulaitė.
Valdyba naujos kuopos yra
sekanti: Dvasiškas vad. kun.
Pakalnis, pirm. — J. Barto
kas, port. rašt. — Z. Martinkai
tė, fin. rašt. — J. Klimas, ižd.
M. Mikšaitė.
Naujai kuopai linkime pa
sekmingai darbuoties ir kodaugiausia susilaukti narių. Dirb
ti ir rūpintis darbininkų reika
lais. Visur kur tik galima aiš
kinti L. D. S. naudingumų.

Kuopų raštininkai siųsdami
mėnesinį raportų visados stengkitės surašyti aiškiai ir tvar
kiai. Nemaišykite tų pinigų,
kurie pasilieka kuopoje.
Surašykite paeiliui kiekvie
nų narį taip kaip yra knygoje.
Daugumas prisiunčia raportų
pažymėdamas kaip narys už
simokėjo susirinkime, tai yra
kuris pirmiaus atėjo ir pridavė
pinigus, tai tas pirmoje vie
Susirinkimo ir Tautos Fon kame jos siekiai. Tai-gi aš netvė nei atskaitą iš surinktų dėl ba toje ir užrašytas ant raporto.

do Skyriaus rašt. V. Staševi&a riau, nei agitavau, ir nieko neda
Grand Rapids, Mich.
riau. Čia mano jokios kaltės nė
ra. Priešingą kunigas nedarodyaite.
Bet pakaks. Viena tik džiau
giuosi, kad gerb. kusigas man be
rašydamas viešą laišką aiškiai ir
Qert>. kun. V. Slyvynui
nedvipušiai pasakei, kad Cent. Ko
> jo 18išta>.
mitetas yra grynai bep&rtyvis.
Gerbiamas Raeine, Wis., kuni Pasakei ir “Darb.” redakcija ne
gas klebonas “Darbininko” No. padėjo pastabos. Tas reiškia, kad
30, patalpino atvirą laišką viešai jūs dabar neremiate C. K už tai,
reikalaudamas iš manęs atsakymo. kad jis bepartyviškas, o jums rftTai tą padarau, nes kun. Slavy pi partyviškumas. Taip-gi ir prieš
nas žinom kart biskį rimčiau kal mane rašėte, kad aš bepartyvį dar
ba.
€
x
bą dirbu, o ne jūsų partyvį. Ot
Pirmiausiai apie pinigines ats kame visa bėda pas mus.
kaitas. Kun. Slar. nurodo, kad
Tai tiek Tamistai. Jei tas jūsų
aš 17 sausio surinkęs aukų $35.98, visas komitetas savo parašais pa
o pasiuntęs tik $18.68 į Gelb. Fon. prašys manęs tuos pinigus pasiųs
Pirmiausiai gerb. klebonas sukly ti tiesiai Vilniun, tai aš mielai su
do.
Surinkta aukų ir paduota tiksiu ir G. Fin. sekretorius, ma
$23.68, svetainę apmokėjus, ne nas, tą greitai išpildys, ir tai bus
$35.98, bet tiktai likusieji pinigai jūsų auka.
$12.30 man buvo priduoti visiškai
ne kaipo aukos, bet tiktai kaipo
įžanga į tas mano prakalbas. Aš
ir įžangas skiriu aukoms, kaip esu
žadėjęs, tik bereikalingai kuni
gas man užmetate. Tai-gi aš iš
duodu atskaitą iš 35.98, arba iš
rimtesnio
$23.88 aukų ir $12.30 įžangų. H
įsakymo,
tų aukų aš pasilikau gelžkelių birbininko”
lietums ir kitoms smulkmenoms 5

pats savę.

Centro raštininkas gavęs to
kį raportų turi ieškoti kur toks
ir toks narys užrašytas, bet jei
gu prisius visi tvarkoje, tai
kur-kas mažiaus laiko reikės ir
tvarka bus geresnė.
Ne visos kuopos taip pri
siunčia, dauguma labai gero
je tvarkoje taip kad net sma
gu užrašinėti ir jokių klaidų
neįvyksta.

L. D. S. Savaitė jau visai
arti.
Rengkimės, kad. turėtu
me geriausias pasekmes.
Bū
tinai pasirūpinkite padaryti
susirinkimus, kuriuose galėtu
mėte išdirbti plačiausius pie
nus tai savaitei.
Išraskite būdus, išplatinimui^aties “Darbininko” ir vi
sų mūsų leidinių.
Ypatingai per tų savaitę tu
rime gauti kodaugiausia natųjų
narių L. D. S.

Ligšiol L. D. S. nekaip
smarkiai augo, gal tam buvo
daug priežasčių, bet dabar
atėjo laikas visiems stoti į dar
bų ir auginti-stiprinti L. D. &,
kad mūsų organizacija užimtų
svarbiausių vietų tarpe darbi
ninkų.

Jeigu mes tiek tik veiksi
me ir toliaus, tai jokios intekmės ant darbininkų nepadary
sime ir mažai ką galėsime pa
sigirti savo nuveiktais darbais.

L. D. S. nariai mažai kų ra
šo apie darbininkus iš savo ko
lonijos, nors mes žinome, kad
darbininkų tarpe visuomet yra
kas nors tokio veikiama. Vi
si kiek tik galite rašykite apie
darbininkų gyvenimų.
Jau tik trys mėnesiai iki
Seimo. Pajuokime išanksto
naujus sumanymus, pageri
nimus mūsų organizacijai.
Ko ankščiaus, tai geriaus.
Streikierių Fondas auga, ne
užilgo paskelbsime kiek jau
turime pinigų. Kol-kas dar
nevisi nariai užsimokėjo, todėl
pasiskubinkite.
Taip-gi ‘ kuopos surengkite
bent vienų vakarų ir visų pel
nų paskirkite į tų fondų.

Šių savaitę visiems naujiems
nariams išsiunčiame dovanų L.
D. S. Kalendorių.
Visi kurie prisirašys prie
L. D. S. gaus L. D. S. Kalendo
rių dovanų.
LDS. Fin. Raštininkas.

WATERBURY, CONN.

Pranešimas L. D. S. 5 kuopos
nariams.
L. D. S. 5 kuopos mėnesinis
susirinkimas įvyks 9 d. balan
džio 1917 m. senoj parapijos
svetainėj 7:30 vai. vak. Malo
nėkite viri nariai atvykti bus
daug svarbių dalykų svarsto
ma.
Kiekvienam nariui bus
duodama po dvi naujos knygos
dykai ir katrie da negavote
Kalendorių, tiems bus duoda
ma.
Nepamirškite ir naujų
narių atsivesti prisirašyti prie
kuopos.
t J

Fin. Rašt. A. Onntas.

y
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ic Land Corporation
Natrjai suorganizu ota Republic Land Korporacija yra laimės žvaigždę tiems lietuviams, kurie turi

I

keletą atliekamų skatikų ir nori suvartoti juos taip,
kad iš tų pinigų jiems būtų didžiausia nauda. Kitos

I

tokios progos, kaip kad suteikia dabar The Repub
lic Land Korporacija, negalima bus tikėtis greitu
laiku turėti. Ir todėl perskaitykite šį pranešimą su
didžiausia atyda ir giliai apgalvokite, tai ką čia ran
date.
Į

Tite Republic Land Korporacija yra lietuvių su
tverta tam, kad kolonizavus lietuvius, parduodant
jiems ūkės vienoje gražiausiųjų ir patogiausiųjų pa
saulyje vietų — Louisiana Valstijoje, apie miestą
Klimatas, nuolatinės ganyklos ir pašaro pigumas leidžia auginti Louisianoje daug, kiaulių ir
Boaglusa. Korporacija yra kapitalizuojama ant $1.daryti daug pelno iš jųjų. Duroc-Hampshire ir Poland-China kiaulių veislės yra daugiausiai augi
narnos.
000.000. Šėrų par value kaina yra $1.00 už Šerą. Bet
dabar šėrai parduodami tiktai po 40c. už Šerą. Vienai ypatai
IŠ LOUISIANOS.
parduodama nemažiaus kaip 100 serų. Šeras galima pirkti ant
išmokėjimo. įmokant $10 už kiekvieną šimtą užsisakomi) serų
Paveikslo priešakyje matyt avižų laukas. Užpakalyje matosi miškas.
ir likusią sumą išmokėti į tris mėnesius.
Korporacijos valdyba susideda sekančiai: Prezidentas — A.
M. MATTHEWS, Vice-Pjezidentas
A. J. SUTKUS, Sekreto
rius — P. MULEVIČIUS, Ižd. ■ - A. M. GRIBNIS. Korporacija
yra jau įgijusi apie 10.000 akerių žemės, kuri ūkių pavidale bus išparduodama.
Galima lengvai permatyti, kad šioji korporacija turės nepaprastą pasisekimą. Jau da
bar daugelis žmonių pradėjo teirautis apie gyvenimo aplinkybes minėtoje vietoje Louisia
y
na Valstijoje ir nori pirktis ūkės iš korporacijos. Louisiana Valstija yra viena geriausių
vietų ūkininkavimui. Kadangi tenai nėra žiemos, tai javus galima auginti per ištisus me
Iš LOUISIANOS.
tus. Oras yra minkštas ir labai sveikas.
Steigiamoji kolonija yra netoli didelių centrų ir susinėsimai yra lengvi, taip kad ūBūrys galvijų. Galvijų auginimas yra labai
kininkai
gali lengvai už brangias kainas parduoti savo produktus. Taip-pat yra ir dar
lengvas ir patogus, kadangi gyvuliai ganosi per
bo,
kame
ūkininkas atliekamuoju nuo ūkininkystės laiku gali uždarbiauti. Žemės kaina
ištisus metus.
Bogalusos apielinkėje laabi greitai kįla. Tokiu būdu žmonės, kurie nusipirks tenais ūkius,
gali būti tikri, kad užmokėtieji jųjų pinigai netiktai nepražus, bet, atpenč, žvmiai už
Paveikslas parodo suaugusio cukraus lauką Louisianoje. Pada rytas iš
augs trumpu laiku. Žemė yra labai derlinga ir daug kuom primena gyvenimą Lietuvos.
cukraus
syrupas atneša kasmet didelį pelną.
Ačiū pasekmingam pirkimui. The Republic Land Korporacija galės pigiai pardavi
nėti žemę būsiantiems ūkininkams ir, nežiūrint to, gerai pelnyti. Žmonės matomai labai
gerai teiravosi apie korporaciją ir Šerų pirkimą, nors apie seni pirkimą iki šiolei mažai
kam buvo pranešta. Vien tiktai paskutinių dviejų savaičių bėgyje liko išpirkta suvirš 17.000
šen). Ir nėra abejonės, kad žmonės šios korporacijos Šerus išnešios tartum upė šapus.
THE REPUBLIC LAND CORPORATION,
Šiuomi mes pasiūliname gerbiamai Lietuvių Visuomene šiuos Šerus ant pardavimo.
The Republic Land Korporacijos Šerų pirkimas yra investmentu, iš kurio galima tikėtis
• A. M. Matthews and Co.
greitu laiku daugiau pelno negu iš bile kokio kitoniško pinigų suvartojimo. Mes ypatingai
»
3329 So. Halsted Str.,
patariame Jums Šerus pirkti DABAR, nieko nelaukiant, nes neužilgo jųjų kaina pakils,
t
Chicago, III.
ir jeigu Jūs lauksite, tai neužilgo reikės mokėti po 50c ir daugiaus už šiuos Šerus. Pirk
♦ Gerbiamieji: —
Šerų The REPUBLIC į
dami dabar, Jūs sutaupinsite pinigų ir taipogi galite turėti pilną įsitikėjimą, kad korpo
Šiuomi užsisakau
i
racijos serai netiktai greitu laiku pakils kainoje, susidubeltavos, bet ir gerų dividendų ga
Pigus ir patogus ūkininko namas su ūke. Ū♦ LAND KORPORACIJOS už kuriuos sutinku mokėti po 40c. už še
lite laukti.
kininkai Louisianoje daug vartoja tokius namus.
♦ rą .
Paleiskite
savo
pinigus
darban.
Tegul
jie
atneš
Jums
didžiausią
pelną
vieton
rūdijus
Medis yra tenais pigus, ir todėl namo pastaty
doleriu
be naudos arba ant mažo nuošimčio kur "nors. Įdėkite savo pinigus į The Republic Land
mas nedaug lėšuoja. Iš netoli esančios pjovykKdrporacijos Šerus. Jums čia kuopuikiausia proga. Nelaukite nieko ir tuojaus rašykite
Aes-gatima medį pirkti po $12 iki $13 už tūks
mums. Išpildykite žemiaus paduotą aplikaciją ir prisiųskite žemiaus paduotu antrašu.
tantį.
Laiškus, užklausimus, orderius ir pinigus siųskite sekančiu adresu:

4

Aplikacija

Miestas ir Valstija .............................................................................
Čekius ir Money Orderius reikia išrašyti vardu A. M. Matthews
and Co.-

Be reikalo žmonės nesusi
prato nors dešimtukus atsiimti
išeinant.

Jei taip lengvai tokius daly
kus praleisime, jei vis nutylė
sime, tai cicilikai ir toliau
vartos visokių niekybių.

Ten buvęs.

Vokiečių socijalistų organas
Vorwaerts,
rašydamas apie
Austrijos užsienio reikalų ministerio Czemino taikos suma
nymą, sako, kad nesvarbu,
ką pasakys apie tą sumanymą
Italija, Francija ir Anglija.
Tik svarbu, ką pasakys revoliucijoniška Rusija, girdi ar
Rusija gatava dabar nusileisti

Vokiečių socijalistai yra ly
padaryti taiką ir turėti gausius
gūs
užkariavimo politikos re
revoliucijos vaisius.
Čia matosi, kad Vokietijos mėjai, kaip ir akliausieji kai
socijalistams rūpi, kad taika zerio pasekėjai.
skyrium įvyktų su Rusija kad
paskui vokiečiams būtų len
gviau apsidirbti šu francūzais
ir anglais ir tokiuo būdu išeiti
pilniausia pergalėtoja.
Matyt, kad vokiečių socija
listai, kaip ėjo, taip tebeina
su kaizeriu ir visu Vokietijos
militarizmu.

NEWARK, N. J.
Nevark’o L. D. (Nov. 1,)
atskaitoj padaryta klaida kaslink Harrison’o priduotų aukų.
Turėjo būti $490.32, o “Darb.”
buvo $90.32.

Vietine

lietuviška

Muzikališku Instrumentų
Visokio
LIETUVIŠKI REKORDAI.
E 8190. Trįs berneliai.
Vakarinė daina.
E 8191. Ant marių krantelio.
Saulutė tekėjo.
E 8193. Giedu dainelę
Gegužinės daina.
E 8188. Linksmo kraujo. (Polka).
E 8182. Visų apleista.(Violin solo)
Annie Laura. (Violin solo)
E 8188. Ant kalno karklai siūbavo
Pasisėjau žalią rūtą.
E 3189. Oi motule. (M. Pet-kas)
Motut, motuš. (M. P-kas)

No. 1. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Surengė A. L. R. K.

Kunigų Sąjunga.
Čia tilpsta giesmės, stacijos,
graudūs verksmai, apaštalystės pamaldos, rožan
čius,tretininkų įstatai, įvairios maldos ir tt. Drū
tais drobės apdarais, aukso krašteliais................
No J. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Ta pati kaip No. 1, sku
rdės apdarais.................................. .
MAŽAS AUKSO ALTORIUS.

Vietines žinios.
“Darbininko” Velykinio nu
merio, kuris yra 8 puslapių ir
labai turiningas medžiaga ir
puikus apdirbimu, galima dar
gauti “Darbininko” ofise. Pasistengkite, So. Bostoniečiai ir
apielinkių lietuviai, jį būtinai
išgyti.
Turėsite smagaus ir
naudingo pasiskaitymo.
______________________Į

Bus patrijotiškas susirinki
mas. Nedėlioj, balandžio 15
dienų, 7:30 vai. vakare, ren
giama Y. M. C. A. Durrell
Hall’ėje 820 Mass. avė., Cam
bridge, Mass. patrijotiškas su
sirinkimas, kurian yra kvie
čiami Cambridge ir apielinkių
lietuviai.
Susirinkimą ves p.
W. C. Wardwell, Cambridge
vaizbos komisijos pirmininkas.
Kalbės: p. W. C. Wardwell;
majoras Rockwood, Cambrid
ge Raudonojo Kryžiaus sky
riaus pirm:ninkas ir kiti.
Be
to bus muzikos ir patrijotiškų
judamųjų paveikslų.
Susirin
kimas šaukiamas specijaliai ateiviams.

Cambridge, Mass. Kovo 28
d. va. Burleigh salėje buvo
prakalbos, surengtos Liet. Gel
bėjimo ir Neprigulmybės fon
dų skyriaus.
Kalbėtojas bu
vo p. Marius, jis daug ko pri
pasakojo, bet nepamiršo pašmeižti ir katalikų. Girdi Lie
tuvoje kunigai taip įsiundė da
vatkas prieš protestonus, kad
jų pastangomis liko iškarta net
keletą šimtų nekaltų protestonų.
Gaila, kad neprisiminė,
kad Šliupas savo pasekėjus ra
gina kunigus karti.
Žmonių
buvo į 60.
Aukų surinko apie $6, kuriuos suaukavo dau
giausia katalikai, nes katalikai
yra pasakę, kad nesigailėsią
paaukot ir Į jų fondą, jei tik
jie nešmeiž T. Fondo.
Tai-gi
nežinia, kaip apmokės svetai
nę ir kitus iškaščius ir ar dar
liko kiek p. Mariui ant išsipir
kimo tikieto į kitą mięstą ar
ne.
Tą patį vakarą ant Prospect
str. buvo ir cicilikų gužynė (šok:ai). Tai nežinia, kurie dau
giaus laimėjo ar cicilikai ar li
beralai.

^Paieškojimai

Nusipirhmosties
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
gult ištepk veidą mosčia per kelis
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
stampoms.
J. RIMKUS
P. O. Box 36,
Holbrook, Mass
• ♦

PASINAUDOK!!!
Laike dviejų savaičių turi
būti parduotas gerai išdirbtas
ir plačiai tarp vietos lietuvių
išgarsintas biznis.
Geras pelnas yra užtikrintas.
Dėl platesnių žinių kreipkitės
pas:
A. BLAŽYS,

13 Millbury Street,
Worcester, Mass.

ELLIS McCLEARY CO;

B

Kareivis Juozas Antano sū
nus Znaidukas ieško Petro An
tano sūnaus Znaiduko, kuris
paeina iš Kauno red., Zarasų
Jeigu nori surasti savo gi pavieto, Pandėlio valsčiaus,
mines ar pažįstamus prisiųsk Mičiūnų sodžiaus ir Uršulės
paieškojimų į “Darbininką.” Juozapo dukters Šapranauckiutės, paeinančios iš Kauno
Už vieną sykį 50c.
red., Zarasų pavieto, Čedasų i
” 75c. du
vai., Naujoki] sodžiaus. At
sišaukit šiuo antrašu: Russia
” $1.00
tris
Kanceliarija Lagemavo Ko-'
Už paieškojimus pinigus
mendanta Chodinka, Moskva ■
siųskite iš kalno.
Josifu Antonowiczu Znaiduka-

Tik vienas iš šio būrio už
sisakė “DRAUGĄ", bet “drau
gas” taip indomus, kad visi
užsisakusiojo draugai ir prietellai j} nori skaityti.
Kam lysti kaimynams
i
akis, prašinėjant
"DRAUGO”
pasiskaityti, kam kitiems nes
magumus
daryti.
kad gali
pats sau “DRAUGĄ” išsirašy
ti. Dienraštis “DRAUGAS” me
tams kainuoja $4.50, Chicagoje
$6.00. Vienas numeris pamaty
mui siunčiamas dykai.
Adresas:

So. Boston, Mass.

SO. MANCHESTER, CONN.

“DRAUGAS”

Ar šlapiuoja tavo
kojas.
Ar nori greit išsigydyti? Ge-«
riausiai’ padarysi jei vasaros laiku
turėsi sausas ir švarias kojas, kas
tau daugiausia priduos smagumo
ir nedvoks tavo kambarys. Jei no
ri greit sustabdyti, tai vartok
Leonards, geriausias kojų gyduo
les ir proškus, kurie yra užtikrin
ti kaipo vienintelis kojų gyduolės.
Patarimai ir gyduolės prekiuoja
$1.00.
LEONARDS CO.
SLRKA. 164 kp. paieško Jono
21 Barcley St., Worcester, Mass. Abraičio buvusio raštininko viršminėtos kuopos. Jisai pabėgo lap
kričio 21 d. 1916 ir išsivežė apie
300 dol. Tie pinigai buvo narių
mokesniai Į SLRKA. Jisai yra 21
m. amžiaus, 5 pėdų augščio, plau
kai tamsiai geltoni, trumpai ker
pami ir j viršų verčiami. Veido nei
tamsaus nei šviesaus, viršutinė lū
pa perkirsta iš kairės pusės, netu
ri vieno apatinio danties. Šnekant
turi paprotį su dešiniąja ranka im
tis Už lūpų. Kalba lietuviškai ir
gana gerai angliškai.
Kas patėmysite jį, malonėkite
tuojaus pranešti ir už tai gausite
atlyginimą.

Balandžio 1 d. 1:30 vai. po
piet buvo susirinkimas LDS. 8
Prirengiam pilnai $150.00 ;
Komisija tikisi, kad į su
kp.
Ne visi nariai teatsilanlaidotuves už
sirinkimą skaitlingai atsilan
kė, nes So. Bostone buvo mi Užtikrinau
tiKrinan- n n 50
v^r*į»
kys lietuviai ir išreikš savo logvaranti-Uvi
’aus “otes-L
sijos, tai daugumas lietuvių iš
ti
jališkumą Suv. Valstijų val
arba vičių nėra.
|
Cambridge’io važiavo į So.
a
džiai.
Bostoną.
Per tą susirinkimą
sai nemokėkite.
į’
Tel. Back Bav 6722
|
prisirašė naujų narių. Taip-gi
nutarė veikti L. D. S. ir toliaus.
Ne piliečių domai. Daugelis
Taip-gi ant kito susirinkimo y 1666 Washington St. Boston. O
ateiviu atvažiuodami i ši kraš’• oris bus 6 gegužio toje patą mano patapti Suv. Valsti-! ?:
jčioje svetainėje nutarė laikyti
jų piliečiais, bet paskiaus pri
diskusijas tarpu savęs, kuriose
sibijodami valdiškų kvotimų
dės dalyvauti ir vietiniai solaukia iš dienos dienon ir tocijaiistai, buvo įnešta, kad pa
kiu būdu neingi.ia pilną teisiu
kviest’ “Keleivio” redaktorių
šios šalies politikoje.
Įvai
Mielielsoną debatuoti su vieti
rios įstaigos stengiasi gana pa
niais tos kuopos nariais,
ale
sekmingai priruošti ateivius
paaiškėjo,
kad
Michelsonas
prie pilietystės.
Tarp tu yra
sukirstus studentų Jono J. Ra
ir Cambridge Y. M. C. A. In
manausko ir dabar apsirgęs
dustrijos Departamentas, ku
baimės liga, tai kol Michelso
ris nuo balandžio 10 dienos Y.
nas parsirgs ir galutinai pa
M. C. A. name atidaro vakari-į
sveiks, nutarta jo dar nevar
nius kursus, kuriuose bus iš- j
ginti.
Taip-gi buvo atsilanguldoma, kaip galima Suv.
į kęs iš Brightono L. D. S. vie
Valstijų piliečiu pastoti. Kur
nas narys su pakvietimu, kad
sai bus utarninkais ir pėtnyatsilankytų visi mūsų kuopos
čiomis 8 vai. vakare.
Kursų
] nariai į jų rengiamą pramogą,
^G
JUOZAPAS ZUPKAUSKAS
steigėjai visus nuoširdžiai uži kuri įvyks po Velykų. Tai-gi
kviečia pasinaudoti teikiama
8-os kupos nariai buvo labai
proga.
ŠIUOMI NUOŠIRDŽIAI UŽKVIEČIU SAVO TAUTIEČIUS
užganėdinti iš Brightoniečių
/
Kursuose bus nurodoma, kaip pakvietimo ir nutarė atsilanIR PRIETELIUS ATSILANKYTI PAS MANE
ingyti pirmas ir antras pilietiš kvti.
kas popieras.' Patarimai duo
Komunizmo pasekėjas.
dama veltui.

A. Balčiūnas,

41 Bissell St.,
So. Manchester, Conn.
Mokytojas Juozas Dlugauskas iš Suvalkų gub. ieško sa
vo giminių: 1) kunigo Vincen
to Slavvno 2) Antano ir Vaclavo Niečiurskų 3- Vincento ir
Zofijos Skurinskų ir kitų gimi
nių ir pažįstamų. Meldžiu atsliepti šiuo antrašu:

S. H. HARRISON CO. KRATUVEN,
662-672 WASHINGTON ST.

Koncertas! ir Teatras!
Rengia Lietuvių Šv. Petro parapijos
Bažnytinis Choras

Velykų vakare = Balandžio-Aprii 8 d., ,1917
Bažnytinėje Svetainėje
WEST FIFTH STREET,
......................

_

SO. BOSTON, MASS.
'

t

<

S. H. HARRISON CO
A

,

Prasidės 7:30 vai. vakare.

Taip-gi bus daugybe nauj ų naujausių dainų po vadovys
te gerbiamo p. M. Karbausko. Dainuos rinktiniai solistai,
kurie jau ne sykį pasižymėjo savo gabumais. Geriausia pro
ga pasižiūrėti “TRIJŲ MYLIMŲJŲ” ir pasiklausyti savo
tautos dainų.
*
> f ■ „

į■

'

Todėl kviečiame koskaitlin giausia ateiti ant šio puikaus
koncerto ir teatro. Linkime sulaukti šv. Velykų ir visiems
drauge praleisti vakarą mūsų surengtame koncerte.

v'

Kviečia visus J. N.,J

K. V.

ĮŽANGA LABAI PIGI

į*

BOSTON, MASS. P

I

Vienatinis lietuvis išdirbėjas akmeninių
paminklų dėl visų kapinių.
Šiuomi turiu už garbę pranešti ger
biamiems “Darbininko” skaitytojams, kad aš
padirbu puikiausius akmeninius paminklus ant
kapinių ir pristatau juos į bile miestelį Suv.
Valstijose be jokių extra primokėjimų. Kreip
kitės ypatiškai arba rašykite, o aš suteiksiu at
sakymą.
• '
A ČEREŠKA,
SO. BOSTON, MASS.

RUSSIA.
čiomyj Jar
Astrachanskoi gub.
Biežencu Ucziteliu
Josifu Dlugauskas.

y
©
£

Emilija Meškauskienė iš Skaraitiškio, Šidlavos par., Raseinų
apskr., paieško savo sūnaus Jono
Meškausko. Gyvena Plains or
Parsons. Tikrai nepamena.
Juozapas Gaupšas paieško Gaupšo, Šimkų ir Valincuko. (Vardų
nėra pažymėta.) Jisai pats paei
na iš Zakięliškių kaimo, Lidavėnų
par., Raseinų apskr.
Zofija Dambrovska paieško bro
lio vaikų Antano ir Onos ir Anta
no ir Liudviko Paciukų.
Atsišaukti pas visus galima tuo

Paieškau Zigmanto Jesonio, jis
gyvena Braddock, Pa., stubos nu
merio ir gatvės nežinau. Kas iš
lietuvių jį pamatysite meldžiu su
areštuoti ir pristatyti j Homes
tead, Pa. Jam varentas jau išpirk
tas buvo sausio 28 d. Kuomet jį
suareštavo, užsimokėjo $18.00 ir
pabėgo. Jis suardė vienos šeimy
nos gyvenimą. Dabar su juo gy
vena ĄI. Gedvilienė. Atsiliepkit
šiuo antrašu:
0. Sk.,
145 — 4-th Avė., Homestead. Pa.
(222-225)
Paieškau dviejų seserėčių Vik
tės Dragūnaitės ir Elzbietos Janu
šauskaitės. Elzbieta gyveno Phi
ladelphia, Pa. Abi iš Kauno gub.,
Panevėžio pav., Vabalninku par..
Salamiesčio miesto, Žilių kaimo.
Taip-gi Petro Dragūno. Meldžiu
tuojaus atsiliepti, kas praneš bū
siu labai dėkingas. Mano antra
šas :
P. Dragūnas,
P. O. Box 129,
Homestead, Pa.
(222-223)

Naudokitės Proga!
IŠ PINIGŲ DIRBKITE PINIGUS!
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.

Kareivis Augutis ibškau gi
minių ir pažįstamų Kauno
gub., Ukmergės apskr., Vyžuonių į par., Šiaudinių so
džiaus. Mano antrašas: Russia

MŪSŲ BANKAS — LIETUVIŲ BANKAS. —

Petrograd. Za Nevskoj Zastovoj Petrowskaja ulica. d. No.
21 kv. 8 Alfonsu Augutisu.

Savame neme, po bankiniu kontrolių ir užstatu $50000.00
%
KREIPKITĖS TIKTAI PAS MUS: —

Jūsų gimines bei pažįstamus, gyvenančius Vokietijoje
arba Rusijoje, už dyką suieikome ir pristatome į Ameri
ką pas jus.

Bankieriai: GUBITOSIS IR KOWALIAUCKAS

Tel. Richmond 843.
Adresas:- •

GUBITOSI-KOv/st. Co.
111 SALĖM STR

ON, MASS.

Paieškau savo dviejų brolių
Juozo ir Jurgio ir sesers Marijo
nos Levanavičių. Aš paeinu iš Su
valkų gub., Senapilės paviete,
Balbieriškio gminos, Gudelių kai
mo ir parapijos. Jie patys arba
kas apie juos žino meldžiu atsi
šaukti šiuo antrašu:
■, Mr. Ant. Levanavičius,
75 New Orbiston Rows
Belsbill, Scotland.
(220-224)

Boston

605

Lietuviškas

ADVOKATAS
Miliam F. J. ' Holu a rd
Lietuviška pavardė buvo

Vincai F. J. Kavaliansias
315 Broadway, So. Boston.

Specijališkas
pranešimas

i

ATSIŠAUKITE.

Pranas Lukoševičius,

236 Bolton St., So. Boston, Mass.
(222)
*

STEVEN RAINARD SŪ
JAMES ELLIS CO.

X

Mes užlaikome tris dideles
krautuves-namus,
užpildytu9^^_
geriausiais rakandais naujan^^^

Šokių mokykla
Jau 36 metai, kaip gyvuoja
Prof. Štern Šokių Mokykla, 952
Broadway, kamp. Mvrtle avė •>
Broooklyn, N. Y.
Waltz, Two Step, Foxtrot,
One Step ir įvairūs naujausios
mados šokiai mokinami, privatiš- i
kai ir kliasoje. Mokestis nuo $5.- i
00 iki $10.00 pagal šokių. Mokyk
la atdara nuo 9 ryto iki 11 vai.
vakaro, taip-gi ir nedėliomis. i
Mokiname balių šokius ir stage’aus.
Klausk atsilankydamas in
formacijų.
THE STERN SCHOOL
of DANCING,

950-52 Broadway, Brooklyn, N. Y.

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

James Ellis Co
Kampas B ir B’way,

Lietuviska-Polska
LIGONINĖ.
197 Broadway, S. Boston. Mass.

South Boston, Mass.
Pinigais arba ant išmokėjo- \

Telefonas”S. Boston 7194-w
m o.

Daktarai dieną ir naktį.

M ūsų biznis sučėdina jūsų piį nigus.

Uždėta 1878 m. Pristatoma au
tomobiliais.

Akių Specijalistas.

Prirenka akinius

GEBA PROGA!

Į

H. S. Stone, Oph. D.
399 a Broadway, So. Boston.

Gramatika angliškos
Kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) ..... $1.00

; '• RUSSIA
Gorod Tomsk.
Malaja Podgomaja ulica,
dom. No. 18.

TtLiFMOHt So.

Kas norite sužinoti apie Praną
Lukoševičių, atsišaukite šiuo ad
resu :

pačiu antrašu:

I

f

ANTANAS ČEREŠKA

75 BROADWAY,

,

662-672 Washington St.,

Bus perstatytas gražus ii juokingas veikalai ‘Trys Mylimos.’

'

:

(220-223)

242 W. Broadway,

Lithuanian Daily Friend
CHICAGO, ILL.

su kuria esmi surištas bendrais ryšiais nuo devynių metų.
Esmi pilnai užtikrintas, kad galiu sučėdyt jums pinigų, kada
pirksite SIŪTĄ, APSIAUTALĄ, DRABUŽIUS AR PASIPUO
ŠIMO DAIKTUS BEI SKRYBĖLĘ AR ČEVERYKUS.
Pas
mus yra didžiausias pasirinkimas, ko tik reikia. Mūsų pava
sariniai siūtai ir apsiautalai vyrams ir jaunikaičiams jau gata
vi ir padirbti pagal naujausią madą ir stilių. Alės galime pri
taikyt drapanas kiekvienam, nežiūrint kaip tas būtų sunku,
nes mūsų noru yra užganėdint mūsų rėmėjus, kad juos visuo
met palaikyti. Ateikite ir leiskite mumis jus pertikrint, kaip
daugelis kitų mūsų tautiečių ir prietelių kad persitikrino apie
mūsų sąžiningą patarnavimą. Jeigu katras būna neužganėdin
tas, tam su noru grąžiname pinigus be jokio klausimo.
MŪSŲ KAINOS VYRIŠKŲ IR VAIKINAMS SIŪTŲ NUO
$12.50 IKI $30.00. ČEVERYKAI NUO $3.50 IKI $8.00.

su.

“DARBININKAS,”

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su
geriausiais prietaisais, su
naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojair.e.

DR. W. T. REILLY
469 Br#adway,Sa. Berten,Maaa.
PR1K DOBCHKS7ER ST.'.
Vataadm
nuo tvaL ryta
Ai •
vOm.

s

VymiMilt
nelOval. ryt.
iki 4
L vakar*.

THE MAGIC SHOP.
Pirma* Amerikoj
dirbtuvę. Dirba anokia
■eri O<rti Matą kataloį
ir tooj tanai. Adra

THIMAMC

p. o. aox ao».

holbrook. mam.

» c
»

Vaikų Draugas arba
kaip mokytis skaityti ir
rašyti be mokytojo........ 15e
Naujas Būdas mokyt .«
rašyti be mokytojo... ™10c
Aritmetika mokinimu il
si rokundų, su pave xslais (apdaryta) ..... —35c.
Vi u $1.60
Kas atsiųs iškirpę* dtą ap
garsinimą iš' “Darbininko”
ir $1.00 per mone' orderį,
tai gaus visas 4 knygoj 60b.
pigiau.

P. MJK0LADO8,
R. F. D. — Route 2, <
Hudson, N. Y.

4

