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mainierių stivažiavime išrinkta 
tam tikra komisija, kuri ‘iš
dirbs mainieriams

Gegužio mėnesyje prez.
Wilson paskelbsiąs Raudonojo 
Kryžiaus dieną.
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nuo 

iš-

KAIZERIS ESĄS 
SVEIKAS.

rasta 
kaip 
eiti.

bom-

Oliio valstijoj liigh schoolių 
mokiniai būsią paleisti gegužio 
1 d., kad jie galėtų tėvams 
prigelbėti ūkio darbuose.

Brazilijos valdžia nutarė 
ginkluoti Ravo prekinius gar
laivius kovai prieš submari- 
nus.

Čekijoj, pasak Dr. Hrdlis- 
ka, profesoriaus Vale univer
siteto, kįlanti revoliucija. Tą 
žinąs iš tikrų šaltinių.

Vokietijoj oficialiai paskelb
ta, jog kaizeris esąs sveikas. 
Sako, visos paskalos būk jis 
išvažiavęs gydytis į Homburg 
esąs išmislas.

Vokietijos valdžia leidžia 
rusams keliauti namo iš Švei
carijos per Vokietiją. Tam rei
kalui pavedė du traukiniu. Ru-

Bolivija* pietinės Amerikos 
respublika išvijo vokiečių pa
siuntinį ir visus vokiečių val
džios atstovus. Pertraukė ry
šius su kaizerio valdžia.

Prezidento atsišaukimas

sijos taikos šalininkai bus tik-j kietųjų anglių kompanijų ir 
ri svečiai kaizerio žemėj. Sako, 
iog Rusijos ir Vokietijos soci
jalistai vesią taikos derybas.

“Entered as second-class matter September 22 1915 at the post office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879.” 242 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS., BALANDŽIO (APRIL) 17 d., 1917 m.
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žada pagelbą — duos visokių 
nurodymų, sėklų, trąšalų, ma
šinų, darbininkų.

f* ■ > ,2* . v. *

daugelį dalyki) pramonėj, biz 
niuose, transportacįjoj ir tt. 
Amerikos tų dalykų žinovai 
Rusijai prigelbės. /

Vienoj vietoj Austrijos ka
reiviai su baltomis vęliavorųis 
buvo beiną Rusijos pusėn. Bet 
tą pamatė vyresnybė iš toliau 
ir liepė į juos šauti,
sutrukdė jų perėjimą rusų pu
sėn.

KAINA 3c.

Tas, kurs neturi namų, te
gu nuplėšia namų kitų, bet te

gu jis stropiai darbuojasi ir 
pasistato sau, tokiuo būdu jis 

pavyzdžiu užtikrins saugumą 
savo namų, kuomet juos pa
sistatys.

J * .
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Kaip protas, taip ir patyri- 
mas neleidžia, mum* tikėtis, 

t bujotų ten, 
rincipai atmes-
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Svarbus darbas pradėtas! Vokiečiai vėl supliekti.
KATALIKŲ SUVAŽIA

VIMAS.
Amerikos Lietuvių Taryba 

balandžio 11 d., kun. Petkaus 
svetainėje, Brooklvn, N. Y. 
sušaukė katalikiškų centrali- 
nių organizacijų atstovus pa
sitarti apie sudarymą tam tik
ros organizacijos rinkti aukas 
nukentėjusiai Lietuvai tarp ki
tataučių ir sudaryti projektus 
gegužio 20 dienai paskirtai 

. popiežiaus dėl rinkimo aukų 
J viso pasaulio katalikiškose ba

žnyčiose nukentėjusiems nuo 
karės lietuviams.

Atstovų nuo organizacijų į 
suvažiavimą pribuvo 26. Su
važiavimą atidarė kun. dr. Pr. 
Augustaitis, pabrieždamas su
važiavimo tikslą ir paskiaus 
pakvietė kaikuriuos atstovus Į 
savo nuomones išreikšti. In-! 
žanginėse kalbose visi pripaži
no naujos organizacijos reika
lą, tik nesutiko dėl būdų, ko
kiais nauja organizacija turėjo 
susidaryti. Po inžanginių kal
bų ir mandatų priėmimo išrin
kta su/ažiavimo vedėju p. V. 
Lukaševičius, sekretoriais kun. 
Pr. Augustaitis ir p-lė B. Vaš- 
kevičiutė. .

Suvažiavimo padaryta šie 
nutarimai:

1. Įsteigta Lietuvos našlių 
ir našlaičių gelbėjimo fondas; 
kuris veiks vien tik tarp kita
taučių, suorganizuodamas di
desniuose miestuose ir prie 
kiekvieno Tautos Fondo sky
riaus savo skyrius. Centralis 
ofisas bus Brooklyne prie 
“Garso ”redakcijos. Angliš
kai naujas fondas pasivadino 
Americaų Relief Fund for war 
widows and orplians of Lithua- 
nia.

2. Visi per tą fondą surink
ti pinigai eis išimtinai nuo ka
rės nukentėjusiems lietuviams.

3. Naujas fondas veiks sa- 
vystoviai, tik savo ryšius su 
Tautos Fondu palaikys bendru 
kasininku ir bendrais seimais. 
Naujo fondo kasininku išrink
ta Tautos Fondo kasininkas p. 
B. Vaišnoras iš Pittsburgh, Pa.

4. Veikimas naujo fondo ir 
jo skyrių nustatytas labai pla
tus. -Jo pareiga bus kuo- 
daugiausia surinkti aukų tar-

pe Amerikos turtuolių nuken
tėjusiai Lietuvai.

5. Gegužio 20 d. aukų rink
liavos suorganizavimui Lietu
vos našlių ir našlaičių gelbėji
mo fondas intemps visas savo 
pajėgas, kad ta diena būtų vi
sur kuolabiausia išnaudota. 
Atsišaukimais, brošiūromis ir 
energingu veikimu pasistengs 
užinteresuoti anglų visuomenę 
Lietuva ir jos dideliais vargais.

Pas Apfštališkąjį Delegatą 
gegužio 20 <T reikalais susiva
žiavimas nuskyrė nuvažiuoti 
kunigus J. Ambotą iš Hart- 
ford, Conn. ir V. Dargį, iš M t. 
Carmel, Pa. Susivažiavimas 
visą laiką ėjo gyvai. Kaiku- 
riais reikalais buvo kilę ginčų 
tarp atstovų, bet galutinai vi - > 
si) prieita prie vienos išvados 

| ir dar sykį lietuvių katalikų 
veikimo akcija sustiprinta.

Lietuvos našlių ir našlaičių 
gelbėjimo Fondo pirmininku 
išrinkta kun. Dr. Pr. Augustai
tis; sekretoriais kun. J. Švag- 
ždys, p. J. Kaupas ir p-lė B. 
Vaškevičiutė, iždininku p. B. 
Vaišnora iš Pittsburgh, Pa. 
Išviso valdyba susidės iš 12 na
rių.

Jau, kaip teko girdėti, Liet. 
Našlių ir Našlaičių gelb. Fon
das pradėjo ir veikti. Supras-1 
darni to fondo svarbą, kokią jis 
gali turėti besidarbuodamas 
tarpu kitataučių visuomenės, 
linkime jam kuogeriausių pa
sekmių ir daugiausia nušluos
tyti ašarų mūsų našlėms ir na
šlaičiams. Tokios įstaigos! 
mums nuo senai reikėjo, tik 
ligšiol vis dar nespėjome jos 
suorganizuoti. Dabar tai įs
taigai atkreipus didžiausią ati
dą į anglų visuomenę ir tu
rint savo tarpe gabių ir suma
ningi) vedėjų — dar viena di
delė spraga tapo užkišta ir 
Lietuvos šelpimo darbas pa- i 
kliuvo į normales vėžes. Tau- j 
tos Fondas judino labiausia ir 
ateityje judins prie aukavimo 
lietuvių visuomenę, o Lietu
vos Našlių ir Našlaičių šelpi
mo fondas darbuosis tarp kita
taučių. Nors ir skirtingais 
keliais bėgdamos abi mūsų 
garbingos įstaigos ves prie 
vieno tikslo — Lietuvos vargų 
sumažinimo.

VOKIEČIAI NEATSILAIKO.
Pastaromis dienomis anglai 

labai buvo sujudę visam fron
te nuo Lens iki St. Quentin. 
Tai frontas 50 mylių ilgumo. 
Tame mūšyje dalyvavo 1.000- 
000 anglų. Visu tuo frontu 
anglai sulaužė vokiečių liniją 
ir pastūmė juos atgal. Prie 
upė Scarpe vokiečiai darė 
smarkias atakas ištisą dieną, 
norėdami atsiimti netektas po
zicijas, bet negalėjo.

Iš viso dabar per pasta
rųjų dienų mūšius anglai paė- 
fė 200 vokiečių armotų.

Paimtieji vokiečių oficieriai 
sako, jog vokiečių kareiviuo
se nyksta disciplina ir tas la
biausia kenkia jų atsilaikymui.

Vokiečių laikraščiai pripa
žįsta nepasisekimus. Sako, 
jog taip yra todėl, kad anglai 
dabar turi daugiau kariuome
nės ir smarkesnę artileriją. 
Vossisclie Zeitung rašo, 
vokiečiai negali tikėtis eiti 
pergalės prie pergalės 
kleistomis vėliavomis.

ŽINIŲ ŽINUTĖS.
New Yorko kardinolas Far- 

ley išleido atsišaukimą, ku
riame pataria katalikams rem
ti Suv. Valstijų valdžią. 1

GAL PRITVERS SPE- 
KULENTUS.

Suv. Valstijų kongrese bū
siąs neužilgo įneštas bilius, ku
riuo bus nustatyta maximum 
kainos ant valgomųjų daiktų. 
Tas pritvertų spekulentus, ku
rie dabartiniuose neramumo 
laikuose plėšia nesvietiškas 
kainas.

NESIKIŠ.

Meksikos Carranza pasakė, 
jog jis nesikiš karėn nei vienon 
pusėn. Laikys neutralitetą.

Rusijos taikininkaiį 
mažumoj

Suv. Valstijų Circuit Court 
of Appeals paskelbė, jog tie 
vokiečiai, kurie prieš karės 
paskelbimą išsiėmė pirmąsias 
popieras, dabar gali imtis ir 
antrąsias. Pirmųjų popierų 
vokiečiams dabar neišduoda
ma.

T AIKININKAI MAŽUMOJ.
Petrograde laikomas darbi

ninkų ir kareivių delegatų kon
gresas. Kongrese apsireiškė 
dvi pakraipos. Viena stoja 
už karės tęsimą iki tol, kol vi
si talkininkai taikinsis. Už 
bile kokią taiką stoja raudonie
ji socijalistai. Tie socijalis- 
tai taip-gi stengėsi, kad kon
gresas išreikštų nepasitikėjimą 
dabartine valdžia. Galop kuo
met raudonieji socijalistai no
rėjo kąlbėti prieš karės tęsimą 
rezoliuciją, tai jie buvo iššvilp- 
ti.

RENGIASI PRIIMTI 
SVEČIUS.

AVashingtonas rengiasi pri
imti delegacijas iš Europos. 
Niekuomet Amerike nebuvo to
kios svarbios konferencijos, 
kaip kad bus po keletos dienų. 
Francijos delegacijoj bus ir 
gen. Joffre, kurs ilgą laiką 
buvo vyriausiu armijų vadu.

Delegacija išplauks su dide
liu atsargumu, nes atsimena 
Kitchenerio likimą,kurs plauk
damas Rusijon nuskendo.

Delegacija atsivež ir taikos 
išlygas. Čionai viskas bus ap
reikšta prez. Wilsonui ir todėl 
visi vokiečių priešininkai žinos 
už ką kariauja, ant kokių iš
lygų taikinsis.

“Keleivis” taip priprato 
meluoti, kad dabar sugautas 
kriminališkoje melagystėje iš
sisukinėdamas dar meluoja.

Prie pirmosios melagystės 
prideda dar kitą būtent, kad

“ “Darbininkas iš telegra
mos sakinio “Willis M.,' the 
priest of Milo, Me.” perdirbo: 
“Willis M. Priest.” ”
“Darbininkas” prirodė “Ke

leivio” melagystę pasiremda
mas ištraukomis iš “Boston 
Post” ir “Boston Globė.”

Užmink kirminui ant gal
vos, tai jis nors uodega rai
to. Taip ir su “Keleiviu.” 
Pagautas melagystėje teisinasi 
būk jis esąs žmonių ifžtarėjas.

Dėl didesnio aiškumo, tSi 
dar paduosime ištrauką iš Bos
ton American, kur ir-gi aiš
kiai matosi jog “Keleivis” 
meluoja.

Štai kaip rašoma:

“Dover, Me., March 27. — 
\Villis M. Priest, of Milo, con-

• vieted of the muder of George 
Herbėrt, the hermit of Five Is 
lands, on Mareli 13, 1916, was 
today senteneed to life inipri- 
sonment at Thomaston, bv Jud 
ge Birdin the Superior Court.”

Rusijoj suareštuotas D. K. 
Borisas. Jis veikęs, kad su
grąžinti Rusijai carizmą ir sos
tą pavesti D. K. Nikalojui.

Vokiečių socijalistų laikraš
tis rašė: “Nei Vokietija, nei 
Austrija nenori Rirfijos paže
minti arba pasilaikyti bile ko
kią dalį užimtos ieritorijos.”

IŠVAŽIAVO TAIKOS 
IEŠKOTI.

Keturi Vokietijos socijalistų 
vadai, tarpe kurių yra ir Schei- 
demann gavo nuo kaizerio val
džios pasportus važiuoti į 
Stockliolmą. Ten susitiks su 
rusų socijalistais ir kalbės apie 
taiką. O gal būti tie Vokie
tijos. socijalistai paskui va
žiuos ir į Petrogradą prašyti 
taikos. - - . • —

Matyt Vokietijos sodijalis- 
tai netik nemano versti nuo so
sto kaizerio, bet pasirodė jam 
taip ištikimais, jog juos siun
čia apie taiką tartis.

Danijos socijalistų laikraš
čiai rašo, jog iki liepos 1 d. 
įvyks Europoje taika.

DALYVAUS IR DARBININ
KŲ ATSTOVAI.

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Samuel Gompers 
pasiuntė Anglijos valdžiai kab- 
legramą, prašydamas atsiųsti 
Kartu su kitais delegatais į 
Washingtono konferenčijąJr 
delegatų nuo darbininku orga
nizacijų. Tai Llovd George 
atsakė, jog mielai tą padarys. 
Sakė, jog delegacijoj bus 
atstovai nuo darbininkų.

NUBALSAVO UŽ PASKOLĄ.

Suv. Valstijų žemesnysis rū
mas vienu balsu pritarė užtrau
kimui karinės paskolos $7.000.- 
000.

New Yorko laikraščio Globė 
spaustuvėje prie preso 
bomba. Ji Imtų sprogus, 
tik presas būt pradėjęs 
Nesusekta dar, kaip ta 
ba ten pakliuvo.

Argentinoj baisus sujudimas 
prieš vokiečius. Minios, ata
kavo konsulatus, vokiečių am
basadą ir vokiečių laikraščių 
spaustuves. Išdaužė langus ir 
vieno laikraščio redaktorių su
žeidė- Buenos Aireso gyven
tojai reikalauja karės prieš 
kaizerį. . ..

Vokiečių- socijalistų laįkraš- 
•tis Vortfaerts sako, jog val
džia turi išdrįsti pasakyti žmo
nėms, jog ji negalės diktuoti 
taikos išlvgaš visam pasauliui; 
Mat iki šiol ir socijalistai ti
kėjo, jog kaizeris nustatys vi
sam pasauliui taikos sąlygas.

Šiemet vasarnamiuose pa
lei Atlantiką nebus leista nak
timis žiburių turėti. Tas bus 
daryta dėl saugumo. Kitomis 
vasaromis daugelis vietų pajū
riu naktimis žėrėdavo ugnimis.♦ *'

Prez. Wilson atsišaukė į Suv. 
Valstijų piliečius. Sako, jog 
“mes visi turime kalbėti, veik
ti ir tarnauti išvien.” >

Atsišaukime sakoma, ♦ jog 
valdžia stropiai rengia karėn 
laivyną ir ūmu laiku pradės 
mobilizuoti armiją; Amerika 
kariaus ne dėl saumeiliško tik
slo, bet už žmonijos teįses, už 
taiką ateityje, už pasaulinį 
saugumą; apsčiai reikia paga
minti maisto saviems, bet taip
gi reikia jo teikti ir kariaujan
tiems prieš abelną priešą; rei
kia produktų nuo laikų, iš mai
nų, Iš dirbtuvių.

Ypatingai atsišaukia prezi
dentas į farmerius, kad jie kuo- 
didžiausius žemių plotuš ap
dirbtų ir apsėtų. Valdžia pa-

VOKIEČIAI NESIDARBUOS.
Vokiečių Susivienijimo pre

zidentas Fellinges pasakė, jog 
Amerikos vokiečiai ne^riebsis 
uoliai prie darbų, kad prigel
bėti valdžiai kariniuose reika
luose. Sako, jie esą ištikimi, 
bet norį, kad talkininkai būtų 
sumušti.

NEGALĖJO PAPIRKTI.
Bostono majoras Curiey pa

sakė,' jog kaizerio agentai siū
lė, $100.000.000 Bethlehem Steel 
kompanijai, kad • ji nedirbtų 
amunicijos talkininkams. Kom
panija atmetus pasiūlijimą.

DĖKOJA SUV. VALSTI
JOMS.

Rusijos užsienio 
ministeris Miliukov 
Washingtono valdžiai 
kinimą su stojimu karėn prieš 
Vokietiją. Taip-gi dėkojo už 
tai, jog Suv. Valstijos pir
miausia pripažino naująją Ru
sijos-valdžią. Taip-gi išreiš
kia viltį, jog Suv. Valstijų ka
rėn stojimas pagreitis karės 
pasibaigimą.

......... . — -

UŽSAKĖ ANTKLODŽIŲ.
Suv. Valstijų valdžia Ame- 

riean Woolen kompanijai 
Jsakė 250.000 antklodžių.

SUJUDIMAS VENGRIJOJ.

Visoje Europoje žmonės i- 
ina judėti ir veikti prieš auto
kratijas. Pastaruoju laiku 
tas sujudimas apsireiškė Ven 
grijoj.

Vengrijos parlamente buvo 
dvi labai triukšmingos sesijos. 
Buvo reikalaujama, kad būtų 
leista parlamentui išduoti įs
tatymą visuotino ir lygaus bal
savimo. Bet parlamento pir
mininkas pranešė, jog to ne
leis Austrijos valdovas. Tai 
buvo kilęs toks triukšmas, 
kad reikėjb pertraukti sesijas. 
Po pusvalandžio atsinaujino 
sesija, bet ir lenhas atsinau
jino. Vis-gi pirmininkui pa
vyko nutildyti. Tai tuo tar
pu jis perskaitė laišką nuo Au
strijos imperatoriaus, kad par
lamentas suspenduotas.

Kai Rusijos caras buvo pa
liepęs Dūmai išsiskirstyti," tai 
ten kilo revoliucija. Gal tas 
pat ir ten atsitikti.

Suv. 
grynojo 
nurodo, 
įima sutaupyti maistą.

Jisai nurodo, jog pikliavo- 
jant miltus Amerikos malū
nuose daug išeikvojama. Sa
ko, jei nepikliavoti, o čielus 
grūdus paprastai sumalti, tai 
būtų maistingesnė duona ir 
trečdalis grūdų neišsieikvotų. 
Tuomet sako iš dviejų bušelių 
tiek miltų būtų, lAek dabar iš 
trijų.

Jis taip-gi nurodo, jog šios 
šalies žmonės perdaug mėsos 
valgo. Reikią įvesti dviejų 
dienų savaitėje pasninkus. 
Taip-gi, pasak jį, reikią už
daryti bravorus, nes tą. ką 
bravarai sunaudoja javų būtų 
galima išmaitinti 12.000.000 
žmonių per metus. O tuo, kas 
išeikvojama piklevojant mil
tus, būtų galima išmaitinti per 
metus 25.000.000 žmonių.

KAIP SUTAUPYTI 
MAISTĄ. ,

Valstijų Dr. Wiley, 
maisto eksponentas, 
kaip šioje šalyje ga-

ISPANIJA PILNA MU
ZIKANTŲ.

Ispanija dabar pilna muzi- 
! kos. .Mat karei prasidėjus, 
garsiausi Vengrijos čigonų 
muzikantai pasislėpė Ispanijoj. 
Tie čigonai Francijoj sudari
nėjo geriausias orkestras. Bet 
kaipo svetimtaučiai negalėjo 
užsilikti liuosai karės metu. 
Tai jie susimetė Ispanijon.

PASIŲS KOMISIJAS.
Suv. Valstijų valdžia pasiųs 

komisijas į Londoną, Paryžių, 
Rymą ir Petrogradą. Komi
sijos bus ten kol karė pasi
baigs. Jos veiks sąryšyje tų 
viešpatysčių valdžiomis ir tar
sis apie pagelbą ir pirklybą su 
Suv. Valstijomis. Pįrmiausia 
komisija važiuos į Rusiją, kur

IŠMĖTYS WILS0N0 PROK 
LEMACIJA.

Francijos lakūnai pasiryžo 
iš padangių išmėtyti po Vol-įe- 
tiją prez. IVilsono karės prok- 
lemaciją. Mat vokiečiai tą 
proklemaciją paskelbdami la
bai, ją iškreipė, neteisingai per
davė, kad tik įpykinti vokie
čius prieš Suv. Valstijas. Tai 
dabar Parvžiujedoji proklema- 
cija Irus išversta į vokišką kal

ybą, atspausta ant plakatų ir 
llakūnai jas.mėtys Vokietijoj iš 
(padangių.

Vokiečių valdžia baisiai žiū
ri, kad žmonės neskaityti) iš 
“dangaus” nukritusių raštų. 
Jau yra francūzdl daug kartų 
kitokių proklemacijų' mėtę. 
Tai kaip tik policija tą iš ryto 
patėmija, tai gyventojams už
eina išeit lauk, kol aplinkui 
nebus surinktos tos proklema- 

! rijos.

PAKĖLĖ ALGAS.
So. Bethlehem kompanija 

savo darbininkams pakėlė al
gas anfrJO nuoš. Ji samdo a-

riją.

LAISVĖ VISIEMS.
Amerikos laikraščiai 

kritikuoti Angliję.

*

Vokietijos laikraštis Koel- 
rtische VolkRzeitung rašo, jog 
Europos karines išlaidas turės 
padengti Suv. Valstijos.

■ -------------
Vokietijos laikraštis Frank- 

furter Zeitung rašo, jog pan- 
germanistų nuolatinis barški
nimai kardu nutolino viso pa

 

saulio prietelystę ir gero veli- kainose, 
pmą.

ima 
„ Protes

tuoja už tai, jog Anglijos val
džia uždraudė T ondono laik
raštį “London Natkm’* užsie
nin. Tas laikraštis stovi už 
plačią laisvę, stovi ir už ai
rių laisvę. Amerikonai, ži
noma, stoja ir-gi už airių lai
svę. Tai kadangi Amerika į- 
stojo karėn, tai ji turi teisę 
kalbėti Europos politikos rėi- 

Tai ir užstoja už Ai-

I

Į

Komisija važiuos j nusiją, Kur j "v ka

on kompanija
Jersey valstijoj pakėlė darbi
ninkams algas nuo 10 iki 15 
nuoš. Iš to pasinaudos 12.- 
000 darbininkį.

-
KOMITETAS NUTARS

ALGAS.-
New Yorke atsibūnančiame
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Mūsų laisvamaniai nuolat 
stengiasi parodyti lietuvius ka
talikus, kaipo priešininkus 
demokratijos ir laisvės. Jų 
lakraščiams medžiagos tam ap
kalbinėjimui suteikia Dr. Šliu
pas, kurs ir pats gyvu žodžiu, 
bevažinėdamas, tą-pat inkalbi- 
nėja minioms. Bet kuo-gi 
remiamasi, kur-gi faktai? Vie
natiniai neva faktai, kad 1) 
kadais “Darbininke” buvo pa
rašyta, jog Lietuvoje mes ne
leisime Šliupams ir Mockams 
viešai plūsti prieš tikėjimą ir 
užgaulioti tikinčiųjų jausmų ir 
2) kad mūsų parapijos nede
mokratiškai sutvarkytos. Kas 
lig pirmo užmetimo, atsakysi
me : taip, ir dabar tą patį at
kartosime. Mes skiriame lais
vę nuo palaidumo ir linkime 
daktarui Šliupui nors sykį pri
augti prie supratimo to skirtu
mo. D-ras Šliupas nesenai 
piktinosi, kad Amerikon pri
važiavo arkliavagių, dabar 
pyksta kad Gugis ir Šidlaus
kas pasirodė begėdiškais šmei
žikais. Bet kuo geresnis yra 
jo paties išreikštas spaudoje 
pageidavimas, kad kunigai 
būtų iškarti varpnyčiose, kuo 
geresnis jo apšmeižimas ir iš
kraipymas mūsų tautos praei
ties, jo plėšimas šlovės Lietu
vos Katalikų Bažnyčiai prieš 
'kitataučius, jo plūdimai prieš 
Apaštališkąjį Sostą. Lai D- 
ias Šliupas užuot kitų griekus 
Tokavęs, į savę pasižiūri. Lai 
jis sužmonėja ir išmeta iš savo 
širdies neapykantą, kurią jis 
nuolat prikaišioja socijalistams
— tada niekas iš katalikų, prieš 
jį nekovos. Bet pakol senis 
Šliupas bus vis toks pat — mes 
nenustosime jį statę vienoje ei
lėje su Mockum. Visas juk 
skirtumas dabar tarp jų — tik 
apšvietimo laipsnyje.

2) Apie parapijų tvarkymą
— nebekartosime mūsų argu
mentų, nes vis viena, juk be
dievių neintikinsime. Tikin
tieji gi supranta, kad tikėjimo 
ir doros dalykuose (o parapijos 
ir yra steigiamos tų dalykų 
sergėjimui) negali būti demo
kratizmo, ir kad kunigas ir 
parapija negaliprigultriin- 
gi nuo ūpo visokių nedorų a- 
gitatorią kas'ir atsitiktų, jei- 

dyti ir tvarkyti '“demokratiš
kai.”

Kas myli labiau laisvę, ar 
laisvamaniai ar katalikai, tai 
jau aiškiausiai parodė faktai. 
Kada katalikų spauda, išgir
dusi apie lietuvių neprigulmy
bės deklaraciją, Šveicarijoje 
apreikštą — nuoširdžiai nu
džiugo ir pilnai pritarė, “Vien. 
Liet.” su pašiepimu atsiliepė 
apie tą konferenciją, 
Rimka “Ateityje” <. 
smegenis beieškodamas argu
mentų prieš Lietuvos neprigul
mybę. Svečiai iš Lietuvos (Y- 
čas ir Žilinskas) paskui ati
darė jiems akis. Bet vis dar 
nepraregėjo pilnai. V. Rač-

gu paradų turtus imtų vai-

džrovino

mums reikėjo laikyties neutra
liteto, einant prie neprigulmy
bės.

Dabar įvykus Rusijoje per
vartai, nuo amerikiečių nuė
jo jau trys pasveikinimai. 
Mūsų “Amerikos Lietuvių Ta
ryba” ir “Lietuvos Vyčiai” 
ne tik sveikino naująją Rusi
ją, bet ir savo reikalą primi
nė — reikalą laisvos, nepri- 
gulmingos Lietuvos. Sveiki
no ir Dr. Zimontas, nuo Lie
tuvos Mylėtojų Draugijos — ir 
apie Lietuvą nei žodeliu neiš
drįso prisiminti. Kas gi tat 
labiau laisvę myli? Jei ir gau
sime Lietuvai neprigulmybę, 
mes neabejojame, kad katali
kai laisvamaniams daugiau 
laisvės sutiks duoti negu lais
vamaniai katalikams. Jų dva
sią, jų apetitus senai žinome. 
Tad verčiau neprikaišiotų savo 
ligų kitiems ir nevadintų lais
vės priešais kitų, patys dva
sios vergais būdami.

A
A

v •

L. D. S. REIKALAI
--------------- ■ 1

mės, prie amatų, prie mokslui, stengsis ap
saugoti juos nuo skriaudų ir išnaudojimų, steng
sis duoti progą kiekvienam darbininkui prasi
mušti augščiau, apskritai imant stengsis tin
kamais įstatymais užtikrinti darbininkams, be
žemiams ir mažažemiams plėtojimąsi ir pažan
gą įvairiose gyvenio šakose. Tad ir galima 
tikėties, kad krikščioniškoji demokratija daug 
daugiau gero padarys darbininkų luomui, ne
gu socijal-demokratija, kuri tik tuščiai Šūkaus 
ir sės neapykantą ir pagiežą. —-

*

IŽD. GLOB.: — 8. Daunora, 
1922 S. 48 Court, v

Cicero, HL
IŽD. GLOB. — P. Varakulis.
DVAS. VAD. — Kun. F. Kudirka, 

1631 W.# North Avė.
Chicago, UI.

CHICAGOS LDS. KUOPŲ 
APSKRITYS.

Pirmas susirinkimas LDS. 
Chicagos kuopų buvo vakario 
18 d. 1917 m. Aušros Vartų Pa- 
rap. 2 vai. po pietų. Susirin
kime dalyvavo keturi kuopų 
delegatai Buvo aptariama a- 
pie apskričio įsteigimą ir padi
dinimą L. D. Sąjungos Chica
go je ir apielinkėj ir kaip pra
platinus katalikišką spaudą 
tarpe darbininkų. Išrinkta 5 
organizatoriai, kurie tvertų 
kuopas, kur jų dar nėra, se
kanti nariai: J. Poška, S. Dau
noras, M. Mažeika ir M. L. Gu- 
rinskaitė ir K. Šimkus. To- 
liaus-gi kalbėta apie lėšų pa
dengimą darant apgarsinimus 
tokiose vietose kur nesiranda 
kuopos. Ant pradžios susirin
kime sumesta $16.25. Išrinkta 
apskričio valdyba. Pirm. — J. 
Poška, pirm, pagelb. — S- Šim
kus, rašt. — M. L. Gurinskai- 
tė, ižd. — M. Mažeika, iždo 
glob.: — S. Daunoras ir S. P. 
Varakulis, dvas. vad. — kun. 
F Kudirka.

Kitas susirinkimas nutarta 
laikyti kovo 18 d. 1917 m. Ap- 
veizdos Dievo Parap. Salėje. 
Tuomi susirinkimas pasibaigė.

Pirm. — J. Poška, 
Rašt. — A Dūdas.

(Žiūrėk No. 44)
L. KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI.

Ir mūsų socijal-demokratai ir laisvamaniai 
liberalai (tautiški demokratai) savo iškeltais
obalsiais užvilia visuomenę. Socijalistai, pa
siskelbę darbininkų išganytojais pasirodo la
bai menkais darbininkų geradariais. Pakol so
či jalizmas neįvyko, _ socijalistai darbininkus že
mina ir tvirkina; jei kur ateityje socijalizmo 
tvarka įvyktų — jie darbininkus supančiotų ir 
suvaržytų dar pikčiau, negu kaizeris savo pa

yra socijalistų laisvės ir demokratizmo obalsihi. 
Laisvę jie tik sau pripažįsta. Kitaip manan
čius ir veikiančius ir dabar kur tik gali en
gia, gi savo socijalistiškoje valstijoje žada taip 
jų burnas, užčiaupti, kad nei išsižioti negalė
tų.

Mūsų nacional-liberalai (tautiškieji demo
kratai) suvilioja tautiečius dar labiau, negu 
socijalistai. Visur skambina apie savo gryno 
aukso tautiškumą — tuo-tarpu patys net vadai 
nutausta, tveria nelietuviškas šeimyna?; pat- 
rijotais skelbdamies, ragina lietuvius leisti vai
kus į svetimtaučių mokyklas, kur jie galuti
nai nutausta Tautiečiais savę vadindami, 
skersomis žiūri ir net kovoja su tautos bažny
čia, tautos dvasiškija, kurios daugiausia pri
sideda prie tautybės palaikymo; nutolę nuo 
tikėjimo ir nebetekę doros principų jie nepras
čiau kaip socijalistai veda savo pasekėjus į že
mumą ir ištvirkimą. Laisvoje gi Lietuvoje 
ruošiasi galutinai prašalinti intekmę Katalikų 
Bažnyčios iš viešojo lietuvių gyvenimo, kad 
palaidumui ir ištvirkimui niekas nebestatytų' 
jokių kliūčių. Tai-gi galutinai pasirodo, jog 
mūsų tautiečių veidas, dvasia, veikimas yra 
prieštautiški ir jie geriau padarytų, jeigu pa
liautų savę vadinę tautiečiais, ar tautininkais, 
nes toksai pireštautinis įautiškumas tik gėdą 
tautai daro.

Taip-pat menki iš jų ir demokratai. Biz
niems — demokratas tik patol, pakol prieina 
prie kostumerio kišenės. Gi mūsų “tautie
čiai” savo narius daugiausia rekrutuoja iš biz
nierių tarpo. Patsai tautiškumas jiems tik į- 
rankis jų bizneliams. Dabar jie ruošiasi pa
sigauti geriausio biznio — prieiti prie valdžios 
vietų laisvoje Lietuvoje, paimti į savo ran
kas praiftonę, prekybą. Nieko prieš tai netu
rėtume. Vis geriau savo biznieris, negu sve
timtautis; tik kam čia tą demokratizmą kai
šioti, kada žmogui rūpi juk visai kas kita.

• <> ' ■

vaidinus laike šioę karės. . Klaidingi taip-pat vos luomų.

v •
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Bet krikščioniškoji demokratija nepasi- 

tenkis veikimu vien tarp darbininkų, fvzišką 
darbą dirbančių. Ji veiks ir tarp kitų Lietu- 

Jni rūpės gerbūvis ir dvasinis, ir 
materijalinis ir amatninkų, ir pirklių, ir val
dininkų, ir liuosųjų profesijų žmonių. Ji tu
rės veikti ir tarp jų jau vien dėl to, kad su
reguliuoti tinkamai jų atsinešimą ir santikius 
su darbininkų luomu. L. K. D. daugiausia ga
lės pasidarbuoti ir tutiniu žvilgsniu. Čia pir
muoju jos uždaviniu bus padėti Lietuvos Baž
nyčiai atsikratyti lenkystės, kuri tebėra užval
džiusi daugelį parapijų, ypač Vilniaus guber
nijoje. Ji rems tautinę dailę, mokslą litera
tūrą; ji stengsis stiprinti ir auginti visas ge
rąsias lietuvių pajėgas, kaip fvziškas, mate- 
rijalines, finansines, taip ir dvasines, kad lie
tuvių tautą laisvai ant savo žemės besiplėto
dama pataptų su laiku viena iš stipriausių, 
turtingiausių, šviesiausių ir kultūringiausių 
tautų, kad Lietuvą žinotų ir gerbtų ne vien 
josios kaimynai, bet ir visas pasaulis. L. K. 
D. prie to tikslo galės pasekmingai eiti, nes 
tam tikslui siekti turės labai daug galingų 
priemonių. Josios sumanvnfus rems Lietuvos 
Bažnyčia ir dvasiškija; iš Bažnyčios daug 
sau inkvėpimo sems ir pati L. K. D. partija. 
Jos mintin veiks visų laipsnių ir rūšiij Lietu
vos mokyklos, kur mokslas ir jaunųjų kartų 
auklėjimas turės būti sutvarkytas tinkamai su 
Krikščioniškosios Demokratijos dvasia ir idea
lais. Tai partijai eis pagelbon visas plačiai 
išsišakojęs visuomenės veikimas, įvairios or
ganizacijos ir įstaigos, kaip tai mokslo, me-k 
no, apšvietos ir ekonomijos srityje. O jeigu 
pasisektų L. K. D. patapti stipriausia Lietuvo
je politiška partija (rašantis šiuos žodžius pil
nai pasitiki, kad taip bus), tai josios užda
viniams vykinti ateis talkon galingas talkinin
kas — Lietuvos parlamentas, kuris suteiks 
Lietuvai gerų, teisingų įstatymų. Kas svar
biausia gi L. K. D. uždavinius vykins pati L. 
K. D. partija, kuri bus išsišakojusi po visą 
Lietuvą taip kad negalės likti nei vieno už
kampio, kur L. K. D. skyriaus nebūtų. Esa
me tikri, jog prie tos partijos visa širdimi 
pritaps ir mūsų prakilnieji moksleiviai, ir mū
sų dorasis sodžiaus jaunimas; o kur jaunimas, 
ten gyvybė, galybė ir ateitis.

• v
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ORGANIZATORIAI:
M. Mažeika, 1658 Wabansia 

Avė., Chicago, I1L
8. A Daunora, 1922 S. 48 

Court, Cicero, UI.
M. L. Guriiiskaite, 3347 Aubum 

Avė., Chicago, UI.
J. Poška, 2323

Chicago, Hl.
S. Šimkus, 638

Chicago, III.

f
W. 23 Place,

W. 18-th St.

APDRAUDOS KOMPANIJŲ 
IŠTYRIMAI.

Apdraudos kompanijų tam 
tikri žmonės tėAija žmonių 
gyvenimą, tyrinėja intekmę į- 
cairių papročiij į žmogaus am 
žiu. Tokių kompanijų dak
tarų išvedžiojimai yra labai 
pasitikėtini, nes jiems niekas 
daugiau nerūpi, kaip tikra tei
sybė apie žmogaus gyvenimą. 
Kartais ir augšto mokslo dak
tarai įvairiai nukalba paveiz- 
dan apie svaigalų intekmę. 
Tas yra dėlto, jog vieni yra 
uolesni blaivininkai, kiti vi
sai nėra blaivininkai. Jų nuo
monės tad ir skiriasi, nes va
duojasi ne vien ištyrimais, bet 
ir savo pažvalgomis. Na, o 
apdraudos kompanijoms rūpi 
tokiame atsitikime gryniausia 
teisybė, nes jiems rūpi išdirb
ti tinkamus mokesčius.

E. E. Rittenhouse yra prie 
Eąuitable Liže Assurance dr- 
jos tyrinėtoju žmonių amžiaus. 
Štai kaikurie jo išvedžiojimai:

Vidutiniškas amerikono am
žius yra 43 metaL

Amerikonas išgeria per me
tus 19.8 galionų svaigalų.

Geriantieji miršta 18 nuoš. 
greičiau, negu blaivininkai. O 
nuolatiniai girtuokliai miršta 
86 nuoš. greičiau, negu pilnie
ji blaivininkai.

Amerikono tėvo tėvas svai
galų gėrė tik 6.4 galionus per 
metus. Kavos geria daugiau 
ant 54 nuoš., ir vaistų net ant 
367 nuoš. daugiau, negu jo tė
vo tėvas.

BANKRUTUA APDRAUDOS 
‘ DRAUGU A

Skelbiama, jog Royal Ar- 
canum, apdraudos dr-ja su 
200.000 narių po visų Ameriką,

kauskas siūlė “Tėvynėje” lie- bankrutija ir jos reikalai at-
tuviams kvailiausias rezoliuci
jas, pataikaujančias Rusijos 
valdžiai ir bereikalingai end-

zidūrė į receiverio rankas.

Organizaci jošTiršininkai dar 
bandysią atsigriebti ir atimti

nančias vokiečius, tada kada reikalus iš receiverio rankų. ~ 
»

/

i Lietuviai Krikščionys Demokratai (L. K. 
D.) bene ir bus ateityje toji politiška Lietuvos 
partija, kuri sutrauks po savo vėliava dau
giausiai pasekėjų. Šita partija nekaišios kur 
reikia ir kur nereikia ir nesigirs tuščiai nei 
darbininkiškumu, nei tautiškumu, nei demo
kratizmu. Tečiau ir darbininkams, ir visai 
tautai, ir demokratijai ji daugiausiai ir nau
dingiausiai galės pasitarnauti. Kame gi sek
retas? Gi toje vidurinėje raidėje “K.” Kri
kščionys, — reiškia Kristaus pasekėjai, Jojo 
mokslo vykintojai. Kristaus neprieteliai sa
vo apjakime kovoja prieš Kristų, dažnai ir ne
nusimanydami, jog jie mėgina dirbti Jojo- dar
bą. Tik kadangi jie nuo Kristaus nusisukę 
ir Jam piktžodžiauja, tai ir darbas jų negali 
jiems sekties.

Ir ištikrųjų kas atnešė pasaulin lygybės, 
broliškuumo. demokratijos obalsius, jeigu ne 
Kristus. Tuos obalsius nuolat kartoja socija
listai, revoliucijonieriai, anarchistai, bet tie 
obalsiai pas juos išsigimė, išsikreipė^ nes jie 
paeina iš suklydusių širdžių, iš širdžių pilnų 
neapykantos prie To, Kurs tuos obalsius .at
nešė. \

Tuo tarpu krikščionija štai jau 19 amžių 
rimtai tuos obalsius gyveniman vykina. Dar '̂ 
biniųkas žmogus senovėje buvo laikomas gyvu- apšvieskite liaudį, duokite jai pasakyti josios 
lio vietoje. T_“ 1—l~’— -x -A _ »» *'■-. . _s • .....

Pagaliaus L. K. D. daug pasidarbuos ir į- 
sigalėjimui Lietuvoje tikrosios demokratijos ir 
laisvės. Jeigu mūsų socijalistai ir šliupiniai 
patrijotai būtų tikrais demokratais, jie nedrįs
tų terorizuoti savo dvokiančia bedievybe tikin
čiųjų žmonių. Jie tą savo bedievybę palaiky
tų sau; o jeigu ir parūptų kuriam intikinėti 
kitus apie Dievo nebuvimą, tai tą darytų ra
miu ir rimtu būdu, neklaidindami tamsių ir 
bekritiškų žmonelių, neužgauliodami tikinčių
jų jausmų. L. K. D. krikščioniškai mylės, gai
lės kaipo paklydėlių ir toleruos visus Lietuvos 
bedievius; tik nepakęs žmonių tvirkinimo ir 
jų gerųjų jausmij skriaudimo. L. K. D. sten
gsis priversti Šliupus ir Grigaičius, kad atsi
neštų su pagarba į tuos jausmus.

Šiaip jau visokių laisvių apgynime (sąži
nės, asmens, žodžio, draugijų ir tt.) L. K. 
D. bus pirmasis čampijonas. Taip-pat L. K. 
D. rūpinsis, kad visuomenės ir politikos gy
venime kiekvienas pilnų metų lietuvis, be skir
tumo lyties, luomo, turto, padėjimo — tu
rėtų lygų balsą. Trilypis Lincoln’o o balsis 
(valdžia liaudies liaudžiai per liaudį) Krikščio
niškajai Demokratijai bus kuonaudingiausis 
Lietuvos liaudis yra dora, prakilni, tikinti 
Bedievybės vėžys dar neįsiėdė jos kūnan. Tik

lio vietoje. Juos .kankino, žudė, už pąs 
prieŠiniihtts prie kryžių kalė, o štai su 
jo vergijos pančiai, išnyko baudžiavos, 
visos tos gyvenimo formos buvo griežtai 
šingos Kristaus mokslui. Krikščionija šrda- 
bar pasekmingiausiai veda darbininkus ik ka
pitalizmo vergijos. Darbininkų rekalais kri
kščionijos veikimo dirva daug platesnė, ne
gu, sakysime,socijal-demokratijos. Kuo
met socijalistai veikia tik tarp pačių darbiniu- gai visus prakilnius tautos uždavinius; tai yra 
kų ir veikia nevykusiai, nes silpnina pačių “—*—1---------—1---------------------- ----------- '
darbininkų gerąsias pajėgas ir žemina juos — 
tuo tarpu krikščionija veikia ir tarp darbinin
kų, ir tarp darbdavių. Ji veikia į jų protus, 
ir jų valią, palenkdama ir protas ir valią prie 
meilės ir teisybės Bet ypač ji rūpinasi veik* 
ti tarp darbininkų, nes josios uždavinys padė
ti visųpirma tiems, kurie labiau kenčia ir yra 
skriaudžiami. Tad ji šviečia ir organizuoja 
darbininkus, kelia jų susipratimą, sveikos sa-[čios gyvybės turiniu ir yra nuosekliai ir pasek- 
vygarbos jausmą stengiasi padaryti iš jų to
kią pajėgą, su kuria turėtų skaityties net tr 
nedori kapitalistai. . . ' '

Tai-gi taip kitose šalyse krikščioniškoji 
demokratija, taip ir Lietuvoje pirmąją savo 
energiją atiduos darbinin 
gingiesiems luomams. _
ir pagerinti jų būvį, (lengvai prieiti prie

ikams ir abelnai var- 

 

Stengsis palengvinai

aaintis ir troškimus, o Lietuva bus kuokrikščio- 
niškiausia ir kuodoriausia šalis.

Suėmus visa krūvon, kas čia buvo pasa
kyta, lengva prieiti prie išvados, kad tikriau
sias mastas pažinti tinkamumą kokios parti
jos ar sriovės Lietuvos gyvenimui — yra Štai 
koks: ta partija turi būti pastatyta ant krikščio
nybės pamatų, kad galėtų vykinti pasekmin-

pirmiausias ir svarbiausias geros partijos pri
valumas; ta partija turi būti tautiška; ji turi 
būti demokratiška.

Tokia partija ir bus Lietuvoje L. K. D., 
nes ji vienija savyje visus tuos tris obalsius: 
krikščionybės, tautybės ir demokratizmo. Tie 
obalsiai joje yra ne tuščias Šauksmas, vilio
jantis ir klaidinantis publiką, bet yra jos pa- yy _ _ < a ? •____ ____ _ • •_ _ -_ V

mingai vykinami gyveniman jau ir dabar, kuo
met dar nėra stiprios L. K. D. organizacijos. 
Dar pasekmingesnis fų obalsių vykinimas pra
sidės po karės, kada L. K. D. bus jau susior
ganizavusi į stipriausią Lietuvos politišką par
tiją- 1 z

(Bus toliau)

UOSIS.

A į

p. 
A.

ANTRAS APSKRIČIO 
SUSIRINKIMAS.

Susirinkimas buvo kovo 18 
d. 1917 m. Apveizdos Dievo 
parap. svet. prie 18 ir Union 
avė.

Neatvykus pirmininkui, jo 
vietą užėmė jo pagelbininkas 
p. S. Šimkus. M. Dūda pir
mo susirinkimo rašt. perskaitė 
protokolą, kuris tapo priimtas 
su mažais pataisymais. To
liaus nauja raštininkė užėmė 
vietą, peršaukta kuopos po 
numeriais. Sekanti delegatai 
atvyko:

Kuopa 20 (North Side) p. 
Karašauskas, M. Mažeika, Pet
ras Noreika, A. Nausieda ir A 
Repšis.

25 kuopa (Apveizdos Dievo 
parap.) J. Šimkus, A. Bene- 
vičiutė, A. Bisnis, K. Bajorū
nas ir P- Varakalis.

29 kuopa (Bridgeport) M. 
L. Gurinskaitė ir H. Jovaišai- 
tė.

38 kuopa (West Side) 
Cibulskis, J. Mikaliunas, 
Dūda ir S. Daunoras.

Toliaus sekė raportas orga
nizatorių. Paaiškėjo, kad jau 
mėginta pradėti tverti kuopas 
nekuriose vietose. Raportas 
priimtas- P-as Daunora duo
dą patėmijimą, kad organiza
torių darbas būtų palikta jų 
pačių nuožiūrai, kur, jie ma
tys patogiaus tenai darbuosis.

Komisija surengimo vakarų 
išduoda raportą, kad salė yra 
paimta ant vieno vakaro, ku
ris bus spalio 21 d. 1917 m. 
P-as S. Daunora duoda įneši
mą, paimti p. J. J. Elijošiaus 
svetainę ir surengti vakarą a- 
pie pabaigą balandžio mėn. 
Programo sutvarkymas palik
ta komisijai. Toliaus svarsty
ta apie atspausdinimą agitaty- 
viškų laiškų, bet nutarta pir
miau? susižinoti su Centro Val
dyba. ,.

Apskirtu išreiškia pageida
vimą, kad kuopos darbuotus, 
platintų gerą spaudą, agituo
tų už LDS. arba šiaip vakarus 
rengtų per tą savaitę, kuomet 
pripuola šv. Juozapo šventė.

Kitas susirinkimas nutarta 
laikyti gegužio mėn. šv. Jur
gio parap. salėje (Bridgeporte- 

Tuomi susirinkimas pasibai
gt .

SU SI ORGANIZAVIMO 
NAUDA.

Pamatiniai principai, ku
riais remiasi amatų unijos, pa
kursto ugnį simpatijos, tarp- 
savinės pašelpos ir veikimo iš
vien.

Organizacijos auklėja žmo
nėse įgimtas geresnesias puses 
ir naikina įtekmę žemesnio 
instinkto.

Organizacija yra galingas 
veiksnys turtų paskirstyme; 
mažina pelną kapitalisto ir pa
didina darbininko dalį, ku
rios padidinimo jis teisingai 
reikalauja.

Organizacija naikina užsi-' 
degimą ir prietarą; ji stiprina 
norą teisingo algų nustatymo, 
lygybės ekonomiškos ir socija- 
lio teisingumo. Išdirba geres
nius santikius tarp darbdavių 
ir darbininkų.

Organizacija palaiko ir ap
gina reikalus didžiumos prieš 
godžius ir saumeiliškus troški
mus mažumos.

Organizacija suteikia prie1- 
globą prispaustiems f visokių 
tautų lygybės pamatais, lygy
be teisių ir pareigų vyrams ir 
moterims.

Organizacija suteikia" Stip
rybę, auklėja neprigulmybę ir 
vyriškumą; sucementūoja ry- , 
šius abelnų interesų veikime 
platesnėj dirvoj m pakėlime a- 
belnos gerovės.

Organizacija yra kaip ir 
drūtvietė prieš saumeiliškus 
troškimus ir įsigalėjusių didž
turčių atakas ir jų nežmoniš
kas pastangas nubiedninti mi
nias darbininkų bloglaikių me
tu.

Organizacija ištiria ir atme
ta netikras reformas ir klai
dingus sumanymus filantropis- 
tų; išrodo klaidas politiškų e- 
konomistų, kurie pažemina 
minias.

Organizacija yra nešėja pra
kilnių idealų, naujų vilčių ir 
troškimų pakėlimui abelnos 
gerovės viso krašto darbinin
kų.

Taip kalba apie naudą dar
bininkų susiorganizavimo Per- 
kins, prezidentas Internatie- 
nal Cigar Makers’ unijos.

• ■ ■ :

t

Pirm. —■ S. Rimkus,
Rašt. — M. L. Gūrinskaitė.

APSKRIČIO VALDYBOS
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Darbininkų Savaitę

Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis

Pirmo vakaro (17 d. balandžio) tikietai 25c.

Worcester, Mass.15 Millbnry Street,

KURIE DAR MIEGATE, PABUSKITE!

NA BRANG
Kol Dar Pigus

Nuo Balandžio 19 tos dienos BALANDŽIO 19ŠIANDIEN

MIDLAND OIL & DRILLING KOMPANIJOS ŠERAI

Kompamja^turi^ekanciusketims didelius aliejų laukų plotus

Sulinių

.uguos

“AMERIKOS LIETUVIS”

Wyomingo valstijoje 1916 metais buvo gauta aliejaus 8,030,000 bačkų. Ižakaitliuota to aliejaus kaina yra >40,150.000. 
Midltad Oil & Lrilling Kompanijos

PAAIŠKINIMAI.

M. J. Hyde Park, Mass. —
1 — Jei Lietuva įgytų ne- 

prigulinybę, tai ji nei nuo ko
kios valstybės nepriklausytų. 
Jei ji priklausytų tai ji būtų 
tai ji būtų tik autonomiška 
tik autonomiška.

2 — Žinoma nelengva būtų 
iš pradžios su finansais nepri- 
gulmingai Lietuvai. Ypač po 
tokio nuteriojimo. Bet dėl 
tos baimės- lietuvių tauta ne
atsisakys nuo visiškos nepri- 
gulmybės. Viskas būtų stei
giama pagal išgalės, o ne im
tasi visų reikalų kartu. O ne- 
prigulminga Lietuva būtų di
desnė, negu daugelis dabarti
nių valstybių, ypač jei latviai 
prisidėtų prie mūsų. Su Kur
šu Lietuva būtų didesnė, negu 
Šveicarija, Švedija, Norvegija, 
Portugalija, Danija, Holan- 
dija ir kaikurios kitos.

M S. Orange, Mass. — Ru
sijos valdžia dabar republiko- 
niška. Tų ^Tamsta laikraščius' 
skaitydamas galėjai dasižinoti. 
Po caro nuo sosto nuvertimo 
ten suteikta laisvė žodžio, su
sirinkimų, tikybos. Kokia bus 
ten valdžios forma vėliau, tai 
tų nutars konstitucijinis suva
žiavimas, kurį sušauks už ko
kio pusmečio dabartinė val
džia.

Antro vakaro (20 d. balandžio) įžanga visiems dykai, 

tada bus tik prakalbos ir eilės.

CICERO, ILL.

Nepasisekė.
Mes susipratusieji katali

kai žinome, jog bedieviai ir 
socijalistai stengiasi išnaiknti 
tikėjimų. Taip-gi kur tik gali, 
tai tuoj kimba prie dvasiškių. 
Panaudoja ir šmeižto ir melo, 
tik žiūri, kad už tai teisman 
nepakliūti.

giamas vakaras dėl darbininkų naudos; malonėkite jį remti 

ir prisidėti prie jo, nes tai yra vienatinis-kelias dėl susiorga- 

nizavimo darbininkų.

Maloniai kviečiame atsilankyti koskaitlingiausiai.

Rengimo Komitetas.

f



DARBININKAS

Vietinės žinios.

Lietuvių Flag Raisng. 
teinančią nedėbą balandžio_
d. prie Lietuvių salės So. Bos
tone bus lietuvių Flag Raising. 
Bus didele iškilmė. Prasidės 
2 vai. po pietų. Kalbės majoras 
Curley, atstovas nub laivyno,, 
gerb. klebonas kun. Tarnas Ži
linskas ir k. Visi lietuviai 
vietiniai ir apielinkių kuoskait- 

ngiausia teatsilanko išreikšti 
šiai šalei ištikimybę.

Tas iškilmes sumanė L. Po-> 
litiškas Kliubas ir parėmė vie
tinė vėisuomenė, išskiriant, ži
noma, socijalistus.

9turi skaityti ir pla
tinti “Darbininką • —

Todėl, kad “Darbininkas” leidžiamas pačių darbininkų 
katalikiškoje dvasioje ir visados paduo^Pnaujausias žinias iš 
rišo pasaulio.

Pranešimas.
NEWARK, N. J.

Tūlas “žvirblių kupčius” 
paaukavo naujai statomai baž
nyčiai "daugybę 4-to numerio

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi-

“Žvirblių.” Užtai už kiekvieną minės ar pažįstamus prisiųsk 
-----J—iz — paieškojimą į “Darbininką.”

Už vieną sykį 50c. 
du ’’ 75c. 
tris ” $1.00 

paieškojimus pinigus

parduotą “Žvirblio” 4 nu
merį visas 10c. eis naujai sta
tomai bažnyčiai. Visų prašome 
nusipirkti po vieną. ; ‘

“Žvirblių” Pardavinėtojai.

■ Subatos vakare Bal. (April) 21 
d. Slavokų Sokolų Salėje 5-th avė. 
ir MeClurre St Homestead, Pa.

Nedėlios ir Panedėlio vakarais 
Bal. (April) 22-23 dd. Bažnytinė
je Salėje, S. S. Pittsburgh, Pa.

B—SSSSHBSSSS!
TEL. BACK BAY 4200> •,

Susirinkimas. Ketverge 19 
d. bal. pobažnytinėje svetainė
je įvyks T. Fondo 11 skyr. val
dybos posėdis. Todėl kviečia
me visus valdybos narius, o 
ypatingai kolektorius ateiti po- 
sėdin, ir kolektoriai, kurie adr 
nėra pridavę skyriaus arštinin- 
kui ųuo blankų išrUšę visų 
aukautojų pilnus vardus ir pa
vardes ir taip-pat po kiek yra 
pasižadėję aukauti, turi būti
nai tą padaryti iki posėdžio ir 
per posėdį piruoti fin. ašt. Ir 
raip-pat atnešti tas aukas, ku- 
iras yra gavę nuo aukotojų, nes 
raštininkui reikia geritu laiku 
surengti skyr. atskaitą už pas
kutinius 3 mėn. į laikraštį.

T. Fondo 11 skyr. fin. rašt.
A. Muraška.

Darbininke’ rasite daugiausia žinių iš Lietuvos, Kuri
jos ir šios šalies darbininkų gyvenimo.

‘‘Darbininkas” plačiai aprašo lietuvių amerikiečių" gyve
nimą, jųjų santikius.

Užsirašyk šiandieną, nes dabartiniu laiku rasi daugiau
sia žinių, kurias kiekvienas turėtų žinoti, nes yra labai svar
bios.

Norėdamas užsirašyti išpildyk šitą blanką ir tuojaus siųsk 
žemiaus paduotu adresu ir po 2-3 dienų Tamstos stuboje ra
sis laikraštis “Darbininkas.”

“DARBININKAS”
242 W. Broadway, ’ So. Boston, Mass.

Gerbiamieji: '
Siunčiu $..................... , m alonėkite man siuntinėti “Dar

bininką” tris sykius į savaitę per........................ šiuo antrašu:
Vardas Pavardė ir adresas......................................................

Taipgi dovanų prisųskite “Lietuvių Darbininkų Kalen
dorių.”

Su pagarba

Vakarinė mokykla. Dabar 
po Velykų bus atidaryta vaka
rinė mokykla du vakaru į sa
vaitę — utarninkais ir pėtny- į 
čiomis pobažnvtinėj salėj. Mo- i 
kinama lietuviškai rašyti, šal
tyti ir naudingi] kiti] dalyku 
dėl mūsų lietuvių. Tai nuošir
džiai kviečiam visus kuoskait- 
lingiausia atsilankyti.

Viena iš mokiniu, i

Pranešimas
Šiomis dienomis “Darbininko” spaustuvė atspauzdino 

keliatą tūkstančh] atviručių su misijonieriaus kun. V. Kuli
kausko paveikslu.

Kadangi tėvas kun. V. Kulikauskas dabartiniu laiku va
žinėja po visas kolonijas, laikydamas misijas, tai mes pa
siūlijau! kiekvienam nusipirkti atminčiai to taip garbingo kun. 
V. Kulikausko paveikslą.

Parsiduos viena atvirutė už
10 atviručių už
25 atvirutės už
50 atviručių už .$1.25

100 atviručių už $2.00
Su gražiais popieriniais rėmeliais parsiduos:

Viena už 
. : • 10 

25 
50

100
Užsakymus siųskite tuojaus šiuo adresu: 

“DARBININKAS”
242 W. BR0ADWAY,

|ELLISMcCLEARYCO|
© Prirengiam pilnai $150.00
® laidotuves už į'
©Užtikrinan- 
Sti gvaranti- 
© a arba vi- 
® sai nemokėkite. į j
f Tel. Back Bay 6722 H 
i 1666 Washington St. Boston.

®®©<®®©®©©©©®®®©®®e®ee®©©®©

5c.
40c.
75c.

Susitaikė. Vas. 10 d. 1916 
Jonas Glineskis, dirbdamas 

dirbtuvėj River Rubber Co. 
Chelsea, susižeidė ranką prie 
mašinos. Nekurį laiką nega
lėjo visai dirbt. J. G. patrau
kė į teismą viršminėtą kompa
niją, kad atlygintų už sužeidi
mą. Teismas užsitraukė su
virs metus laiko. Balandžio 
9 d. š. m. J. G. su viršminėtą 
kompanija susitaikė už $150.

P-as J. G. turėjo užmokėti 
pusę pinigu advokatui.

J. J.

15c.
$1.25
3.00
5.00
8.00

SO. BOSTON, MASS.

>- CQ 50. Jokiųsaus mokas- 
čių nėra.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

« ■ Priėmimo valandos: <
Nuo 2 iki 8 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare 

J509 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON. 
■ ‘ Tel 502 S. B.
■_>_________________________________________

Farmos! FarmosĮ
Pirk farmą didžiausioje Ame

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

Kolonija randasi gražiausioje 
vietoje dėl lietusių apsigyveni
mo ant farmų. Aplinkui turga
vietės miesto Scottville, 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 javaiys, 
daržovėms, pievoms ir ganykloms. 
Anglai matydami, kad lietuviai 
vis skaitlingians 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.

Miestuose bankos subankrutįja. 
namai lieka be vertės; milijonai 
žmonių iš miestų bėgs farmr 
pirkti,, bet jos tuomet bus šimtL 
kartų brangesnės. Šį pavasarį 
nusipirk farmą mūsų kolonijoj, 
kol dar darbai eina ir farmos pi
gios.

Turėti farmą, yra geriaus ne
gu biznį; juo pragyvenimas bran
gesnis, tuo farmeris turtingesnis.

Mesk miesto gyvenimą ir eik 
ant farmos, — liksi laimingu. Ra
šyk tuoj indėdamas už 4c. krasos 
ženklelių (stamps) gausi farmų 
kataliogą ir kolonijos mapą.

Adresuok: •

Anton Kiedis & Co
Peoples Statė Bank Building, 
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

“Draugo” Knygyne Gaunamos Maldaknygės
• > _
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No. 1. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Surengė A. L. R. K. 
Kunigų Sąjunga. Čia silpsta giesmės, stacijos,. 

~ .graudūs verksmai, apaštalystės pamaldos, rožan- 
1 čius'trėtininkii įstatai, įvairios maldos ir ,ft. Drū
tais drobės apdarais, aukso' krašteliais......-..;.tais drobės apdarais, aukso' krašteliais:.... r..;. .40

No.2. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Tą pati kaip No. 1, sku- ' 
relės apdarais...... ....'.'. .1į.......  .60

MAŽAS AUKSO ALTORIUS.
L. 02. Paprastais, drūtais apdarais, auksiniais kraš

tais, briaunelės-apkaustytos: pąsidabruotąmis ,bįe- • y t 
kelčmis, su kabute ................. . ...................... .6b

L.,03. Mųjjoko tąpisiąkrausvos skuros minkštais.ąp- - _ 
darais, apvaliais kampais, auksinti-kraštai, parašai 
ir auksinta kvietka.... . ..................... . .$1.00

No. L. Q4į Franejfeiškefcjuod-os slidžios skurelės minkštais 
apdarais, apvaliais kampeliais, aukso kvietka, kry- . 
žūtis ir parašai, auksinti krašteliai.......................$1.25

No.z L., (^.-,2Balta;.orn«^eEdaž rigįtiajos* kėnio-ir celuloidos, 
^isidąbriniaį’medalikėliri prie šono, metalinės 
brįapmelės, auksinti kraštai. »...... ...„į. *.. »>/.. .$1.00 

No. L. 06. Bąitos celuloidos apdarai, ornamentai kaip ant 
šio paveikslėlio, ir kitoki, aukso parašai ir lapų kra
štai su "kabute.....«• ■.. .......... . •«■«*...$1.50 

No. L. 07. Baltos celuloidos apdarai, ant vieno šono kvięt- 
kuotas kięliįAs^sų kaline kabute^ auksiųtį 1$įh| Į ’į 
kraštai. Yrb tei viena išgražiausių knygelių.$1.75 

No. 292 FVahoūriškos juodos skuros apdarais, auksiniais 
.« kraštais, su kabute , .v.,;: .s......, .$1.00

,_ J.’BREVIOR1LIAI----- -
. * . -. . *
No. L. 12. Juodi audimo apdarai išrodo kaip skuriniai, 

grąžas išspausti išmarginimai, lapų kraštai raudoni 
■No. L. 14. Jnodos francūziškos skurelės apdarai, auksi

niai parašai ant šono ir nugaros, lapų kraštai rau
donai auksuoti, apvalūs kampai.............................. .

No. L. 15. Juodos francūziškos skurelės minkšti apdarai, 
auksiniai parašai, raudoni auksinti kraštai, apva
lūs kampai... ..........  $1.00

No. L. 16. Baltos skurelės kieti drūti apdarai, gražūs iš
spausti išmarginimaį lapų kraštai auksuoti,.. .

No. L 17. Baltos skūrelės" minkšti apdarai, aukso kry- 
žutis ir parašas, auksuoti kraštai, apvalūs kampai .60,

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

li kraštai. 448 pusi..,,... j.............. .$1J6
Mažiaus dolerio pinigus galima siųsti krasos ženkleliais. 

Užsakymai veikiai išpildomi.
Adresuokite

No.

CO. KRATUVĘN,
662-672 WASHINGTON ST

662-672 'Vashington St

L Už
siųskite iš kalno.

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,

- So. Boston, Mass.

Mokytojas Juozas Dlugaus- 
kas iš Suvalkų gub. ieško' sa
vo giminių: 1) kunigo Vincen
to Slavyno 2) Antano ir Vac- 
lavo Niečiurskų 3- Vincento ir 
Zofijos Skurinskų ir kitų gimi
nių ir pažįstamų. Meldžiu at- 
sliepti šiuo antrašu:

RUSSIA.
Čiomyj Jar ■ ,

Astrachanskoi gub. 
Biežencu Ucziteliu į.

Josifu Dlngauskas.

FARMA ANT PARDAVIMO.
Labai pigiai parduodame 

farmą, 80 akrų žemės.
Žemė gera, triobos geros, 

65 akerei dirbamos. Pusė žemės 
apsėta- dobilais, 5 akeriai kvie
čiais, 20 akr. suartos dėl pava
sarinių javų. Kaštuoja $4.400.- 
00. "Pusę reikia inmokėti tuo
jaus, kiti ant lengvų išmokes- 
čių.

Norime parduoti labai grei
tai.'

Priežastis pardavimo, savi
ninkas turi 2 farmi ir abiejų 
negali apdirbti. Norintiems 
platesnių žinių suteiksime laiš
ku. Kreipkitės prie jos savi
ninko:

PETRAS BRAZAUSKAS,
CUSTER, MICH.

R. 1-61. 
NEWARK, N. J.

DR. F. MATULAITIS
Ofivojdyno* 1 do visokias Kiras
1-3 P. M. 7-9 P.M. Pratina Akintas.

419 Boylston St. Boston, Mass.

TtuRMosrSo. Boston 605

v Lietuviškas
ADVOKATAS

Miliam F. J. Houiard 
Lietuviška pavardė buvo 
Imtai F. JKavalūuuJttu 

315 Broadway, So. Boston.

Specijališkas
pranešimas

Emilija Meškauskienė iš Ska- 
raitiškio, Šidlavos par., Raseinų 
apskr., paieško savo sūnaus Jono 
Meškausko. Gyvena Plains or 
Parsons. Tikrai nepamena.

Juozapas Gaupšas paieško Gau- 
pšo, Šimkų ir Valinčuko. (Vardų 
nėra pažymėta.) Jisai pats paei
na iš Zakieliškių 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 
pačiu antrašu:

RUSSIA 
Gorod Tomsk.

Malaja Podgornaja ulica, 
dom No. 18.

's.

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.
21 Barcley St., Worcester, Mass.

STEVEN RAINARD SU 
JAMES ELLIS CO.Šokių mokykla

Paieškau savo motinos Bene- 
diktos Rusilienės; karei prasidė
jus ji gyveno Kauno rėd. ir aps
krityje, Kėdainių surg., Ginaičių 
kaime. Tame pačiame kaime gy
veno mano dėdė Mikolas Sagatis 
ir teta Barbora Rusilienė. Ma
no motina turėjo prie savęs dvi 
dukteri Prancišką ir Stanislovą. 
Paieškau jų visų.

VLADAS RUSILAS, 
128 Lawrence St., Lawrence,Mass. 
; _____________________

Gustavas Frenželis, Suvalkų 
gub., Marijampolės pav., iš 
Plutiškių ieško seserų Adlynos, 
Marės ir Onos. Aš gyvenu Ru
sijoj. Adresas: Gor. Viatka, I- 
Vanovskaja uL Dom Popyva- 
nova No. 47.
t ____________________ "

< Paieškau brolio Motiejaus 
Bruzjko, turiu svarbų reika
lu Meldžiu atsišaukti ar kas 
kitas praneškite, šiuo adresui

♦

Jau 36 metai, kaip gyvuoja 
Prof. Štern Šokių Mokykla, 952 
Broadway, kamp. Myrtle avė., 
Broooklyn, N. Y.

Waltz, Two Step, Foxtrot, 
One Step ir įvairūs naujausios 
mados šokiai mokinami, privatiš- 
kai 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 
formacijų.

THE STERN SCHOOL 
of DANCING,

950-52 Broadway, Brooklyn, N. Y
6 « -.-

in-

Lietuviška-Polska 
LIGONINĖ.

197 Broadway, S. Boston, Mass.
Telefonas“"S. Boston 1194-ui 

Daktarai dieną ir naktį.

Mes užlaikome tris dideles 
krautuves-namus, užpildytus 
geriausiais rakandais naujau
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- 

i dus parduoti ir jūsų stubas 
gražiausia jais apstatyti. Mes 
tą galime todėl padaryti, kad 
musu rakandų krautuvės pa
didėjo ir sustiprėjo.

Vesk reikalus su mumis ir 
Į susiartink su mūsų biznio vedi
mo būdais, o tikrai būsi pu 

’ tenkintas.

James Ellis Co

Jieva Spudienė,
Lock Box 24, 

Poąuonock, Conn.

■■ ■ ■ ■

t
*

Nusipirk mosties
; k-*

Tai BUST GRAŽUS! Ją išdir- 
, ha Mentbolatum Co. Prieš eisiant 
i gult ištepk veidą mosčia per kelis 
! Vakarus, o padarys veidą tyru ir 
i skaisčiu baltu. Toji mostis išima 
i 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

' F. O. Box 36, Holbrook, Mass 
:_______________________ ___

RAČIŪNO NAUJI JUDANTI
> PAVEIKSLAI, IUUSTRUO- 
; TOS DAINELES, BUS RO

DOMA ŠIOSE VESTOSE, 
t .
h Ketvergo vakare Bal. (April) 
19 d. Lietuvos Sūnų Dr-stės salė- I \ -a A M . M. ■ • « * •je 110 Statė St., Wilmerding, Pa. 

Ketvergo ir Pėtnyčios vak.
Bal. Apr. 26-27 Germani a (Aeme) 
Salėje Cleveland Ohio.

Nedėlios vakare Bal. Apr. 29 
d. šv. Jurgio Dr-jos Salėje Grand 
Rapids, Mich. ,

Akių Specijalistas.
Prirenka akinius

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

PIRMO*3 KLESOS

DANTISIAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
*469 BrMdway,S«.

PKIE DOBCBKSTBR ST.

TOlnlrTt* ano 1« vai. rn*
Iki 8 vai vakarv. iki *valvakare.

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

Pinigais arba ant išmokėji- 
Į mo.

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

GERA PROGA! 
Gramatika angliškos 

kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) .....$1.00

Vaikų Draugas arba 
kaip mokytis skaityti ir 
rašyti be mokytojo.-.....15c

Naujas Būdas mokyta 
rašyti be mokytojo.^—10c 
Aritmetika mokinmrj- 

gr rokundų, ra pave «- 
slais (apdaryta) ----- — 35e.

Vi o 61.60 
Kas atsiųs iškirpę* jtą ap

garsinimą iš “Dari minko” 
ir $1.00 per mone.1 orderį, 
Ui gaus visas 4 kny««u 60c. 
pigiau.

P. MIK0LAINI8, 
R. F. D. — Route 2, 

Hudson, N. Y.

Bali PImm. Diekinsoa MH M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210S.BrMdSL,PUaMpbia,Fa 
[Physician and Surgeon (listuva rvctv- 
tojas ir chirurgas pabaigė* Indinao* 
Univeniteta) Gydo visokia* liga* vy. 
įn, notarių ir vaiku Dino operacija*.
Ofiso valandos: 9-11 r1w>.l-i po P»e* 7-9 
vakaro. DeMIoaa: »it rito l -t popto*.


