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Svarbios žinios Lietuvos Tikisi priversti
Reikaluose
taikintis
Lietuvių Tautos Tarybos
Protestas.

BADAS LIETUVOJ IR
LENKIJOJ.
New Yorko žydai sionistai
gavo iš Kopenhageno per te
nykščių Amerikos ambasadų
apie baigų badų Lenkijoj ir
Lietuvoj.

Mūsų korespondentas iš Ge, Štai toji kablegrama:
nevos telegrafuoja mums:
*

4

“Varšavos komisija praneša,
Lietuvių Tautos Taryba iš
jog padėjimas Lenkijoj ir Lie
leido sekantį protestų:
tuvoj baisus. Mirtingumas nuo
Imant atydon: 1 — Kadangi
visokių ligų,ir epidemijų ne
tūlos lenkų partijos, įsisteigę
svietiškai platinasi. Daug seLietuvoje, pasivėlino sau kištis
,nų vyrų ir moterų ir vaikų iš
į lietuviij politiškus reikalus,
bado miršta gatvėse.
reikalaujant suvienijimo Lietu
Vienintelis būdas išgelbėti
vos su Lenkija (konfidencialis
gyventojus yra tai sutverti to
memuaras 44 pasirašytojų ge kių šelpimo sistemų, kaip kad
gužio 24 d. š. m. įteiktas Vo
yra Belgijoj. Prakilnūs jaus
kietijos kancleriui). 2 — Ka mai Amerikos gyventojų ir jų
dangi tūlos lenkų grupos, įsis
šlovingo prezidento yra pasku
teigę Lietuvoje išdrįso protes
tinė viltis tų bejėgių, badau
tuoti prieš lietuvių išrodymus
jančių žmonių, kurie šaukiasi
(rugsėjo 4 d. aktas), Lietuvių
.tokios pagelbos, kokių gauna
Augščiausioji Taryba apreiš
belgai.
kia:
Komisija tikisi gauti reika
a) Nei jokia lenkų politiška lingas teutonų valdžių gv^partija, nei lenkų atskiros gru rantijas, ant kurių Amerika
pos Lietuvoje nėra kvalifikuo sutiks siųsti pašelpų ir tikisi
tos, nei autorizuotos kištis į gauti laivus gabenimui reik
Lietuvos reikalus. Ta teisė pri menų. Komisija prašo laikino
klauso vieninteliai lietuviams. jo sionistų komiteto pranešti
prez. Wilsonui, kurio rankose
b) Tokie veikimai priskaitvrandasi likimas milijonų žmo
tini prie augščiausios išdavys
nių Lenkijoj ir Lietuvoj, apie
tės ir taip jie bus rokuojami
esančias ten sųlygas ir prašo iš
Lietuvos kompetentiškų auto
gauti sutikimų projektuojamai
ritetų.
pašelpai.”
Tų atsišaukimų atsiuntė žy
dų komisija iš Kopenhageno.
Komisija susideda iš Dr. TobGARBINGA ATEITIS
lenovo Rusijos sionistų Federa
NETOLI.
cijos prezidento, vyriausiojo
Gerb. kun. Dr. V. Bartuška, rabino Danijos žydų SimonsoAmerikos Lietuvių Tarybos no ir pasiuntinio Varšavos žy
pasiuntinis Šveicarijoj iš Lau- dų Shabsel Forbstein.
Matome, jog tie žydai paėmė
sanne’os laiške, rašytame rug
sėjo 25,1917, tarp kitoko rašo: vesti garbingų darbų — rūpi
nasi, kad Amerikos ir talki
‘ ‘ Viskas eina gerai ir puikiai. ninkų valdžios sutiktų leisti
Garbinga mūsų ateitis jau ne gabenti maistų badaujantiems
žmonėms Lietuvoje ir Lenkijo
toli nuo mūsų. Turėkite viltį.” je.

M

Į DANGŲ ŠAUKIANTIS^

REIKALAS.
Jau nekartų mūsų laikraštijoj
buvo nurodytas reikalas nu
kentėjusius dėl karės šelpti,
nekartų laikraščiuose praskam
bėdavo tikrai į dangų šankia-n• ti balsai iš nukentėjusios dėl
karės Lietuvos.
Liūdnos žinios nuolat mūsų
laikraštijoj skamba, nuolat tai
šen, tai ten išgirsi, kad Lietu
voje, mūsų Tėvynėje, mūšų tė
veliai, broliai, sesutės ir gen
tys badu miršta. Rodos, apie
tai ir kalbėti nebereikia. Bet,
dėja, dar daug iš mūsų tarpo
ar tai iš negalėjimo, ar tai iš
apsileidimo, ar tai iš kitų ne
žinomų priežasčių neišgirdo
balso: “gelbėkime mūsų bro
lius Lietuvoj dėl karės kenčian
čius.”
Lietuva dar tebemaldauja
mūsų pagelbos. Ir mes tai tu
rime išgirsti.
Tiesa, jau nemažai surinko
me tarp amerikiečių aukų ir
-daug jau jų Tautos Fondas
Lietuvon pasiuntė.
Bet tiek
dar neužtenka. Dar aukoms
rinkti darbas nepabaigtas.
Lietuva šaukiasi mųsų pa
gelbos. Žinios iš Lietuvos vis
baisesnės ateina. Lietuvoj bai
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das kas kart vis didėja. Ir mes
neturime į tai šaltai žiūrėti. V»
Lietuvos nuo bado gelbėji
mas — tai šventa visų prieder
mė. Tai šventas darbas ir, ro
dos, kiekvieno prakilnių jaus
mų tėvynainio priedermė yra jį
atlikti, prisižadant, pagal iš
galės, mokėti Tautos Fondan
nuolatines duokles.
Kurie dar neturėjome progos
prisidėti prie to taip prakil
naus darbo, lietuvių dėl karės
nukentėjusių šelpimo, ir tie,
kurie jau nemažai aukojome,
neatsisakykime, pagal išgalės
nuolat alioti į Tautos Fondų!
Tai darydami atliksime šventų
darbų ir už tai užpelnysime
nuo Lietuvos amžinų padėkos
žodį.
Atsiminkime tai, jog mes esame lietuviais ir tuomi di
džiuojamės. Atsiminkime tai,
kad paaukodami kiekvienas
bent po mažų dalelę kas mė
nuo sutaisysime didelę pinigų
sumų, su kuria galėsime ken
čiantiems lietuviams nemažai
ašarų nušluostyti.
Tai-gi, kiek kas išsigalime,
aukokime į Tautos Fondų, o
Lietuva po karės už mūsų pra
kilnų ir šventų darbų mums at
silygins.
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ų šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos. **
1879.”

Paryžiaus laikrašti^ Le
Temps, rugsėjo 27 d. š. m., indėjo šitokį raštelį Lietuvos rei
kale:

.$3.00
$1AO
$4.00
$435
3c.
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Darbininką reikalai.
KETINA PASIPRIEŠINTI.

Karė iki pergales, sake
Anglijos premieras.

Knozvlle, Tenn. — Cotton
Mills kompanija ėmė atstatinė
ti unijistus. Tų daro be mato
NEPRIIMA REZIGNACIJOS. mos priežasties. Darbininkai
DABAR TAIKINTIS
NORI PRIVERSTI PRIE
I
NEGALIMA.
rengiasi tam pasipriešinti.
TAIKOS.
Vokietijos kaizeris atsisakė
Suv. Valstijų karinis sekre
Anglijos premieras Lloyd
priimti rezignacijų laivyno mitorius Baker ir kiti diploma
George prakalboje pasakė:
nisterio von Cappelle. •
tai pasakė, jog vokiečiai da
“Aš atydžiai apžvalgiau ho
KIEK YRA BULVIŲ.
bar inkibo į Rusijų dėlto, kad
rizontų ir nemačiau išlygų, ku
*
nori jų priversti prie taikos.
Suvienytose Valstijose bul r.
Taip-gi kad pakelti puolančių REZIGNAVO MINISTERIAI. vių šiemet prikasta 452.000.- rios vestų prie pastovios taikos.
Dabar galima taika būtų tik
vokiečių dvasių. Bet jei prie
000 bušelįų. Išeina po du bu
to Rusijų neprivers, tai tuo di
Nesenai užėmę savo vietas šeliu ant kiekvieno vyro, mo karės pertrauka, kurių sektų
didesnė skerdynė.”
desnis pavojun Vokietija pas Francijos ministeriai padavė ters ir vaiko.
Toliau premieras nurodinė
tatys save, nes jos rytinis rezignacijas. Bet prez. Poinfrontas bus labai ilgas.
jo, jog taika atidėta iki neap
care atsisakė jas priimti.
riboto laiko. Sakė, jog perga
lė
jau šiemet būtų buvus pa
SUSTREIKAVO.
siekta, jei Rusija nebūtų pa
Phijadelphia, Pa. — United krikus. Bet kuomet Amerika
BANDYS PRASIMUŠTI Į
TURKAI
ATAKUOS
Textile
Workers buvo pareika
BALTIKĄ.
prisidėjo ir kuomet ėmė mažė
LONDONĄ. .
lavę algų pakėlimo.
Darbda ti submarinų veikimas, tai aiš
Švedijos laikraštis Svenska
Iš Šveicarijos pranešama, viai atsisakė išpildyti. Tai 3.- kiai pasimatė, jog talkininkų
Dagbladet spėja, jog talki
000 audėjų sustreikavo.
bus viršus.
ninkų laivynas bandys prasi jog iš Vokietijos .atgabenta į
Ostend
50
turkų
ir
bulgarų
la

mušti į Baltikų, nes praėji
Sakė, jog talkininkai veikia
muose į Baltikų tarp Danijos kūnų. Jie buvo Vokietijos orpilnoje sųtarvėje ir jog būsi
ir Švedijos esu nepaprastai laivininkystės mokyklose. Da
moje talkininkų konferencijo
LAIMĖJO STREIKĄ.
bar jiems bus leista orlaiviais
daug vokiečių karinių laivų.
je Paryžiuje dalyvaus Ameri
Kansas City, Mo. — Peet kos ir’Rusijos delegatai.
Jei talkininkų laivynas bruk atakuoti Londonu ir kitus tal
Brothers’ muilo išdirbystės
tus į Baltikų, tai tų daryti] tam, kininkų miestus.
b
Dar sakė premjeras, jog An
‘darbininkai laimėjo streikų.
kad prigelbėti rusams.
glijoj
dabar laivų statoma ke
Kompanija norėjo sulaužyti
turis
sykius
daugiau, negu tai
^streikų ir buvo igavus injunctiKffiK
ŽUVO.
v..
oną prieš gųzdinimų streiklau kos laiku. Tas pat dedasi A--U
>•*
merike.
KRAUSTOSI Iš PETRO
Washingtono valdžia pas- žių.

GRADO.

kelbdino vardus tų, kurie pri
Petrogradu apleidinėja civi gėrė, skęstant Amerikos trans
liai gyventojai.
Valdžia jau portui Antilles. Išviso paskel
ODININKAI LAIMĖJO.
iškraustė amunicijos dirbtuves. bė 67 vardus. Išgelbėta 170.
Vokiečių zeppelinai lekioja Ru
Dalias, Tex. — Padgitt odos
sijos miestų padangėse arti
kompanijos darbininkai buvo
mūšio linijos.
sustreikavę. Kompanija suti
BUGŠTOSI KAD NEPRI
ko pakelti algas ant 15 nuoš.
TRUKTŲ MAISTO.
Tai dabar odininkai gaus po 50
centų valandoje.
APLANKĖ SUBOMBAR
Vokietijos valdžia po suvaDUOTAS VIETAS.
lymo visų javų mato, jog mai
Anglijos karalius ir karalie- sto gaE neužtekti. Apie tai
sė aplankė tas vietas Londone, Reichstage slapta kalbama, GAU GREIT PRITRUKTI
kur iš vokiečių zeppelinų bom kaip sutvarkyti maistų, kad jo
DUONOS.
bos krito. Su nukentėjusiais užtektų.
kalbėjo dvi valandi. Vienam
„ Francija visuomet importuo
tos apielinkės kunigui karalius
ja kviečių duonai, o šiemet tai
pasakė:
labai daug turės importuoti,
PAĖMĖ NELAISVIŲ.
“Aš norėčiau, kad tie, ku
nes šiemet kviečių užderėjimas
rie priešinosi atkeršijimui, pa
buvo perpus mažesnis, negu
Vokiečiai skelbia, jog 1.200
matytų šiuos griuvėsius.”
1916 metais.
nelaisvių paėmė ant salos DaTaip atsitiko ypač todėl, kad
go. Paėmę taip-gi daug armo
ANARCHISTAS PRIEŠ
valdžia
buvo nustačius žemas
tų ir karinių reikmenų.
SOCIJAUSTĄ.
kviečių kainas. iG kitų javų
X
—o-----kainos nebuvo nustatytos. Tai
Paryžiuje tapo suareštuotas
ūkininkai sėjo tų javų ir dar
PRIPAŽINO.
anarchistas Lecoin. Suareštuo
žovių, ant kurių kainos nebuvo
tas jam beinant į socijalistų
nustatytos ir todėl galėjo pel
laikraščio La Victoire redakciningiau
parduoti.
Vokietijos valdžia pripažino,
' jų.
Tų laikraštį redaguoja
Herve.
Pasisakė, jog norėjo jog neteko keturių zeppelinų.
nušauti tų redaktorių. Pas jį
‘Jie buvo sunaikinti Francijoj.
KALENDORIUS.
rasta užprovytas revolveris.
VISUS LIETUVIUS KVIEČIAME

“Darbininkas” kareiviams tik už $2.00
•

Daug lietuvių jau yra Suv. Valstijų kariuomenėje, Dar
daugiau jų bus paimta.
Be abejonės kiekvienas lietuvis ka
reivis turėjo būrį savo pažįstamų, giminių, draugų ir su
jais susirašinėja
Tie lietuviai kareiviai tapo atskirti nuo lietuvių visuo
menės ir veikimo.
Jiems be abejonės rupi žinoti, kas de
dasi lietuvių gyvenime, kas veikiama
Tarpe svetimų, vež
dami nuobodų kareiviškų gyvenimų mūsų tautiečiai labai iš
siilgsta sajųjų, trokšta žinių apie lietuvių darbus.
Draugų, pažįstamų, giminių yra pareiga aprūpinti
juos dvasiškai.
O tas geriausia atliekama užrašant jiems
gerų laikraštį.
Todėl nepamirškite savo drangų kareivių užrašykite
jiems laikraščių.
Užrašykite jiems “Darbininkų.”
Tame
atsitikime “Darbininkų” galima užrašyti speeiale kaina
Lietuviams kareiviams “Darbininkų” suntinėsime- už $2.00
metams ar jie patys užsirašys ar jo draugai užrašys.
Prenumeratas siųskite šiuo adresu:

“DARBININKAS,”
242 W. Broadvay,
So. Boston,

m—

KUODIDŽIAUSIA MUS UŽBOMBARDUOTI UŽSAKYMAIS ANT KALEN-

IŠLEIS UETUVTŲ
KALBOJ.
Suv. Valstijų valdžia gami
na lietuvių kalboje knygų antgalviu: “Kaip karė užklupo Amerikų.”
Netrukus ji bus
gatava. Dėdė Šamas tų knygų
dalys lietuviams dykai.
Jų
bus galima gauti ir “Darbinin
ke. ’ ’ Kai gausime iš Washingtono, tai paskelbsime ir norin
tieji galės gauti pas mus dy
kai.

• GERI, KAIP GATAVI
PINIGAI.

/■

,

Naujosios Anglijos Liberty
Loan komiteto vice-pirmisėdis
Haliowell sako:
“Šituos bondsus bus gali
ma bile kada nusinešti į bile
kokių bankų arba brokerio ofi
sų, nacionalę bankų arba trust
kompanijų ir ant rytojaus kostomeris«gaus pinigus.”.

KARINĖS JĖGOS.
Pagal vėliausių apskaitliavimų šino kartu ginkluotų karei
vių yra išviso 27.500.000 talki
ninkų pusėjo, o 10.600.000 teu
tonų pusėje.
Vokietija dar turhginkluotų
vyrų 7 milijonus, Austrija 3
milijonus,Turkija 300.000, Bul
garija 300.000.
Prieš tas teutonų spėkas sto
vi 9 milijonai rusų, 6 milijonai
francūzų, 5 milijonai anglų, 3
milijonai italų, 1.400.000 japo
nų, 1 milijonas amerikonų. Ki
tos talkininkų pusę laikančios
valstybės turi po mažiau,
kaip po milijonų.
k

PAIMS ČEVERYKŲ
DIRBTUVES.
Francijos valdžia nuo lapk
ričio 15 d. paims savo globon
visas čeverykų dirbtuves. Jo
se įves savo tvarkų ir žiūrės,
kad pirmiausia būtų aprūpinta
armija. Taip valdžia daro to
dėl, kad ligšiol nebuvo išpil
domi valdžios užsakymai.

___ _
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Lietuviai Temykite.
Laisvės paskola.
Suvienytų Valstijų Valdžia
turtingiausia visame pašaulyje mokės jums ketvirtų nuošimtį už jūsų pinigus sudėtus
jos globon, — ir Tautos Prižadas (Liberty Bond) sugrųžinti
pinigus yra gvarancija už jūsų paskolų. Šis prižadas sugrų
žinti pinigus yra taip pat geras kaip gatavi pinigai.

Liberty Bondsus galima išmainyti į gatavus pinigus bile kada.
Dar tokios progos nėra buvę kur galima pinigus saugiau
sudėti ir kartu gauti už juos tokį procentų.

Tie, kurie pirks LIBERTY BONDS nevien tik save ir
savo šeimynas sušelps, bet
Prisidės prie palaikymo ypatos laisvės kuri yra mums
visiems brangi ir už kurių Suvienytos Valstijos kariauja.

DORIAUS.

Tikimės,

Savaites

«

Taipgi prisidės prie sušelpimo kareivių, kurie dabar ka
jog per Spaudos riauja po Suvienytų Valstijų vėliava.

(iki gruodžio 1 d.)

Bondsus galima pirkti po $50. — $100. — arba $1.000.
Aplikacijas
dėl Bondsų su 2-tru nuošimčiu paskolos galima
jų neliks pas mus.
Tuomet
paduoti nuo Spalio 1 iki 27 ir kiti mokesčiai turės būti moka
išleisime antrų laidų, jei bus mi sekančiai: 18 nuošimtis Lapkričio 15, 1917; 40 nuošim
tį Gruodžio 15,1917; ir 40 nuošimtį Sausio 15, 1918.
dar reikalavimų.
Jei nori daugiau informacijų tai kreipkis pas savo bankierių, į pačtų pas savo klebonų arba pas darbdavį.

Popierų Kalendoriui ėmėme

Bent kokia valdiška arba Taupimo banka, arba Trust
kompanija
duos blankas ir kitaip jums patarnaus be atlygini
brangių, drūtų, kaip jaučio
mo.
odų. Galėsime Kalendorių var
toti kasdien per ištisus metus

ir dar jis liks sveiku.

Naujosios Anglijos Liberty Loan Komitetas.

)F

-
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Amatai

13.00
$4.25

•
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“DARBININKAS”
(The Worker)
The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by St
Joseph’s Lithuanian B.-C. Association of Labor.

“D A R B I N I N K A 8”
242 W. Broadway,
South Boston, Mass.
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CENTRALIZUOKIME
IKI J,
VEIKIMĄ
bet veikime ir ant vietos.
Visi skelbia, kad grįžimų į
Lietuvą darbininkų ir amati
ninkų reikia kolabiau išpopulerizuoti, kad tuomi labiaus
ūžinteresuoti mūsų visuomenę,
ypač tuos, kurie mano po ka
rės grįžti į Lietuvą.
Visi tvirtina, kad tų dar
bų reikia centralizuoti ir tvar
kyti taip, kad karei baigian
tis kogreičiausia galima būtų
visiems susižinoti, susibūriuotį ir bendrai visiems važiuoti į
tėvynę, į tas vietas Lietuvoje,
kur koki darbininkai ir ama
tininkai bus labiau pageidau
jami, kur jie bus reikalinges- ui, kur jiems uždarbys geriaus
bus užtikrinama, kur galima
bus šviesesnę ateitį permatyti.
Tas darbas jau yra varomas
gana plačiai ir pasekmingai.
Jau daug kas yra toje link
mėje mūsų visuomenėje nu
veikta ir veikiama — nors ži
noma galėtume ir privalėtume
toje srityje dar daug uoliau
dirbti negu kad iki šiol yra
dirbama.
Kad labiau išplėtus tąjį ju
dėjimų, kad jis pasekmingiau
pavyktų, mes privalome be
viso to veikimo, kurs jau yra
varomas pridėti dar vienų ge
rų būdų tai yra steigti Vieti
nius grįžimo į Lietuvą rateliūs ir tai steigti kiekvienoje

Dėlto dabar broliai ir sese
rys pasistengkite savo koloni
jose pasidarbuoti, kad sutverus
tokias grupeles iš draugų ir pa
žįstamų, už jas agituokite, apie jas svarstykite, galvoki
te, šnekėkite, iš visų pusių
apkalbėkite, apmąstykite, o
pamatysite, kad tas yra pada
ryti galima, kad tų padaryti
reikia ir kad tą padaryti yra
mūsų privalumas, pareiga ir
net būtinas reikalas — šventa
priedermė.
Jei tame dalyke kas norėtų
gauti patarimų ar nurodymų
^kreipkitės laišku šiuo adresu:
Grįžimo į Lietuvą Biuras
242 W. Broadvay,
So. Boston, Mass.
P. S. Atsakymui reikia įdėti už 2 centu štampų.

F. V.

o
IŠ L. D. S. CENTRO RASTI
NES.

INŽINIERIAI,
mokyklose, galima net mokin
Šį kartų pakalbėsime apie ties per taip vadinamas kores
profesijų arba amatų vadinamų pondencijos mokyklas.
Civil Engineering. Tas ama
Žemiau paduodame įvairias
tas apima visas įstaigas, kaip to mokslo šakas, kurias reikia
tai gelžkelius, kanalus, til pažinti šio amato besimoki
tus, kelius ir rūpinasi intaisy- nant.
Žemiau paduotas kur
mu mieste reikalingų dalykų, sas yra maž daug toks, kokį
kaip tai įvedimu vandens, pasiektume! lankydamas kole
“drainage,” ištaisymu viešų gijų.
Jis yra tiems, kurie
sodnų ir išdirbimu prieplaukų. nori nuodugniai išmokti inžiSuvienytose Valstijose randasi nierystės profesijos arba ama
suvirš 50,000 tokių inžinierių to.
Jeigu pats per savę nori
ir jų kasdien vis daugiau rei dasivaryti iki šios naudingos
kalaujama, ypač laike šios profesijos, tai tvertis ir mo
karės jiems yra didi proga pa kinkis sekančių dalykų.
sirodyti ir pasipelnyti.
Po
Arithmetic, Elementą of Al
gebra, Logarithms, Geometry, Gekarės irgi jų daug reikės, o
ometrical Drawing, Plane Trigo
Lietuvoje jie bus branginami
nometry, Chain Surveying, Com■kaip auksas, nes tenai, kur
pass Surveying, Topographic Snryra pustynės mums tiktai to
veying, Mapping, Hydrographic
kie inžinieriai teatstatys mies
Surveying, United Statės Land
Surveys,
Practical
Astronomy,
tus ir kaimus, jie tiktai išves
Fundamentai
Principles
of Meehakelius ir sutvarkys šalį taip,
nics, Analytic Statės, Graphlc Sto
kad mes tenai galėtume pasek
ties, Kinematics and Kineties, Hymingai dirbti kiekvienas prie
drostaties, Pneumatics, Rudimentą
savo amato.
of Analytic Geometry, Strength of
Materials, Stone and Brlck, Ce“Civil” inžinieriai gerai už
menting Materials and Mortar,
dirba.
Dauguma jų uždirba
Stone and Brick Masonry, Plain
nuo $15.000 iki $40.000 į me
Concrete,
Reinforced
Concrete
tus.
Kaikurie vadai šioje
Foundations, The Transition Spi
profesijoje uždirba tarpe $50,rai, Earthwork, Railroad Location,
Trestles, Retaining Walls,
000 ir $75.000 į metus. Prade
Culverts,
Tunnels,
Tracwork,
dantiems dirbti kaipo “chainRailroad Buildings and Miscellaman” arba, “rodman” yra
neous Structures Highways, Panemokama tarpe $45. ir 60 į mė
vements, City Surveying, City
nesį. Tas darbas tai yra men
Strets, Stresses in Bridge Trusses,
Bridge Memberš and Detalia, Inkiausias prie tos profesijos ir
troduction to . Construetion Dratų darbą galima gauti nors
wing, Construetion Drawing, Brid
truputį prasimokinus. Turint
ge Drawing, Bridge Specifications,
tokį darbą yra proga ir toliaus
Design of PlateGirders, Design of
savę lavinti nevien tik teorijo
a Highway Truss Bridge, Design
of a Railroad Truss Bridge, Wooje, bet ir praktikoje ir kartu
den Bridges, Roof Trusses, Brid
užsidirbti sau algą.
Sekan
ge Piers and Abutments, Hydrautis laipsnis šios profesijos arba
lies, Water Supply, Dama, Seweamato, kaip jį nevadinsi, tai
rage, Purification of Water, Seyra “draftsman” arba “tranwage Purification and Disposal,
Irrigation, Waterwheels.
•sitman” ir tiems yra mokama
Išisimokinęs
šio amato gali
po $100 į mėnesį. Nuo to lai-:
būti
tikras,
kad
tau darbo ne
psnio alga kįla pagal tavo ga
bumų ir darbštumo.
Bet ne reiks ieškoti ar pasiliksi čia
gali žmogus likti inžinierium Suvienytose Valstijose, ar grį
Tik neužmiršk,
be techniško mokslo.
Reikia ši į Lietuvą.
.daug darbo ant to
mokinties ir lavinties. -Vien kad rei
!e sunkaus darbo
tik per savę niekados negali 5- padėti,
nieko
naudingo
ir geresnio ne
simokinti.
Reikia ir pagel
galima
atsiekti.
bos.
Tų pagelbą galima gau
Jonas Keras.
ti įvairiose Suvienytų Valstijų

Kuopų valdybos reikaluose
su centro valdyba turėtų pri
silaikyti šios tvarkos:
1. Visus narių mokesčius
siųsti Finansų sekretoriau!
vardu:
A. F. Kneižis,
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
___ ir _____
Čekį
money orderį išra<syti “Darbininko” vardu, ardidesnėje lietuvių apgyventoje ba vardu p. Pr. Gudo, kurs
BERŽELIS.
kolonijoje.
dabar užima iždininko vietų.
Berželis
užgautas
aštriu
kirčiu tapo,
Ant vietos žmonės tarp sa
2. Reikalaujant aplikacijų,
Raudojo, lyg vaikas ant motinos kapo.
vęs geriaus pasipažįsta, ge ženklelių, konstitucijų taipPer baltų jo žievę sula nuriedėjo,
riaus vieni kitais užsitiki, ži pat reikia kreiptis prie finan
Šakas
jis nuleido... ir lapai virpėjo...
no savo kaimynų gerąsias ir sų sekretoriaus A F. Kneižio.
Neverkie, berželi, neverk, neraudoki,
blogąsias puses, žino jų ga
3. Reikalaujant
charteri’o
Praeis
žiemužėlė, laikai bus kitoki,
bumus, jų sąžiningumą, jų reikia kreiptis prie centro raš
Pavasario
saulę išvydęs danguose,
turtą ir dažniausia dirba dirb tininko F.‘ Virako:
Lapus
tu
ingysi
ir vėlei žaliuosi.
tuvėse daug maž vienos šakos
242 W. Broadway,
J. Daugšas.
išdirbystėje.
Tokiose aplin
So. Boston, Mass.
kybėse geriausia yra sutverti
4. Negaunant laikr. “Darbi
būrelį draugų amatininkų ar ninko” arba permainant ad
M YI iĖK I E.
IŠMINTIES IR PROTO
darbininkų,
kurie panorėtų resų, reikia kreiptis prie Ad
PERLAI.
Mylėk, lietuvi,
pargrįžę į Lietuvą kartu savo ministratoriaus :
Tėvynę savo;
išdirbystę bendromis spėkomis
PUIKYBĖ.
A. F. Kneižis,
Atmink, kaip bočiai
ir bendru kapitalu varyti.
O
242 W. Broadway,
Puikybė ne kartų padaro
Už jų kariavo!
tas tai ir yra visųsvarbiausis
So. Boston, Mass.
nusižeminusiais tuos žmones,
dalykas.
O jei šie asmenys reikalavi
kurie iš nusižeminimo sau garKaip jųjų kardas
•
Mums Lietuvoje bus reika mų neišpildytų arba su jų iš
bes ieško.
Rankoj spindėjo —
lingos didelės dirbtuvės, kurios pildymu ilgai tęstų, tai tokia
Daugybę priešų
kainuos šimtus tūkstančių do me atsitikime praneškite L. D.
Nėra puikesnių už tuos, ku
Jie apgalėjo.
lerių ir žinoma iš mūsų tarpo S. centro pirmininkui J. E. Ka rie stengiasi pasirodyti nusiže
atsiras tokių kurie tas dirbtu rosui faktiškai nurodant kas, minusiais.
>
Linksmai su daina
ves įsteigs — mes apie tai ne arba koksai reikalavimas ne
Paslėpta puikybė žeminasi,
Į kovą ėjo,
abejojame.
Bet mums reika padaryta.
kad jų garbintų.
Savo krutinės
lingos bus taip-pat ir menkes
5. Kreipiantis laišku, ir tu
Jiems negailėjo.
Dauguma savę vadina never
nės dirbtuvėlės ir amatininkų rint vienu kartu keletą įvairių
grupės, kurios veiktų su men reikalų, visuomet reikia kiek tais, netikusiais, norėdami, kad
Mylėk, broleli,
kesniu kapitalu, bet labai rei vienų reikalų surašyti ant at jiems kiti prieštarautų; peikia
Tąjį kalnelį,
kalingus ir naudingus darbus. skiro popieriaus, tais palengvi neva savę, kad kiti girtų.
Kur saldžiai miega
O tokios dirbtuvėlės labai len na centre darbų ir greičiau būSkundžiamės ant kitų, o pa
Mūsų tėveliai.
gvai galėtų užsidėti keletas> na dalykas atliktas.
tys kalti esame.
darbininkų ameriikečių sume
Jei visi tds tvarkos prisilaiSkundžiamės, kad blogi lai
Juos sergsti medžiai
tę po šimtinę ar po kokį tūks• kys tai mūsų Sąjungoje bus
kai,
bedarbės,
viskas
brangu,
Budriai apstoję —
tantį dolerių ir patys tenai dir tvarka pavyzdingiausia ir jo
Jie primen, kad lsis
bdami ir vadovaudami kaipo kių nesusipratimų niekuomet o neapsižiūrime, kaip brangiai
mums
atsieina
puikybė,
tingi

Narsiai kovoję.
savo išdirbystėje specijalistai. neinvyks.
nystė,
pasilinksminimai
ir
ki

. Tai to iš mūsų Lietuva la
LDS. Centro raštininkas
toki nereikalingi užsiėmimai.
Taip balsas garsus
biausia reikalauja ir laukia.
F. Virak’s.
Siek
’ mūsų širdį...
Ir tokios bendros dirbtuvėlės
Dūmai, smalkės ir puikybė
'
Jaunime
mielas,
pačių darbininkų vedamos nie
'vienodai atrodo;
smelkiasi
Nejau
negirdi!.
.
kuomet Lietuvoje nebankrutys
PASKUTINĖ PASKOLOS augštyn ir ore pranyksta.
ir neapgaus , nes kas diena pa
SAVAITĖ.
Puikybė yra drauge tėvu ir
Į darbą šaukia ..
tys matysite savo visą darbą
motina daugybės nuodėmių.
Iš mūs kiekvienų,
ir kokios yra to darbo pasek
Spalio 27 d. užsibaigia Suv.
Puikybė žmonėms labai daug
Kad tik neleisti
mės, o aš tikiu,, kad tokio Valstijų paskola M hr ne
blogo daro ir ardo rimtų gyve
Tuščiomis dienų.
lietuvių tarpe neatsiras, kurs
Valdžia tikisi, kad pastaro
nimų.
patsai sau nenžsitikėtų, nes se dienose suplauks laukiamo
im tiesų
M
tas yra negalima.
'
Šešupė.
■ą, broliai;
ji suma paskolai.
Ir

Jaunimo darželis.

•K f

V

Dabar tik dirbkim
Visi išvieno —
Tada sulauksim
Tbaimingą dienų.
t

Kad pails jėgos
Mūsų kelionėj’,
Tada pabaigsim
Sunkių karionę.
Miško Dievaitė.

~

Katalikų Spaudos Savaitė
Reikalavimus siųskite tuo
K. S. S. KOMISIJOS AUKŲ
jaus.
Kaina tik 5 centai, rei
PAKVITAVIMAS No. 6

L. D. S. 84a kuopa iš Cam
bridge, Mass. (nariai po $1.00:
A. Vin&ūnas, Iz. Kairys; po
50a: A. Vaisiausias, O. Mankevi&utė, E. Pranyčia, Z. Ta
mošiūnas, K. Sadomiutė, V.
Jakavi&us; iš iždo $5.00.) iš.
viso •*.. .... ....
$10.00
Nekalto Prasidėjimo Pa-k
nes Marijos Moterų ir Mer
ginų Draugija iš Cambrid-—
ge, Mass................... .....$10.00
Antanina Naujauskaitė
iš So. Boston, Mass........... $2.00
LDS. 63-ia kuopa iš Ra
tine, Wis.......................... $4.00
Federacijos komitetas
So. Boston, Mass............. $5.00
Šv. Jono Evangelisto
Blaiv. Draugija So. Bos
ton, Mass. ......................$15.00
LDS. 13-a kuopa Phila
delphia, Pa.....................$5.00
Sus-mo L. R. K. Am. 89
kuopa Hartford, Conn. . .$5.00
Am. L. R. K. Moksl.
Sus-mas per kun. Pr. Juš
kaitę......... .......................... $10.00

BARAVYKAS IR MUSMIRĖ.
Didelėje girioje, eglyne išdy
go musmirė ir netoli jos bara
vykas.
Musmirė už baravykų augo
tarpiau ir toli didumu jį pra
lenkė, maž-kiek buvo ir gra
žesnė. Iš to musmirė pradėjo
didžiuoties. Ir pradėjo many
ti, kad jai tiktų būti visų gry
bų karaliene.
Baravykas, iš kantrybės iš
vestas, musmirei tarė:
— Nei didžiuokis, nei kų.
Kas iš tavo to gražumo, kad tu
niekam netinkama. Žiūrėk aš,
visai kas kita, mane gali pa
matyti ant stalo prie gražiau
sių puotų, o tavęs ir kiaulės
neėda.
Taip ir buvo. Baravykų mo
teris nurovė, apdabino, išvirė
ir ant gražaus stalo padėjo.
67.20
Kas tik valgė, visi gyrė, kad
Pirmiau paskelbta $232,01
baravykas, puikus, gardus, o 1
musmirė taip ir supuvo ant sa
Išviso
299.21
vo kelmo, net ir gyvuilai šlyk
Lai Dievas užmoka visiems
štėjosi prie jos prieiti.
aukotojams.
Visuomet taip esti. Kas sa
K. S. S. Komisijos iždin.
ve augština, lieka pažemintu.
Kun. F. Kemėšis.

J. V. K...s.

ŠTAI UŽSNŪDO JURE.
Glėbyje tamsos
Vėsus rūkas kįla
Ant krutinės jos.

Bangos jos nutilo,
Nebekriokia jau...
Palūkėk biskutį, —
Bus ramu ir tau,

KATALIKŲ SPAUDOS SA
VAITĖS KOMISIJŲ VAL
DYBOS.

Katalikų Spaudos Komisi
jos Centre užsiregistravo ne
mažai naujų katalikų spaudos
savaitės komisijų, kurias že
miau ir paduodame:

16. New Britain, Conn.
M. Miešlauskiutė.

17. Minersville, Pa

kalaujantiems po daugiau eg
zempliorių didelės nuolaidos.

------ o------

Surinko ir parašė Putinėlis.
1. Neskaityk laikraščių, kny
gų arba laiškų, kuomet esi sve
čių tarpe. Nesiartink prie ki
tų su laikraščiais ir neskaityk
jų. Neklausinėk apie kų jie ra
šo.
2. Nepasirodyk linksmiu iš
girdęs apie nelaimes kito, kad
jis būtų ir tavo priešas.
3. Kuomet sueisi ypatų mo
kytesni arba garbingesnę už
savę, visur, kur tik eisi su ja
praleisk jų pirma, o paskiau
pats eik.
4. Kada kalbi su žmogum ko
kiu reikalu, kalbėk trumpai.
5. Rašydamas arba kalbėda
mas, atiduok kožnam prigu
linčių pagarbą.
6. Naujoms kalboms išsyk ne
tikėk, pirmiaus jų teisingumą
ištirk.
7. Parėduose būk prakilnus;
apdengk savo kūnų kad būtų
šiltas, o ne kad žmonės į tave
žiūrėtų.
8. Draugauk su žmonėmis
prakilniais, jei pats nori būti
prakilnus. Yra šimtų sykių
geriau būti vienam, kaip blo
goje draugystėje.
9. Nekalbėk tylomis su kitais,
kuomet esi svečių tarpe.
10. Neplatink tokių žinių, apie kurias pats nieko tikro ne
žinai.
11. Į kitų asmeninius reika
lus savo nosies nekišk.
12. Apsiimk padaryti tiek
darbo, kiek gali atlikti. Ir vi
suomet stengkis išpildyti savo
prižadų.
13. Apie Dievų ir tikėjimą
kalbėdamas, rimtai tų daryk,
juokų nekrėsk.
14. Gerbk ir klausyk savo
tėvų, kad jie būtų ir labai
■ prasti ir neturtingi.
15. Savo liuosų laikų sunau
dok geriems darbams.
16. Dirbk, kad užlaikyti sa
vo krutinėję tų ugnies kibirkš-

I

WOR0ESTER, MASS.
Broliai warcesterietiai
tėmykite.
Artinasi metinė spaudos
šventė mūsų kolonijoj. Todėl
kviečiame jus į talką dideliame
ir šventame darbe. Padėkite
išplatinti tarpe mūsų brolių do
rą ir sveiką spaudą, gerus lai
kraščius ir knygas. Štai mes
matome kiek yra suirutės mū
sų gyvenime. Daugeliui nebereik nei Dievo, nei bažnyčios,
platinasi ištvirkimas ir nelai
mės mūsų gyvenime, vaikai
neklauso tėvelių, jaunuomenė
tvirksta. Girtybė naikina žmo
nių sveikatą, protą, sąžinę ir
dorų.
Tam visam piktui pra
šalinti geriausias ginklas yra
katalikiška spauda. Todėl ge
ros valios katalikai į darba.

Sp. Dr-jos koresp.
—HO-------l

DETROIT, MICH.
Dovanos.

Spalio 19 buvo Spaudos Ko
misijos susirinkimas.
Pirmi
ninkavo p. Bizauskas. Paaiš
kėjo, jog jau daug knygų iš
parduota ir daug katalikiškų
laikraščių užrašyta. Po visų
darbų spaudos platinime nu
tarta duoti dovanų tam, kas
daugiausia tame pasidarbuos.
Nutarta rengti vakarų spalių
28 d.
Visus vietos katalikus
kviečiame į talkų. Visi šiuo
tuo galime prisidėti
Pasi
švęsti spaudos platinimui arba
jei ne tai patys paremkite pasipirkdami sau naudingų kny
gų arba platintojams prigelb’stant visokiais būdais.
Visi
katalikai į darbų.

Kad į glėbį šaltų
Tave žeme glaus,
Ir šrdyje tavo
Audros nebegriauš...
Margalis. 18.

GRAŽAUS APSIĖJIMO
RAKTAS.

f

/

Lietuvos artojas.

J. Mikutavičius, pirm.
J. Lazarevičius, sekr.
A. Varnagiris, kas.
PATAISYMAS KLAIDŲ.
Chicago, UI. (Bridgeport.)
Kun. Ig. Albavičius pirm. “Darbininko” No. 120 (302),
straipsnyje “Dviejų svietų did
G. S. Žakas, sekr.
vyris” turi būti vieton: SosKaz. Būras, kas.
novičiuoste
— Sosnovičiuose;
19. Paterson, N. J.
vieton Saskauskas — Sasnau
A. Mierninkas, pirm.
skas; vieton: sustuokti — su
A. Jakubavičiutė, sekr.
situokti; vieton: metonse —
J. Karalius, kas.
metuose;
vieton:
Raclavičų
'Agentai:
^RObelevičius,
— Raclavicų; vieton pasiutinį — pasiuntinį; vieton: val
A. Mierninkas.
sais — vaikais; vieton: Karo
Knygius:
lio Jono Sobieskio — Karaliaus
J. Lekavičius.
Jono Sobieskio; vieton: KosSusinešimų sekr.
cinuška
— Kosciuška; vieton:
J. Spranaitis.
juodspalvis
— juodspalvas.
20. Nevrarfc, N. J.

St. Pranis, pirm.
St Misiūnas, vice-pirm.
B. Vaškevičiutė fin sekr.
A. Wišnįauskas, sekr.

21. Waterbury, Conn.
S. M. Danaitis, pirm.
22. New Haven, Conn.

Malfed
Milk

T. Kazlauskas, pirm.
J. Maciulaitis, sekr.
V. Zavorskis, kas.

23. Bentieyville, Pa.

HASNOEOUAL

J. Kižis, Pirm.
O. Rasmanskas, Sekr.
Kun, J. Misius, Kas.
------ o------

toif—iltafl

Kodėl ne atsikelti ry
te sveikų ir tinkamu
prie dienos darbo?

KLAIDŲ PATAISYMAS.
Nashua, N. H. komisijos val
dyba susideda ne iš vieno na
rio, kaip buvo klaidingai pas
kelbta “Darbininke,” bet iš
trijų:
’
J. Nadzeika, pirm.
A. Simanavičiūtė, vice-pir.
O. Z. Bugailiutė, sekr.
Clevelando, Ohio. komisijos
sekretoriumi yra ne A. Zalodonis, bet A. Žaliaduonis.

Vienatinis būdas, jeigu nori jau
stis tokiu, gerk po vieną stiklą
eidamas ant poilsio. ISvarinėja
kraują 1.9 Jūsų suvargusią sme
genų ir prigelbstl ramiai atsilsė
ti užganėdinantis gėrimas.

BORDE1T9
Malted MiUi

'

»

:.SIS

IN THE ŠOU ARK PACKAGB

Gerbiamosios Komisijos ma
lonėsit reikalauti iš centro kny
gutės : “Skaityk - Galvok, Gu
driai Manyk, Gerai Daryk.”

■^1

Jūs nusistebėsite iš ramaus
miego.
KVSIPIRK PAKELĮ ŠIANDIE#

Parsiduoda visose vaistinėse.

o

Ižplldyk šį kuponą ir pasiųsk jį

Tuojaus Centras išleis ir an
trų brošiūrų:
“BROLIAI, PIRMYN, —
TIESOS KELIU.”
Tai bus labai puiki knygu
tė, tinkanti platinti katalikų
spaudos savaitėje, o taipgi prie
kitų aplinkybių. Knygutėje
labai svarbūs klan-1
■

Malted Milk Dept., D. A.
Borden’s Condensed Milk
Co., Newe York.
ĮdSdamos už 10c. krasos ženkle
lių, gauni atskirai sample — už
tektinai išmėginimui
Vardas ........
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1918 metams
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Dėkite į konvertus po kvoterį, siuskite mums, i
? o ateinančią sąvaitę gausite didelį, dailų, drūtą,
i
naudingą kalendorių 1918 metams.
I
Musų kalendorius gražus pažiūrėti, dailus paI
vartyti ir smagus paskaityti
X
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LIETUVIŲ DARBININKŲ KALEN
DORIUJE YRA RAŠTŲ GERIAUSIŲ
MŪSŲ RAŠYTOJŲ IR VEIKĖJŲ. KA
LENDORIUS PATIKS VISIEMS. JA
ME RASITE DAILIŲ EILIŲ, SMA
GIŲ SKAITYMĖLIŲ, DARBININ
KAMS SVARBIŲ RAŠTŲ. JAME RA
SITE RAŠTŲ APIE DARBININKAMS
LABIAUSIA RŪPIMUOSIUS DALY
KUS IR ILGĄ INDOMŲ STRAIPSNĮ
SVEIKATOS REIKALUOSE.

>•

A

Užsakymus
tuoj
siųskite
ADRESAS

»

MŪSŲ KALENDORIUJE RASITE
VISOKIŲ JUMS REIKALINGŲ, NAU
DINGŲ, IR PAGEIDAUJAMŲ INFOR
MACIJŲ. RASITE APIE SAULĖSUŽTEMIMĄ, PLANETAS, MĖNULIO
ATMAINAS, ŠVENTES IR TT. RA
SITE VISOKIŲ SMULKMENŲ, MAR
GUMYNŲ, TRUMPŲ SKAITYMĖLIŲ,
KURIE YRA SMAGŪS, INDO MŪS IR
NAUDINGI.

«

!>

242 W. Broadvvay
w

K *♦-*»**.

So. Boston, Mass.

r

fr

DARBININKAS

Bostono K. S. S. Vakarai

Nauja Knyga

NAUJAS “DARBININKO” LEIDINYS .

Paieškojimai

“Netikėjimo Priežastys

M

Kų tik išėjo iš spaudos Jos
Jeigu nori surasti savo gi
imos Tamašauskaitės (Lakštu
mines ar pažįstamus prisiųsk
tės) eįlėų Knygelė 64 pusla
Parašė K. V. K
paieškojimų į “Darbininkų.”
pių, ant gražios popieros. Kai
Pusi .24, kaina 10c.
Joje aiškiausiai išdėstoma netikėjimo priežastys. Svarbi na tik 25c. (tik vienas kvoteUž vienų sykį 50c.
knygutė, nes labai lengvai ir suprantamai parašyta. Užsisa ris). Agentams nuleidžiama di
”
du
” 75a
delis nuošimtis. Galima gauti
kant daug ant sykio, duodame dideles nuolaid as.
” tris
” $1.00
pas autorę: 720 N. Main Str.,
“DARBININKAS,” .
.

BOSTONO K. S. S. BUS 3 VAKARAI SU PLAČIAUSIU IR ĮVAIRIAUSIU
PROGRAMŲ
ŠV. PETRO PAR APUOS SALĖJE,
WEST FIFTH STREET,
SOUTH BOSTON, MASS.

PIRMO VAKARO PROGRAMAS

Už paieškojimus pinigus
siųskite iš kaina

Spalių 28 d., 1917, 7:30 vai. vakare.
LIETUVOS VYČIŲ 17-OS KUOPOS.
1) Atidarymas. Kun. T. Žilinskas.
2) Deklemacija p-lė A. Grabijoliutė.
3) Deklemacija p. J. Grelevičius.
4) Daina solo p-lė S. Motiejūnaitė.
5) Monologas, (Gaspadinė ir cicilikas) p. J. Miliauskas ir p-lė Z. Gurkliutė.
6) Deklemacija p-lė D. Kiburiutė.
.
‘ ■
7) Deklemacija p. J. Antanėlis.
8) Perstatymas veikalėlio “PAGUNDA” L. Vyčių 17 kp. grupa (atkarto
jama).
9) Daina solo p-lė A. Narinkevičiutė.
10) “Vyčių Himnas.”
Vakaro vedėjas p. J. E. KAROSAS; dirigentas ir akompanuotojas p-nas M.
KARBAUSKAS.
ĮŽANGA: suaugusiems pirmose sėdynėse 15c.; antrose sėdynėse 10c.; vai
kams 10c.

242 W. Broadway,

“DARBININKAS,”

Paieškau savo pusbrolio Silves
tro Karčiausko paeina iš Vilniaus
gub., Trakų pav., Valkininkų pa
rapijos, Kaniūkų sodžiaus. Girdė
jau kad gyveno seniaus Utica, N.
Y. Meldžiu jo paties atsišaukti,
ar kas apie jį žinot malonėkit pra
nešti už kų būsiu dėkingas. Adre
sas:
J. KAZIUKONIS,
(Barbens)
224 W. Broadway, S. Boston,Mass.

Kewanee, UI.

South Boston, Mass.

Tik kų išleidome nepaprasto indomumo knygelę vardu —

242 W. Broadvay,
SO. BOSTON, MASS.

»

H

Centrai Spa.

Pažinkime Socializmą’

Broadway, So. Boston, Mmi
Dailiai išleista, ant brangios popieros ir kaštuoja tik 10c. Kampas Dorchester Street
Tai naujoviškiausia “Darbininko” išleista kdygelė, kuri
Geriausia vieta, kur gali
tinka ir katalikams ir socijalistams. Drišiol dar niekas nebu
ma
gauti įvairių rūšių SAL
vo išleidęs tokios knygelės apie socijalizmų, kuri tiktų ir kataDAINIŲ, ŠALTAKOŠĖS (ios
likams-ir socijalistams.
-cream), SODA ir CIGARŲ.
Taipgi įvairių

.

FRUKTŲ-VAISIŲ.
Prielankus patarnavimas.
TeL So. Boston .21032

C$3 B e$>
%

Spalių 31 d., 1917, toje pačioje svetainėje.

REIKALINGAS VARGONININKAS

Pradžia 7:30 vai. vakare.

Dideliame mieste ir didelėje para
pijoje ant gerų išlygų su geru balsu ir
doras. Dėl platesnių žinių kreiptis Į

Vakaro programų išpildys LDS. kp. ir Marijos Vaikelių Draugijėlė vado
vaujant p-lei M. Kilmoniutei.
Kalbės garsūs kalbėtojai p. J. J. RAMANAUS
KAS pirmu- sykiu So. Bostone ir kiti.
Bus daugybė įvairių monologų, deklemacijų ir kitokių pamarginimų.
ĮŽANGA: Suaugusiems 10c.; vaikams 5 centai.

"IĮ I I Ji

— ~T_

_______________________________

TAUTOS FONDO 11-o sky
riaus mėnesinis susirinkimas
bus spalių 25 d., ketvergo va
kare 8-tų vai. vakare, Šv. Pet
ro parapijos salėje. Visi nariai
ir kolektoriai prašomi atsilan
kyti.
Valdyba.

Kas rimtai nori mokytis muzikos
— tegul ją lanko. Adresas: •

PARSIDUODA

BROOKLYN, N. Y.

Du automobiliai už labai pigią kai
ną. Vienas už $295.00 o antras už
$350.00 Abu yra Overland’o firmos ir
gerame stovyje. Tires geri ir nusipir
kę važinėsite kaip su naujais. Norin
tis pirkti turėtų mokėti sykiu ir pini
gus. Taip-gi PARSIDUODA BOLINĖ
arba pool-room su geriausiai įtaisy
mais ; 10 stalų ir tt Parsiduos pigiai.

PIRK RAKANDUS PAS

RICHMOND’S

PAKVIETIMAS

/

Paieškau tėvų Jono ir Petronėlės Pet
raičių, giminių Juozo ir Veronikos Ba
nevičių, Jono ir Juozo. Sakalauskų,
Jono, Juozo, Onos ir Petronėlės Pet
raičių ir kitų giminių ir pažįstamų. Vi
si Kauno gub. Raseinių pav., Raseinių
parap., Berstų kaimo. Nuo jų netu
riu jokios žinios ir nesusirašau. Jei
gu ką nors pasieks šis paieškojimas, at
sišaukite šiuo adresu:

BRIGHTON, MASS.

Lietuvių Jaunimo Kliubo Panedėlyje Spalio 29, 1917, NEW BETHESDA
svetainėje, 409 bbqadway, so. boston,
mass.
Griežė McGraths orkestrą, šo
kiai prasidės 8 vai. vakare ir trauksis
iki 1 vai. nakties.

374-378 Broadway,

Musų rudeniniai ir žieminiai naujos mados

KOTRINA PETRAICIUTĖ,
2j2 W. Broadicay, So. Boston, Mass.

FARMA

SiutŲ ir OverkotŲ kainos nuo $9.50 iki $35.
MES TAIPGI UŽLAIKOME VISA EILĘ VYRŲ PAPUOŠALŲ,

Mainymui ant miesto NAMŲ arba
parsiduos už pinigus labai pigiai. Laiš
kais kreipkitės šiuo adresu:

SKRYBĖLIŲ IR CEVERYKŲ.
Šv. Jurgio Draugijos mėne
sinis susirinkimas bus spalio
Čeverykų kainos nuo $4 iki $10. .
M. YSZARA,
26 d. Lietuvių svetainėje, 22 Box 6į,
McNaughts, Vis.
MES GVARANTUOJAM, JEIGU KUOMI NORS BUSITE NE
Lincoln St., Brighton, Mass.
UŽGANĖDINTI, TAI MES APMAINYSIME ARBA SUGRĄŽIN
IEŠKAU DARBININKO
Prasidės 7:30 vai. vakare. Šis
ĮŽANGA: vyrams 35c. merginoms 25c.
SIME PINIGUS.
Gerai mokančio bučernės ir grosersusirinkimas bus surištas su
Atėję klauskite p. J. ZUPKAUSKO,
šelpimu našlės Bubliauskienės. nės darbą. Mokestis gera ir darbas
užtikrintas. Meldžiu atsišaukti pas aPrašome
atsilankyti
visus gentą
draugus ir tuos kurie surišti su
P. BRAŽINSKAS,
Homestead, Pa.
šelpimu minėtos našlės. Taip 832 Sere St.,
— arba —
.kuri dar nesenai tapo padidin gi turime daug svarbių reikalų 305 Hamilton Avė.,
DETROIT, MICH.
Duguesne, Pa.
ta, išpuošta ir ištaisyta kaipo aptarti. Širdingai tamstas kvie
Parapijos reikalai.
čiu.
Spalio 14 d. buvo bertaini- Teatras.
ATSIŠAUKITE
J. Malukas, raš.t.
LDS. Narys.
nis parapijos susirinkimas. Iš
Netikėtą mirtį sutiko a. a. JONAS
atskaitų pasirodė, jog parapi
ALSIS paeinantis iš Kauno gub., Ra
jos finansai auga ir kįla. Kle
seinių pav., Judrėnų parapijos. Gimi
BROOKLYN, N. Y.
bonas kun. K. Skripko prane
nės jo atsišaukit, galite gauti nemažai
Gerb. Miko Petrausko
pinigų iš kompanijų. A.a. Alsis mirė
šė, jog naujos bažnyčios ir
Koncertas.
spalio 4 d. Giminės kreipkitės šiuo ad
vargonų pašventinimas įvyks
TAS SAVO SU resu:
Spalių
20
d.
buvo
surengtas
Padėkavonės dienų.
Tas vi
JUOZAS VITKUS,
TAUPYTUS PI
$ Su bent kokia chroniška, nervų arba šiaip kokia liga, kuri reikasus labai nudžiugino.
Nutar koncertas išleistuvėms komp.
MASSENA, N. Y.
p.
M.
Petrauskui.
Y
lauja specialisto patarnavimo.
ta pataisyti šventorių ir suren
NIGUS PRIVA
■Y IEŠKOKITE PAGELBOS TEN, KUR GALĖSITE JA SURASTI.
Be
M.
Petrausko
dalyvavo
gti parapijos naudai fėrus. Su
PERSKAITYK IR KITAM
Pradėkite tiesiai eiti Sveikatos keliu.
LO DABAR PA
sirinkimų gražiai ir tvarkiai Jurgeliutė, Gutauskas, PruPASAKYK!
Ofiso
valauselaitukas,
Butėnas,
Krauvedė p. Bizauskas ir p. SalaŠV. VINCENTO VYRŲ IR MOTERŲ Y
dos:
¥
SIUSTI
Į
RUSI

«|>
673
Wasčiunas Greenoug ir Putvinskaiševičius.
PAŠALPINE
DR-JA
RENGIA
JOS VALSTY
9 vai. ryte ikij^
Parapijonas. tė.
hington st.
BINĘ APSAUGOS BANKĄ!
4 vai. po pie- i
>'
ŠOKIUS
Pijanu lydėjo K. Strumskis
S?
r
A
BUS SUBATOJE
Nes tiktai dabar rublio kaina
tų.
ir
Čiurlionis.
arti BoylsDU BOIS, PA.
LAPKRICIO-NOV. 3, 1917.
žema.*
Vakarais,
Na, o jau tas bukieto įtei
LIETUVIU KOOPERACIJOS SVE Y ton st ant
Nesenai susitvėrusi vietinė
nuo 6 vai. ikiX
kimas tai tikrai duotas ne pa DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ
TAINĖJE
LDS. 55 kuopa gražiai gyvuo
8 vai.
gal solisto, ir visai ne formoj.
BANKAS MASS. VALS
♦|> sntrų
28L*ncoln $t.,
Brighton, Mass.
ja.
Susitvėrė ji vos tik iš 12
Nedėliomis
Iš kampo pakilo vaikas ir vijo
TIJOJE
PRASIDĖS 7:30 VAL VAKARE
narių, bet dabar jau turi net
♦♦♦ bų.
10 vai. ryte
si gerb. kompozitorių per est
22.
Auga didyn kas mėnuo.
JUOZO K0WALIAUSK0. IR TRAUKSIS IKI VĖLAI NAK-TIES
iki
2 po pietų.
radų su bukietu kas labai ne
♦$*
Tikimasi, kad šioji kuopa ne
šis balius bus vienas iš puikiausių
111 Salėm St., Boston, Mass.
Jums išegzaminavimas nieko nekaštuos, jeigu Jus dia gydydailu buvo.
Asitės. Geras ir užtikrintas ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrą
perstos augusi pakol neprisira
Ir linksmiausių.
Tel. Richmond 843.
Žmonių buvo apie 700. Kaip
Griež lietuvių orkestrą naujausius 4% fizišką stovį ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas lšgelšys prie jos visi vietiniai susi
PINIGUS ant apsaugojimo
J^bės Jus nuo kandių ir kitur negero gydymo.
buvo St. Šimkaus išleistuvės
pratę lietuviai darbininkai.
lietuviškus ir angliškus šoklus po va
priimu ir moku 4 nuoš.
Daug metų praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai—
tai publikos buvo 70!
Viršminėta kuopa laiko sa
PINIGUS Rusijos perku ir dovyste p. Z. BŪINIO.
X medikališkl ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas
Šiaip įspūdį koncertas pa
vo mėnesinius susirinkimus
Atsimenant kaip linksma buvo šokti Ykaa geriausia sergantiems.
parduodu pagal žemiausių die
darė gerų.
pirmų nedėldienį kiekvieno mė
savo tautiškus šokius Lietuvoje ant ♦t*
AR JUS KENČIATE.
nos
kursų.
Buvęs.
Nuo silpnų nervų, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, nenornesio vietinėje Šv. Juozapo pokiemo, tai bus dar llnksmiaus šokti A
PINIGUS pasiunčiu į Rusi
4^ malto širdies mušimo, silpnų plaučių, apsnūdimo, sunkaus jautibažnytinėje svetainėje 4 vai. po
čia gražioje svetainėje.
J^mo, galvos skaudėjimo, svaigulio,
neaiškaus matymo,
silpnumo
NEW
HAVEN,
CONN.
jos Valstybinę Apsaugos Ban
pietų. Lig šiol dar nebuvo to
Tokie pulkus muzikantai Lietuvoje
$
sąnarių,
ulcerlo,
žaizdų,
kataro,
užkimimo
gerklės,
nuo
skauskų ir siuntėjams pristatau,
kio susirinkimo, kuriame ne
Linksma pramoga.
tik ponams griežia.
žodžiu sakant X
viduriuose arba nugaroj, gerklės skaudėjimo, apvilktą liežuvį,
gaunu to banko greitu laiku
būtų buvęs apsvarstytas koks
visi bus užganėdinti, kurie tik ateis. X konstipaclja, reumatizmo skausmą arba spaugų? šių ir daug kitų
Vietinės Šv. Kaz. par choras
* nors svarbus reikalas.' Vieti surengė labai puikių vakarie knygutes.
Tikietų kaina nebrangi.
Vyrams «EHlgų, nuo kurių matosi pirmas persergėjimas, nustoti sveikatą Ir ♦ ♦
tvirtumą ant visados.
^tvirtumą
niai LDS. nariai jau įsitaisė nę 16 d. spalių pagerbimui sa
PINIGUS į Rusijų pasiunčiu 35c. moterims 25c.
Aš gydžiau vyrus Ir moteris per daug metų. Vienas atsilankyŠirdingai kviečia visus
sau puikių šėpų ir pradėjo vo vado p. J. J. Saurio vieti pačtu ir telegrafu. Siuntėjams
mas pas mane užganėdins Jus Ir apie mano gabumus persitikrinsite, y
j kad aš pasiekiu tiek gerų pasekmių į tru&pą
laiką
gydy-A
steigti atsakantį sau knygynų, nio vargoninko.
KOMITETAS.
pristatau parašus adresatu.
--------------------------------------------------------- XnBOgydau tik tikrą priežastį ligos ir silpnumai pranyks. Atslkuriam davė gražių pradžių
Bevakarieniaujant p-lė O.
PINIGUS inteikiu per 4 die
X minkite, kau pasitarimas yra absoliutiškai Veltui.
gerb. klebonas kun. M. J. Ur Greigiutė pasakė trumpų pra
nas gyvenantiems Rusijoje, jei
TiahtiriBlrafl
I
l.uaj
I
*♦*
Ateikite pas mane tuojaus, jeigu Jums reikia gydytis. Užvilbonas paaukodamas pundų kalbų.
Taip-pat vietinis kle
LlCluVlSKaS LlClUVOS ♦ūkimas ligos yra pavojinga. Nei viena liga ne stovi ilgai be veikimo.
tiktai siuntėjai to nori.
naudingų knygų.
Pereitų su bonas kun. V. P. Karkauskas
PINIGAI man. inteikti gvasirinkimų tapo nutarta sureng kalbėjo ir ragino chorų ant to
rantuojami mano kapitalu
ti viešų vakarų.
Visi stojo liau darbuotis.
$50.000.00.
Taisė M. šalčius. Kaina 60c. j
.
gyg W A3HINGT0N ST
\prie darbo ir matyt, kad ne
Paskiau kalbėjo p. J. J. SauReikalaukite
“
Drabininko
”
l>T>
juokais.
Vaisiai to jų pagir ris ir dėkavojo už tokių užuo JUOZAS KOWALIAUSKAS
Antrai durys nuo Gayety Theatre, . Boston, Mass.
knygne, 242 W. Broadway, 8a I
Bankierius
tino darbo girdėt neužilgo pa jautų.
Boston, Mass.
111 Salėm St, Besto", Mass.
sirodys Lietuvių Svetainėje,

Tai BUSI GRAŽUS! Ją iidirba Mentholatum Co. Prieš eisiant
gult ištepk veidą mosčia per kelis
vakarus, o padarys veidą tyru ir
skaisčiu baltu. Toji mostis ižime
plSmus raudonus, juodus arba
šlakus ir prašalina visokius spuo*
gus nuo veido. Kaina dfižutšs
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir
stampoms.
J. RIMKUS
P. O. Bos 36,
Holbrook, MaM

PIRMOS KLESOS

S. H. HARRISON CO.

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

662*672 Washington St.

Kas nori būti turtingu,

1 VYRAI IR MOTERIS
X
X

EIKITE PAS MANE!

t
X
X
X
X
*

X
Y

X
X
X

X
Xt
X
♦

<

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

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boston,Mass.
PRIE DORCHESTER STJ
Valando.
nuo 9 vai. ryta
iki 8 vai. vakare.

NedSBceni.
nuo 18 vai. ryta
iki 4 vai. vakare.

a

Tel So Boetcn27O

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima unikalifti ir lirtavisskai.
Ofiso valandos:
Ryt iis iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

1
♦
X

lu

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
T
X

|

DANTISTAS

Boston, Mass.

SERGANTI

So. Boston.

Nusipirk mosties.

Siutai ir Overkotai
jau dabar gatavi didžiausiam įvairume materijų Ir madų, ku
riuos galima pirkti stebėtinai plgiaL Nelaukite iki praeis pusė
sezono, bet ateikite dabar ir išsirinkite sau Siutą ar Overkotą,
nes dabar geras laikas yra iš ko pasirinkti. Dėvėkite juos jų
sezone.

4

Sutaupįsi pinigų.
Rakandai pinuos rūšies ir kai
nos labai žemos.
Frank R. Richmond,

šiuomi aš Juozas Zupkauskas užkviečiu savo tautiečius ir
draugus ateiti pamatyt mane, kuomet jums reikės SIUTO,
OVERKOTO, APREDALŲ ar CEVERYKŲ. Aš pats Jums vi
suomet patarnausiu atsakančiai. Aš širdingai dėkavoju Jums už
Jūsų paramą praeityj, kartu tikėdamas paramos Ir ateityj.

L. VALIACKAS,
238 Broadicay,
So. Boston, Mass.

Bostono K. S. S. Komisija.

V-TI METINIAI ŠOKIAI.

Overkotai

Siutai

667 BEDFORD AVENUE,

Pradžia 7:30 v&L vakare

PROGRAMAS.
1) Puikus perstatymas “VISI GERI” A. L. R. K. Moterų Sų-gos 13 kp.
(Atkartojamas).
2) Dialogas ‘‘REIKIA MOKSLO. ”
3) Deklemacijos.
4) Dainuos Šv. Petro Bažnytinis choras, vedamas p. M. Karbausko.
5) Kalbėtojai svečiai. Yra užkviesta p-lė A. E. PETRAUSKAITE iš Waterbury, Conn.
ĮŽANGA: suaugusiems pirmose sėdynėse 15c., antrose 10c., vaikams 5c.
Visi vakarai rengiami iškilmingai. Rengėjai deda visas pastangas, kad užganėdinus visus.
” . Nesigailėkite tu kelių
keliu centų
centu įžangai
ižangai — ateikite visi,
visi. Katalikiškos spaudos svarbumas ir jos išplatinimas turi rūpėti visiems lietuviams
katalikams. Ateidami į vakarus paremsite katalikiškų spaudų savo centais ir
taip-pat paskatinsite tuos, kurie jų platina.
Tai-gi dar sykį kviečiame į visus vakarus ateiti KOSKAITLINGIALSIA.

ATIDARĖ
MUZIKOS MOKYKLA.

REV. C. F. SZATKUS,
383 Livingston Avė.,
Albany N. Y.

TREČIAS VAKARAS

Lapkričio 4 d., 1917, toje pačioje svetainėje.

ST. ŠIMKUS

Harko

Harko

y

ANTRAS VAKARAS

Ii
_____ j

Dr J. H. KENEALY

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Oflraudynoa
14 P. M. 74 P.M.

G?4ovtookta» Hsm

Pifakirta

AHataa.

/

419 Boylston St, Boston, Hass.

■ -• ■

■■■■

AR ESI GIRDĖJĘS?
Kad žmogus gali pasigražinti sau I
veidą ir įgyti ilgus plaukus. Prisiusi I
štampą ir gaus^visas informacijas. |
DBTIWTM FM VUBT M.
42 Vine Street,

Montello, Mass. |

.................. — . ■ ■

B«n PImmm. Diekinaon MM M.

Dr. Ignotas Stankus

1210 S. BrMdSL.ftihWpka.pl J
Phyiician and Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgai pabaigęs Indianos į
Universitetą) Gydo visokias Ilgas vy-<
ra. moterių ir vaiku. Daro opi įcijli.
7-0
Ofistovrai andoe: >11 rito. <4 va
▼ikaro vedelioms: >11 to 1*4 popiet.

4

- - -Z3 ~
LISTA TA PRZEDSTAWIA WLAŠCICIELI FARMERdW W
OKOLO HOFA PARKU I PULASKIEGO I
POSIEDZICIELI LOT0W.

-

cz ' B

To No. 26

“WIENIBE LIETUWNIK.”
JUNE 26th, 1889.

Hn
poaižsse^o jyzeAonod nę mois B
Hte. nod&toycscpnym
P
Wielu pisaio:

A.

Mich. Lepak
Mar. Pavlua
Wl. Smulski
Mar. Košmicki
Mich. Szmyt
Jdz. Kusch *
Teo. Krueger
Jdz. Kasza
Franc. Mucha
Mich. Zochara
Jdz.
Lor.
Jan Olsždvka
Mich. Wleczyk
Jdz. Marnocha
Jan Wavrzon
Pavel Jach
Jan Szmyt
Ab. Maj
Jan Boncel
Pavel Bajko
Teo> Mixtacki
Wal. Wožniak
Fr. Klimek
Alb. Welcyng
Roch. Kušpa
Alei. Savicki
Mat. Wujek
Jan Krumraj
Fr. Bemka
Ant. Krajnik
Lor. Naidui
Ant. Kulas i
Alb. Kasprzyk
Mat. Latus
Alb. Žychski.
Teo. Bdžanski
Jan Bloch
Mat. Karcz
Alb. Gdrecki
Franc. Gvit
Jak. Rudnik
Jdz. Watson
And. Labud
Fr. Jarek
Jan Jach
Marčių Malec
Mich. Bajko
Kaž. Siuda
Mar. Witczak
Fr. Banka
Ant. Tryba
Lor. Szmyt
Jdz. Lamczyk
Franc. Muller
Jan Baron
Franc. Latus
Jdz. Kizior
Adam Lech
Auna Dudek
Edv. Jach
Ab. Pionk
Jak. Graeser
Jan Janiga
Wil. Preis
Stan. Homel
Ign. Hajducki
Szym. Kubicki
Wal. Lasecki
Joz. Jarek
Mich. Stecz
Jdz. Skinkis -k
Jan Krauza
Jan Sdvka
Piotr Bloch
Kardl Kufel
Jan Wajland
Fr. Lepak
Kaz. Gruchava
Winc. Neldner
Wal. Czamiak
Wil. Pfeil
Ant. Paprocki
L. Jdzefovicz
Jan Paluch
Ig. Knapovski
Aloj. Bdrski
Alb. Zol^dž
Jan Dega
Jak. Dombek
Franc. Kvilos
Ant. Kubiak
Jan Bauman
Aug. Gurt
Wal. KuAek
Jan Savicki
Kardl Ryng
Jan Piotr
Jdz. Novak
Jan Papka
Leo. Sotola
Jan Kurovski
Mar. Radke
Jdz. Surma
Mich.
ilak
Jdz. K
nski
Wil. Graeser
Jan 1
Alb.
Jdz. Kasprzyk
Franc. Janke
Alb. Lukaszyk
Jan Kasza
Wal. Žyvicki
Fr. Lipinski
A. W i si nski
Jdz. Czarniak
Mar. Kurovski
Mich. Gatzke
Tr. Tomson
And. Streiką
Fr. Karovski
Jan Steinka
Jak. Radecki
And. Novak
Jak. Navracaj
Jan Bauer
Mich. Jaroch
Jan Malek
Ign. Gdrski
Jdz. Filipiak
Ant Kryst
Mich. Paluch
Emil Eschner
Em. Miller
Ab. Dziedzic
Win. Pasiete
Jan Albrecht
Ant Piszczek,
Aug. Kunat
Jan Pejsa
X
X
X.
Br.
Br.
Br.
Br.

Wal. Peplinski
Jan Szafranski
Jdz. Krumraj
WaL Sigmanski
Lor. Gierazak
Jdz. Kalinowski
Wl. Dynievicz < Jdz. E. Dudek Jan Styczynski *
Kardl Galęzka 1 Mich. Litak
Wal. Cholevinski
Jdz. Baranczyk
Piotr Rdžek
X Biskup F. Katzer
Mar. Kalinovski Mich. Novicki Fr. Wenazikovski
Wal. S. Grodzki Alb. Boge
Rudolf Wrdblevski
Jdz. Rozmiarek
Jdz. Brzoszkievicz
And. Potępa
Mich. Sentovski Piotr Czecn
Franc. Zacharvasz
Jan Žywicki
Piotr Kryszak
Jan Krzyžaniak
Franc. Muravski And. Sturman
W. Rozmarynovski
Wal. Novaczyk Jdz. Henzel
Ant Sobiesczyk
And. Konieczka Tom. Kosnyka Ks. J. Horbacze vski
Jan Maciejevski Jan Babiasz
Piotr Malczevski
Felii Spychalski Alb. Cvik
And. Cholevinski
Jan Pasovicz
Jdz. Boroviak Franc. Przybylski
Pavel Boroviak Aug. Mokelke Tom. Chlebovski
Piotr Katdovski Jan Javroch
T. Kospiczevicz
Jdz. Męcikalski
Jdz. Bodzioch
Mich. Dutkievicz
Jan Wišnievski X Studzinski
Jan Janiszevski
Ab. Kleczevski Ant. Badnik
Mich. Niespodziany
Franc. Adamski A Kamovski
Jak. Luntkovski
Tom. Žyvicki Stan. Malczevski
Winc. Lijevski
Piotr Szevczyk
Jdz. Cholevinski
Jan Malec
Jdz. Barczenski
A Konczel
Felir Kielpiehski
Wal. Žyvicki
Mich. Pakabki
Ant’a Szczepanska
Ab. Najmovski Alb. Czarnik
Lor. Chlebovski
Jak. Rutkovski
Jan Bialožynski
Oton Cristen
Mat. Kovalski
Jan Zbilski
Mar. Kosturczak
Ab. Mich ai airi
And. Mecha
Jak. Rozmarynovski
Jak. Jaskdlski
Franc. Mytys
Mat Wojciechovski
Piotr Pasterski
Amb. Jach
Jan Szczepanski
Jdz. Laskovski
A. ParadovBki Aug. Machalinski
Mich. Mrozinski Mich. Janke
Mich. Styczynski
Pavel Starzyk
Jdz. Ziobro
Jan Brevczyhski
Franc. Nikolaj
Teo. Siuda
Mat Niedzielski
Piotr Wichlacz
Hilary Hotkievicz
Jdz. Bielenin
Jdz. Figlevski
Mich. Petke
Teo. Szachczynski
Roman Neldner Jdz. Klaman
Ignatz Maciejevki
Jan Matuszak
Stefan Hylok
Jan Badzmirovski
M. Švieciochovski
M. Staszevski
Wal. Gdrski
Ant. Teschner
Ig. Szulta
Teof. Kielpinski
Fr. Luntkovski
Lo. Kozubski
Mar. Gaszevski
Mar. Kaczmarek Jan Gęgala
T. Lewandowski
And. Pasovicz
W. Pacholski
Onufry Humecki
Franc. Konieczka Mar. Kušpa
Jdz’a Szczepanska
Pavel Steinka
Jdz. Belter
Jan Smigielski
Jak. Zielinski
Ant. Zdala
Mar. Rynarzevski
Ant. Miztacki
S. Wojkiewicz Roman Furmanski
Jan Krzyszynski Jdz. Plewa
Jan Kolevinski
Ab. Cichantek
Tom. Kuczma
Jdz. Dombrovski
Jan Dombrovski Stan. Czech
Winc. Szyszkievicz
Pavel Žy vicki
Mich. Janiec
Wal. Januchovski
Jan Cichantek
Jan Barzvk
Pawel Jodlovski
W. Knapovski
Teo. hr. Zycz
Jan Wižnievski
Jan Mroczynski
Stan. Starzyk
Jdz. Styczynski
And. Muravski
Ab. Hernes
X. Przybylinski
Jan Malczevski Jak. Malicki
Wal. Jarocinski
Ant. Meszynski
Kardl Passon
Jdz. Roskovski
Franc. Konieczka Jan Banka
Ks. Aug. Sklorzik
Jan Cielinski
Stan. Wilkoez
Szym. Chojnacki
Ant. Wojta8zek
Jdz. Warmbier Marcei Karpinski
Jak Glovinski
Ant. Piszczek
J. Svięciochovski
Mar. Jankovski Alb. Žynda
Frc. Szemplakovski
Jan Rucienski
Jan Pertz
Ant. Polczynski
Rud. Ravalski
Ant. Klopotek Jdz. Stanislavski
Stan. Jagielski
Jan Kobza
Franc. Podolski, Šen
Jan Kalpinski
Adam Badnik
Stef. Pietrasievicz
V. Kazmierczak
Fr. Muravski
Kat’a Szymanska
Jan Styczynski
Stan. Kizior
Winc. Ivaszkievicz
Pavel Kornaus
Ant. Berną
Eliasz Skinkis K
And. Kibilovski Napo. Alicz
Jdz. Szczepanski
Jan Dębkovski
Jan Jachim
Piotr Laskovski
Fr. Wojkievicz
Jan Kryszak
Jan Okoniewski
Jdz. Pryzgint
Alb. Galazka
Tom. Haczynski
Mich. Kdžanski
Jan Malicki
Fr. Jarmuszkievicz
Jan Męcikalski
A Wišniewski Mat Jankovski
Tom. Drzeviecki Teo. Wentlant Mich. Najmovski
Jan Zaprzalka
Lud. Janiga
Franc. Jagodzinski
Kaj. Styczynski
And. Klimek
Ant Kierejevski
Felii Domovicz Jdz. Cichantek Helen^Rdžanska
Jan Tolksdorf
B. Kochanek
Franc Dombrovski
Nap. Przybylska Jan Drevko
Mich. Andrzejevski
Mich. Baranczyk Mat. Parašyk
Franc. Janachovski
Jan Pawlowski
Wal. Nikodem Ferd. Przykopanski
Franc. Stefaniak Jdz. Dus
Mat Jarozinski
Leo. Kielpienski Jan Wielgus
Wl. Podkomoraki
Ant. Kozlovskį
Kardl Ryczkovski
Franc. Notzon
Franc. Peplinski Ant. Placzek
Franc. Chlebovski
Jan Roskovski
Jan Matek
Mich. Ciesielczyk
Jdz. Tyczkovski Fr.Z
Jdz. Bialožynski
G. Šviekatovski
Kaj. Dzierlinga
Ab. Kovalski
Jan Janik
A. Milczaževicz
Stef. Kibilovski Franc. Filip
Mar. Szymkoviak
Franc Smolinski Ab. Papei
Jan Stachoviak
Mich. Pasovicz
Jdz. Adler
Bart. Maciejevski
JanLavniczak
Alei. Pionk
Jdz. Baranovski
Jdz. Muravski
Melch. Kostecki
Elž’a Biesek
Jan Drozdovski Wal. Hept
Lok. Kažmierczak
Ign. Stromalski
Mar. Novicki
And. Matyszkievicz
Szym. Dobrzydski Wac. Siorski
Franc Dombrovski
Pavel Waretza
Pavel Cholevinski
Seb. Pasovicz
Winc. Jagielski
Wal.Drzeviecki Jan Jannszevski
Mar. Katpinski
T. Wojkievicz Mar. Szczepanski
Jan Kudnierek
Jai. Schieve
Fr. Barczykovski
Jdz. Olsždvka
Kardl Polevski
Tom. Fronckoviak
Stef. Maciejevski Fr. Z. Wojcik
Mich. Szczepahski
Jan S. Smulski
Kar. Christen
Franc. Studzinski
Jan Piotro vski
Pa Majevska
Lad. Bartosievicz •
Piotr Zavitaj
Mich. Paluch
Franc. Komisarek
Franc. Podolski Franc. Novak
Kaž. Kvapiszevski
Jan Jarzombek
Mich. Wojcik
Stan. Džikovski
Jdz. Czajkovski Jdz. Gierczak
Franc. Banaszyhski
Jan Kalmovski
Fr. Zehner
Wal. Ryczkovski
Aug. Lorkovski Kai. Slomka
Hieron. Borkovski
JanZachar
.rvasz
Jan Kubiak
Jdz. Klamkovski
Mich. Wichlacz
chlacz Ign.
Ign.Wožniak
Wožniak
And. Mrovicki
Mar. Bartkoviak Mar. Stachura
Mikolaj Borovski
Pavel Piskoraki Jan Grych
Franc.* Karaszevski
Jan J
nski
M. Blazinski
Adam Wro6ski
Lor.
aka
Jdz. Baron
Kardl Banaszyhski
Jak. Kozlovskį
Jai. Hertig
Ant. Malczevski
Teo. Radkovski Piotr Lis
Franc. Maciejevski
Jan Borkovski
Tom Budnik
Bart Levandovski
Jaa Žabinski
Jdz. Jankovski
Mar. Szczepanski
Franc. Ratajczyk Pavel Preis
Jdz. Szyszkievicz
Jan Ceranovski
Ant Spychalski
Alb. Twardowski Alb.
Adolf Ssngebush
Jan Klimkovski Jdz. Novickį
Teo. Rzepinski
Jak. Pluczyfiski
Jan Tadych
Jan Wachovski
Jan Kozlovskį
Jdz. Sivek
Stan. Styczynski
Jdz. Sypnievski
Stan. Kudla
Jan Banaszyhski
Jan Kozlovskį 2 Jdz. Hylok
Mar. Nai movėki
Ant. Ratajczyk
. ,
Kardl Niec
Szym. Maciejevski
Franc. Kozlovskį Teo. Quade
Franc. Strdževski
Ant. Czervinski Jdz. Ozga
Mich. Wižnievski
Mar. Adamczyk
Julius Laske
Franc. Dekovski
Szym. Furman
Jdz. Wypich
Tom. Konieczka
Ant Styczyhski
Alb. Novicki
Leo. Burchalevski
Jan Maciejevski Adam Formas Mich. Brzeczkovski
Kai Dynievicz

G vardvan, Erasmus Sobooinski.
Definitor Stanislaua Jeka.
Definitor Hieronimos Schneider.
Augostynos Zeyte.
Sylvester Kuhn.
Rafael Dominikovski. .
Paschalis Lorente.
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14tn zakupilidmy sobie ziemię
Rodacy, lęczcie się z narni.
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Hofa Park ® Pulaski, Wis.
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Przybędę na Tvoję koloniją, knpię tam zien
lepszej kolonii nieznajdę v Ameryce.
Najpii
klasztor polėki X. X Franciszkandw tem stanęl, a
najlepezym dovodem tego oo piszę.

Najvięoej prosi: Wybierz mi tam 80 akrdv na farmę, zadatek po,
i spuszczam się na Pana zupetnie.
t

(Ezplanation about Farming)

wyja4niknie o zacospodarowaniu
Ktokolwiek zamierza się okupid na farmie povinien zadad
sam sobie nastepujįce pytania:
Czy mam sobie okupid ziemię na tarmę bezlešnę, v preryach, gdzie nic nie napotkam ; lab czy tež w takiem miejscu,
gdzie juž znajdę vszystko.”
Farmę trzeba kupovad z obliczeniem się nie na jednę generacyį, o nie, ale na vięcej generacyi, a tak przystępna
farma nie može byd kupovanį Ii tylko dla zabavki, vięc
tež každybędž povinien byd bardzo bacznym przy vyborze
fermy, ažeby ta miala dobr% povierachni% i spodnia ziemię,
dobry klimat, dostateczne regulame deszcze v odpoviednich porach; gdzie ziemia jest rdvn^, ale obfituj%c% v
biež^c^ vodę ale gdzie calej okolicy nie groži žaden zalev;
nadto, gdzie się znajduje obfitošd materyalu budulcovego i
v przystępnych tanich cenach na vszelkie potrzeby budynkdv gospodarczych i potrzeb rdlniczych; — dalėj i na to,
ažeby za wszelkie plody osięgn^l dobr^ cenę, i gdzie vszelkie narzędzia i sprzęty gospodarzovi potrzebne možna kupid
tanio.
Wszelkie te dogodnošci možna znalezd z vielkiem zadovoleniem v kolonij Hofa Park i Pulaski, gdzie jeszcze
kilka sėt farmdw možna kupid za bardzo przystępne ceny i
pod lagodnymi varunkami, i gdzie farmerzy juž się przekonali, že ich farmy vydaj$ corok to lepsze žniva od chvili
poczęcia gospodarki.
(Fertility of the Soil and Prosperity of the Colony.)

ŽYZNO8Č ŽIEMĮ I POLEP8ZENIE KOLONU.

Przyczyną tego sę kilka blizkich koleji i blizkie przystanie okrętčv od naszej kolonii, a na pdinoc od nas znajduję
się rozlegle miny rudy koprovęj i želaznej, a praeujęcy
tamže v tychže muszę svoje potrzeby kupovad z osad
naszej kolonii, i przez to, odnosimy dobry zysk z naszych
zasobdv i inventarza, do czego przvczynia się nasz zdrovy
klimat, v ktdrym bydlo naeze nie podlega žadnym chorobom,
ani trzoda, ni ovce ni tež inny inventarz.
Nasze mięso, masto, ser i vszystko inpe jest tek piękne
i smaczne že nie masz rdvnego v Ameryce.
(Hov Land can be Bought.)

*

SPRAWOZDANIE ZNIWA
spravdzone przez Reformate Br. Augustyna Zeytz, vykazuje najviększą ilošd sprzętu v Hofa Parku i Pulasklm.
Ponižszy ten vykaz opiera się na zaprzysięžonych zeznaniach o plodzie ziemi v odleglošci od jednej do trzech
mil, v okolicy Hofa Parku i Pulaski u następuj%cych obyvateli:
Piotr Curren zebrai z 1 go akra 50 buszli Pszenicy.
cc
CC
Grochu.
Michal Lepak U
40
cc
cc
(C
U
Kukurydzy.
200
Jdzef Filip
cc
c<
cc
cc
Ovsa.
75
Piotr Curren
cc
cc
c<
Perek.
James Dunlap cc
450
cc
cc
cc
Burakdv.
800
Franc. Mucha cc
cc
cc
a
cc
Cvikty.
700
Jdzef Kasza
cc
cc
u
Henry Kon
21 tony Siana.

Polepszenie jest ustaviczne i szybkie, nove domy
vzno8zą się bezprzestannie v znacznej ilošci každego tygodnia, a viele innych udoskonalen, jak to z košciolami,
sztorami i mlynami, zachodzi tek pospiesznie jak tego
- žyczenia i potrzeby Indu vymągajį, a cena ziemi utraymyvan^ by va v tak nizkiem stopniu jak tylko byd može, bo
postępujemy rzetelnie i rz^dzimy się praktycznie trzymając
się tego pevnego następstva, že vszelkie polepszenia ktdre
ustawicznie dokonyvamy v kolonij muszą koniecznie
doprovadzid ziemię do lepszego stenu i lepszej sprzedajnodci, a vięc tež daleko latviej jest sprzedavad ziemię teraz
przy podvyžszonej cenie, aniželi davniej przy nizkich
cenach.
Povszechna cena ziemi jest $10.00 za akier, poza 4
milami granicy Pulaskiego, ale v krdtkim czasie vzniesie
się ona do podvdjnej vartošci, a vięc dla tego ten, kto
kupuje teraz, osięga tem samem dobre kupno i oszczędza
pieniędzy.
(Improved Fanus.)

ZACOSPODAROWANE FARMY.
•
Mam takže rozmaite zagospodarovane juž farmy z
dobrymi budynkami gospodarczymi i mogę sprzdaž^
tychže každego zadovolnid, v cenie od $1000 i vyžėj do
kilka tysięcy dolardv. Z temi fermami možna kapid
zarazem i maszyny gospodarcze i inventarz przynaležny
do farmy. Podobnie jak kupiec utrzymuj^cy sztor z tovarami do tegož naležącymi.
Muszę ja byd przysposobionym i jestem przysposobionym
zadovolnid každegb kupca, co chce się okupid czy to na
malej i taniej, czy tež na vielkiej i kosztovniejszej farmie,
czy takova jest niezagospodarovana lub zagospodarovana
juž, a vszystko može l^d vpierv omdvione.
Tagže mogę udzielid dobrę informacy^ tym, ktdrzy chc§,
jaki proceder otvorzyd, vskazuj^c mu najdogodniejsze
miejsce do sztoru, kovalstva, mlyna do drzeva rznięcia
(tartaka) i mlyna do mleva męki.
Mam ja juž niektdre z tych, ale te są moję viasnodcię,
lecz gotdv jestem sprzedad je dobrym nabyvcom za nizkę
cenę i po przystępnej vyplacie.
(Grazing and Pastorės.)

ZIELENIZNA I PA8TWI8KA.
Wszelka žyvizni ma pod dostatkiem zielenizny, jako
to: koniczynę, tymotkę, viczkę, i vszelkie inne gatanki
rodlin vybujaję v obntodci po calym lesie, a chociažby
tam kilka tysięcy bydla jeszcze vięcej przybylo nad to, co
juž tam jest, to jeszcze vszystko będzie mialo paežy obficie
až v pdžnę jesien, gdyž bydlo žeraje po lasach pravie až
do Grudnia.
>
Z rozkoszę patrzy się na te gromady bydla po lasach
ubadajęce svobodme na tych pastviskach vdrdd rozlicznych piękuych stramykdv, povabnych drzev, zarodli,
oplotkov darzęcych milym cieniem i szurnem v czasie
opalu i burzy.
Na zimę zaopatrzony jest každy v obszeme i vygodne
stajnie, dla vszelkiej žyvizny, zdrzeva z vlasnego grunto.

(Good Markets and good Prioes.)

DOBRE TARCI I DOBRE CENY.
Bardzo jestežmy oszczędivieni tem že možemy osięgnęd
dobre ceny za vszystko co mamy na sprzedaj, i že možemy
kapid vszystko tanio co potrzebiajemy v sztorach.

teras, jak i gdzie farmę kapid, na ktorę pravdzivę drogę pc
się o tykiet i jakie pakiety z sobę zahierad.

Wielu pisaio:

Odebralem Tvoję druki, a te mnie vielce zadov
bo jestem teraz zupelnie dobrze objadniony o *]
kolonij Hofa Parka i Pulaski.

Niektdrzy piszę: Proszę nie zapominad o mnie, nie wykredlad
nazviska z księžek i przeniedd je z innemi do
księžki.
Najvięcej prosi: Poselam 100 dol. zadatka na farmę 5 mil od
tora, ach jak będę szczędliwy gdy tem się sprovad

JAK MOŽNA ZIEMI NABYČ.
Z ovej dlugiej Iisty moich farmerdv, može czytelnik
odnajdzie niejednego znajomego i nabierze ochoty osiedc
się tam takže.
Zyczeniem mojem jest že každy chcacy kupid ziemię
povinien przybyd i zobaczyd ję sobie osobišcie, alboviem
przekonawszy się e vszystkiem będzie z povrotem rozpoviadal svoim przyjaciotom co vidzial i będzie ich
z pevnošcię zachęcal do kupna takže, z czego najlepiej
korzystad mogę ei, ktdrzy nie maję czasu do podrdžy na
oględy, albo ktdrzy chcę oszczędzid pieniędzy na podrdž
do oględzin, i mogę kupid na stovo.
Taknn atoli radzę to, že mogę pisad do swoich przyjacidt
žeby im ziemię dla nich vybraK, a gdyby mme. wybdr
povierzyli to im tež chętnie się przystužę.
Ja znam
každy kavai ziemi v calej mojej kolonij bardzo dobrze,
ponievaž miatem juž trzech dobrych miernikdv ktdrzy
každę czterdziestkę ziemi gruntovnie zbadali, a ja z nimi
pordvno v tem pracovatem, a vięc znam tak jak každy
kviatek v ofisie, i mogę zadovolnid každego takim kavatkiem ziemi jakiego sobie každy sam žyczy, bo jak juž
povyžej powiedziatem, dobrze zrobi ten kto sam osobišcie
sobie vybieTze.
(About Improving the Land.)

Žyznodd ziemi przedstavia nam najlepiej następuj^ca
tabela:

Wiemy

O POLEP8ZENIU ZIEMI.
Wielu prosi mnie ažeby im kazad vyczyšcid kilka akrow
ziemi, a zndv inni polecaję'mi podjęd się vybudowania
domu dla nich. Ja podejmuję takie polecania, ponievaž
ludzie v mojej kolonij sę vstanie to wykonad i to w odpoviednim czasie i porze roku, i wyvięžę się z tego przynaležnie, a vszyscy ktdrzy mi to povierzyli byli zupelme
z podjętej pracy zadovoleni skoro się na farmy sprovadzili,
i zastali juž skromny dom do vprovadzenia się, zamiast
cisnęd się z sęsiadem przez parę tygodni, z czego często
zdarzaję się nieprzyjemnošci pomiędzy niezaznajomionemi
jeszcze z sobę familijami, a najwięcej dla tego, že przybysze myšlę vystavid dom v parę dniach, a to trva często
parę tygodni i z tęd povstaję niesnaski.

Wiedz Pan, že po przeczytania Panskich drukdv o kolonij, to 1
Eoviadam dzięsięd familij tek się rozgorącžkovali
oloniję, že ani ich vstrzymad tak się vybien
Was.
Wiemy teraz, — že biedny czloviek najprędzej može przyjšd do
v Hofa Parku i Putaskim, bo tem može się ok
matym zadatkiem i odplacid zvolna sumę zakapnę.
Wielu pisaio :

Žaiste przedzivnie Tvoja kolonia vzrasta i nad
się rozvija i bardzo mnie cieszy, že się farmero
dobrze tem povodzi.

Najvięcej prosi: Sprzykrzyto mi się
furmanem, pdjdę na
vybiorę i zadatek odešlę.

pod be
mi nu

Wiemy teraz, co to za kavai ziemi jest 40 akrdv, že to jest daleko
aniželi sam się spodzievatem.
Wieln pisaio:

Jak widzę vszystko rozsprzedasz, a zachovajže
farmę dla mnie.

Niektdrzy piszę: Odebralem list z Pulaskiego od mych krewnyc
mi pisali že jest prawdę co piszecie, bo im si
dobrze povodzi.
Najvięcej piszę: Tak mnie ludzie oblegli z dopytaniami o
koloniją Panie Hof že nie ma rady, przyšlij
papierdv i map z nazviskami farmerdv, bo
blizko swoich vybrad.

Wielu pisaio:

At tod ludzie tak mnie nachodzę i Tvoję
rozbieraję, že sobie rady dad nie mogę.

Niektdrzy piszę: Juž wierzę že tem jest lepiej u Hofa jak gdzie i
bo w Pulaskiem sam bylem, jadlem i pitem, i d
doezekad kupię i pocięgnę.
Najvięcej piszę : Poryvaję mi mapy i papiery jakby jakie zloto
išd na te farmy.

(About Fatm Tools, Cattle and Horses.)

O NARZĘDZIACH FARMER8KICH, BYDLE I
KONIACH.

Tu odnas mndstvo ludzi zatęsknilo na farmy, a wszystko chce
Hofa Parku i Pulaskiego.

W szystko to možna nabyc bardzo przystępnie v samej
kolonij i w pobližu tejže do okota; i niepotrzebuje nikt*
zaopatryvad się v nie prędzej až mu juž sę zupetnie
potrzebne.

Wielu pisaio:

(About the Best Time to commence Farmership.)

O NAJLEP8ZEJ PORZE ROZPOCZĘCIA
FARMERKI.
Nie robi to rdžnicy v jakiej porze kto przyby va zakupid
sobie ziemię, i viela przyježdža zakupyvad podezas zimy.
Najlepszę jednakžę porę do rozpoczęcia pracy v ziemi
jest czas od lgo Maja do lgo Pazdziernika.
Ci atoli, ktdrzy rozpoczynaję pracę v roli podezas zimy,
albo zarychto v viosnie nie najlepiej sobie postępuję.
(Church, Convent and School.)

KOŠCldt, KLA8ZTOR I 8ZKOLA.
Posiadamy piękny novy košeidt i klasztor w Putaskim
zabierajęcy razem 161 stdp frontu a 136 stdp dtugošei, a
drugi juž novy košeidt v Hofa Parku 40 przy 80 stopach
objętošci i kilka szkdl v obszarze naszej kolonij.—
Tyle juž byto pisane o naszem klasztorze X. X. Franciszkandv v Putaskim, že czytelnicy sę juž až nadto poinformovani o naszem nadzvyczajnem postępie, ktdrem nasza
kolonija przevyžszyla vszystkie inne w Ameryce, ve
względzie ko^ciotdv i szkdt, a to jest vtadcivym povodem,
že tak licznie zakupuję tu ziemię i sę vszyscy z tego
zadovoleni.
(Advice hov to send Money.)

8PO8OB PRZE8ELANIA PIENIEDZY.
o
Tym co chcę przesylad pieniędze na zadatek ziemi, a i
tym co maję przestad odptatę zvracamy uvagę na następnjęcv sposdb przesetki:
Pieniędze mogę byd bezpiecznie przesytane v następujęce 4 sposoby :
1. Možna vyknpid v banku Draft, (vežei) i ten mi v
lišeie przestad.
2. Možna vykupid na poezeie Money order i ten mi v
lideie przestad.
3. Možna idd na Ezpress ofis, tam vykupid order i do
mnie pocztę v lišeie przestad.
4. Možna viožyd pieniędze v kopertę odemnie przestanę, poj&S ztem na Ezpress ofis, a tam zapieczętuje się ten
list lakiem i zostanie do mnie przestany.
Niektdrzy przesylaję pieniędze v liscie registrovanym,
lecz to nie jest tek- pevnem, jak v te cztery povyžej vymienione sposoby, po mimo to ii i teka przesetka tež mnie
zavsze doszta.
Koszta takiej przesetki yynoszę najmniej 10c, ale i nieco
vyžėj przy každej ztych pięciu przeseiek, a ja za odebraniem pieniędzy vysyiam natychmiast pokvitovanie z odebrania tychže.
(Hov to Cotne.)

O PRZYJEŽDZIE.
Kto chce na koloniją przybyd, niechaj vprzddy napisze
legrafoje
mme.
lubtelc'-* do
J-----*
>id naiežy tykiet na najkrdtszą i najlepszę kolej,
Kūpi'
niechby i nieco
‘ >co drožy kosztovala.
Kupuj<;ie tylko tykiet do Milvaukee, alboviemL z Milvaukee jedzie się zndv innę kolęj^.
Jest to najlepszy ėpoedb, kto piervszy ras tu jedzie za
kupnem zieipi, i nęmydli się potem do povrotu, lub kiedy
chce na dobre prŽybyi? i gospodarstvo rozpoczęd.
Na vszelkie zapytama chętnie odpoviem každemo
listovnie kto tego odemnie zažęda.

Z Z HOF,
Jfihoaukte, Wit.
Proezę przyili mi parę map i inne piękne pisma o kolonij, albo
viem chcemy je do naszych przyiacidl rozestad.
Przekonaličmy się te vszystko co podajesz v gazetach i v cvrkularzach jeet rzeczyvistę pravdę, bo i my tu jestedmy z vszystkiego
zupetnie zadovoleni i pragniemy zaviadomid o tem naszych prayjaciol by i oni ta przybyli co najprędzej i oknpili się. Alboviem nie
može byd nigdzie lepszej kolonii v Ameryce, ani oo do potoženia, ani
dobrocį ziemi, targdv, klimato, ni tež v budulcn, jak tu dla nas
polakdv.
Mamy tu takže bardzo dobrych i milych księžy i braci zakonnych
ku nam farmerom, a i naši urzęonicy, ąjžymerzy i roadmastry staraję
się zadavalniad nas v každym wzgl$įde. To tež kto tu byl u nas
praed 4ma i 3ma laty, to teraz rozpoznsč - nie može jakžedmy to się
podniedli.

Ja mam mato jeszcze zasobdv, ale gdy się t
Polakiem, to mu mdvię :—Ty masz juž dosyd pie
na kupno farmy, idžže i kupuj w Putaskim i u
tež dla mnie, bo porozbieraja i nam nic niezostavi

Niektdrzy piszę : Papiery i mapy tak mi rozebrali jakby byly ich \
przyšlij mi więcej, bo sam niemam ani jednego.

Najvięcej piszę: Skoro moję property sprzedam przyjdę do
Panie Hof na farmę, bo robotą po miastach za nic.
Mdvię tu teraz povszechnie : Za nic lota i dom, bo jak nie ma
to ich nie ugryziesz, ale farma v Putaskim to gr
te nas wyžyvi bez bosą i formana.

Wiemy teraz, že najlepszym sposobem zaviadomienia naszych prz
v Europie o ziemi i farmach tu w Ameryc
rozeslanie drukdv o kolonij Hofa Parku i Puiask
tem jest wszystko dokladnie opisane.
Wielu się pyta:—czy tem sę dcrosle piękne dzievczęta do ožei
kolonij ? Na to odpoviadam natychmiast, že s
niektdre poženity, jeszcze sę do nabycia i będ
dorastaję rumiane jak pęczki rdžy.
Kilkų pisaio :—Wielu agentdv zaviodlo nas przy zakupnie farm i oi
a po nievezasie rorpoznališmy jak nie milo mi
pomiędzy inno-plemiencami i vyznaniovcami, i
posprzedamy tu svoje i pdjdziemy do Hofa P;

Kolonišci piszę:—Dzięki Ci z naszej kolonij a przedewszystkien
dva tartaki przez ktdre zarabiamy pieniędze j
. sprzedažę odziemkov. Wszelka nasza ziemia jest pi
niegdrzysta, tak rdvna, že na každej czterd
možna užy vad maszyny. Nasze drzewo jest vy
proste i bardzo przydatne na narzędzia gospoda
tartaki z Hofa Parku i Pulaski mogę dosl
doroeznie mndstvo budulcu do Milvauke i Chicag

Kilkų kolonistdv pisze : Chcęc požyczyd pieniędzy na grunt to n
dynczej wystavia się papiery na bank najbližszy k
a na pevne mamy pieniędze na te papiery. I
najlepszym dovodem, že mamy dobry tytul p
na nasze farmy za co jestedmy Ci bardzo vdzięczi
Inni piszę :

My tek naszę ziemię polnbilidmy iž v uniesieniu zad
nia na ręka bydmy cię nosili, za to iž nam Pan tek
ziemię sprzedaled.

Niektdrzy piszę: Wzalęczenia przesytam $100.00 na vybnd
domn z drzeva na moim gruncie, tek dobrego jak
dolardv stanęd može.

Wieln pisze :

Przesytam $50.00, i proszę, kazad vyklirovad mi 5
ziemi, a po pdžniej nadedlę pieniędzy na pobod
domu.

Poczynaję pisad : Przesytam $10.00 na kodcidl, A to mi podnies
todd mojej farmy i poblogoslavi že będę mdgl
žniej i vięcej na kodcidl ofiarovad, bo ofiara te
’stnę aniželi npiększenie fan
farmy. J
vięcej korzystnę
v, . .
’ ieszeni
boviem podobiefistvo,
jakby z jednej ki
idzy tel
tek šame
a v dragę vložyl. Mydlę tež že i arudzy
co oknpili tem ziemię i pdjdę za imoim
—
przy
przesylajęc jak ja pieniędzy na kodcidl.

Wielu pisze : Tak jestedmy oniesieni i rozmilovani v Pafiski
kach i mapach, že nam vieczory za krdtkie do o
vania ich i często do pdtnocy przesiadajemy.
.
. •
---------------------Pevien znajomy mi picai. Przybyvaj, bo možesz odebrad
tysięce aolardv ($4000.00) zadatku od 8 miu,
chcę od ciebie granta kupid.
Ten sam pisze pddniej: Przyježdžaj zodv, bo jest ta vięcej di
kupedv. Sprzedaled ovym.8 mia i potem 6 ciom
a vięc 14 tom razem v 2 dniach tylko na moję
dnie pismo, i jestem pevnym že i tym novo zgtass
się sprzedasz, skoro v krdtce przyjedziem.
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