
X

242 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS., GEGUŠO (MAT) 30 d. 1916 m.

Organas Am. Lietuvių Rymo-katalikų šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos.TeL 620 s* Boston

1.000 NARIŲ A. L. R. K. MO
TERŲ SĄJUNGAI IKI 

SEIMO.
Sujuskite, sesers sąjungie- 

tės,_ kad jūsų garsingoj orga
nizacijoj atsirastų tūkstantinis 
skaičius iki Seimo.

Entered as second-class matter September 22 1915. at the post office at Boston, Mass.,under the Act of March 3,1879.
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1.000 NARIŲ LIETUVIŲ 
DARBININKŲ 

SĄJUNGAI 
IKI 

SEIMO!
Sujuskite, broliai sujungi* 

čiai, kad mūsų organizacija 1 
skaičiaus sulauktų iki pirmo i? 
seimo.

I 
I 
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Bulgarų pulkai įsiveržė Graikijon
Rusų atstovai apie lietuvių liuosybę

Kun. Dr. Bartuškos 
laiškas

Gerbiamieji:, —

Esame Kopenhagoje. Čion 
esama Centralinio Komiteto at
stovo p. Savickio, kuris iki šio- 
liai nėra dar nieko pozytivio 
nuveikęs. Girdėties, kad at
važiuoja čionai kun. Stepona
vičius iš Friburg ir mano su
daryti komitetą nelaisviams 
šelpti. Čion veikia rusų rau
donas kryžius. Jo užveizda 
yra žydas-advokatas. Iš pa
sišnekėjimo pastebėjom, kad 
lietuviams būtų parankiausia 
susidėti su rusų komitetu, ku
ris veikia oficialiai ir yra vo
kiečių valdžios pripažintas. 
Sujungus lietuvių komitetą su 
rusų, būtų galima veikti iš- 
vieno. Per šį komitetą Ame
rikos lietuviai lengvai galėta 
sužinoti apie savo brolius, ku
rie prieš karę buvo kariumenč- 
je, ir apie kuriuos dabar nie
ko nežinoma. Sužinotų, ar 
jie gyvi ar mirę, ar nelaisvėn 
patekę. Jeigu patekę nelais-| 
vėn, tai juos galima būtų su
rasti per Raudonąjį Kryžių, ir 
šelpti, to giminėms norint, ma
tomai reikės Amerikos lietu
viams turėti čionai savo atsto
vas, jeigu kas kitas nesugebės 
to visko atlikti. Viena kad j 
Amerikos visuomenė turėtą 
tuomet didesnį pasitikėjimą, 
antra kad amerikiečiai, kaipo 
praktiškesni žmonės daugiau 
pozytiviai dirbti galėtų. Lau
kiam čionai p. Yčo, kuris gal 
atvyks už poros savaičių ir su
organizuos lietuvių komitetą. 
Kuomet lietuviai turės oficiali 
Raudono Kryžiaus komiteto 
skyrių, bus galima gal (jeigu 
anglų valdžia pritars) siųsti 
čionai, bei į Stockholmą dra
bužių, lietuviams belaisviams 
ir Lietuvos gyventojams. A- 
pie tai pašnekėsime su Raudo
nuoju Berlyno Kryžių, ten nu
važiavę. Iš Kopenhagos iš
važiuojam 25 d. balandžio. Į- 
duotą Rutkauskui telegramą, 
prašant žadėti} pinigų, nega
vome jokio atsakymo. Mes 
manėme sulaukti nors šiokios- 
-tokios žinios, bet apsivylėme. 
Mes galvojome, jeigu neduo
da žinios telegramų, tai pasi
ryžęs yra siųsti pinigus. Tele
gramų atsiųsti pinigus skyrė
me nors 2 savaiti. Nesulaukę 
telegramų žinios nei pinigų, 
manėme kad pačtu išsiuntė pi
nigus. Tam skyrėm 23 die
na®. Bet ir to nesulaukę, nu
tarėme važiuoti Lietuvon, nes 
širdis ten traukte-traukia ir 
nebesama daugiau jėgų, kad i 
laukti nelaimingų pinigų. Rei
kalingus raštus turiu. Užpe- 
čėtijo vokiečių konsulis mano 
nekurius raštus (adresus), ka
rius dabar galėsiu lengvai per
vežti namon-Lietuvon.

Lietuvoje vargu mums pa
vys prabūti ilgiau kaip mėne- 
sis. Bet vis-gi gerai, kad ga
lėsim nors Kauną pasiekti.

DARĖ OPERACIJĄ 
KARALIENEI.

Švedijos karienė Viktorija 
netikėtai gavo ausies uždegi
mų. Reikėjo daryti operaci
jų. Operacija nusisekė.

Holandija 
stiprinasi

BULGARAI ĮSIVERŽĖ 
GRAIKIJON.

Iš Londono pranešama, jog 
keli pulaki bulgarų kariuome
nės Įsiveržė Graikijon ties Ru- 
pel Pass. Graikų kariuomenė iš 
tų vietų pasitraukė be jokio 
pasipriešinimo.

Delei bulgarų Įsiveržimo 
graikai baisiai sujudo ir žada 
tuojaus pareikalauti, kad Vo
kietija atšauktų atgal savo ka
riuomenę. Gi vokiečiai nei ne
mano atgal trauktis. Jie sa
ko, kad Graikijos teritorijos 
jiems reikalingos strategijos 
žvilgsniu; vien prižada, kad po 
karei užimtas teritorijas sugrų- 
žins graikams.

gi “Darbininko” antrašu: 242 
W. Broadvvay, So. Boston.

Laukdami žinių, kuopų ats
tovų ir svečių, pasiliekame,

Su tikra pagarba
LDS. Seimo Rengimo 

Komisija.

I rėte augštą garbę mūsų išeivių 
i lietuvių kolionijai Londone sa
vo atsilankymu. Mes lietuviai 
šiame laike pergyvenome bai- , 
šią tragediją: 3 milijonai mūsų 
brolių iš priežasties geografiš- , 
ko padėjimo atsidūrė tarp ; 
dviejų ugnių!

Šalis mūsų tėvų ir prosenių 
išnaikinta ir užimta mūsų se
nobinių priešų. Vaikeliai ne- ! 
teko tėvų, moterys vyrų. Žy
mi dalis gyventojų turėjo ieš
koti prieglaudos tolimose gu
bernijose Rusijos.

Kokias kančias ir kokius 
vargus kenčia mūsų broliai li
kusieji Lietuvoje dar rankose 
neprietelių, mes tikrai nežino
me, bet sulig žinių mažai te
ateinančių padėjimas mūsų> 
tautos yra baisus. .Jos kančios 
pasididina dar ir tuomi. kad 
ji jokios pagelbės iš niekur ne
gauna. visų užmiršta, vien tik 
savo likimui palikta.

Bet neveizint šių visų var
gų ir kančių, neveizint visų 
karės baisenybių, mes lietuviai 
tikime tvirtai, kod po vėtrų 
karės, po pergalės priešų už
stos geresni laikai ir išsipildys, 
kūnu stosis visi idealai, var
dan kurių ši baisi karė yra ve
dama ir ateis valanda, kurioje 
mes lietuviai galėsime grįžti 
savo tėvynėn ir ramiai darbuo- 
ties kaipo liuoši piliečiai liuo-i 
sos ir didžios Rusijos.

Šis tikėjimas į geresnę ir 
šviesesnę ateitį stiprina mūsų 
jėgas ir priduoda ištvermės pa
kelti visus vargus ir kančias.

Jūsų atsilankymas ne vien 
dėl mūsų išeivių Londone, bet 
ir dėl visos mūsų Tautos pasi
liks dideliai svarbiu ir atminti
nu. Dar kart išreiškiu Jums 
nuoširdžią padėką, atjausda- 
mas visą svarbą Jūsų atsilan
kymo Duok Dieve susitikti

I geresnėse sąlygose.
Po mūsų klebono dideliai 

gerbiamų svečių pasveikinimui 
mergaitės Įteikė jiems po gė
lių “bunčiuką,” o Adela Štei- 
niutė dar ir padainavo. Kal
bėjo pirmiausiai p. Yčas, po 
juomi V.. J. Gurka ir vice-pre- 
zidentas Dūmos A. D. Protopo
vas. Širdingai sveikino lie
tuvius kaipo savo piliečius ir 
pilni vilties pergalės priešų vil
tį mums darė gražesnės laimin
gos ateities, kad po karei ga
lėsime grįžti kaipo liuosi sū
nus ir dukters liuosos Lietuvos. 
Apleidžiant svetainę p. V. J. 
Gurko dar kartą prabilo: “Dar 
kartą leiskit man jus pasvei
kinti ir palinkėti jumis sugrįž
ti į jūsų liuosą Lietuvą.”

Kaip buvo girdėti visi ats
tovai buvo labai užganėdinti 
šiuomi apsilankymu. Pribuvo 
kliubo svetainėn 8:45 m. vak., 
apleido 10:30.

Turinio kalbų nepaduoda, 
ba bus anglų ir rusų laikraš
čiuose, išvadžiojimus iš šio 
fakto ir-gi palieku visuomenei, 
ba tai per svarbus atsitikimas 
mūsų istorijoje, tai užtekėji
mas aušros kuri nurodo artymą 
mūsų Tautai liuosybės saulę.

Apart virš minėtų gerbiamų 
svečių atlankė dar mus p. Na
ruševičius Maskvos inžinierius.

Kaune gyva bėda, turtingiems 
žmonėms iš ten išvažiavus. Ti
kiuosi, kad gavote atsišauki
mus Kaimo lietuvių komiteto Į 
Stockholmo lietuvių komitetų. 
Ten badas, anok to atsišauki
mo. Pabaigoje gegužės ma
nome būti Friburge.

Kopenhagoje, kaip lyginai 
ir Stoekholme prikimšta sve
timtaučių. Gyvenimas praga
riškai pabrangęs. Neužsisakius 
iš kalno kotelio nebegalima 
gauti vietos. Mūsų pinigėliai 
iš Amerikos atsivežti baigia 
nykti. Nežinia ar užteksime 
mes Lietuvoje. Raikės visur 
derėtis, kad delegatų neluptų. 
Viską Lietuvoje sužinojus gal 
reikės važiuoti į Londonu pas 
E. Grejų. (Šiuomi prašau ma
no ir Bielskio vardu atsiųsti 
Friburgan kuogreičiausiai pi
nigų. Siųskite po $400.00 iš
viso $800.00. Kas liks, jei
gu liks, sugrąžinsime. Gal 
dar reikės atspauzdinti politiš
koji Į popiežių peticija. — Bū
nant Stoekholme, šnekėjom su 
Augštuoliu apie literatūrų. Ši
sai apsiėmė tų klausimų gvil
denti su Yču ir mumi apie re
zultatus pranešti. Jisai pats 
galėtų, būk, porų brošiūrėlių 
parašyti. Sudaręs projektų 
brošiūrų, palikau Aukštuoliui. 
Darbininkui reikėtų gvaran- 
tuoti 300 kronų pragyvenimui, 
neskaitant supirkimo literatū
ros ir kelionės išlaidų. Tiki
mės vis-gi tų klausimų išrišti 
Šveicarijoje, jeigu atvyks ten 
Yčas su Šilingu.

Rašykite mums žinių ir su
manymų Friburgan.

Su tikra pagarba
Kun. V. Bartuška.

M. Yčas ir R. 
Karuža Londone.

Londonas. — Pereitos su- 
batos rytų (6 gegužės) pribu
vo Londonan 18 Rusijos atsto
vų. tarp jų ir Lietuvos ger
biamas atstovas M. M. Yčas. 
Nedėlios vakare nepaprasčiau
sia garbė patiko mus, o kartu 
ir visų mūsų Tautų: atlankė 
mus 8 atstovai: Grovas D. A. 
Olsufievas, A. V. Vasiljevas, 
V. J. Gurka atstovai Valstijos 
Tarybos ir vice-pirmininkas 
Durnos. A D. Protopovas, A. 
J. Šingarevas, A. A.Oznabiši- 
nas ir M. M. Yčas.

Svečius sutiko mūsų klebo
nas kurs sekantį tarė pasvei
kinimų (rusų kalboj) nuo 
Londono lietuvių:

PASVEIKINIMAS 
ATSTOVŲ.

Maloningi Ponai!
Labai jaučiuosi laimingas tu

rėdamas garbę pasveikinti 
brangius svečius, kurie pada-

c

HOLANDIJA STIPRINA 
SAVO KARIUOMENĘ.

Holandijos valdžia, prisibi
jodama iš kariaujančių viešpa
tijų pusės sulaužymo jos neut
ralus pozicijos, nenustoja sti
prinusi savo kariuomenę ir pa- 
rubežio fortus. Šiuo 
Holandijos armija jau siekia 
400.000 žmonių.

laiku
I

i

Serbai pagelbsti 
talkininkams.

SERBŲ KARŲTOMENĖ 
SALONIKUOSE.

Paryžiuje oficialiai paskel
bta, kad serbų kariuomenė, 
skaičiuje 100.000 kareivių, pri
buvo ant Salonikų, kur padės 
kariauti talkininkams.

1

Rusai užpuldinėja 
vokiečius.

Petrogradas. Vokiečiai pa
staruoju laiku buvo pradėję 
smarkiau veikti ties Drisviatų 
ežerų, bet rusų užpulti, buvo 
priversti pasitraukti atgal.

VOKIEČIŲ ORLAIVIAI 
TIES RYGOS INLAN-

KA.

Londonan pranešama iš Pet
rogrado, kad keletas vokie
čių orlaivių pasirodė ties Ry
gos inlanka ir pradėjo iš oro a- 
takuoti rusų pozicijas ant Da- 
leno salų. Rusams pasisekė 
vokiečių orlaivius nubaidyti 
šūviais iš anuotų. _

AUSTRAI APLEIDŽIA
ALBANIJĄ.

Roma Bulgarų ir austrų 
kareivija šiomis dienomis pasi
traukė iš keletos Albanijos ku
nigaikštystės vietų.

Apleistose vietose austrai 
suorganizavo prie lenkų vietos 
gyventojams valdžių, bet val
gomaisiais produktais visai al
banų neaprūpina. Kaip pra
nešama, tenai labai stokuoja 
duonos ir žmonės badu miršta.

Šiandien pribuvo dar vienas 
garsus ir dideliai gerbiamas 
svečias p. Karuža iš. Amerikos.

Rytoj, tai yra 9 d. šio mėne
sio išpuola 10 metinės sukak
tuvės Durnos. Ruošiamės pa
siųsti pasveikinimų. Te gy
vuoja klesti ir žydi, teleidžia 
šaknis kuogiliaisiai ir skleidžia 
lapus liuosybės kuoplačiausiai, 
kad po jų pavėsiu visiems Ru
sijos piliečiams būtų kuoge- 
riausiai.

(“Išeivių Draugas”)

1

SUGRĮŽO PRIE DARBO.

Springfield, Mass. — Fiske 
Rubber kompanijos darbinin
kai streikavo nuo gegužio 19 d. 
Streikavo 2.500. Kompanija 
pasiūlė šiokius tokius pageri
nimus, streikininkai priėmė ir 
sugrįžo darban.

Pranešimas
Lietuvos Vyčiams

PRANCŪZŲ PRANEŠIMAI.

Paryžius. Cliampagne pro
vincijoj prancūzų artilerija su
sprogdino vokiečių amunicijos 
sandėlius Ville sur Tourbe a- 
pielinkėse.

Thiaumo’nt apielinkėse neį
vyko jokių permainų.

Argonne provincijoj Haute 
Chevauchee - prancūzai užėmė 
keletu vokiečių pozicijų. Al- 
zacijoj vokiečių antpuoliai at
mušti.

SURADO VILLOS 
LINDYNĘ.

Columbus, N. M. Iš Chihuo- 
hua pranešama, kad Carranzos 
kareiviai surado Vilios slapsty
mosi vietų. Sakoma, Vilią 
esąs Jiminez apielinkėse. Bet 
sugauti Vilios vistiek negali. 
Buvo kelis-syk paskelbti, jog 
Vilią jau esųs užmuštas, bet 
matyti Meksikos bandito ir ku- 
lipkos neima, jei jisai vis iš 
numirusių prisikelia.

PAKĖLĖ ALGAS.
Troy, N. Y. — Troy Collar 

firmų darbininkėms pakelta 
algos ant 10 nuoš. Toms fir
moms dirba 20.000 merginų.

UŽTROŠKO.
Lewiston, Me. — Elmer A. 

Currier užtroško su savo pačia 
nuo gazo. Jie buvo po 60 
metų amžiaus.

PASIBAIGĖ STREIKAS.
New London, Conn. — 1000 

darbininkų streikavo tris sa
vaites. Po to sutiko dirbti 45 
dienas už senų algų, o po to 
gaus po $2.25 dienoj už 8 vai. 
darbo.

VIRŠIJA LONDONĄ.
Su v. Valstijų didžiausysis 

miestas New York savo vaizba 
viršija Londoną. Iš New Yorko 
išgabenta ir Įgabenta į jį už 
$200.000.000 daugiau, negu 
Londonan. New Yorko pirk- 
lybą pakėlė karė.

BRANGUS RADINYS.
New York. — Flushingo 

sandėlyje buvo padėta skrynia. 
Ji ten išbuvo 40 metų ir niekas 
nežinojo kas joj yra. Dabar kai 
atidarė, tai rado skrynutę su 
pinigais ir auksiniais laikro
džiais. Visas radinys vertas 
$7.000.

DOVANA MIESTUI.
Bethleem, Pa, — Chas 

Sehwab, prez. plieno kompani
jos, pažadėjo miestui pasta
tydinti salę koncertams už 
$100.000.

KEISTAS VIŠČIUKAS.
Oswego, N. Y. — Vištinin- 

ko Dėsmore viena višta išperė
jo labai keistų viščiukų. Tas 
viščiukas turjs keturias ko
jas ir tris sparnus.

L. D. S. Seimo
Delegatams ir svečiams

Lietuvos Vyčių IV Kongre
sas jau nebetoli. Liepos 10 ir 
11 dd. Wilkes-Barre, Pa. šv. 
Trejybės parapijos bažnytinėje 
svetainėje, Meade ir South ga
tvių kertė, įvyks Liet. Vyčių 
organizacijos IV Kongresas, į 
kurį nuoširdžiai ir kviečiama 
atvažiuoti kuodaugiausia L. 
Vyčių kuopų atstovų, _o taip- 
pat ir gerb. svečių. ..

Vyrių organizacija auga, 
plėtojasi; Amerikos lietuvių 
jaunimas suprato organizacijos 
darbo svarbą ir spiečiasi į vie
ną milžinišką kuopą ir išsijuo
sęs dirba Tautos, Tėvynės ir 
Bažnyčios naudai. Kad dar 
geriaus ir pasekmingiaus būtų . 
galima augštam ir prakilniam 
tikslui padirbėti, reikalingi 
mums, vyčiams bendri pasi
tarimai ir pasikalbėjimai Liet.

Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos Seimas bus šiemet liepos 
3 ir 4 dd. So. Bostone. Posė
džiams paskirta graži ir patogi 
šv. Petro parapijos bažnytinė 
svetainė.

So. Bostono lietuviai darbi
ninkai, labai norėdami susipa
žinti su visų Amerikos lietuvių 

i kolonijų darbininkėmis ir dar
bininkais, nuoširdžiai kviečia 
į L. D. Sąjungos Seimą atva
žiuoti kuodaugiausiai L. D. S. 
atstovų. Atstovus, atkelia
vusius iš kitur žada pas save su veikėjų — atstovų. Kuo- 
ant buto laike Seimo priimti daugiau bus atstovų, geresnių 
bostoniečiai. Jei kurie iš de- nutarimų galime tikėtis, 
legatų norėtų apsigyventi vieš- Wilkes-Barre ir apielinkių 
bučiuose, bus nurodyta pigios Vyčiai žada delegatus ir sve- 
ir patogios vietos apsigyveni- čius labai viešingai sutikti ir 
mui.

Vyčių IV Kongresas įvykstan
tis šiemet Wilkes-Barre žada 
būti labai svarbus; bus pakel
ta daug klausimų, kurių ap-. 
kalbėjimui reikalinga gero ir 
naudingo pasitarimo mūsų vf-

jiems patarnauti. Todėl su- 
Laike Seimo bus surengta bruskite L. Vyrių kuopos, su- 

delegatams ir svečiams pietūs, juskie Amerikos lietuvių jauni- 
Labai prašytume, kad L. D. S. me ir visi rengkitės prie L. Vy- 
kuopos, arba patys išrinktieji čių Kongreso.
atstovai malonėtų mums pra- Neužmirškite, kad mūsų vi- 
nešti, kada ir kiek pribus. Tos Sų darbų laukia Amerikos ne
žinios mums būtinai reikalin- tuviška visuomenė.

J. E. KAROSAS.
L. Vyčių Pirmininkas.

gos prisirengimui prie Seimo 
iškilmių.

Būtų labai pageidaujama, 
kad kuopų atstovai ir svečiai 
apie savo pribuvimų į Seimą 
praneštų kuogreičiausiai ar 
bent nevėliaus, kaip dvi savai- 
ti prieš Seimą. Iki 19-20 bir
želio norėtume sužinoti nors 
aplamai kiek L. D. S. Seime 
dalyvaus kuopų atstovų ir sve
čių.

Bus taip-gi atstovų ir sve
čių palinksminimui Seimo die
nų vakarais rengiamos pramo
gos, į kurias ir-gi kviečiame 
gerb. delegatų ir svečių atsi
lankyti.

Tikimės, kad L. D. S. kuo
pos, jų atstovai ir gerb. sve
čiai malonės mums trumpu lai
ku suteikti prašomų žinių.

Delegatai ir svečiai atva
žiavę į So. Bostoną yra kviečia
mi tiesiog “Darbininko” Re- 
dakcijon, 242 W. Broadway, 
kur vsiems bus suteikta žinių 
apie Seimą ir nurodyta vietos 
apsigyvenimui.

Pranešimu* apie savo pri-;

ĮŽANGA 100 UŽMUŠTŲ 
“ĮŽANGA 100 UŽ
MUŠTŲ MUSIŲ.”

Bentonville, Ark. — šio mie
sto vaikai pėtnyčių vakarais 
turi progų matyti judamus pa
veikslus be pinigų. Vienas 
didžturtis, judamųjų paveiks
lų savininkas prie teatrėlių 
padėjo iškabų: “Admission 
100 Dead Flies.” O tų, kurs 
atneš tų vakarų didžiausių mu
sių skaičių, tai dar gaus dy
kai penkis tikietus viršaus.

Vaikai su didžiausiu uolu
mu gaudo muses. Gyvento
jai sako, kad tame mieste mu
sės bus retenybė.

MISIJOS INDIJOJ.
Atlantic City, N. J. — Pres- 

byterionų kun. Lukas pasako
jo apie pasekmes misijų toli
mose šalyse. Pasakė, jog 
Tndijoj per pereitus metus pa- 

_________ ________ krikštyta buvo 100.000 netikė- 
buvimą garbinmiaji delegatai Pilsč katalikų tiky-
ir svečiai malonės prisiųsti ir į°je, ir pusė protestonų tiky-



Eina iš So. Bostono utarninkais, ketvergais ir subatomis
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų Sv. Juozapo 

Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos kaina:

Metams tris kartus savaitėje--------------------------$3.00
Pusmečiui ” ” ” -________________ $1.50
Utarninko ir ketvergo at skiri numeriai po ----- 2c.
Subatiniai numeriai po________  ____________ 3c.
Laiškus, korespondencijas pinigus siųskite adresu:

“DARBININKĄ S,”
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

“DARBININKAS”
(The Worker) 

The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by 

St Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor. **?**■*■ 
Subscription Rates:

Y early__________________________________________$3.00
6 months______ ________  ______________________$1.50

Advertising rates on application 
Address all communications ūo

DARBIN INKAS,
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

< 
į 
r K r‘ i t 
f * T
«

Del patogumo ir pa rankumo -visokius čekius 
ir money orderius prašom e išrašinėti ant “Darbi
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būtų skiriama ar tai būtų prenumerata, ar kny
gų užsakymai, ar mokesti s į L. D. S.

Skaičiau ir lietuvinau veikalus 
autorių,, kurie per trisdešimts 
metų neragauja jokių svaigalų, 
ir su tais pačiais autoriais te
ko man kalbėti, o jie neužmir
šo, nes patys pripažįsta savu 
patyrimu, jog ir atmintis dik- 
čiai išsitobulina nevartojant 
nuodų. Mano patyrimas dar 
tik per dvylikę, metų mane in- 
tikrina, kad per visų tų laikų 
nereikalauju gydytojų nei gy
dyklų dėl vidurinių ligų, ir 
įgijau kūno sunkumo lig tris- 
dišimts svarų daugiau, negu 
pirmiaus, kuomet bent mažai 
svaigalų su svečiais vartoda
vau. O kų apie proto jėgas 
tai mano patyrimas nevien ant 
savęs, bet ir ant kitų kurie 
paklausė mano patarimų ir pa
metė gėrę jau nuo kelių metų, 
tai Iksui susėję pirštais akis iš
badytų, ir pasakytų, kad al- 
kolio patsai kvapas, tai tikras 
mėšlo kvapas, ir dar aršiausio 
mėšlo nebet kokio. Dvo
kiantis kvapas baisiai slopina 
visas sielos ir kūno spėkas. 
Kas nuolat, kasdien geria nors 
ir nepasigeria, galima pažinti 
ant kvapo už penkių pėdų ats
tumo; galima pažinti ant kal
bos sakinių, išsireiškimų; ga
lima pažinti ant gymio, ypač 
ant galo nosies, tai anot Tėvo 
McErlaino, tai rugio žiedas 
kartais pasirodo nuo degtinės, 
bet netoksai kaip ant rugio”. 
Tašai kvapas įpratimu pasida
ro malonus, lygiai kaipo pa-

menu mūsų tėvynėje, kuomet! 
dar visai nebuvo apšvietimo jo
kio, kaikurie buvo įpratę tvar
te ant mėšlų miegoti, tai gir
davosi, kad jiems daug svei
kiau ant mėšlų miegoti, negu 
stuboje geriausioje lovoje. Va
kar man teko išsikalbėti su 
vienu mūsų miesto gyventoju, 
kuris man štai kų pranešė: 
“Kaikurie mūsų miesto gydy
tojai manę gazdina, jei tu ei
damas pas lietuvius ligonius 
neduosi jiems morfinos, arba 
alkolio kaipo gydyklos, tai pa
sijusi tuojaus, kad lietuviai 
tavęs nekvies pas ligonius. Ant 
to jiems atsakiau: “nors man 
priseitų prieglaudos namuose 
pabaigti gyvenimų, aš niekam 
jokių nuodų neduosiu už gy
dyklų.” Kad visi gydytojai 
taip elgtųsi, tai Ikso nieks ne
klausytų, tai nei vienas inteli
gentas alkolio žmonėms nepir- 
štų. Bet nereikia būti prana
šu, kad tas laikas jau netoli, 
kuriame nebus Iksams vietos 
inteligentijos tarpe. Kitų kart 
parodysim kitas Ikso silpnas 
puses, tuom tarpu užteks skai
tytojams.

Tai gana aiškus dalykas iš 
to gydytojo sakinių, kad di
džiuma gydytojų vien dėl savo 
biznio duoda alkolį ligoniams, 
kaipo gydyklų! Tai kaip gi 
bravarininkai smuklininkai ir 
jų tarnai nesiųlys jo ir negirs ?

Kun. P. Saurusaitis.

Kun. Tarnas Žilinskas.

Katalikų bažnyčia ir 
Demokratizmas.

(Tasa) 

UŽBAIGIMAS.
Kas apsakys, kiek mūsų žmonės yra pri

vargę delei šitų klausimų! Kiek po teismus 
prisitųsę! Kiek pinigų išeikvoję! Kiek mū
sų brolių, delei tos priežasties, net iš tikėjimo 
išklydo! O juk tie ginčai apie užrašus para
pijos turto, galima sakyti, yra vien ginčais už 
tuščių maišų, nes visas klausimas redukuojąs! 
prie tuščio parapijinės nuosavybės titulo. Juk 
esencija, ty. bažnytinės nuosavybės naudojama
sis yra neužginčijamas ir neatimamas, jis vi
sados liekti prie tų žmonių, kurie tų nuosavybę 
ingijo. Klausimas parapijinių komitetų taip- 
pat nemažai blėdies Katalikų Bažnyčiai yra pa
daręs. Reikia pripažinti, kad ir iš pusės ku
nigų butą liūdnų faktų, kurie žmonių užsitikė- 
jimų į kunigus pusėtinai sumažino. Katalikai 
privalo suprasti, kad ir kunigai, kaipo žmonės, 
nėr be nuodėmės, bet turi pripažinti ir tai, 
kad visų kunigijų pasmerkti, tai irgi būtų di
delė neteisybė. Bet ir taip vadinamieji parapi
jų komitetai nemažiau ant savo sąžinės nuodė
mių nešioja. Nežiūrint tų liūdnų faktų, kata
likai neprivalo nustoti užsitikėjimo savo vysku
pais ir kunigais, nes didelėje daugumoje jie 
verti pilno užsitikėjimo . Užpuldinėjami iš vi
sų pusių ir tankiai nekaltai šmeižiami, jie pil
do savo priedermę sąžiningai. Kunigai pati
ria daugybę nesmagumų. Argi jus manot, kad 
jie neturi jausimi! 
jie jums pasakys? 
kunigas nevienas: 
ir jus .

Atsakymas
P. Norkui

(“Lietuva” No. 12.) 
“Lietuvos” No.. 12 straips

nyje “Naujos Anglijos Tauti
ninkų Susivažiavimas” esa
ma prikalbėta daug neteisybių. 
1) Mes delegatai buvome nu
ėję su Ambrazevyčia pas Roc- 
kef. Rockef Fondas nesakė 
nič-nieko apie tai kad “kodėl 
nėra meldimo vardu visų lietu
vių.” O tik teiravosi, ar ne 
kokiuos ten socijalistiškai-a- 
narchistiškos srovės mes esame 
atstovai. Paaiškinom, kad 
katalikų ir tautininkų (nes 
buvo tautininkų atstovas Am- 
brazevičia). Pinigų tuom tar
pu nedavė, dėlto kad anok p. 
Green. (pinigų lietuviai ir len
kai nevalgys) suprask nieko 
už juos nepirksi. Neteisybę 
sako p. Norkus apie kokius ten 

rprašymus ingaliojimų. ' Atsa
kau: 3 tautininkij ingalioti at- 

; stovai Phil. per tarybas bloko 
. reikaluose žadėjo išgauti mums 
iingaliojimus nuog tautininkų 
"Srovei. Jie sakė, kad tas dai- . 
liai išrodytų Lietuvoj ir suar
tintų sroves. P. Karuža ir 
Strimaitis man patarė paduoti 
prašymą ingaliojimo reikaluo
se. Aš, neturėdamas teisės 
prašyti ingaliojimų, parašiau 
p. Strimaičiaui sekančio turi
nio laišką: Kuomet jūsų dele
gatai Phil. bloko reikaluose 
žadėjo mums pagaminti inga- 
liojimus, šiuomi aš kreipiausi 
į Susiv. L. Am. prezidentą pa
aiškindamas jų ingaliojimų 
reikaluose. Jeigu prezidentas 
suranda reikalingu ir Lietuvai 
naudingu išpildyti pasižadėji
mus Phil. lai atsiunčia inga- 
liojimus. Tokiais maž daug 
žodžiais rašiau į p. Strimaitį. 
Jeigu jisai turi mano laišką, 
lai pagarsina laikraščiuose, 
kad Norkus nesuvadžiotų vi
suomenės savo nesąmonėmis. 
Taip dalykams virtus tautinin
kai, kad neduoti pažadėtų in- 
įgaliojimų padarė susirinkimėlį 
ir dėl visako išrinko neva p. 
šliupą į delegatus. Išrinkus 
atvyko p. Sirvydas su Ka
ruža į Newarką, prašydami 
manęs palaukti, koliai jų de
legatas neapturės reikalingų 
raštų. Aš siunčiamas T. Fon
do Tarybos negalėjau laukti 
dėl aiškių-aiškiausių priežas
čių. Neturėjau teisės kaipo 
privatinis asmuo laukti ir derė
tis dar trečio delegato. Tuo- 
mi labiau, kad jų buvo išreik
šta nuomonė, kad vienas iš 
mūsų atsisakytų važiuoti. Ai
škiai pasakiau p. Sirvydui va
žiuokite 16 d. kovo, tai nu
vyksime sykiu. Juk ne nuo 
manęs priklauso priimti, arba 
nepriimti ant laivo tautininkų

man atsisakius nuog parapijos, 
paneša iškaščius mano kelionės 
ir maitinimosi, ir dėl šios prie
žasties aš negalėjau atidėti ke
lionės. Galutinai iš viso to pa
sikalbėjimo aš apturėjau įspū
dį, kad tautininkai parinko 
da nuo savęs delegatą tame, 
kad išsiteisinti nedavime žadė
tų ingaliojimų. Rimtai jie ne
galėjo savo delegato klausimo 
išrišti, kad net lėšų kelionei ne
turėjo. Bedarant bloką su ka
talikais pasiųsta beveik visi 
pinigai Europon. Išrinkta kaip 
tyčia, Šliupas ir prikergtas 
prie kunigo, kad laike kelio
nės jie turėtų progos viens-ki- 
tam nervus gadinti, o parva
žiavus Amerikon nuog estrados 
į žmones sykiu prakalbas saky
ti.

Nerimtai tad pasielgė tauti
ninkai, panašius žingsnius da
rydami; nerimčiaus už juos 
visus elgiasi p. Norkus falsifi
kuodamas faktus. Kam iš to 
naudos ? Psichologiškai aš tą 
taip aiškinu: p. Norkui nema
lonu draugauti su katalikais, 
nes jo siela neturi savyje nič
nieko krikščioniško. Kaip-gi 
vienybę suardyti? Reikia fal
sifikuoti. Man matos, kad p. 
Norkus būtų vyriškiau pada
ręs, jeigu būtų stačiai — aiš
kiai pasakęs: nenoriu su kata
likais nieko bendra turėti, nes 
mano laisvamanybė neturi nie
ko bendro su krikščionija. Pra
simanymai, kad savo tikslą 
paslėpti yra nedoras įrankis, 
kurio, patarčiau p. Norkui dau
giau nevartoti..

Tiek turiu pasakyti į p. Nor
kaus insinuacijas “Lietuvoje” 
No 12 patalpintas

Copenhagen 24 d. bal. 1916. 
Kun Dr. J. Baltuška.

Atsakymas 
Ponui Iksui.

Tautos Fondo raštininko 
atskaita.

So. Omara, Neb., — au
kų nuo vietinių lietuvių 
(pris. kun. J. Jonaitis) 
Carondale, Pa. — aukų 
prisiuntė p. K. Kodišius 
per “Draugo” redake. 
Cragiro, UI., — aukų su
rinkta ant šeiminiškų 
blankų (pris. p. E. Se- 
runienė) —
Scranton, Pa., — aukos 
nuo: — šv. Jurgio Ka
reivių Draugijos 
Petras Celiadinas — 
Mot. Juškevičia — 
Viso prisiuntė kun. J. 
Kuras —
Donorą, Pa., — aukos 
surinktos ant šeimyniš- 
rų blankų (pris. p. B. 
Stumbris) —
Pittsburgh, Pa. — aukų 
surinkta Lietuvių Dieno
je šv. Vincento parap. 
(pris. kun. J. M. Vaišno
ra) —
Chicago Heights, UI., — 
auka nuo šv. Kazimiero 
Draugystės (pris. p. F. 
Kriščiukaitis) — 
Oswiga, UI., — aukų pri
siuntė p. J. Dezban — 
Meriden, Conn., — aukų 
surinkta per 16-tą T. F. 
skyrių (pris.
Milkbak) — 
Freeland, Pa. 
nuo vietinių 
(pris. kun. 
ra) —
Detroit, Mich, — aukų 
surinktų per p. Joną 
Žvirblį (pris. “Draugo” 
Redakcija) —
Hartford, Conn. — aukų 
surinktų laike prakalbų 
p-lės Petrauskaitės (pri
siuntė kun. J. J. Ambo- 
tas) —
Mahanoy City, Pa. — au
kų surinktų per vietinį 
T. F. Komitetą (pris. p. 
A. F. Leskauskas) 
Waterbury, Conn. —au
kų surinkta per vietinį 
T. F. komitetą (pris. S. 
V. Kulikauskas)
St. Charles, HL — aukų 
nuo vietinių lietuvių 
(pris. kun. V. Jušku- 
nas) —
Brooklyn, N. Y. — au
kų surinkta laike šeimi- 
niško vakaro parengto 
per 24 kuopąALRK. Mo
terų Sąjungos (pris. 
p. O. Bendaravičienė) — 
Sheboygan, Wis, — aukų 
surinkta laike prakalbų 
(pris Jur. Anstriavičius 
Cambridge, Mass, — au
kų surinkta laike “Tag 
Day,” Balandžio 15 
d., 1916 m. (pris. kun.

p. W. J.

— aukų 
lietuvių 

J. Inšiu-

$2830
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J. Krasnickas) — $1.000.00.
Dayton, Ohio, — aukų 
nuo vietinių lietuvių 
(pris. “Draugas”) —

Chicago, Dl. — aukų 
surinkta krikštynose Ro- 
seland dalyje Chicagos 
miesto (pris. Adolfas 
Konoverskis) —

Michigan City, Ind. — 
aukų nuo vietinių lietu
vių (pris. kun. J. S. 
Martišiūnas)

Indiana Harbor, Ind. — 
aukų nuo vietinio T. F. 
skyriaus (pris. kun. J. S. 
Martičiunas)

Burlington, N. 
aukos surinktos 
prakalbų (pris. 
Juras)

Valparaiso, Ind. — au
kų surinkta per mokslei
vių vakarą (pris. p. M. 
Zujus) —

Pittsburgh, Pa. — au
kų surinkta per 2-trą T. 
F. skyrių (pris. p. J. G. 
Miliauskas) —

Chicago, UI. — auka 
p. Barboros Radšauskie- 
nės (pris. kun. J. Kazo
kas) —

Baltimore, Md. — au
kos surinktos laike 
“Tag Day” per T. F. 
skyrių No. 6. (pris. p. J.

97.89.

1.50.

3.25.

9.00.

J. — 
laike 
p. F.

3.04

4.25.

522.46.

1.50.

Nors Uosis “Darbininko” 
No. 59 užtektinai atsakė “Lie
tuvos” p. Iksui, tečiaus nega
liu iškęsti ir aš neprisidėjęs su 
savo grašiu. Mano asmeniš
kas patyrimas grieštai prieši
nasi Ikso sakiniui: “Sakau iš 
patyrimo. - Per keturis metus 
ar daugiau ne tik jokių stiprių 
gėrimų negėriau — vyno, deg
tinės, alaus, kavos, arbatos, 
bet ir jokios mėsos nevalgiau... 
mano mintys nei kiek nebuvo 
blaivesnės.” Visai netikiu, 
kad tas sakinys yra tikra tie
sa; kad būtų tikra tiesa, tai 
autorius neslėptų savo tikros 
pravardės ir vardo, nereika
lautų pasirašyti iks X. Argi 
galimas daigtas, kad autorius 
padaręs tokių svarbių reformų 
savo gyvenime, kad per ketu
ris metus iškentėjęs be myli
mųjų svaigalų, būtų galėjęs

-

i

i 
Į

39.50.

8.00.

62.50.

119.80.

25.00.

22.50.

23.50.

9.50.

Per tris savaites įplau
kė Tautos Fondan — $33.44.09.

S. Vasiliauskas) — 792.13.
Chicago, III. — auka

vo p-lės Petronėlė Rau-
linskaitė — $5.00,
Alena Raulinaitė — 10.00,
(Viso pris. kun. J. J.Stat-
kus) — 15.00.

Paklauskite jų apie tai, ką 
Žmonės, pasakytų jums 

Aš esmi toks žmogus kaip 
ir jus . Argi jus manote, jog kuomet man 
įduriat, ne bėga man kraujas; o kuomet už- 
gaunat — ne skauda man širdis? Męs esame 
katalikų kunigais, savo priedermę pildome, o 
jus katalikai, palikite mums pilną atsakomybę 
prieš Dievą ir prieš savo valdžią! Jums gi 
valia prie parapijos prigulėti/ arba neprigulė
ti; valia ant bažnyčios duoti arba ne duoti, 
bet jeigu duodate, tai turite su Bažnyčios 
mokslu sutikti ir prie Bažnyčios valdymo pre
tenzijų neturėti. Tegu sau žmonės renkasi pa
saulinę valdžią: prezidentus, gubernatorius, 
majorus, bet Katalikų Bažnyčios valdžia tegu 
pasilieka po senovei. Tegu po senovei popie
žius nuskiria vyskupus, o vyskupai tegu siun
čia į parapijas kunigus. Valdžios reikia klau
syti, juk męs ne anarchistai! Kataliką Baž
nyčia su savo tvarka pastatyta ant tvirtos uo
los ir jos nesugriaus pragaro vartai. Nėr ką 
nei mėginti!

Tarp tų ginčų ir liūdnų faktų, aš jau se
nai norėjau savo tautiečiams šitą keletą žodžių 
atvirai pasakyti. Bet vos dabar prie to prisi
rengiau. Tiesa, dabartiniuose demokratiniuo
se laikuose, reikia nemaža civilės drąsos, kad 
skelbus tokias nedemokratiškas, kas link Baž
nyčios valdymo, pažiūras. Bet man rodėsi 
būsią geriau, vietoje iešojus pigaus populia- 
riškumo, pasakyti tiesą. Amicus plato, sėd 
magis amica Veržtas. (Draugas Plato, bet tie
sa dar didesnė draugė)

Kunigai lietuviai tai ne aristokratai koki. 
Paklauskite Lietuvos dvarininkų-endeką: už ką 
kunigai eina, ar už ponus, ar už žmones? Jie 
jum pasakys, kad lietuviai-kunigai esą visi lit- 
vomanai ir “clilopų” užtarytojai. Ir neįsta- 
bu, juk jie visi valstiečių ūkininkų vaikai. 
Tolygiai ir Amerikoje. Veltui socijalistai šmei
žia mus, būk męs esame kapitalistų šaliniu' 
kais. Kristus mūsų mokytojas buvo darbo 
žmonių prieteliumi, tad ir męs kitaip negalime 
elgtis. Nuskriaudimą darbininko Bažnyčia nuo 
senų senovės vadino nuodėme šaukiančia į dan
gų. Dar-gi męs neturime mažiausio “biznio” 
kapitalistus ginti, kadangi iš jų nei vieno cen
to nei bažnyčių, nei savo užlaikymui negau
name. Negudrų socijalistu priekaištą čia ir 
mažas vaikas gali suprasti. Iš tiesų, kunigai 
lietuviai, galima sakyti, tai demokratiškiau
sia iš viso pasaulio dvasiškiją Tečiaus demo
kratija privalo žinoti savo vietą. Jos vieta ir 
srvtis tai — pasaulio dalykai. Čionai męs e- 
same pilnai demokratais. Bet Bažnyčios val
dyme ir dūšių išganymo srytyje demokra
tizmui vietos nėra ir būti negali, 
sai yra Katalikų Bažnyčios mokslas, 
mums reikia sekti.

Broliai! juk męs Katalikai, 
Tad Kristaus Bažnyčios idėją 
Pasistatykime sau už vedėją.

9 d., 
turi 

$50.- 
Fon-

Abelna sutrauka.
Įplaukė T. Fondan 

per tris savaites $3344.09.
Pagal paskutinę T. F.

Ižd. atskaitą buvo — 45.209.65.
Viso labu įplaukė T.

Fondan $48.553.74.
Tautos Fondo Seimas įvyks

Philadelphia, Pa., birželio 
1916 m. — Iki T. F. Seimo 
įplaukti Tautos Fondan iki 
000.00 ir daugiau. Visi T.
do skyriai siųskite aukas Centran 
kuogreičiausia, kad kita atskai
ta, prieš T. Fondo Seimą, pasiro
dytų $50.000000.

Lietuviai - amerikiečiai gelbė
kite savo tėvelius, brolius ir se
seris Lietuvoje. Lietuva yra 
vargingame padėjime ir reikalau- 
na pagelbos nuo amerikiečių lie
tuvių. Siųskite aukas Tautos 
Fondan kuogreičiausia.

A A tlakis.
1 Tautos Fondo Raitininkas

Tok- 
kurį

Popiežius apie darbininkų 
klausimą.

(Tąsa)
Tai ant kiek žmonių protas yra persiėmęs 

tomis teisybėmis, ant tiek jie iššalę, išsilavi
nę ir neprigulmingi. Ant kiek žmogus neten
ka savo savitumo, ant tiek jis slenka žemyn, 
sugyvulėja, sugrubėja, virsta vergu. Sutik
ti su visokiuo apsiėjimu, kurs veda prie to, 
kad jį pažaboti, atimti jo tikslų, nėra jam valia 
taip daryti. Jis negali atiduoti savo sielos ver
gi jon; čia einasi ne apie žmogaus teises, bet 
apie Dievo teises. “Todėl tokis žmogus nega
li apsiimti dirbti tiek valandų ir tiek dienų sa
vaitėje, kad tokiuo būdu tas padaro jį nega
linčiu vesti krikščioniškų bei žmoniškų gyveni
mų.” Iš to išeina, kad neprivalu dirbti ne-

dėliomis ir šventadieniais. Iš to taip-gi išeina, 
kad neprivalu dirbti 16 arba 18 valandų dieno
je. Jei taip yra tai, tai yra dėl darbininkų 
apsileidimo arba darbdavių godumo.

3- OJI ENCIKLIKOS DALIS.
Šioje Enciklikos dalyje išrodinėjama apie 

valdžios kišimusi į socijalius dalykus. Išdės
toma, kaip valstybės įstatymai savo pamate 
privalo būti tinkamai pritaikinti prie draugiji
nio surėdymo. Enciklikoj sakoma:

“Yra tai valdovo galėję prigelbėti kiek
vienai valstybės daliai, o labiausia tai turi jam 
apeiti reikalai biednųjų. Valdžios reikalu 
yra rūpintis abelna gerove ir juo labiau darbi
ninkų luomas jura apginamas abelnais įstaty
mais, tuo mažiau reikės ieškoti būdų jo aprū
pinimui.” “Turtingesnieji gyventojai gali 
pasigauti daug būdų apgynimui savęs ir nerei
kalauja daug pagelbos nuo valdžios. Gi tie, 
kurie mažai turi, tai neturi ant ko atsiremti 
ir ypač turi pasitikėti paspirties iš valstybės. 
Todėl tai rankpelniai, kurie yra silpni maž 
turinti, ypač turi būti apginami ir aprūpinami 
valstybės.”

Šitais Šventojo Tėvo pasakymais nustato
ma rubežiai ir pamatai, ant kurių privalo rem
tis visokioje valstybėje įstatymai.

Šioje šalyje Amerikoje valstybės įstaty
mai eina keliais popiežiaus užbriežtais. Nuo 
pat 1834 m. kuomet vergija tapo panaikinta, 
tai įstatymai vis labiau ir labiau buvo taikomi 
prie reikalų darbininkiško luomo. Šios šalies 
Įstatimdavystė eina prie vis didesnio darbinin
kiškų reikalų apgynimo.

4- OJI ENCIKLIKOS DALIS.
Galop Enciklikoje prieinama prie laisvės, 

pareigų ir prie darbininkiški} organizacijų. 
Čia Šventasis Tėvas kalba su tėviška meile.

Pirmiausia apie laisvę. Darbu pelnome 
sau duoną. Bet žmogus turi turėti laisvę pa
sirinkti darbą, pasirinkti darbdavį, reikalau
ti sau prideramos algos. Darbdavis turi negy
vą kapitalą — auksų ir sidabrą. Darbininkas 
turi gyvą kapitalą — spėką ir gabumus. Jei 
spėka ir gabumai negeliuoja be aukso ir sidab
ro, tai auksas ir sidabras nieko nereiškia be 
spėkos ir gabumų. Gėrybių pagaminimui rei 
kia susijungti abiem. Žmogus turi teisę ir 
pilnų laisvę sutikti dirbti už tokią algą, kokia 
jo žvilgsniu yra pakankama ir turi teisę atsisa
kyti dirbti už mažiau. Darbininkai turi teisę 
ir laisvę susiorganizuoti pagal amatus ir reika
lauti sau teisingo atlyginimo. Jei jiems atsa
koma teisingi reikalavimai, tai jie turi teisę ir 
laisvę atsisakyti dirbti, ty. sustreikuoti. Le
onas XIII pilnai pripažįsta tokią laisvę. Jei 
tik priežastis yra pamatuota, tai darbininkai 
turi teisę dirbti ar ne.

Bet kas tai yra teisinga alga? Kaip jų 
nustatyti? Enciklika duoda į tai atsakymų. 
Masimum algos negalima nustatyti. Yra rei
kalas, vienok, nustatyti minimum alga. En
ciklikoj sakoma: “Lai estie užtikrinta tas, 
kad darbdavis ir darbininkai darytų sutartis 
dėl algų liuosai; yra, vienok, gamtos įstamy- 
mas, svaresnis ir senobiškesnis už bile kokias 
sutartis tarpe žmonių. Y’ra tai tas, kad atlygi
nimas būtų toks, kad rankpelnis galėtų pra
gyventi vidutiniškame komforte.” Toliau tas 
paaiškinama, kad alga būtų “ganėtina pa
čiam pramisti, pramaitinti savo pačių ir vai
kus.”

Tai čionai nustatyta minimum alga. Ji tu
ri būti pakaktina užlaikyti save ir savo namus. 
Žinoma čia neinama iki tokių smulkmenų, kad 
algų nustatyti pagal vaikų skaičių. Jei per ap
linkybes arba iš baimės blogesnio darbininkas 
apsiima sunkesnes išlygas, dėlto kad darbda
vis arba kontraktorius neduoda geriau, tai 
darbininkas yra auka spėkos ir neteisybės.”

Aišku visiems, jog normalis žmogaus sto
vis yra tada, kada jis turi savo namus, turi 
pareigas ir komfortų. Jei šalies gyventojams 
nebūtų leista pačiuotis ir gyventų taip, kaip 
armijos, tai visa šalis užsikrėstų tokiomis blo
gybėmis, kurios randasi kareivių prigrūstuo
se miestuose. Žmonės be namų, be šeimynos 
yra netaupūs, neatbojanti nepaisanti.
Benamis negali turėti daug tėvynės meilės.

Todėl tai valdžios, patriotų, visuome
nės veikėjų turi būti rūpesniu kad bena
mių, biednųjų būtų kuomažiausia. Namai, 
kur gyvena gražiame sutikime šeimyna yra tai 
tvirčiausias socijalis ir politikinis šalies pama
tas. Tad išeina, jog minimum algos turi bū
ti tokios, kad žmogus galėtų įsigyti namus, 
išmaitinti ir užlaikyti vidutiniškame komforte 
savo šeimyna. Toliau iš to išeina, kad darb
davis neturi teisės darbininkui mažiau mokėti, 
jei jis nevedęs, neturi teisės numušti algų, jei 
darbininkas pavienis. Tai būtų neteisybė ir 
pavojinga draugijai. Nes ir pavienių rūpes
niu yra apsivesti ir užvesti šeimyniškų gyveni
mų.

Leonas XIII aiškiai nušviečia streikų rei
kalą. Sako: “Kuomet darbininkai griebiasi 
streiko, tai taip yra dažniausiai todėl, kad 
darbo valandos perilgos, arba darbas persun
kus, arba dėlto, kad algos jų žvilgsniu per- 
menkos.” “Toks atsitikimas darbo lauke pa
liečia ne vien darbdavius ir darbininkus, bet be 
galo yra kenksmingas pramonei ir abelnai vie
šai gerovei.” Streikas taip, kaip karė. Jei y- 
ra tikra priežastis, tai streikas yra teisingas 
ir neišvengtinas. Yra tai sveikas pasiprieši
nimas prieš kapitalo despotizmų. Yra tai vie- 
nintėlis darbininkų ginklas.

(Toliaus bus)
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Kas girdėti Lietuviu kolonijose.
BROOKLYN, N. Y.

Vyčių 49 kuopa šv. Onos 
bažnytinėj salėj geg. 20 d. bu
vo surengus vakarėlį. Pir
miausiai buvo perstatyta “Dvi 
komedijos: “Vienas iš mūsų 
tur apsivesti” ir “Girtuoklė su 
Blaivininku. ’ ’ Visas lošimas 
išėjo gana gražiai, ypatingai 
girtuoklės rolę J. Urbanavičiū
tė atliko gana puikiai, kad 
geriaus rodos negalima.

Po perstatymo dar buvo ro
domi atletiški gabumai. Iš
pildė vyčiai, tikri patrijotai, 
du jauni vaikinai. Savo gabu
mus gana gražiai parodė. Prie 
jų dar vienas gabus vyrukas 
puikiai pagražino scenų ir žmo
nes prijuokino su savo viso
kiais balsais, nudavimais į- 
vairių paukšč ų ir gyvulių. To- 
lesniai dar eikim prie tų patri- 
jotų vaikinų, kurie su savo 
išsilavinimu, gabumais išėjo 
paskutinį kartų ant scenos ir 
uždangai nusileidžiant garsiai 
sušuko. “Vyčiai 49-tos kuo
pos tų atliko. ” Net sugraudi
no publikų su tokia savo drųsa 
ir patrijotiškais jausmais. Po 
to vietinis choras ir dauguma 
Vyčių sudainavo keletu daine
lių po vadovyste K. Strums- 
kio. Kas daug linksmumo ir 
užganėdinimo suteikė.

Vakarėlis užsibaigė su šo
kiais ir žaislais. Tik vienas 
dalykas netikęs tarp vietinių 
žmonių, kurie suėję į svetainę 
nebežino kaip užsilaikyti: Vie
ni kalbasi balsiai tarp savęs, 
kiti vaikščioja su kojoms muš
dami kiek galėdami į grindis, 
kad labai kitus erzina. Taip
gi labai keistai tie žmonės sup
ranta scenos dalykus, kur rei
kia liūdėti - tylėti kaip tai pri
eina ant scenos verksmas ir 
tam panašiai, tai klausytojai 
ploja rankomis. Tų jau reikė
tų suprasti.

Svečių prisirinko pusėtinai 
ir visi rodės užganėdinti: Ti
kimos, kad kitų kartų parengs 
minėta kuopelė, tai netilps į 
svetainę šveičiu. Kaip girdė
ti daugelis griaudinasi neva
žiavę —nebuvę.

Tai bravo Brooklyniečiai L. 
Vyčiai, stokit pirmon eilėn vi
su, o jūsų ateitis puiki.
— J. K. Mil-kas.

BROOKLYN, N. Y.

Susivieniję dviejų parapijų 
chorai statys labai gražių ope
retę“ Sil via” 27-tų geg. Mc- 
Cadin Memorial Hali. Geras 
veikalas, o artistai uoliai la
vinasi.

Įpatingai p. A. Kvederas, 
kuris dabarties labai turi sun
kiai darbuoties dėl tos opere
tės Nes vienam toksai veika
las labai sunku yra mokinti.

J. K. Mil-kas.

NEWARK, N J.

Lietuvių Diena.

Prie apvaikščiojimo Newar- 
ko miesto 250 metų sukaktu
vių, ir lietuviai turės savo 
•dienų. Lietuviams yra pas
kirta 17 d. birželio, (sub. po 
pietų) prie kurio apvaikščoji- 
mo visos vietinės dr-jos, taip- 
pat prisidedant Harrison’o ir 
Keamv dr-joms rūpinasi koge- 
riausiai prie tos dienos prisi
rengti.

Buvo kviestos dalyvauti ir 
kitų miestų dr-jos: iš Eliza- 
beth, N. J.. Jersey City, N. J., 
Paterson, N. J. ir Brooklyn, 
N. Y. Net kol kas dar labai 
mažai tepasižadėjo parodoj da
lyvauti, o laikas labai trum
pas. Taigi dar sykį kviečia 
visas minėtų miestų dr-jas, i- 
dant teiktumėtės dalyvaut 
mūs apvaikščiojimo dienoje, ir 
iš kalno pranešti mūs apvaikš
čiojimo sekretoriui kurio ant
rašų jau turit.

Jei iš kur dr-jos nepribūtų, 
tai mes mielai kviečiame ir 
pavienius, kad nors tokiu bū
du padidinus mūs eiles parodo
je-

Gerbiamieji tautiečiai, mes 
jus kviečiame ne vien dėlto, 
kad parodžius skaitlingumų 
Nevarko lietuvių, bet labiau
siai mums rūpi, kad kuogeriau-

sus brooklyniečius taip-gi ir iš 
apielinkės, nes smagiai vaka
rų praleisit o tuom ir sušelpsi
me savo tėvus, brolius ir sese
ris badu mirštančius, kurie 
ištiesę rankas laukia mūs pa- 
gelbos, nes to vakaro visas 
pelnas skiriamas dėl vargstan
čių mūsų brolių.

T. Fondo 13 skyr.

BENTLEYVILLE, PA.

Kaip rudenyj ir žiema yra 
čia nejauku ir purvo iki kelių, 
taip dabar gražu, malonu, vis
kas skęsta žaliumynuose. Di
džiuliame Pittsburghe žmonės 
bėga į daržus (parkus) kad at
sigavus, nors šiek-tiek trukte
lėjus tyro oro. čia gi kiaurų 
vasarėlę esi žmogus, kaip ko
kiame parke. Ypač gražu ir 
ramu yra katalikų Šv. Luko 
bažnyčios apielinkėje.

Darbai Bentleyville ir Ell- 
sivorth kasyklose eina labai 
gerai. Balandžio pradžioj čia 
buvo kilęs anglekasių streikas, 
daug žmonių išvažinėjo, da
bar tai trūksta net darbininkų. 
Likusieji uždirba tikrai ameri
koniškai, Yra Bentleyville ir 
Ellsworthe daug gerų žmonių, 
mylinčių savo tautų ir savo 
bažnytėlę, gražiai ir sųtaikoje 
gyvenančių. Bet yra ir “lai
dokų,” kurie visų savo liuosų 
laikų praleidžia lietuviškame 
kliubelyje, arba teisingiau sa
kant nedėldienyje smuklėje bei 
z‘spikizėje. ” Jaunos pačios tų 
iaidokėlių vienos “ besėdėda- 
mos namie iš nuobodžio ir siel
varto pradeda bičiuliuotis su 
kitais, nesykį su italais ir ga
lų gale meta savo prasigėru
sius vyrus ir “parunyna” su 
kitais. Jauni} pačiukių “iš- 
runymas” čia yra labai mado
je. Bet tas pasitaiko tik lie
tuviško kliubelio mylėtojų tar
pe. Ištikro, tojo kliubelio įs
teigėjui nelabasis atsilyginda
mas turės gerų smalos kibirų 
įkrėsti gerklėn...

Gerų naujienų čia ir nestin
ga. Jau užsakyta dideli dvie
jų tūkstančių vertės vargonai. 
Reikia pripažinti, kad lietu
viai nuo širdies remia tų daly
kų. Daug aukavo po penkinę 
o nekurie ir po dešimtinę. Dau
gumas pasižadėjo aukauti ant 
vargonų po penkinę ir be abe
jonės savo prižadų išpildys. 
Vienu žodžiu lietuviai toli gra
žu subytino duosnumu lenkus 
ir airius. Yra manoma, kad 
vargonai bus užbaigti dar prieš 
40 v. atlaidus, kurie čia atsi
bus birž. 16, 17 ir 18 d. Birž. 
15 d. vakare įvyks iškilmingas 
vargonų pašventinimas. Prie 
greito vargonų įtaisymo nema
žai prisidėjo vietinis vargoni
ninkas p. A. Stankeviče, ku
ris nuolatos kalbėjo žmonėms 
ir klebonui, kad vargonai bū
tinai yra reikalingi. Dabar vi
sur yra balių su šokiais sezo
nas. Visi šokinėja-strepinėja. 
kiti net ir galvomis mėgina 
vaikščioti...

* Neatsilieka tame atžvilgyje 
nei Bentleyville su Ellsworthu 
gyventojai. Rengia balius 
kas kaip išmano. Geg. 27 d. 
vakare airiai-katalikai rengia 
vakarų Šv. Luko bažnyčios 
naudai. Tai bus labai švarus 
vakarėlis. Geg. 30 d. SLRK. 92 
kuopa rengia balių savo nau
dai. Tai bus ir labai pavyzdin
gas balius. Baliai su svaiga
lais baigia čia nykti.

L. Jonas.

BALTIMORE, MD.

“Tautos Fondo” veikimas.

Perleidus lietuvių dienų rin
kimo aukų miesto gatvėse ir 
pasidalinus aukas tarp vietinių 
tautiečių dr-jų konferencijos, 
Tautos Fondo skyrius pasiuntė 
iždininkui apie $790.00 ir kar
dinolas J. Gibonsas prisiuntė 
pas vietinį klebonų už du šim- 
au (200) dol. čekį, gal greit 
bus pasiųsta T. F. iždam 20 
d. gegužio buvo parengtas pik
nikas dėl pavaišinimo Tautos 
Fondo skyriaus rinkikų. Pik
nikas pavyko gražiai rinki
kams buvo įžanga veltui ir ko- 
žnas gavo 15c. vertės čekių dėl 
užkandžių arba išsigėrimo. kas 
kų pamėgo. Taip-gi buvo visi 
rinkikai nufotografuoti ir pa
siliko visi užganėdinti ir dėkin
gi T. Fondo komisijai už gra
žų pavaišinimų. Taip-gi ir

siai išnaudojus šių progų, kuri 
dabai- yra labai gera mums pa
sirodyt svetimtaučiams, jogei 
mes esame visai atskira tauta 
nuo kitų. Ypatingai dabarti
niame karės laike, kada mūs 
tėvynė nuteriota karės, laukia 
geresnės ateities, tai ir yra 
laikas mums lietuviams kiek 
galint pasirodyt.

Turiu pirminti, kad ir mo- 
tenj vietinės draugijos trys pa
rodoj dalyvaus. Vaikų ren
giama sudaryt po ilgiausias ei
les, kad parodžius jogei ir 
mūsų vaikai-jaunuomenė jau
čiasi lietuviais.

Tos dienos programas bus 
gana platus ir įdomus: paro
doje be abejo dalyvaus ir Ma
joras bei kiti miesto valdinin
kai. Nuėjus į svetainę į 
Vailsburg Parkų bus prakal
bos lietuvių ir anglų kalbose 
apie Lietuvų. Vietos šv. Ce
cilijos ir Vyčių chorai ir apy
linkės parapijų kt. Elizabe- 
tlio, Harrison, Kearny, Bro
oklyn ir k. dainuos lietuviškas 
dainas, diriguojant p. St. Šim
kui.

Turime jau pasižadėjusių 
kalbėti augštų ir žymių ameri
kiečių, kurie žada daug ko 
pasakyti ir supažindint ameri
konus su lietuvių tauta.

Prie to reikia labai nuliūsti, 
kad mūsų tautoje atsirado tiek 
suklaidytų mus brolių, kuriuos 
taip vadinami ‘ ‘ darbininkų 
užtarėjai” žemai nustūmė, kad 
tik jie patįs iš jų galėtų sau 
naudų traukti.

Taigi tos rūšies žmonės da
bar ir darbuojasi išsijuosę, kad 
tik toji lietuvių paroda neįvyk
tų, net jau ir “Laisvėje” tas 
buvo rašyta, tai nebereik nei 
aiškint.

Sykiais žmogus manytai, 
jog tie žmonės proto nustojo, 
ar kokį svaigulį gavo; nes svei
ki žmonės to nedarytų, kad 
gint žmones nuo prakilnių dar
bų, ir tuos prakilnius delei 
mūs tautos darbus pasmerkia 
pavadindami kapitalistišku su
manymu.

Bet, kadangi pamuštai, jo
gei tie mūs broliukai per savo 
tamsumų tapo jų išnaudotoji} 
dar labiau aptemdinti, tai tik 
reikia juos apgailestaut, nes 
tai bejėgiai vargšai nemato sa
vo tako.

Todėl meldžiame tų, kurie 
aiškiai supranta to reikalo 
svarbų, kad savo apylinkėse 
perstatytų tų dalykų tikroje 
šviesoje.

S. Pranis
Apvaikščiojimo kom.narys.

P. S. turiu paaiškinti, jog 
čion taip vadinamos “tautiš
kos” dr-jos suėjo į sąrišį; na 
o to sųrišio galva tai mūs so
cialistai; kų tie sumano, tai 
sųrvšys turi pildyt, nes taip 
“nutarta.”

Taigi tas sųrišis “nutarė”, 
kad jis toj parodoj nedalyvaus, 
na tai ir visos tos “tautiškos” 
draugijos žinoma nedalyvaus 
“mat supančiotos.”

Čia reikia priminti, kad tos 
sųrišio dr-jos nedalyvaus, ir 
jų vardas nebus paminėtas; 
bet didesnė daug didesnė da
lis narių priklausančių prie ki
tų draugijų, aišku, kad daly
vaus.

Taigi tik visi išvien išimant 
vien socijalistus. nes jie visuo
met buvo ir bus mus tautos 
išgamomis, visokiais tautos 
skriaudadariais. Palikim juos 
trukšmus kelti o mes, kurie tik 
mylim savo tėvynę, darbuoki
mės dėl jos.

S. P.

BROOKLYN, N. Y.

• Didelės prakalbos ir gėlių- 
kvietkų balius ant New Plaza 
kampas Grand St. ir Heverney- 
er. Parengė Kar. Aniolų par.
T. Fondo 13 skyrius panedėlyj 
gegužio 29, prieš Decoration 
Day. Prakalbos prasidės 7:15 
kalbės garsūs kalbėtojai kaip 
vietiniai taip ir iš toliau. Po 
prakalbų šokiai ir visokie žai
slai. Muzikantai puikiausi. In- 
eiga ypatai su padėjimu dra
bužių tik 25c. prie to gaus dy- 
kai kvietkų. Užprašome vi-

svečių buvo nemažai, publikos 
galėjo būti apie 700 visi gra- 
žiaipasielgė tik nekurie tauti
ninkų vietinės konferencijos 
rinkiai pyko ir išmetinėjo ko
dėl juos skiria neleidžia veltui 
į daržų i rtt. Dėlto mes juos 
skyTėme, kad tautiečių komi
tetai visa gerkle rėkė, kad 
nereikia jokių pavaišinimų ir 
dovanų priimt, kų katalikai ža
da. Tai mes nutarėme tik sa
vo rinkikus pavaišyt ir pavyko 
su geriausioms pasekmėms, nes 
dar atliks gryno pelno apie 
$170.00. Tautiečiai piktinosi, 
kad mes išeikvosim surinktas 
aukas Tag Day ant pavaišini
mo rinkikams, o tuom tarpu 
ir gražų pelnų padarėme, nes 
mūsų gerbiamieji krautuvinin
kai paaukojo gražių užkan
džių: mėsos, sūrio ir duonos. 
Tai čia jų vardai:

V. Raiša, S. Ginaitis, K. Žo
lynas, M. Bučnis, F. Vasi
liauskas, V. Mickevičius, S. 
Glėbas, Uršė Kuleilienė, J. 
Petrauskas, J. Grėbliūnas.

Šiems aukavusiems krau
tuvininkams Taut. Fondo sky
rius ištaria širdingų ačiū. Taip
gi ir kitiems ačiū, kurie auko
jo kokių nors gėrimų, nors čia 
jų vardų nepaminėjau, nes 
negavau jų surašo.

J. P. K.

PERU, ILL.

(Šv. Bedo kolegija)
eGgužio 21 d. vadovaujant 

A. Linkui įvyko 3-čios kuopos 
SLRKMA. literatiškas susirin
kimas. Programėlis buvo ga
na žingeidus: susidėjo iš 
prakalbų ir paskaitų. A. Lin
kui apkalbėjus apie reikalus li
teratiško syriaus, tuoj prasi
dėjo programėlis. V. Damašas 
skaitė apie civilizacijų ir jos 
pasekmes. V. Stulpinas kal
bėjo iš lietuvių istorijos, nu- 
piešdamas lietuvių praeitį ir 
jų vargus. Al. Rupšis turė
jo paskaitų iš kelionės į Ame
riką, kurioje buvo aiškiai išdė
styti visi vargai, kuriuos turi 
nešti kiekvienas atkeliaujantis 
lietuvis į šių šalį.

Čionais randasi gražus būre
lis lietuvių moksleivių, net 14 
jų yra ir visi noriai lanko lite
ratiškus susirinkimus ir šiaip 
lietuviškas pramogas, išski
riant kelis, kurie lietuviais tik 
iš vardo tėra. Bet darbuose lie
tuvystės nesimato ir visuomet 
pasiganėdina žodžiu nežinau ir 
galas.

K.

PHILADELPHIA, PA.

Blaivininkų vakaras.

21 d. geg. Šv. Kazimiero 
bažnytinėje svetainėje atsibu
vo blaivininkų vakaras. Bu
vo pakviesti kai beėjai: kun. 
Dr. Augustaitis, FTkJuras. A- 
part minėtųjų kalbėjo kun. Dr. 
Staniukynas ir juristas M. M. 
Šlikas. Kun. Dr. Augustaitis 
ilgokoj prakalboj labai gerai 
išdėstė, kaip alkolis kenkia 
žmogaus protui, valiai ir kū
no sveikatai, kaip baisias ne
laimes padaro pavieniams žmo
nėms, šeimynoms ir visai tau
tai Taip-gi parodė praktiš
kus būdus kaip vykinti blaivy
bę; būtent: pršalinint girtuok
lystę iš vestuvių, krikštynų, 
šermenų ir tt.

Kun. Dr. Staniukynas nupa
sakojo atsitikimų iš gyvenimo 
garsaus piešėjo Leonardo De 
Vinci. Tas garsus žmogus, 
kad rengėsi piešti paveikslų 
paskutinės vakarienės, ieško
jo tarp žmonių panašių išvaiz
da į Kristų Viešpatį ir į apašta
lus. Tam dalykui pašventė 
kelis metus. Kartų giedorių 
tarpe, vienoje bažnyčioje jis 
nužiūrėjo jaunikaitį, kurs sa
vo gražia išvaizda būtų tikęs 
perstatyti Kristų. Jis jį užsi
rašė. Taip-gi parinko vyrus, 
kurie tiko išreiškimui apašta
lų. Ant galo ieškojo Judos 
typo. Kartų eidamas pro pa
tiltę nužiūrėjo girtuoklį, kuris 
jam pasirodė geriausiai išreiš- 
kiųs Judos Iskarijoto typų. Pa
tyrus iš kur jis paeina, kas jis 
yra per vienas, pasirodė, kad 
tai tas pats, kur kitados baž
nyčioje giedojo ir buvo labai 
dailus, kurį L. De Vinci buvo 
pasirinkęs Kristaus ypatos iš- Apart pamokslų Tėvas Fe- 
reiškimui, o kurį girtuoklys-j Uksas klausė žmonių išpažin-

ties. Išklausiusiems penkių 
pamokslų ir atlikusiems išpa
žinti suteikė visuotinus atlai
dus. Dieve, duok stiprybę 
Tėvui Misijonierui, kad jis 
galėtų nenuilsdamas skelbti Iš
ganingų Kristaus mokslų pla
čiausioms minioms.

Jonas Jaunasis.

BALTIMORE, MD.

Airių kunigai pradėjo gau
dyti lietuvius prie savo para
pijų. Labiausiai jaunus kū
dikius ir paaugusius, norėda
mi jaunus lietuvius pritraukti 
prie savęs. Gaila pažiūrėti į 
tokius kūdikius. Jie turėtų 
būti auklėjami lietuviškoj dva
sioj tarpe savų tautiečių. Dar 
lietuviai savo kalbos neprara
do, o jau airiai neturi savo 
kalbos, tai nori ir mus lietu
vius suanglinti. Tėvai turi 
nesibijoti savo kalbos ir ne
duokite savo vaikams atsižadė
ti savo kalbos.

Pas mus buvo laidotuvės, 
jaunas vaikinas buvo užmuštas 
automobiliu. Jam nereikėjo 
visai bažnyčios. Jis netikėjo į 
Dievų. Bet kada buvo užmuš
tas, tai nuėjo giminės pas ai
rių kunigų ir tas suteikė pas
kutinį patarnavimų.

Parapijonas.

tė prie to privedė, kad dabar 
jis tiko Judos Iskarijoto ypa
tos išreiškimui.

Abelnai visi kalbėtojai nu
rodė baisius girtuoklystės vai
sius. Gal kam tas ir nepati
ko, bet kas prisižiūri, į kų gir
tuoklystė daug žmonių paver
čia, kaip dėl jos daug žmonių 
eina į pamišėlių namus, kaip 
daug vyrų gauna nuo jos džio
vų, kiek daug priveda prie 
saužudystės ir nužudymo kiti}, 
kiek moterų ir vaikų kenčia 
dėl jos badų ir skurdų, kiek 
dėl jos pasidaro skriaudų, kiek 
žmonių žūsta laikinai ir amži
nai, tiems yra džiaugsmu kad 
yra žmonės, kurie stengiasi 
iškelti aikštėn tas baisenybes 
ir bent geros valios savo arti
mus perspėti nuo taip baisaus 
priešo — girtuoklystės.

Apart kalbų buvo ir dainų. 
Jonui Hodeliui vadovaujant 
dainavo vyčiai. Simonas Kviet- 
kus sulošė girtuoklį ir Žydo 
pasikalbėjimas su socijalistų, 
paskutinioje rolėje lošė Stan. 
Norbutas.

Ant galo keliolika ypatų 
prisirašė prie blaivybės.

Publikos buvo gerokai, vi
si buvo užganėdinti, ypač gar
džiai nu juokino Žydas (Sim. 
Kvietkus).

Garbė blaivininkams tai vis 
surengusiems; jų tarpe labiau
siai pasidarbavo Jozefą Šefel- 
taitė ir Jonas Grigaitis.

Žvirblis.

CAMBRIDGE, MASS.

Susirinkimas.

Birželio 4 d. atsibus bertai
siais susirinkimas Marijos Ma- 
gdelenos dr-jos; atsibus 1 vai. 
po pietų bažnytinėj salėj. Tai 
bus svarbus susirinkimas. Vi
sos narės malonės atsilankyti. 
Atsineškite konstituciajs. Y- 
ra daug svarbių dalykų ap
svarstymui. Visos riarės pri
valo paduoti savo adresus dėl 
geresnės tvarkos. Sujuskite 
ir imkime geriau darbuoties.

P. Staražinskaitė, 
rašt.

WINDS0R, CONN.

Gerai pasirodė lietuviai 
didelėse iškilmėse.

Geg. 14 d. J. E. Hartfordo 
vyskupas J. J. Nilan pašventi
no naujų Šv. Gabrijėliaus baž
nyčių. Iškilmėje dalyvavo į 
20 su virš kunigų iš įvairių a- 
pvlinkių.

Labai gražų ir ilgų pamoks
lų pasakė angliškai kun. M. F. 
McAuliffe Hartfordo Šv. To
mo seminarijos vice-preziden- 
tas; lietuviškai ir lenkiškai 
sakė pamokslus mūsų gerb. rni- 
sijonorius kun. F. Kudirka.

Daug įvairių bažnytinių dr- 
jų dalyvavo parodoje; tarp jų 
gražiai pasirodė lietuvių Šv. 
Kazimiero dr-ja iš Paąuonock. 
Šie turėjo puikų benų ir dėvėjo 
kepurėmis iš mėlynos ir baltos 
spalvos. Ant rytojaus tos dr- 
jos paveikslas buvo patalpin
tas didžiausiame amerikonų 
dienraštyje “The Hartford 
Times.” Žmonių buvo tiek 
daug, jog į bažnyčių nors ir 
didelė niekaip netilpo. Daugu
ma turėjo prieangyje stovėti.

Naujos Šv. Gabrijėliaus ba
žnyčios klebonu yra kun. J. J. 
Fitzgerald gana prielankus 
lietuviams. Taip-gi jis yra 
klebonu ir Šv. Juozapo parapi
jos Paąuonock’e.

Keli desėtkai metų atgal, 
kaip sako senesnieji, Windsore 
buvo vos ar 10 šeimynų ir nu
pirko senų episkopalų dr-jos 
mažutę kirkutę dėl bažnyčios, 
bet šiandien jau visiems akį ve
ria graži katalikų bažnyčia.

Jonas Jaunasis.

Tai-gi visos augščiaus minė-

PAQUONOCK, CONN.

Misijos. ,

Pasidėkojant kun. J. J. Fit
zgerald vietinės Šv. Juozapo 
airių parapijos klebonui ir mes 
turėjome didelę linksmybę. 
Nuo 10 d. geg. iki 15 turėjome 
misijas, kurias laikė Tėvas 
Feliksas Tėvų Marijonų vie
nuolis iš Chicago, III. Jo ma
lonūs iškalbingi žodžiai ilgai 
pasiliks atmintyje tų, kurie 
juos girdėjo.

NEW YORKO IR NEW 
JERSEY APSKRIČIO 

VYČIAMS.
Mieli broliai ir sesutės Vy

čiai ir Vytės. Jau artinas 
mūsų antras apskričio susiva
žiavimas, kaip sekretorius 
praneša “Darbininke” No. 59.

to apskričio kuopos malonėki
te išrinkti delegatus su įgalio
jimais ir kuopų valdybos pa
rašais, į minėtų susivažiavi
mų.

Delegatus rinkti galima ši
taip :Rinkit iš kiekvienos kuo
pos po 5, arba galit rinkti 
vienų nuo 20 narių.

Nerinkit delegatų, kurie 
niekuonii neinteresuojas, ne
skaito lietuviškų laikraščių ir 
nepažįsta jokio politikos ir ge
rovės judėjimo.

Nerinkit nepilnamečių — 
neturinčių 20 metų. Neturės 
sprendžiamo balso.

Į delegatus galit rinkti vi
sus kuopų valdybų narius.

Tolesniai kuopos malonėkit 
peržiūrėti pereito susivažiavi
mo protokolų, kuris kų-tik til
po “Vytyj” paskiausiam N. 
Peržiūrėję pasvarstykit kas 
gerai, kas ne. Kas reikalin
ga, kas atmestina, nes dar ne 
visi dalykai yra įvykinti. Ap
svarstę įgaliokit delegatus, kad 
jie jūsų mintis atvažiavę išrei
kštų. Prisiunčiamieji įneši
mai teestie trumpai parašyti.

Apsvarstykime, kaip padi
dinti kuopose narių skaitlių, 
kaip geriausiai sutvarkyti ne
pilnamečių skyrių, kaip geriau
siai sutvarkyti atletų skyrių, 
kas link konstitucijos keletą 
žodžių, kas link administraci
jos keletą žodžių, kad nebūt pa
keltas mokestis nariams. Dar 
daugiaus apie visokius reika
lus galima pasvarstyti.

Suvažiavimas atsibus 11 d. 
birželio 180 New York Avė., 
Neivark, N. J. pirmų valandą 
po pietų prasidės sesijos.

J. K. Miliauskas ap. pirm.

“Draugas”
Vienintelis pigiausias Lietuvių Katalikų

DIENRAŠTIS

“DRAUGAS” duoda daug žinių iš karės lauko, pa
sakoja, kas dedas nelaimingoje mūsų tėvynėje Lietuvoj, 
skelbia įdomiausius atsitikimus iš viso pasaulio, žinios 
paduodamos kuogreičiausiai.

“DRAUGAS” remia, stiprina lietuvių katalikų 
draugijas, rūpinasi jų reikalais.

“DRAUGAS” kelia tautiškų susipratimą, platina 
katalikiškai lietuvišką kultūrą.

“DRAUGAS” rašomas aiškia ir visiems supranta
ma kalba.

“DRAUGAS” metams tekaštuoja tiktai $3.00, pusei 
metų $1.75. Čikagoje, siunčiant pačta, metams $4.50. 
Nuo vaikų ir nuo agentų perkant atskirais nume
riais po 1c.

Užrubežyje “Draugas” dienraštis metams $6. 
“SAVAITINIS DRAUGAS”, Metams kaštuoja tik $1.50.

Atskiras numeris po 3c.

Visais reikalais kreipiantis adresuokite:

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th St. - - CHICAGO, ILL.

"DARBININKE“ GAUNAMOS

T. FONDO BLANKOS
KURIAS NURODĖ TAUTOS FONDO VALDYBA.

agal Sumanymo tos blankos reikės mainyti 
kas mėnuo. Todėl atspausdinome įvairių 

varsų ir pardavinėjame tuzinais. 

Tuzinas 5 centai.
Imant nemažiaus, kaip 100 tuzinų, atiduodame 

po 4 centus.
Kiekvienas skyrius lai parsitraukia iš “Darbininko” 
Spaustuvės tiek tuzinų, kiek šeimynų jų kolonijoj 

intraukta į aukų rinkimą Lietuvos reikalams.

Tautos Fondo Skyriai,
Sukruskite veikti. Gaukite iš Centro Čarterj. 
Rinkite atstovus i T. F. komisiją. 

Seimas nebetoli.
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Pranešimas
NELAIMĖ KASYKLOJ.
Virginia City, Nev. — Jel- 

I low Jacket kasykloj ištiko gai
sras ir ligšiol žinoma, jog ke
turi mainieriai žuvo ugnyje.

“DARBININKAS”

Šiomis dienomis “Darbininko’’ knygyne gavome 
visokių maldaknygių su kietais ir minkštais apdarais, 
auksuotais kraštais, su kabutėmis ir be kabučių. 
Parduodame visai pigiai.

MAŽI AUKSO ALTORĖLIAI.
Juodos, miuštos, slidžios skūrelės, apvaliais 

kampais, aukso kvietka, auksuotais kraštais, kry
žius ir parašai , $1.10

Juodais, minštais skūros apdarais su kabute, 
auksuotais kraštais, apvaliais kampais $1.00

Juodais, minkštais skūrelės apdarais su auk
suota kvietka ant viršelio .75

ANIOLAS SARGAS.
Juodais skūros viršeliais, auksuotais kvietkais 

ir kryželiu, su kabute. Labai paranki knygelė. $1.00 
Juodos slidžios skūros viršeliai, auksuotais 

kraštais, kvietka ir kryžius, kabutės. Kaina $1.00.

GILUS ATSIDUKSĖJIMAS.
Graži, paranki knygelė lietuviams katalikams vi

sokio amžiaus. Dailiai išmargintais auksuotomis rai
dėmis, drobės viršeliais raudonais kraštais. Kaina 50c.

VIEŠPATIE PASILIK SU MUMIS.
Juodi kieti viršeliai, aukso kryžius ir pamargini- 

mai. Spaudinta didelėms raidėmis tinkanti senes
niems yra nemažo vormato. Kaina 90c.

Minkštos skūros, juodais apdarais. Spausdinta 
didelėmis raidėmis, auksuotais kraštais ir kryželiu 
Kaina $1.75.

Kiekvienas lietuvis katalikas privalo nusipirkti 
sau dailią maldų knygilę, kad nuėjus į bažnyčią galė
tų garbinti savo Sutvertoją

DABAR GERIAUSIA PROGA.
Jeigu dar neturi nusipirkęs, tai tuojaus rašyk į 

“Darbininko” knygyną išpirkdamas “money orderį” 
arba krasos ženkleliais.

Taip-gi turime visokių rožančių ir škaplierių. No
rėdami nusipirkti, neužmirškte padėti tokį adresą:

“DARBININKAS,”
W. Broadway, South Boston, Mass.

Tik iš spaudos

Gyvojo Ražančiaus
Lapeliai :

Kaina 15c. už 15 lapelių
Imant nemažiau 1500 lapelių nulei 

dziame 5-tą nuošimtį.
Norintieji pirkti rašykite:

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

Naujas Veikalas
Surengtas Vienam Balsui ir Piano

MEILE
Jau išėjo iš spaudos

Muzika A. Aleksandravičiaus. 
Žodžiai L. Šilelio.

' Kaina 40 centų. . ....

Galima Gauti “Darbininko” knygyne
Pinigai galima siusti krasos ženkleliais.

PLATINKITE TARP SVETIMTAUČIŲ LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTĮ ANGLIŠKOJE KALBOJE

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo vaJaadoe:
Nuo2 iki s popiet. Nuo 7 iki 8 vakare 

509 BEOADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON. 
Tel 602 S. B,

■> '
TEL. BACK BAY 4200 Savas Pas Savą Remkit Savuosius.

LEIDINIS NO. 3.
“Darbininkas” jau išleido 

trečią savo leidinį, knygelę 
vardu “Iš Po Darbi- 
ainko Plunksno s.”

Tai gražią-gražiausių vaiz
deliu rinkinis. Visi, nuo pir
mo iki paskutinio, yra iš dar
bininkų gyvenimo. Tuose vai
zdinguose, dailiuose, jausmin
guose vaizdeliuose atsispindi 
darbininkų gyvenimas.

Kiekvienas su pasigėrėjimu i 
juos skaitys po kelis kartus.

Autorius tų vaizdelių yra 
‘ ‘ Darbininko’ ’ skaitytojams 
gerai pažįstamas F. V.

Vaizdeliai perspausdinti iš 
“Darbininko.”

Kaina 5c. Pusi. 32.

TeL So. Boston 294

DR. JOHN P. JONĖS
Ofisą valandos 

nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 9 po piet.
PHYZIKAS ir SURGIJUS

Speudiškai atlieka visokius blogiausius 
gydymus, ypatingai su aleatromis.

392 Broadtcay, tarpe E. ir F gatvių 
SO. ICHCh, MAS.

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

DR. F. MATULAITIS
Ofiso jdyno.
1-3 P. M. 7-9 P.M.

419 Boylston St., Boston, Mass.

Gydo'visokiaaĮligaa 
PriakiriaCAkinSua.

'«'i

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuviszkai. 

Ofiso valandos:
Rytais iki 9 vai.

Po piety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos 
nuo 9 vai. ryta 
iki 81 vai. vakare.

Nedaliomis 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. vakare.

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėją šių 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ko
kardų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų ce- 
luloidu. Išdirbu šarpas, vėliavas, karūnas ir tam pana
šius daiktus. Pavestus man darbus atlieku prideramai 
kas link sutarties ir užsakymus atlieku artistiškai. Dėl 
prašalinimo neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie 
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau savo 
rankom.

M. A. NORKŪNAS,
166 MELROSE ST., :::::::: MONTELLO, MASS.

Paieškau Pranciškaus Dar- 
gio, Kauno gub., Telšių pav., 
Šatų par., Rumšaitų dvaro. 
Girdėjau gyvenąs apie Bosto
nų. Jei kas žino apie jį. tai 
meldžiu suteikti man jo adresų. 
Pereitais metais apleisdamas 
Kengsingtonų mane labai nus
kriaudė. Mano adr.:

Leonas Lingis
317 E. 116-th St.

Kengsington, UI.

BŪTINAI REIKALINGAS 
atsakantis vargonininkas, ge
rai suprantąs savo amatą.

KUN. E. GRIKIS,
404 Church Street, 

New Britain, Conn.

Namas! Namas!
NAMAS ANT PARDAVIMO.

Labai greitai noriu parduoti, 
nes išvažiuoju kitan miestan. 
Pardavimui namas randasi po No. 
213 Gold str., o savininką galima 
matyti 116 Botven st.

Namai 3 familijų, randos ne
ša $26.00 mėnesyje. Turi 12 rū
mų.

Parsiduoda pigiai.

UŽ KUPONUS.

Visokios rūšies kuponus nuo 
Cigaretų ir tabokos tuoj atneški
te. Gerai už juos užmokame.

Philip Brown
Tabakininkas

C. Street, kertė Broadway.

ANT PARDAVIMO.
a 6 rūmų namas, gerai pabuda- 
M j votas, iš fronto ir užpakalio pia- 
g. Į zzos, šiltas vanduo, elektriką, vi- 
W; sokie moderniški įtaisymai. Lexin- 
■ i gton, 5c. važiavimo.

Kaina $3.200.

7 rūmų (stucco) visokie 
derniški pagerinimai, šiltas van
duo, elektriką, kieto medžio as
la, piazzos, apie 10.000 ketv. pė- 
dų žemės. West Roxbury. 5 c. 
važiavimo. Kaina $2.700.

1110-

Akių Specijalistas.
Prirenka akinius

H. S. Stone, Oph. D.
399* BROADVVAY.

SO. BOSTON.
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PARSIDUODA FORNIČIAI.

Parsiduoda 6 rūmų forničiai: 
gražūs pi janai, 6 kamodės, 4 lo
vos ir kiti reikalingi šeimynai ra
kandai. Gera proga ingyti ge
rus rakandus. Pasiskubinkite 
atsišaukti, nes fomičių savinin 
kai tuojaus apleidžia So. Bostoną.

Kreipkitės šiuo antrašu:
JONAS WITRAKIS,

663 Fourth St., So. Boston, Mass.

LIETUVIAI PAS SAVUS.

Pasiuvam drapanas sulig natų 
jausioe mados ir pagal Jūsų noro. 

JONAS BERZELONIS & CO. 
28 Chandler Str., Boston, Mass.

(Castle Sųuare’s Block’e.)
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Vienatine Lietuviška

Krautuvė
Kuri užlaiko visokio ta

voro, reikalingo maine- 
nieriams.

V. LUKOSEVICIA, 
Pa.

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŽAPALIS

meistras
indeda telephonus, dengia 
gus,

sto- 
ir atlieka visus •staliorys- 

tės darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

315 W. Broadvvay, 133 Bowen St.
SO. BOSTON, MASS.

__Skaitykite ir platinkite 
“Darbininką.” Tegul jis ran
dasi kiekvienoje grinčioje.

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.
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Vienatine Lietuviška

1

1

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. Gyduolių gali- j 
te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge- J 

ros sekančios gyduolės. b

5 labai geri lotai namams (Ne- 
ponset tiltas) arti pianų dirbtu
vės ir Neponset upės. Patogu 
visais atžvilgiais.

Kreipties pas:
Janson ir Pumpurin

718 Washington Str., 
Dorchester, Mass.

(2)

LIETUVIS KRIAUČIUS.
Pasiuvu visokius drabužius 

pagal naujausią madą, vyriškus 
ir moteriškus. Darbą atlieku 
gerai, teisingai ir pigiai. Taip
gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir 
kvarbuoju.
PETRAS MAKAREVIČIUS,

(Arti lietuvių bažnyčios)
105 So. Meade Str., 

Wilkes-Barre, Pa.

A Plea for the
10 c. numeris.

Tasai laikraštis leidžiamas tam, kad supažindinti sve
timtaučius su mūsų tauta, jos istorija, jos vargais-nelai- 
mėmis ir jos troškimais.

Labai mažai svetimtaučiai težino apie lietuvius. Todėl 
skleiskime žinias apie savo tautų, platindami minėtą laik
raštį. 
Adr.:

Tel. Ozford 4900.

J. P. TUINYLA,

n

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų 

ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo

ir slogos
Kraujo Valytojas
Nuo saulės nudegimo 
Bobro lašai
Nuo suirimo Nervų 
Vaikų ramintojas 
Pamoda plaukams
Nuo viduriavimo 

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai

niežų ir parkų

1.00

75c.

1.00
1.00 
50c.
1.00
1.00 
z5c.
25c.

50c.

25e.

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

Gyduolės nuo vištakių 
(corn’s) 15, 20 ir

Pilės dėl Kepenų 
ir Inkstų

Proškos nuo nerviško gal- i? 
vos skaudėjimo 10 ir 25c. s 

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. & 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c. •

1.00 I
H

50c. J <

1.00

25c.

75c.

■j

H

Visokie kvepianti f
muilai 10, 15 ir 25c. s

Perfumos visokių gėlių 25, a
1.00 ? 50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau, a

50c.
25c.

t t
X t
X T t
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Užlaikom didžiausia krautuvę 
deimantų, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių, 
ant lengvų išlygų. Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkup- 
čiams, didelį, naują katalogą 
siunčiame ant pareikalavimo už 
25 centus štampų.

J. P. TUINILA.
822 Washington St., Boston. Mass

r! 
k

226 Broadway,kerte C St., So. Boston,Mass. |
XiK^ESS^JE2žS2i2^2E2E2SLjeSE2£3GK5ES3ESE^3r3C3C3C2C3EKH

Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap
tingų ir kitokių ligų.

Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums 
katą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame 

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų, 
duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums 

expresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS

svei- 
bus

Gy-

G

Reikalaujama Merginų 
nuo 21 metų iki 30 m. amžiaus 
mokyties darbo vienoje iš di

džiausių dirbtuvių Naujoje 
Anglijoje.

Mūsų dirbtuvė randasi netoli 
Bostono, tik 5c. 20 minutų dava- 
žiuoti nuo Park St. Kiekviena 
mergina išmoksta darbą per dvi 
savaiti ir mokame besimokinant. 

Po to duodame darbą nuo štu- 
kų (piece work) ir algą gauna 
nuo $10.50 iki $15.00.

Dėl pilnų informacijų kreip
kitės prie Employment Office

Hood Rubber Co.
E. WATERTOWN, MASS.
Imkite Watertown karą nuo 

Harvard Sųuare, Camb., išlipkite 
ant Bigelow avė., dvi minutos ei
ti į dirbtuvę.

REV. J. J. KAULAKIS,
324 Wharton Street, ::: ::: Philadelphia, Pa.

44..

f
3S7 Harrison Avė.,

Julius Prince Bankierius
Išmaino pinigus, parduoda 

Laivakortes ir geležinkelio ti- 
kietus į visas dalis pasaulio. 
Taip-gi parduoda krautuvėms 
sklado kainomis deimantus, 
laikrodžius ir kitus Juveleri- 
jo8 daiktus.

SENAI UŽDĖTAS POOL- 
RUIMIS ANT PAR

DAVIMO.

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 mokytis 
rašyti be mokytojo....... 10c
Aritmetika mokinimui- 

si rokundų, su paveik
slais (apdaryta) ............ 35c.

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

garsinimą iš “Darbininko” 
ir $1.00 per money orderį, 
tai gaus visas 4 knygas 60c. 
pigiau.

P. MIKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2, 

Hudson, N. Y.

V. P. CINKUS & CO. 
SAVI PAS SAVUS.
LIETUVIAI PAS 

LIETUVIUS.

Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje 
galima gauti visokių vyrų, 
moterų ir vaikų drabužių, 
čeverykų, robų, aukso ir 
deimanto.
52 MILLBURY STR.,

WORCESTER, MASS.

4 stalai ir cigarams pastato
mas So. Bostone, geroje vieto
je 628 Warrens St. E. Cambrid
ge, Mass.

7 stalai taipgi parsiduoda
347 Green St., Cambridge, 
Mass. Mes parduosime visus 
ant sykio arba kas norės ir at
skirai. Norėdami pirkti kriep- 
kitės:

Klemensas Macevičius
691 Cambridge St.

E. Cambridge, Mass.

C. & P. Telephone St. Paul 5347
GRABININKAS 

IR 
BALZAMUOTO  JAS.

Pagrabus atlieku pigiai ir gra
žiai. Esu išėjęs mokykloj tam tik
rus graborystės mokslus ir išda
vęs egzaminus. Siunčiu numirė
lius ir į kitus miestus ir pargabe
nu iš kitų miestų.

Tai-gi, vientaučiai, laidojimo 
reikale visuomet kreipkitės pas 
mane.

Ofisas:
JONAS GREBLIAUSKAS, 

500 So. Paca Street, 
Baltimore, M. D.

GERIAUSIOS 
F A R M O S.

Norintieji pirkti gerų farmų 
budinkais, Sodais, apsėtaissu

sątaaz soja3 so;qjipęrau jį sįb^obį 
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vienintėliai esame uždė- 
tojai ir apgyvendintojai didžiau
sios lietuvių farmerių kolonijos 
Amerikoje. Apgyvendinome 360 
lietuvius fermerius, kurie trum
pu laiku rengiasi išleisti Scott- 
ville, Mich. Amerikos lietuviams 
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau
sioji lietuvių farmerių kolonija 
randasi ant gerų derlingų laukų 
puikiausioj apielinkėj miesto 
Scotville ir portavo miesto Lų- 
dington, Michigan valstijoje, Ma- 
son county. Toj puikioj apielin
kėj mes turime daugybę visokių I 
farmų parduoti, ant kurių galime 
kelis tūkstančius lietuvių farme
rių apgyvendinti. Rašykite tuo
jaus indėdami už 4 cenuts krasos 
markių, o mes prisiusime tos ko
lonijos mapą ir parduodamųjų 

I puikių farmų katalogą su daug 
paveikslų iš lietuvių farmerių gy
venimo.

’ Adresuokite,
A KIEDIS A CO. 

Peoplet Stato Bank Bldg.
Scotville, Mich.




