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Išrodo MM jOT la
biau- kaip to,
kad daugintas skaičius tą, ku
rie g&H ant gero sunaudoti sa
vo raštiširn* gabumus ir kad geri laikraščžd kuodidžiauria 

išsiplatintą, taip kad kiekvie
nas kasdieną turėtą gero skai
tymo kuriame pamokinama, 
Sustiprinama ir pa.lrelia.Tn n, 
krikščioniškos dorybės.

Popiežius Benediktas XV.

PASAKOJO APIE 
LIETUVIUS.

Gavome naują žinią apie 
veikimą francūzės M-lle Yvo
nne Pouvreau. Birželio 18 d. 
ji buvo mieste Bilbao, baską 
žemėj, šiaurinėj Ispanijoj.' 
Prancūzė čia buvo labai vie
ningai priimta. Bilbaos jauni
mas (Juventud Vasca de Bil
bao) surengė jai vakarą kur 
ji pasakojo apie mažąją tautą 
reikalus, o ypač apie lietu
vius. Ant vieno puslapio pro- 
gramo buvo straipsnelis ispa
ną kalboj “Lithuania.” Čia 
trumpai pažymėta Lietuvos 
geografiškas padėjimas ir iš
vardytos vietos, kur atsibuvo 
didžiausieji šios karės mūšiai.

Ant rytojaus Bilbaos laik
raščiai apsčiai vietos pašventė 
aprašymui šios pramogos. Gra
žiai aprašė dienraštis “EI 
Pueblo Vasco,” “EI Noticiero 
Bilbaino.” Taip-gi aprašė 
tą atsitikimą laikraštis “Euz- 
kadi,” einąs dviejose kalbose 
— baską ir ispaną, apie pra
mogą buvo aprašyta hispaniš- 
kai. Pastarasai laikraštis pla
čiai išanksto rašė apie busimą 
pramogą Paminėjo du kar
tu — birželio 16 ir 17 d. O 
pramoga atsibuvo birželio 18 
d. -

Baską tauta yra viena ma
žąją tautą. Baską tėra tik

Nubalsavo 
streikuotu

Geležinkelią darbininką 
balsavimas streikuoti ar ne 
jau pasbaigė. Pasirodo, jog 
94 nuoš. balsavo už streiką. 
Tas suteikė daug neramumo 
kompanijoms ir daug galvosū
kio Washingtono valdžiai. 
Kaip kompanijoms, taip ir 
valdžiai rūpi viską paabigti be 
streiko.

Geležinkelią darbininkų y- 
ra 400,000. Jie susiorganiza
vę į sekančias organizacijas:

Brothehood of Locomoti- 
ve Engineers, Order or Fire- 
men and Enginemen, Brot- 
herhood of Railvav Train- 
men, ir Order of Railway Con- 
duetors.

Dar bus konferencios tarp 
organizacijos vadą ir kompa
niją atstovą.

Darbininkai kovoja už aš- 
tuonią valandą darbo dieną ir 
pusantros mokesties už virš
laikį.

savo papročius ir kalbą
Atėjo mums taip-gi ispaniš

kas laikraštis “EI Pais,” re- 
publikoną dienraštis (diaro re- 
publicano), kurs eina iš Mad
rido, Ispanijos sostinės. Ši
tame laikraštyje aprašoma a- 
pie francūzės veikimą lietuviu 
reikaluose Ispanijos sostinėj.

Mile Yvonne Pouvreau iš 
Bilbao rašė, jog gavusi žinią 
iš Šveicarijos apie sugrįžimą 
Amerikos lietuvią delegatą iš 
Lietuvos. Taip-gi ji buvo 
kviečiama važiuoti į Šveicari
ją. Turbūt ji dalyvavo Tau
tą Konferencijoje. Ji taip-gi 
mini apie atvažiavimą Ameri
kon ir čia veiktą apie 6-7 mė
nesius.

KARŠČIAUSIA DIENA
Utarninkas Naujojoj An

glijoj šiemet buvo karščiausia 
diena. Termometras rodė 
95.2. Bostone nuo karščio 
apalpo 41 žmogus ir du mirė. 
Mirė nuo karščio vienas Lavr- 
rence ir Manchesteryje, N. H.

Po pietą, vienok, virto 
kitaip. Papūtė smarkus vė
jas, užėjo audra su perkūnija. 
Oras atvėso, bet audra daug 
blėdies pridarė.

DIDI VIESULĄ.
St, Paul, Minn. — Buvo už

ėjus baisi viesulą. Daug na
mą išgriovė, daug javą išga
dino. Farmeriams blėdies 
pridarė už $1.000.000 su vir
šum.

ta apie 600, vaikučią vieną 
virš 180, iš kurią trečiądalis 
našlaičiai. Įsteigta mokykla, 
kurioje mokinasi virš 150 mo
kinią. Trįs mokytojos p-lės 
J. Dylytė, A. Vilipavičaitė 
(Vulf) ir p. Kuzma. Mano
ma atidengti ir antrąją mo
kyklą dėl 40-50 mokinią. Vis
kas jau prirengtą tik moky
tojo negalima sulauktu Yra 
ir vaiką darželis, kuriame 
intalpinta apie 30 vaikučią 
Šitą įstaigą ypač malonu ap
lankyti. Prie to dar dvi — 
berniuką ir mergaičių prieg
laudos; jodvi taip-pat gerai 
sutvarkyta. Namai mediniai, 
šviesūs — po 5-6 kambarius. 
Kiekvienam atskira lova; už
laikoma švariai, ir vaikai tvar
kiai auklėjami. Taipo-gi yra 
ir lazaretas ant 25 lovą. Prak
tikuoja stud. med. p. KairyB 
ir mielaširdingoji sesuo. Abu 
lietuvią

Tas lietuvią įstaigas lanky
damas žmogus negali atsigerė
ti, ypač vasaros metu. Na
mai visi mediniai, šviesūs, ap
link visur jauni pušynėliai. O- 
ras kuogeriausias.

Namai pabėgėliais taipo-gi 
nelabai prigrūsti. P-nas St. 
Bytautas apvažiavęs gana pla
čiai Rusijos miestus, pabėgė
lius rankiodamas; bet tokios 
atsakančios kaip Elvoje vietos 
neužėjęs. Čion ir vienas stu
dentas, sergąs džiova, atva-

Republikonų kandidatas į 
prezidentus Charies E. Hughes 
pradėjo agitaciją už savo par
tiją ir už save ir kartu pradė
jo leisti šūvius į demokratą 
valdymą. Pasakė prakalbas 
Detroite ir Chicagoj.

Prez. Wilson savo agitaci
ją pradės nuo rugsėjo 1 d.

RENGIA RUSAMS SMŪGĮ.
Vokiečiai gabena į rytinį 

frontą visokią sustiprinmą — 
gabena armotą ir karuomenės. 
Tai teutonai vedami gen. von 
Hindenburgo bandys sustab
dyti rusą žengimą pirmyn.

Jau kelinta diena kaip iš 
Berlino pyška traukiniai vie
nas paskui tiką su kareiviais, 
amuniciją armotomis, provi- 
zija. Vs pyška į rytinį fron
tą Berline tikimą jog ry
tiniame fronte artinasi krizis. 
Berliniečiai nepaprastame u- 
po. Lyg ko tai ypatingo lau
kia. Renkasi, buriuojasi ir 
eina palydėti kareiyią kurie 
važiuoja sustabdyti rusą žen
gimą pirmyn.

Fieldmaršalas von Macken- 
sen, kur, pernai su nepap
rastu pasisekimu grūdo rusus 
atgal iš Galicijos, nuo Karpa
tų kalną ir galop užėmė Len
kiją tai ir jis dabar atspądi- 
no rytinin frontan. Austri
jos sosto įpėdinis, ligšiol bu
vęs Italijos fronte dabar atsi
dangino į Galiciją

Spėjamą jog pirmas teu
toną smūgis bus uždrožtas ru
sams ant pietinio fronto galo, 
kur rusai ypač toli pasivarė 
pirmyn.

Diplomatinėse sferose pra
dėjo pašnabždomis kalbėti, 
būk rusai ėmė -patjėsmis.gun
dyti Bulgarijos carą Ferdi
nandą atsimesti nuo kaizerio, 
prisidėti prie talkininką ir ei
ti prieš teutonus, nes girdi 
vis vien teutonai turės pralošti, 
ir jei Bulgarija laikysis kai
zerio skverną tai turės dalin
tis su juo nepalaimos vaisiais.

Be to kai rusams labai seka
si pietuose, tai rumunams di
dėja apetitas stoti šalę rusą ir 
eit prieš teutonus.

Užtat tai vokiečiai dabar 
sukrapštė savo jėgas ir trenks 
į įsisiūbavusius rusus. Sten
gsis juos atmušti atgal. Su
sikirtimas bus baisus, kruvi
nas.

PAĖMĖ 10.000 AUSTRŲ.
Šiuo kartu italai pasirodė, 

ką galį. Jie paėmė drūtvie- 
tę prie miesto Gorizią kurs 
guli prie .Isonzo upės. Veik 
ištisus metus kamavosi italai 
toj vietoj. Galop prasilaužė. 
paėmė drūtvietę ir kartu 10.- 
000 austrą, 11 armotą, apie 
100 kulkosvaidžių ir daug ka
rinės medžiagos. Dabar ita
lai pradėjo jau bombarduoti 
patį miestą Gorizią.

Dabar italą paimtoji drūt- 
vietė yra svarbiausia visame 
Isonzo fronte. Ir nuo pat 
karės pradžios italai su užsis
pyrimu bandė paimti Gorizią 
su drūtvietėmis ir vis neišga
lėjo. Paties miesto italai dar 
ir dabar nepaėmė, bet kai ė- 
mė jau varytis, tai gal ir va- 
rysis.

Gorizią guli 22 myli nuo di
džio miesto Trieste, kurio ita
lai taip pageidauja.

DIDIS STREIKAS PA- - 
SIBAIGE.

New Yorko strytkarią strei
kas pasibaigė darbininką lai
mėjimu. Tas streikas buvo 
didžiausias koks kada tame 
mieste buvo.

Darbininkai nelaimėjo pil
nai, bet laimėjimas buvo žy
mus.

1. Kompanijas pripažino dar
bininkams teisę organizuotis.

2. Kompanija pasižadėjo pri
pažinti komitetą kurį darbi
ninkai išrinks ateityje kilus 
mokiems nesusipratimams.

3. Algą klausimą išriš ko
mitetas susidedąs iš darbinin- 
tų ir kompanijos pusią ir tas 
klausimas turi būti išrištas 
iki rugpiučio 20 d.

4. Jei tas kotnitetas neišriš 
to dalyko, tai bus pavestas 
bešališkam komitetui iš trijų 
piliečių.

Strytkarią darbininkai yra 
susiorganizavę į Amalgama- 
ted Association of Street and 
Eleetric Railwav Employes oi 
America. Kompanija tos ją 
organizacijos nepripažino, bet 
tik pripažino jiems teisę orga
nizuotis.

KEPSIĄ DIDESNIUS 
KEPALUS.

Salt Lake City, U. — Duon
kepių Sąjunga čia laikomame 
suvažiavime tariasi perstoti 
kepti duonos kepalus po 5c. 
Duonkepiams ir pirkėjams, sa
ko, būtą geriną jei kepa-

KALVIŲ STREIKAS.
Brockton, Mass. — Kalviai 
arklią kaustytojai sustreika- 
ir reikalauja algą pakėli- 

Reikalaują kad algas
pakeltą ant $4, savaitėje.

KAIZERIS FARMERIAUJA.
Kaizeris vakariniame fron

te kelioms dienoms pasišventė 
ūkio darbams. Dirba ant 
lauką, prigelbsti valyti javus, 
kurie gerai užderėjo, tie lau
kai yra netoli vakarinio fron
to. Tuomi nori pasilsėti nuo 
ddelio įtempimo nervą ir duo
ti

APVOGĖ DARBININ
KUS.

Northamptoą Mass. — Ke
turi plėšikai įsibriovė į italą 
buveinę, surišo vyrus, atėmė 
pinigus, paskui įsibriovė į 
portugalą buveinę padarė tą 
pat ir pabėgo sveiki.

me biznyje pinigą indėta 
$575.000.000. Didesnius ka
pitalus turi geležinkelią kom
panijos, drabužių firmos, ge
ležies ir plieno kompanijos ir 
žibalo kompanijos. šeštą ir 
septintą vietą užima automo- 
bilią kompanijos ir amunicijos 
kompanijos.

NEIŠPILDĖ.
Anglijos darbininką vadai, 

valdžios prašomi, prižadėjo 
patarti organizuotiems darbi
ninkams apleisti paprastas 
rugpiučio mėnesio šventes ir 
dirbti. M ainierią-Federacija 
buvo pažadėjus. Bet atėjus 
rugpj. 7 d. mainieriai nepribu
vo darban ir išvažinėjo į pa
jūrius.

Vienas vokietis Otto Wie- 
derberger gyvenąs Albany, N. 
Y. padarė laižybas su kitu vy
ru. Tasai vokietis tvirtino, 
jog karė pasibaigs ir Vokieti
ja laimės prieš rugpiučio 1 d. 
š. m. Sakė, jei taip nebus, 
tai vaiko ratukus stumsiąs 
vieškeliu nuo Albany iki New 
Yorko, t. y. 250 mylią. Kaip 
žinome tas neišsipildė ir naba
gas vokietis dabar jau “puši- 
na” vežimėlį į New Yorką

RUSŲ FRONTE.
Berline skelbiamą jog ru

sai pasivarė į pietus nuo Dnie- 
stro upės. Tose vietose rusai 
besivarydami pirmyn užėmė 
šešis miestelius. Paėmė Niz- 
niov, kurs guli 15 mylią nuo 
Stanislau.

Rusai paėmė Tlumacz, per 
kurį eina geležinkelis į Stanis-

Methuen, Mass. — J. Me- 
chorie, 30 metą amžiaus atė
jo į svečius pas savo prietelių 
J. Palisz. Po pietų svečias 
kaž-kur dingo. Paskui rado 
pasikorusį daržinėj. Patžu- 
dystės priežastis nežinoma.

prigabenama provizia ir amu
nicija gen. von Bothmero ar
mijai. Kadangi tas punktas 
labai buvo austrams svarbus, 
tai austrai darė labai atkak
lias atakas ir norėjo atsiimti 
užimtas vietas. Nieko nepešę 
turėjo liautis.

Rusai užėmę čielą eilę so
džių apie Zalocze ir nuo čia 
rusai vis varosi pirmyn steng
damiesi pasiekti geležinkelį 
jungiantį Tarnopol ir Lvovą.

Lvovo valdininkai mato, jog 
tas miestas klius rusams ir pa
skelbė, kad gyventojai krau
stytus.

VAKARINIAME FRONTE.
Francijoj žymią nuoveika- 

lią nepadaryta. Kas buvo at
likta, tai vis buvo talkininką 
pusėj. Francūzai pasivarė 
pirmyn 4 mylių fronte.

Paryžiaus mokslo akademi
joj buvo skaitytas referatas, 
kuriame buvo pasakytą kad 
musės nepakenčia mėlynos 
spalvos. Pasakytą kąd nu- 
malevojant langą rėmus mėly
nai, musės nesilaiko kambary
je-

DRAMBLIAI ISGĄZDI 
NO ŽM0NE8.

South Bend, Ind. — Laike 
cirko parodavimo septyni 
drambliai ištrūko nuo savo ve
dėją ir pasileido lakstyti po 
gatves. Subėgo būrys polic- 
moną su šakėmis ir šautuvais 
ir ėmė gaudyti žvėris. Žmo
nią nesužeidė, tik apie tuzi
ną vežimą apdaužė, pagadino 
fotografą porčią, o fotografo 
žmona su mirtim kovoja iš iš
gąsčio.

Detroit, Mich. —Penki ban
ditai pastojo kelią automobi
liui, kuriame buvo gabenama 
$50,000 apmokėjimui darbinin
kams algą Burrougha Adding 
Machine kompanijos. Plėši
kai pagriebė penkis maišelius 
su pinigais ir nudumė. Liko 
tk vienas maišelis. Vagiliai 
nusinešė $34,000.

Tas atsitiko jau arti dirb
tuvės po pietą, akyveizdoje 
šimtą darbininką. Plėšikai 
buvo apsiginklavę šautuvais ir 
automatiškais pištalietais.

Suvienytose Valstijose 
kiekvieną 667 žmonią yra dak
taras. Jei žmonės apsirgtą po 
kartą metuose, tai daktarai 
gautą dienoje po du ligoniu 
aprūpinimui.

PERLEIDO VAIKŲ BILIŲ.
Suv. Valstiją senatas per

leido vaiką bilią Už bilią 
balsavo 52, prieš 12. Tuomi 
biliu bus uždrausta tarpvalsti- 
jinė pirklyba prekėmis vaiką 
išdirbtomis. Jei kokioj val
stijoj vaikai jaunesni, kaip 16 
metą amžiaus, bus leidžiami 
dirbti mainose, dirbtuvėse ar 
kitokioj darbavietėj, tai tą 
produktą nebus valia gabenti 
į kitą valstiją . _ ,. .

. SOCIJALISTAI NESI- - 
VIENYS.

Nekurie Francijos socijali
stai norėjo užvesti kokius nors 
ryšius su vokiečių socijalis- 
tais. Tas klausimas Franci
jos socijalistų buvo ilgai 
svarstomas. Galop buvo bal
savimai. Prieš užvedimą san- 
ryšią balsavo 1824, už balsavo 
1075. x *

Tai naujas nuotikis paro
dantis suskilimo tarptautinio 
soči jai izmo.

KĄ JIS MATE KARES 
LAUKE.

Lordas Northcliffe buvo 
Francijoj karės lauke 16 die
ną. Pasakoją ką jis matė 
ir ką sužinojo. Pasakoją jog 
Anglijos artilerija niekuomet 
nesiliauja bombardavus vokie- 
čią požeminių urvą. Kasdien 
bombą iššaudoma už $10.000. 
000. Išgriauti požemines drut- 
vietes labai sunku. Jos yra 
giliai po žeme. Viena tokia 
požeminė drutvietė, kurių 
anglai paėmė buvo tokia, kad 
į ją galėjo tilpt 2.000 žmonių 
ir dar vietos turėjo provizijai.

Tos požeminės drūtvietės 
nežymios ant viršaus. Išro
do lyg namo griūvėsią krūva.

Lordas aplankė vieną už
imtą požeminę tvirtovę, kuri 
buvo vokiečių oficierių buvei
ne. Joj besą patogios lovos, 
vyno sandėlis, elektrikinės 
šviesos, elektrikiniai vėdintu- 
vai ir buvo taip giliai po že
me, kad ant viršaus sprogi
mas didžiausios bombos apa
čioj mažai tegirdimas.

Francija šioje karėje rūpi
nosi pagerinti bombas, sten
gėsi padidinti bombą “frag- 
mentaciją” tai yra, kad 
bomba sprogus, susprogtą į 
kuodidžiausią šmotelią skai- 
čią. Dabar francūzai žymius 
pagerinimus tame padarė. 
Bomba ją sulaksto į 2.000 šmo
telią.

PREZIDENTAS RAŠĖ 
KAIZERIUI.

Prezidentas Wilson pa
rašė laišką kaizeriui lenką 
šelpiifio reikaluose. Tas lai
škas per Amerikos ambasado- 
rią Berline buvo induotas už
sienio reikalą ministeriui, kurs 
savo keliu pasiuntė kaizeriui.

RAŠE 200 LAIŠKŲ.
Vienos francūzės vyras išė

jo karėn ir pateko į vokiečių 
nelaisvę. Tai toji francūzė 
paskui išrašė 200 laišką, kol 
surado savo vyrą Vokietijoj.

I / ■

Wishington, — Mirė James 
Stocking, kurs buvo vedęs du 
kartu ir abi pačios jau miru
sios. Prieš mirtį paliepė, kad 
jo lavonas būtą sudegintas 
kramatorijoj, o pelenai per
pus padalyti ir išbarstyti ant 
kapą vienos ir antros pačios.

MŪSŲ PABĖGĖLIAI.

Elva (Vidžemės gub.). Jau 
sukako metai, kaip visi kam
pai Vidžemio gub. paplūdę 
mūsą pabėgėliais, kuriuos lig 
pabaigos 1915 m. aprūpino ir 
šelpė kiek galėdamas gerai vi
siems žinomas Rygos Lietuvią 
Komitetas. Tik prieš pat Nau
jus Metus įsisteigė Valko Lie
tuvią Centralinio Komiteto 
skyrius. Bet delei stokos dar
bininką ranką ir vietos, tas 
skyrius tegalėjo paimti savo 
globon apie 500 pabėgėlių, ku
riuos per žiemą kiek galėda
mas šelpė ir jais rūpinos. Tai
pogi buvo įsteigta ir mokyk
la.

Turiu pridėti, kad prieš Įs
teigiant Valko skyrių rodės, 
kad bus patogi vieta ir* bus 
galima sutraukti nemažai pa
bėgėlių, bet pagyvenus 2-3 
mėnesius dalykai persimainė 
ir prisiėjo prašyiies Cent. 
Kom., kad perkeltą pabėgė
lius kiton vieton; tai-gi ir su
manyta įsteigti Lietuvią sky
rių Elvoje.

Čia taipos-gi buvo visokių 
kliūčių, bet ačiū energingu
mui ingaliotinių p. p. Keves 
Gudže ir J. Ločerio, kuriuo- 
dum vis-gl pasisekė pradžioje 
kovo m. įsteigti Lietuvių sky
rių, kur tuojaus buvo per
kelta iš Valko lietuvių pabė
gėlių mokykla su 50 mokinią 
ir dalis pabėgėlių.

Nors tepraslinko du mėne
siu nuo įsteigimo to skyriaus, 
bet per tą laiką daug kas jau 
nuveikta: pabėgėlių sutrauk-

manąs apsigyventi kun. Rožai- 
tis, kurs aprūpinsiąs Elvos ir 
Dorpato pabėgėlių tikybinius 
reikalus.

Pabėgėlių čia būtų galima 
sutraukti ir daugiaus, bet vie
tos jau stoka. Manoma tik 
kiek galint traukti vaikus* 
kurią kaip girdėti dar esoma 
daugybės po visus gub. kam
pus ir vietomis labai apverkti
name padėjime. Tik gailą 
kad tą dalyką p. Keves-Gudže, 
kaip jis pats skundėsi, labai 
apsunkinęs p. gubernatorius, 
išbraukdamos iš sąrašo jo pa
dėjėją p. J. Ločerį. Pasakęs 
kad latvių pabėgėlių Elvoje e- 
są virš 800, o vienas tik inga- 
liotinis. Bet gailą tas ne- 
aprokuojama, kad latvių sky
rių pabėgėliams šelpti gub. y- 
ra apie 50, o lietuvių, nors 
ją pilni kampai gub.,' o sky
riai tik trįs. Latvių skyriai 
nuolat rašinėja p. Keves-Gud- 
žei, kad atsiimtų savo globon 
lietuvią pabėgėlių našlaičius, 
iš Lejesceemo, pasiūlyta net 
po du kartu, kad atsiimtą net 
30 našlaičių, bet p. Keves-Gu- 
džė vienas nekaip negali aps- 
pėti, ypač šiuom laiku, kad 
važinėjimas labai ilgai eina.

Šiuom dalyku kuogreičiau- 
sia turėtą pasirūpinti mūsą 
Centralinis Komitetas. Ga
na jau pražuvo mūsą našlai
čių!... Daugumas iš jų pabu
vę po 6-8 mėnesius tarp sve
timtaučių gerokai užmiršo sa
vo kalbą ir papročius, o apie 
poterius ir žegnojimąsi tarp 
daugumos jau ir kalbos nebė
ra.

Chemišką paišelę atgaben
ta Rygon iš Japonijos. Tu
zinas parduodama po 2 rub. 
50 kap.

• (Iš “Rygos Gorso.”)
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Auginkime Strei 
kielių fondą.

1500-2000 dolerių. Turėdami 
fonde tiek pinigų, jau galėtu
me nors dalelę mūsų streikuo
jančių lietuvių darbininkų 
vargų numažinti.

Kiekvienas iš mūsų gal aiš
kiai suprasti, kad streikierių 
reikalai, tai mūsų vienas iš 
svarbiausių ir opiausių klau
simų. To klausimo svarbą 
pirmieji suprato lietuviai dar
bininkai katalikai ir pirmie
ji jie pradėjo streikininkų rei
kalus tvarkyti. Dabar tik 
pasilieka tą darbą pasekmin
gai varyti toliaus, ką bea- 
bejonės, ir atliks L. D. S. kuo
pos ir visi nariai.

Auginkime, broliai ir sese
rys, savo Fondą iš kurio ne
laimei ištikus, galėsime pasi
semti nors nedaug, bet pilnai 
užtikrintos paramos.

L. D. S. 1-as Seimas įsteigė 
nuolatinį Streikierių Fondą, į 
kurį kiekvienų metų sausio 
mėnesyj nariai turės sumokė
ti po 25 centus. Tų narių 
mokesnių vargiai užtektų ap
rūpinimui streikininkų reika
lu nes viso labo į Streikierių 
Fondą sausio mėnesyj 1917 m. 
(jei L. D. S. priaugtų iki 1917 
metų prie 2000 narių) inplau- 
ktų 500 dolerių. Padėkime, 
1917 metais streikai paliečia 
mūsų organizacijos bent 150 
narių. Streikierių Fondas 
išgalėtų streikuojantiems na
riams po 3 dolerius ir kelias - 
dešimts centų pašelpos. O 
kur dar tie lietuviai, kurie 
jgali patekti streikų sukuryn, 
meprigulėdami prie mūsų or- 
jganizacijos. Tiesa, L. D. S. 
pirmoje vietoje šelps savo na
rius, bet negalima bus praei
ti pro šalį ir ne mūsų organi
zacijos lietuviams vargstant, 
jų nesušelpus. Dabar, ačiū 
Dievui, Amerikoje geri laikai, 
darbo niekam nestinga ir už 
darbą gana gerai apmokama, 
bet kas gali išpranašauti, kas 
bus Amerikoj už 6 mėnesių, 
už metų. Sulaukti galime la
bai vargingi) laikų. Čia tai 
ir reikėtų pagalvoti, kaip 
tiems vargams užbėgti už a- 
kių, kad jie mūsų iš netyčių 
neužkluptų. Vienintelis ir 
geriausias kelias, tai auginti, 
drutinti L. D. S. Streikininkų 
Fondą. L. D. S. 1-as Seimas 
išreiškė pageidavimą, kad 
Streikierių Fondo naudai kuo
pos rengtų vakarus ir visą pel
ną skirtų Streikierių reika
lams. Beal>ejonės kuopos pa
sistengs tai padaryti, ir iš 
rengiama vakarų per metus 
suplauks į Streikierių Fondą 
nemaža pinigų suma. Bet y- 
ra dar vienas būdas pasekmin- 
gesniani Streikierių Fondo au
ginimui — pasistengti išnau
doti kiekvieną pasitaikiusią 
progą ir parinkti aukų. Nuo 
kiekvieno L. D. S. kuopų ren
giamo vakaro, prakalbų skir
ti nors mažą pelno nuošimtį į 
Streikierių Fondą sueigose, 
susirinkimuose parinkti tam 
tikslui aukų. Gerai būtų, kad 
L. D. S. narys, nuėjęs pas sa
vo pažįstamus, draugus ne- 
pasidrovėtų jų paprašyti para
mos mūsų opiausiam reikalui 
— streikierių sušelpimui. Nors 
aukos ir ne auksiniais gal bi- 
rėtų į Streikierių Fondą, bet 
ir tų centelių, nikelių, kvo- 
terių tiek susidarytų, kad prie 
jų pridėjus narių sumokamus 
sausio mėnesyje mokesnius, 
priskyrus Streikierių Fondo 
snaudai rengiamų vakarų pel- ti pamoka jiems, _______
nu, per metus mažųmažiau- kams demokratams,” kad ven
gia galėtume surinkti apie artinimosi su klerikalais,

Kas jai rupi.

kurie net saviškių tarpe ne
skiria priemonių savo tikslams 
atsiekti ir kad labiausia pasi
tikėtų tik savimi. -■ ■■ ■ -t;

Šito “Ateities“ redakcijos 
straipsnio tikslas buvo dvejo
pas. Vieną norima savie
siems užkirsti kėlią nuo susi
artinimo su katalikų visuome
ne dėl bendro darbo. “Atei
ties” redaktorius taip mat 
myli Lietuvą ir taip norėtų 
ją gelbėti, kad net beveik vi
sai ją užmirštą o beatsimena 
tik savo sriovės reikalus.

Antra norima nustumti nuo 
viešojo veikimo arenos sau ne
patinkamą asmenį. Kad kun. 
F. Kemėšis, jei ir darbavosi 
visuomenės dirvoje, tai ne 
tam visų-pirmą kad tai vi
suomenei naudingai patarna
vus, bet tam, kad savo tuš
tybę, valdžios ir intekmės 
troškimą užganėdinus. Mat, 
jeigu kun. Kemėšis ištikrųjų 
toks yra kaip ji “Ateitis” pa
rodo, tai juk nieko daugiau 
neliktų, kaip jį nustumti nuo 
viešojo veikimo. Na, o jei
gu tai pasisektų, tai vienu A. 
Rimkos priešininku būtų ma
žiau.

Čia tik tiek pasakysime. 
Visuomenė, be abejonės ats
pės, kokiu tikslu “Ateisis” 
pradėjo savo ataką prieš ypa
tas. Tai vis nelaimingi partijos 
siekiai, kurie kliudo atsistoti 
ant plataus tautos vieškelio, o 
liepia klumpoti siaurų party- 
viškumų ir smulkių ypatišku- 
mų klampynėje.

O kai dėl kun. Kemėšio y- 
patos — tai turėtume šit ką 
pasakyti. Ne laisvamaniai 
ingaliojo jį. veikti ir ne laisva
maniai jį prašalįs nuo veiki
mo. Ta pati katalikų visuo
menė, kuri jį pastatė į kai- 
kurias atsakomąsias vietas, 
pamainys jį kitais, kaip tik 
suras į tas vietas tinkamesnius 
žmones. Tame vienog ji va- 
duosis ne laisvamanių nurody
mais, bet tikraisiais katalikų 
visuomenės reikalais, kuriuos 
ta visuomenė neblogiau su
pranta, negu neprašyti kriti
kai iš.svetimo daržo, nešio- 
jantieji apjakimo ir partyvu- 
mo akinius.

Visus užgauliojimus ir že
mus intarinėjimus katalikų vi
suomenės veikėjai visuomet 
atmes su panieka ir paliks są
žinei tų pačių užgauliotojų.

• v

Iš Lietuvos veikėjų, iš 
vadų vis tankyn ir tankyn gir
disi šauksmai, siunčiami 
mums, amerikiečiams, kad 
mestume savo sriovinius vai
dus į šalį ir dirbtume bendrai 
Lietuvos gelbėjimui. Tie šauk
smai, pagalios bene išjudins 
amerikiečių geruosius jaus
mus ir bene suves jų į šiokią 
tokią vienybę.

Bet tuo pačiu laiku, kada 
ruošiama sutarčiai pamatas ir 
ūpas veikia iš kairėsės pusės 
laisvamanių tarpe kitokia 
mintis. Lietuvos ateitis, gir
di, ne srovių vienybėje, bet 
gerame susiorganizavime tau- 
tininkų-pirmeivių srovės. Kle
rikalai, gird, nebetenką mi
niose pasitikėjimo, socijalistai 
ir-gi atgrisę savo kraštutinu
mais. Lieka, girdi, tik jie, 
tautininkai ir jiems vieniems 
tepriklausanti ateitis.

Tą mintį kelia ir veda į gy
venimą laikraštis “Ateitis.”

Šiomįs gi dienomis “Atei
tis” vėl indėjo ilgą straipsnį 
apie santykius katalikų tarpe. 
Plačiai ir savotiškai atpasako
jusi ginčus, iškilusius katali
kų visuomenėje dėl susivieni
jimo namų pirkimo, “Ateitis” 
svarbiausi savo šūvį kreipia į 
kun. F. Kemešį. • Girdi, tai 
esąs demagogas, kurs įsima
nęs sau pavergti visus ameri
kiečius lietuvius, ir jau ga
na toli buvęs nuėjęs savo pie
nų vykinime, tik štai prasidė
ję jo nepasisekimai: susida- 
riusi pačių katalikų tarpe 

i prieš jį opoziciją kuri nuolat 
; augąnti ir gal jau netrukus at- 
! keršysianti už visas derriago- 

' giškas priemones. Tai esas- 
, “tautinin-

• v jos
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Kas girdėti Lietuvių kolonijose.

Lietuvių diena

SPRING VALLEY. ILL.
Jau senai čia lietuvių gy

venama ir nemažai jų čia esa
ma. Visas miestelis turi taip 
sakant, lietuvišką išvaizdą. 
Čia gyvendamas, ypatingai 
šiaurės dalyje, v jauties lyg 
Lietuvoje.

Vietos lietuviai turi dau
giau kai trisdešimt metų se
numo savo istoriją kurios 
aprašymas būtų daugumui 
žingeidus. Turi nemaža su į- 
vairiais ant langų parašais 
“tautiškų užeigų,” kuriose 
“kūmutės” parėjusius įš dar
bo mainierius raminą o po 
pėdės ir gerai palinksmina. 
Yra nemaža lietuviškų san
krovų, sankrovėlių, draugi
jų, draugijėlią nemažai jau
nuomenės, kuri jau čia gimus 
ir augus. ' Patėmytinas daly
kas, jog nemaža dalis jaunuo
menės čia dar nepražuvę nei 
tautai, nei dorai. Prie to 
daug prisidėjo pora metų bu
vusioji lietuviška parapijos 
mokykla, kuri paskutiniais 
dviejais metais buvo uždary
ta, bet šią žiemą, stengiamas 
vėl pakviesti mokytojas ir vėl 
mokslą pradėti.

Mokykla randasi prie baž- 
į nyčios atskirai pastatytuose 
> namuose. Pirmiaus mokyto

jas turėdavo gyventi tuose pat 
namuose, dabar jau nupirkti 
nauji namai mokytojoms, kas 
bus labai joms paranku gyven
ti.

Apie bažnyčią jau buvo kart
kartėmis laikraščiuose rašyta. 
Tik reikia panfinėti- kapines, 
kas ne kiekvienoje lietuvių 
kolonijoj užtinkama.

Kapines dar nepersenai nu
pirktos. Bus tik dar ketveri 
metai. Jos stovi gale lietu
viais apgyventos miestelio da
lies, gražioje vietoje, ant 
kalnelio. Pusė nuiprktosios 
kapinėms vietos užtverta ir 
pašventintą čia jau nemažai 
ir lietuvių palaidota. Kita 
pusė pakalnyje užtverta ir pa
likta rietą piknikams ir šiaip 
jau susirinkimams. Pakal
nyje bėga upelis, kurį suma
nus vietos klebęnas kun. A. 
Deksnvs užtvenkė ir padarė 
nemažą tvenkinį maudities.

Na ir neveltui jis užtvenk
tas! Vasaros šiomis karšto
mis dienomis netik vaikai ei
na maudytus, bet ir suaugę. 
Ypatingai, kad miestelyje ki
tos maudyties vietos kaip ir 
nėra.

23 d. liepos prie tvenkinio 
ant kalnelio buvo susirinki
mas, prakalbos. Kalbėjo A. 
Sutkus iš Chicagos apie reika
lingumą šviestis, laikraščius 
skaityti ir rašyties prie S. L. 
R. K. A. Kalba žmonėms pa
tiko. Gerai būtų kad ir kitų 
vietų lietuviai vasaros laiku 
prakalbas rengtų ne kur sve
tainėje troškioje, bet kur nors 
ant lauko po medžiais. Tik, 
žinoma, kitur būtų gal sun
ku tokią vietą surasti, kaip 
prie Spring Valles lietuvių ka
pinių.

Savaitę praleidus buvo Šv.

Tautos Fondą.
Miestelyje randas keliatas ir 

taip vadinamųjų laisvama
nių, bet jie katalikams veik
ti netrukdo, tai nesutikimų 
neastitinka. Jie turi čia taip- 
pat savo kapines nusipirkę, 
nors mažai dar kas tėra pasi
laidoję, nes labai dažnai at
sitinka, jog tūlas gyvenda
mas save ir laisvamaniu vadi
na, bet prieš mirsiant tos min- 
ties išsižada, su bažnyčia su
sitaiko ir laidojas ant katali
kiškų kapinių.

Čia yra lietuvis advokatas, 
kuris vadinas Lawson, kodėl 
jis taip permainė savo pavar
dę iš gražios lietuviškos La- 
stausko pavardės, sunku iš
aiškinti, kaip sunku išaiškin
ti šimtus kitų panašių permai
nymų.

Bažnyčioje kas nedėlia gie
da gražus mergaičių choras, 
daugiausiai susidedantis iš 
mergaičių, kurios mokinos lie
tuviškoje mokykloje. Yra ke- 
liatas* ir vyresniųjų, kurios 
lietuvių mokyklos nelankė.

Darbai čia beveik išimtinai 
mainose, kuriose vasaros lai
ku silpnokai dirba. Daugelis 
darbininkų važiuoja į kitus 
miestus, kur randasi darbų 
dirbtuvėse, bet daugelis gy
vena ant vietos tur-būt atsi
mindami, jog ant vietos 
akmuo apželia.

ir
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CEDAR POINT, ILL.
Čia lietuvių randasi apie 17 

šeimynų ir keliatas pavienių. 
Vis jie, išskyrus kelius biz
nierius dirba mainose. Iš 
biznierių yra vienas saliūni- 
ninkas ir vienas valgomųjų 
daiktų pardavėjas. Darbai 
mainose sulyginus su kitų vie
tų panašiais darbais eina ne
blogai. Tečiau šiais laikais, 
kada visur darbai gerai eina, 
čia važiuoti nepatartina.

Arčiausia lietuvių bažny
čia Spirng Valley, BĮ., kame 
vietos lietuviai reikalui užė
jus ir kreipias.

Antro tautiška Lietuvių 
Diena Schuylkill ir Nor-Hum- 
berland, Pa., apygardoje šį
met bus 15 d. rugpiučio. Ji 
prasidės 10 vai. šv. Mišiomis, 
kurias atlaikyti prisižadėjo 
vyskupo pagelbininkas pralo
tas P. Masson. Po tam bus 
pamokslas, žaislai, dainos, 
prakalbos, dalyvaujant tarp 
kitų p. St. Šimkui. Dienos 
tvarka išdėta apgarsinimuose, 
kuriuos dalys pačioje dienoje 
atsilankiusiems svečiams. Čia 
turiu tiek pažymėti, kad visa 
L. Dienos tvarka atsibus Lake 

• Side parke, ties stotini E. Ma- 
hanoy Junction, o Lakevood Onos atlaidai ir parapijos pik- 
parke nebus nieko. Tiktai I nikas tame pačiame darže. 
Lake Side parko savininkas i Jaunuojnenei besilinksminant, 
duoda lietuviams dovanai šo- Į tarp ko kito buvo paskaityta 
kių salę, keletą būdelių ir ki- ” ’ ‘
tų patogumų. Beto duoda 10 
dalį pelno nuog maudyklių, 
luotelių, karuzeles. Svetim
taučių būdelės su valgiais, gė- 
rimais, ir kitom pramogom jo- nės 
kio pelno lietuviams nežada. Parapijai iš pikniko liko šiek 
Savo skatiką reikia praleisti 
pas lietuvius ir lietuvių būde
lėse, kurios pažymėtos tam 
tikrais liet, parašais. • Viską 
pirktis reikia tikietais. Juos 
pardavinės ir aukas rinks mer
ginos ir vyrai, pasižymėję 
tam tikrais kaspinais. Gry
nas Dienos pelnas eis nukentė
jusiems nuo kares lietuviams 
sušelpti. Kas gyvas, kas lie
tuvis, kas gali, privalo atsi
lankyti į tą Lietuvių iškilmę. 
Daugybė, girdėti, rengiasi. 
Berods aršiausieji bambiniai 
atkalbinėja žmones uno važia
vimo ir rengia savo girtas pra
mogas, bet reikia tikėtis jų 
meškeriojimas nepavyks.

L. Dieną rengia dvylika ap
linkinių lietuvių kolonijų.

V.

stovio kitame mieste ar mies
telyje nevažiuotų, kol nežinos. 
Gi esant biurui, galima bus a- 
pie darbų .stovį pranešti.

Tokiu būdu mūsų 20 kuopa 
išrinko tam tikras ypatas, ku
rios užsiims tuo darbų — 1) J. 
Siasis, 2) Mot. Mažeika, ku
riuodu bus paskelbti mūsų 
darbininkų organe. Tai-gi no
rintieji važiuoti, galės kreip
ties laišku per tą klausdami 
visokių informacijų kaslink 
visokių dalykų ir darbų.

Artinasi Spaudos Savaitė ir 
mūsų 20 kuopa gyvai sujudo 
ruošties prie darbo. Išrinkta 
Spaudos Komisija iš ypatų, 
kurios susižinos su kalbėtojais 
ir vietinėmis dr-jomis, kad 
pasekmingiau tą darbą pradė
jus varyti pirmyn. Mūsų 20 
kuopa mano, kad vietinės dr- 
jos ir Vyčių 5 kuopa neatsisa
kys prisidėti. Manoma, kad 
visi išvien veiks ir tikis, kad 
daugiausia išplatys katalikiš
kos spaudos per tą savaitę. 
Taipo-gi ir mūsų 20 kuopa 
duoda žinoti iš laiko visuome
nei, kad prisiartinus tai sa
vaitei būtumėt gerai prisi- 
ruošę prisidėti. Stokime vi
si į eiles susipratusių darbinin
kų. Spaudos savaitė nuo 22 
d. lig 29 d. Spalio. Pasisten- 
gkime, kad per tą savaitę ne
būtų nei vieno darbininko, nei 
darbininkės, kurie nebūtų pri
sidėję prie darbininkų vieny
bės.

Taip-gi buvo sutarta, kad 
Chicagoje būtų įsteigta darbi
ninkų kuopų apskričiai. Tasai 
darbas tapo pavestas kuopos 
valdybai, kuri rūpinsis dėl 
Chicagos Apskričio. Manoma, 
kad neužilgo tas įvyks.

Dabar pranešame 20 kuopos 
nariams, kad susirinkimai 
perkelti ant kitos dienos. Pir- 
miaus būdavo kas pirmas pa- 
nedėlis, o dabar bus kas an
tra pėtnyčia.

Taip-gi iš praeito susirinki
mo labai daugel naudingų ir į- 
spūdingų dalykų teko išgirsti 
nuo mūsų delegato, parvažia
vusio iš seimo. Plačiai jis pa
aiškino Seimo naudingumą 
kad darbininkai vienybėj 
santarvėj veikė.

Kuopos rašt.

Nors nemažas skaitlius yra 
lietuvių šitam miestelyje, bet 
nelabai buvo matyt laikraš
čiuose apie kokį gerą pasidar
bavimą Bet pastaruoju lai
ku galima atkreipti atydą jog 
pradeda gerai darbuoties.

Pirmas atžvilgis yra ant to, 
kad jau nusipirko savo lietu
višką bažnyčią kuri dar nė
ra visai ištaisyta. Bet už tai 
darbuojasi smarkiai, idant 
pasitaisyti viską prigulinčiai. 
Ir taip visokiais būdais sten
giasi ir aukoja kiek galėdami 
ant to reikalo.

Taip-gi antras puikus apsi
reiškimas, nedėlioj 23 d. liepos 
buvo pas Joną Deninių krikš
tynos. Nors neduag tebuvo 
svečių tame susirinkimėlyj. 
bet puikiai laiką praleido ir 
prisiminė apie nelaimingus 
mūsų brolius Lietuvoj. Ypač 
visi susigraudino po to, kaip 
padeklamavo Petras Ragaus
kas “Varginga Tėvynė.” Tuo
kart p. P. Šapkauskienė pada
vė įnešimą idant paaukoti 
kiek nukentėjusiems nuo ka
rės, dėl pasiuntimo į šelpimų 
fondą

įnešimas buvo priimtas ir 
tuoj p. P. Šapkauskienė pra
dėjo darbą idant paaukoti.

Aukavo sekančios ypatos 
po $1.00 P. Šapkauskienė, P. 
Ragauskas; J. Čeponis, J. Le- 
sis, L. Kontynas, V. Skrebą 
A. Binin. Po 50c. M. Bikinas, 
P. Alksnis, K. Lukšis, 
Kapševičią P. Navokas,
Vaičikonis, U. Zasinienė. Po 
25c. J. Buaviče, K. Bartašis, 
A. Gailius.

Ir taip viso labo suaukavo 
$11.25. Ir likos pasiųsti pas 
Vice-prezidentą: T. Fondo, 
komiteto.

Kun. P. Serafinas,
2327 W. 23-rd PI., 

Chicago, Bli.
Ten Buvęs.

D. 
S.

I
ir 
ir

P. š.

STANDARD, ILL.
Mažas tai miestelis vadina

mas įvairiais vardais, tai Be- 
rry, tai Taft, bet dabar jau 
priimta vadinti Standardu. 
Čia lietuvių yra šešios šeimy
nos ir keturios šeimynos (gal 
galima tik namais pavadinti) 
pavienių. Keletas šeimynų 
turi įsistatę ar nusipirkę savo 
namus, bet dauguma gyvena 
kompanijos namuose. Pavie
niai gyvena maineriškai -- 
apsileidę ir ne labai švariai, 
šeimynos gyvena gražiau. Yra 
vienas lietuviškas saliūnas,ku
riam nors ir nedaug lietuvių, 
bet biznio netrūksta ypatingai 
“pėdės” laike. Draugijų jo
kių nėra,
kas skaito, 
“skambalę” 
nusipirkti. 
Spring Valley randasi 
kių penkiatos mylių.

Į 

iš ką tik gauto “Darbininko” i 
numerio U. Gudienės ir L. Ši
lelio eilių, kurios netik jau
nuomenei, bet ir seniemssiems 
patiko. Ypatingai U. Gudie-

> “Kodėl jie neapsivedė.”

tiek ir pelno. Bet didžiausia 
nauda tai ne piniginis pelnas, 
bet tai, kad jaunuomenė, kaip 
ir senesnieji turi progos to
kiuose susirinkimuose gražiai, 
dorai pažaisti, ir naudingai 
šventadienio popietį praleisti.

Liepos 23 d. buvo Antano 
ir Antaninos Šimkių vestuvės, 
kuriose užsiminta ir apie ka
rės nuteriotą Lietuvą ir p. A. 
Sutkui kelius žodžius šiame 
reikale pakalbėjus parinkta 
aukų. Aukavo po dolerį kun. 

j A. Deksnis, Antanas Gatau- 
| tas, Antanas ir Antanina Šim- 
Ikiai (jaunavedžiai), Juozas 
Petronis. Po 50c. Adolfas 

i Mondeika, Mikolas Kairys, 
i ir 25 centus Juozas Šimkus. Iš 
įviso suaukota $5.25, kuriuos 
pavesta A. Sutkui atiduoti į

laikraščius 
Geriau, 
(alaus 

Miestelis

mažai
girdi, 

stiklą) 
nuo 

už ko-

P. s.

AUKOS, 
surinktos Lowellyje.

aukavo šios ypatos po $1.00: 
A. Ukrinaitė ir F. Motiejus. 
Po 50c.: J. Noreikiavičius, J. 
Jaronimas, A. Jarmalavičius, 
A. Noreikiavičius, J. Jančaus- 
kas, P .Jančauskas, A. Ba- 
žadragis, A. Uždanavičienė, B. 
Gudelis, M. Mockūnas, Z. Za
leckis, V. Tamkūnas, D. Šeš- 
taviče, A. Andriuškevičius. 
Po 25c.: P. Rusas, J. Vičkač
ka, P. Alaburda, J. Kriaučiū
nas, T. Dirsa, J. Daugirda, 
A. Kriaučiūnas, P. Šilelis, A. 
Šatkevičius. J. Karsokas, K. 
Buja, V. Dirsa, M. Labdni- 
kas, P. Zubrickas, D. Tarei- 
liutė, J. Šimauskas, V. Šlai- 
čiunas, A. Rusas, M. Mikelio- 
niutė, A. Bingelis, M. Dirsa, 
S. Budrevičius, S. Verseckas, 
L. Kleinotas, J. Partus, 
Biekša, V. Alkovianas, 
Kondratas, S. Tunevičia, 
Sliagranavičius, J. Milius, 
Bankauskis, A. Ščignius, 
Mačiukauskas, V. Bilan,
Jankauskas ir M. Andriuške
vičius. /

Išviso surinkta $18.90. Šir
dingai ačiū aukotojams. Šios 
aukos yra delei bažnyčios Nor- 
wood, Mass.

Kolektoriai:
J. Kavaliauskas ir
J. Dulkė.

CHICAGO, ILL.
L. D. S. 20 kuopa turėjo 

savo mėnesinį susirinkimą 31 
d. liepos. Šiame susirinkime 
įvyko daug naujų dalykų, ku- 

| rie bus įvykdinti į mūsų dar
bininkų organizaciją ir labai 

■naudingi dėl mūsų pačių dar- 
bininkų. Buvo nutarta įstei- 

į gti biurą kuriame mūsų bro
liai darbininkai ir sesers dar- 

I bininkės galės pasinaudoti ge
ru patarimu ir kaikada darbi- 

■ ninkai išvengs bereikalingų 
kelionių. Padėkim sau, kad 
darbininkai važiuoja iš vieno 
miesto į kitą nežinodami ar 
galima gauti darbo ar ne. Vie
nok, važiuoją kad ir nežino
damas. Kaip kada praleidžia 

• labai daug laiko uždyką ir 
taip-pat ir pinigų per nežino
jimą Kadangi mūsų darbi- 

į ninku organizacija stovi pir
moje vietoje ir rūpinasi visuo
menės reikalais, labiausia dar- 
bininkų, tai reikia kad nei 

j vienas darbininkas be patari- 
įmų ir.nežinodamas gerai viso

W. 
V.
J.
K.
L. 
J.

BROOKLYN, N. Y.

Degtinės auka.

Nedėlioj rugp. 6 d. 9 vai. va
kare ant North 9 gat. No. 141 
A. Jankauskas gerai įkaušęs 
parsvvravo namo. Bet iš di
džio karščio atsivėdint užlipo 
ant stogo. Beieškodamas pa
togesnės vietos nuvirto nuo 
trijų augštų namo užsimušda- 
mas ant vietos. Moteris, pa
mačius vyrą nupuolusį, bėgo 
gelbėt, bet mažai ką gelbėjo, 
nes ir gerai rudžio buvo pri
traukusi. Tąsė kiek įstengė, 
ale nieko negelbėjo, nes vyras 
buvo negyvas.

Velionis gyvas būdamas ve
dė laisvą gyvenimą, niekino ti
kėjimą ir Bažnyčią. Kaip gir
dėt 10 metų išpažinties nėjo, 
Dabar šeimyna rūpinasi ar ga
lės palaidot su bažnytinėm a- 
peigom ar ne.

Gyvi būdami skleidžia že
mišką rojų kiek galėdami, o 
prie galo priėjus reiks nevie
nam miesto malonės laukti, 
kad paties rojaus skleidėjo 
kūną palaidotų.

Tai toks likimas.
K. D.

WATERBURY, CONN.
Suklaidintas.

Mažas vaikas pribėgęs pa
siūlė “Darbininką” vienam 
vaikinui. Tas tarė: “Duok 
man “Laisvę” arba “Kelei
vį.” Ir pradėjo vaikui aiš
kinti, kad ir jis esąs geras ka
talikas, atliekąs išpažintį ir 
einąs į bažnyčią. Tai mato
me, kaip didžiai suklaidintų 
mūsų brolių katalikų yra. Ro- 
kuoja save kataliku, atlieka 
bažnytines apeigas, o remia 
katalikų griovikus.

Sale buvęs.
>•

CHICAGO, ILL.
Tautos Fondo skyrius.

Šv. Mykolo par. Chicago, III. 
rugp. 6 d. 1916 m. Šv. Mykolo 
parpijos bažnytinėj svetainėje 
susirinkę įsteigė Tautos Fondo 
skyrių. Į skyrių įsirašė:

1. Motiejus Mažeika,
2. Bronislovas Trečiokas,
3. Jonas Bajarskas,
4. Kasparas Repšys,
5. Antanas Nausėdas,
6. Antanas Repšys,
7. Antanas Bacevičius,
8. Pranciškus Kišonas,
9. Kazys Vaškunas,
10. Kun. Feliksas Kudirka,
11. Kazys Kupris,
12. Jonas Valaitis.
Kiekvienas naujas narys 

užsimokėjo $1.00, iš viso 12.- 
00.

Išrinkta valdyba-
Pirmininkas:

Antanas Nausėdas — 
1658 Wabansią avė, 

Chicago, III.
Sekretorius:,

Kazimieras Kupris — 
1924 N. Girard Str.,



o o
»

Chicago, UI. 
Iždininkas:

Kun. F. Kudirka — 
1631 North Avė., 

Chicago, Dl.
Kun. F. Kudirka pasižadėjo 

mokėt į Tautos Fondą $1.00 
kas savaite iki karės pabaigai.

Į skyrių susivažiavimą 11 
d. rugpiučio šv. Jurgio bažny
čios svetainėje Chicago, BĮ. iš
rinkti: Motiejus Mažeika ir 
Kazimieras Kupris.

Ateinantis Tautos Fondo 
skyriaus susirinkimas paskir
ta 17 d. rugpiučio (ketverge 
7:30 vakare) šv. Mykolo baž
nyčios svetainėje.

Sekret. K. Kupris.

me auginti. Sukruskime vi
si, o vaisius bus gausus atei- 
tyje.

Sekr. J. Daukšys.

N0RW00D, MASS.

Susirinkimas neįvyko.

Nedėlioję rugpiučio 6 d. L. 
Vyčių 27 kuopos buvo sušauk
tas mėnesinis susirinkimas po- 
bažnytinėj svetainėj 1 vai. po 
pietų, bet susirinkimas neįvy
ko. Priežastis ta, kad dau
gumas nežinojo, kad tuojaus 
po mišių bus susirinkimas, o i 
antra buvo labai graži diena, ; 
buvo karšta ir nenorėjo nei : 
vienas eiti svetainėn. Visi Vy- : 
čiai išvažinėjo į parkus. Mes 
kuopos valdyba nutarėme su
sirinkimą sušaukti kitą nedė- ; 
lią ir daug dalykų turėsime 
apsvarstyti- Pereitą susirin
kimą buvome nutarę surengti 
rugpiučio 12 d. balių dėl para
pijos naudos ir gerb. mūsų 
klebonas bažnyčioj apgarsino 
ir visus prašė atsilankyti, bet 
mes dabar persiprašom visus, 
kad mes negalime tą dieną 
surengti baliaus ir mes atidė
jome ant kitos subatos rugpiu
čio 19 d. Šitą subatą visi ži
nokite, kad baliaus nebebus, 
o ant kitos subatos visi atsi
lankyki! bus lietuviški muzi
kantai, kiekvienas mylintis 
pašokti galėsit linksmai laiką 
praleisti. Pradžia bus 6 vai. 
vakare. Taigi tą vakarą ne- 
išvažinėkite niekur ir ateikite 
visi ant linksmaus baliaus ir 
^paaukaukite 15c. dėl parapi
jos. Žinoma, čia rengia Vy
čių kuopa, bet visas pelnas 
eis parapijos naudai, tik ne
užmirškite atsilankyti geriaus 
ten 15c. paaukauti, negu Bos
tonan užvažiavę praleisit kelis 
dolerius. Ir dar ant šokių a- 
tėję linksmai laiką praleisit.

Svarbus pranešimas.

L. Vyčių susirinkimas atsi
bus nedėlioj rugpiučio 13 d. 8 
vai. vakare bažnytinėj svetai
nėj, daug dalykų turime ap
kalbėti ir kožnas narys turės 
savo mėnesines užsimokėti 
60c. ant pusės metų iš kalno ir 
už tuos mėnesinius gaus orga
ną “Vytį.” Taigi kiekvie
nas atsineškite savo mėnesi
nes duokles, nes kitaip būsi
te suspenduoti. Šiame susi
rinkime bus prakalbėlės, tai
gi kiekvienas narys ir narė tu
rite atsilankyti, nes mes da
bar iš kalno paskelbsime susi- 
Tinkime, kad visi nariai tą 
vakarą niekur neišvažinėtu- 
met ir ateitumet ant susirinki
mo pasiklausyti prakalbos, nes 
bus garsus kalbėtojas dar 
Norwood’e gal nesate girdėję 
ir mums paaiškins kaip reikia 
visiem veikti ir koku būdu ga
lėtumėme tvirčiau susiorgani 
izuoti.

Visi nariai atsilaikykite ko- 
skaitlingiausia.

L. V. 27 kp. rašt.
P. Kučinskas.

v •

TAUTOS FONDO SKY
RIAMS PRANEŠIMAS.
Kuo Tautos Fondo skyriai 

veiks didesnėje vienybėje su 
Centru ir bus su juomi aukš
tesniuose santikiuos, tuo vi
sas aukų rinkimas ir Lietuvon 
siuntimas sparčiau ir nuosek
liau eis. Todėl visi Tautos 
Fondo skyriai turi kuogrei- 
čiausia prisiųsti savo valdybų 
jr Tautos Fondo Komisijos na
rių adresus į Centro raštinę 
(917 W. 33-rd St., Chicago, 
m.)

Kazys Pakštas,
Tautos Fondo 

Sekretorius.

PO 75c., DIDUMAS 16X24 
COLIŲ.

šv. Antanas. Tamsiai spalvuo
tas.

Nekalto Prasidėjimo Panelės šv. 
Spalvuotas.

Po 75c., DIDUMAS 22X28 
COLIŲ.

$25.00 už tinkamiau* 
si piešinį.

Malda Darže. Spalvuotas.
Panelė šv. Bažancava.

Spalvuotas.
Paskutinė Vakarienė.

Spalvuotas.
Šeimyna šventoji. Spalvuotas. 
Panelė šv. škapliernos.

Spalvuotas.
Nekalto Prasidėjimo P. Šv. 
Kristus beldžia duris.

Spalvuotas.
Bėgimas į Egiptą. Spalvuotas.

Pranešimas.
Šiomis dienomis “Darbininko” knygyne gavome 

auksuotais kraštais, su kabutėmis ir be kabučių. 
Parduodame visai pigiai

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

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

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

Juodais, minkštais skūrelės apdarais su auk
suota kvietka ant viršelio

ANIOLAS SARGAS.
v 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- 

Spaudinta didelėms raidėmis tinkanti senes- 
•oOgBure^ oąvuuoA ojuuiau ur£ suraru

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,”
1 W. Broadway, South Boston, Mass.

mai.

.75

Tinkimiausis lietuviams laikraštis yra
“DARBININKAS”

“DARBININKAS” eina utarninkais, ketvergais ir su 
batonus.

“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau
ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą.

“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingų 
darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.

“DARBININKAS” paduoda svarbiausius nuotikius 
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus.

“DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių, 
dailių vaizdelių ir apysakaičių. •

e “DARBININKAS” 
ninkui svarbu, n 
suprantama.

“DARBININKAS”
rios dailumu, gražumu, 
sija visas išleistuves.

Skaitykite ir platykite “Darbininką” ir jo leidinius. 
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams 

$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant 
tik subatinius 8 pusi, numerius, metams $1.50, pusmečiui 
75c.

i RS13

visuomet turi viso to, kas darbi- 
a u d i n g a, indomu i r

Adresas:

nuolatai išleidinėja knygelių, 
turiningumu, pigumu

ku- 
vir-

Antrasis' Moterų Sąjungos 
Seimas, nutarė leisti savo or
ganą “Moterų Dirva,” pasky
rė premiją $25.00 už tinka- 
miausį piešinį “Moterų Dir
vos” viršeliui.

Konkursas baigsis 15 d. rug
sėjo 1916 m.

Tad yra pageidaujama, 
kad iki to laiko piešėjai — da- 
lyvautojai prisiųstų savo ori
ginalius piešinius, kuriuose 
būtų išreikštos idėjos palie
čiančios moteris: 1) kapio mo
teris, 2) kaipo katalikės, 3) 
kaipo lietuvės.

Tiems, kurie nupieštų ori
ginalių piešinių, Redakcija 
nuo savęs paduoda sugestiją, 
— kad pamėgintų atpiešti 
Moterų Sąjungos ženklą. Ženk
lelį pavyzdžiui galima gauti 
pas centro iždininkę p. A. Nau
sėdienę, 917 W. 33rd St., Chi
cago, UI.

Konkurse dalyvauti yra 
kviečiami visi lietuviai piešė
jai.

Piešinius prašome atsiųsti 
nevėliau, kaip iki 15 d- rug
sėjo š. m.

Apie piešinių tinkamumą 
spręs “ Moterų Dirvos” redak
cijos komisijos nariai p-ni U. 
Gudienė, kun. F. S. Kemėšis 
ir p-lė U- T. Jokubauskaitė.

Kurie apsiims konkurse 
dalyvauti malonės pranešti, 
taip-gi ir piešinius siųsti “Mo
terų Dirvos” redaktorei šiuo 
adresu:

U. T. Jokubauskaitė,
14 Commonwealth Avė., 

Worcester, Mass.

platinti aJigHIką 
pamfletą apie 

Lietuvius.

Dar galima gauti visus nu
merius; o neužilgo ir šeštas 
numeris išeis iš spaudos. Pam- 
pletai yra papuošti Lietuvos 
žemlapiuir .Vytauto pa
veikslu.

324 Wharton Street, 
Philadelphia, Pa.

KUN. J. J. KAULAKES,

Paveikslai
Papuoškite savo namus gra

žiais paveikslais. “Darbinin
ko” knygyne galima gauti 
dailių, įvairių, visokių, di
džių ir mažų, pigių ir bran
gių paveikslų.

Vietinius ir apielinkės lie
tuvius kviečiame atsilankyti ir 
išsiskirti sau tinkamų paveik
slų. Kitų miestų lietuviai 
gali išsirašyti.

Štai paveikslų surašąs:

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

MTįi

Kaina lc.
*■

Karna lc.

Jau išėjo iš spaudos

Neveludar įgyti

METRAŠTI.
Pradėjime jau antrą metų pu

sę, bet dar nevėlu įsigyti šių me
tų METRAŠTĮ, nes jisai reika
lingas iki pat metų pabaigos. 
Bet šiuometinio METRAŠČIO ver
tė ne kiek tenupuls ir šiems me
tams pasibaigus. Jis yra, kaip 
knyga, kurios verte laikosi per 
metų metus.

Ar visi žinot, jog šių metų 
METRAŠTIS yra didžiausia, gra
žiausia išleista lietuvių kalboje 
knyga. Malonu jį paimti į ran
kas, miela jį pasklaidyti, sma
gu paskaityti, linksma pasigro
žėti puošniais paveikslais.

įvairiau- 
smagių 
yra vi- 

pamoki-

v“Laisvamanių Žiedai
Nuo rugpiučio 1 d. prade jo išeidinėti tokie leidinėliai, 

nuo se-kokių dar nebuvo tarp Amerikos lietuvių, o kokie 
nai jau buvo reikalingi Pradėjo išeidinėti

Į redaktorius pakviestas visur pagarsėjęs, 
žinomas Dėdė Jackus.

Tai jau niekas negali nei krislelio abejoti 
siančių leidinėlių gerumą.

“Laisvamanių Žiedai” privalo pasiekti visas lietuvių 
kolonijas, privalo jų būti visose grinčiose.

Skaitymėlių bus visokiausių, įvairiausių, smagiau-

visiems

apie bu

siu.

Užsisakykite šimtais, nes juos 
labai lengva bus parduoti.

1OO egz. 70c. Nuo 200 iki 400 
po 60c. šimtas.

Imant nemažinus kaip S00 po SOc. šimtas.

PO 15c. DIDUMAS 11X14 
COLIŲ.

šv. Rita. Spalvuotas.
Šv. Juozapas. Juodas ant balto. 
Šv. Cecilija. Juodas ant balto. 
V. J. Kristus su erškėčių vai

niku. Juodas ant balto.
Širdis V. J. Kristaus. Juodas 

ant balto.
Nekalto Pras. Panelės Šv.

Juodas ant balto.
NE W ARK, N. J.

Ateikit susirinkiman.
Susirinkimas L. D. S. 14 kp. 

įvyks 11 d. rugpiučio pėtnv- į 
čios vakare 8 vai. lietuviškoj i 
svetainėj po num. 180 New- Į 
York Avė. Geistina, kad j 
visi nariai susirinktų, nes y- i 
ra labai daug svarbių dalykų Į 
aptarti taipgi visi atsiveskite | 
nors po vieną naują narį, mel- 
džiamieji, būkit taip geri, at-1 
-eikit visi susirinkiman, kaip Į 
tai yra linksma ir miela pa- j 
matyti vikus tos kuopos na- j 
rius susirinkime. Mūs 14-1 
kuopa auga, kas menuo pri
sirašo po kelis naujus narius. PO 50c., DIDUMAS 18X24 
Tai ir ant toliau pasirūpinki- . COLIŲ.

Straipsnių visokių, 
šių. Yra gražių eilių, 
apysakaičių, vaizdelių; 
suomeniškų straipsnių,
nančių raštų; yra rimtų raštų a- 
pie dr-jas, apie didžiąsias lietu
vių katalikų organizacijas; yra 
gerų moksliškų straipsnių. Daug 
yra žinių apie Katalikų Bažnyčios 
stovį Amerikoje ir apie Bažnyčios 
surėdymą.

Yra daug visokių skaitlinių, 
išvardyti visi Suv. Valstijų prezi
dentai, visi popiežiai, išrodyta 
kiek kokioj Lietuvos gubernijoje 
ir mieste lietuvių, rusų, lenkų, 
bajorų. Po šios karės viskas ki
taip stosis mūsų tėvynėje. Lie
tuvoje bus padarytos naujos sta
tistikos ir todėl bus indomu suly
ginti O tie, kurie turės ME
TRAŠTĮ, tą galės padaryti.

Šiuometinis METRAŠTIS tar
naus ne vieniems šiems metams, 
bet jo svarba ir vertė bus didelė 
per desetkus metų.

PO 25c., DIDUMAS 16X20 
COLIŲ.

šv. Teresa. Juodas ant šviesiai 
geltono.

' Šv. Juozapas. Juodas ant balto. 
Jėzaus paveikslas. Juodas ant 

balto.
Panelė Šv. su Kūdikėliu. Juo

das ant balto.
Apreiškimas Aniolo Gabrieliaus. 

Spalvuotas.
Užgimimas V. Jėzaus. Spal

vuotas.
i Bėgimas Į Egiptą. Spalvuotas.

“Lietuvių Balsas” i
LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tau- j 

tos sąmonę ir stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktų ka- i 
ro pabaigos.

LIETUVIŲ BALSAS padeda švįesties ir tobulin- 
ties-; jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimo
kyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nesi- 

™ gabenti grįžtant tėvynėn nieko, kas žemina mūsų tautą.
LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti 

88 tautiečius viena tautos ir tėvynės meilės juosta ir paruoš
ai ti kiekvieną lietuvį, kad, kaip tik paliaus žvangėję 

ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pa- 
g virtusi per karą dirvonais, prirausta duobių ir griovių, 
H laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai — 
S aptveriami, >

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuo- 
Įgį pigiausia kaina skelbimus-ieškojimus, grąžina tėvams 
O vaikus, vaikams tėvus, padeda surasti nuklydusius bro- 
įS liūs, seseris, gimines ir pažįstamus.
® LIETU VIų BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 
•g 9 mėnesiams 3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 
[Š 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap.; vienam mėne- 
g siui 45 kap. Užsieniuose metams 9 rb.; 9 mėnesiams 
g 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams ('pusmečiui) 4 rb. 60 kap?;

iš
s 
iš 
Iš 
H 
Iš

ffij

9S]
Ę1
gj

B

|3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium 
numeris 5 centai
SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė 

(dalinant puslapį į keturias skiltis) prieš tekstą — 60 
kap.; po teksto — 30 kap. Pabėgėliams, ieškantiems gi
minių arba darbo petito eilutė po teksto — 10 kapeikų. 

~ Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 cent. 
§ petito eilutė, giminių ieškantiems po teksto 10 centų 
S petito eilutė.
O
gLietuvių Balso adresas:
| Petrograd, Baskov 29.

S

Agentų, raštų platintojų prašome išanksto užsisa
kyti po kiek ekz. ims platinimui.

Leidinėliai bus keturių puslapių didumo.

Išeidinės daug maž reguliariai kiekvieno mėnesio 1 d. 
15 d. -fe -

Visus kviečiame skaityti ir platinti 
Žiedus:” žinokite,’ jog tai didžiai geri leidinėliai, 
vienas- laikraštis neturi tinkamesnio redaktoriaus 
“Laisvamanių Žiedai.”

Kas norės gauti “laisvamanių Žiedų numerį 
tas turės atsiųsti krasaženklį už 2c.

Užsakymus siųskite į “Darbininką.”

ir

tur,

“DARBININKO” knygyne 
dar yra Metraščių ir galima iš
sirašyti. Kaina be apdarų 75c. 
su apdarais $1.20.

Tie, kurie jau turite MET
RAŠTĮ, patarkite, paraginkite 
išsirašyti tiems, kurie jo dar ne
turi.

Užsakymus siųskite: 
“Darbininkas,”

242 W. Broadvay, 
So. Boston, Mass.

Perskaitytus * * Darbininko ’ * 
numerius nenaikinkite, bet per
duokite tiems, kurie jo neužsi
sakę.

“Laisvamanių
Nei 

kaip

iš ki

242 W. Broadway, So. Boston, Mass

Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis

Vienintelis lietuviškas bepartiviškas laikrašti* Amerikoje,, 
talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš karės, iš Lietuvos. Darbinin
kų Žinios, Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterų Žinios ir 
Naminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių Šalių, Juokai ir Mar
gumynai * Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi
Kalia metams $1.50, Pašei meta 75c.,Kaaadoje užrabežitas, $2.00
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.

Rašyk Adresą tokį

“AMERIKOS LIETUVIS
IS Millbory Street, Worcester, Mass

*

“MOTERŲ DIRVĄ’
14 COMMONWEALTH AVĖJUJE, 

WORCESTER, MASS.

*

h

UŽSISAKYKITE, SKAITYKITE IR PLATINKITE

“MOTERŲ DIRVĄ.”
PIRMĄJĮ IR VIENATINĮ AMERIKOS 

LIETUVIŲ MOTERŲ ŽURNALĄ.
“MOTERŲ DIRVA” išeidinės apie 15 d. kiek

vieno mėnesio, (pradedant nuo Spalio mėn. šių metu) 
24 puslapių didumo.

“MOTERŲ DIRVOJ” rasite įvairių straipsnių 
moterų reikaluose.

“MOTERŲ DIRVOJ” rasite nurodymų apie na
mų ruošą; maisto gaminimą ir valgių sveikatingu
mą.

“MOTERŲ DIRVA” talpins straipsnius apie šei
mynos sveikatą ir jos užlaikymą.

“MOTERŲ DIRVOJ” tilps straipsniai ir patari
mai apie vaiki) auklėjimą, rasite literatūros skyrių 
pilną gražių apysakų, eilių, lošimų ir tt.

Taip-pat “Moterų Dirvoj” bus gvildenti įvairūs 
klausimai, paliečiantieji moterų politiškas teises.

“MOTERŲ DIRVOJ” tilps vaikų skyrius, kuris 
rūpinsis mūsų priaugančios kartos reikalais.

“MOTERŲ DIRVA” privalo lankyti visų lietuvių 
namus. Joje ras sau reikalingiausių žinių ir motyna, 
ir šeimynos tėvas, ir mergaitė bei jaunikaitis, o vai
kams tai neišsemiamas džiaugsmo šaltinis.

“MOTERŲ DIRVĄ” leidžia A. L. R. K. Moterų 
Sąjunga.

“MOTERŲ DIRVOS” kaina Suvienytose Valsti
jose $1.00 metams; pusmečiui 50 centų; atskiras nu
meris 10 centų. Užrubežyje metams $1.25; pusme
čiui 75 centai; atskiras numeris 15 centų.

Prenumeratą siųskite ir visais reikalais kreipki-^ 
tės į



“DARBININKAS

Visokių vėliausio

dideles nuolaidas.

1.00

75c.

50c.

25c.

1.00

įtuve

226 Broadway,kertė C St, So. Boston,Mass. aI

>'»

112 N.
r

rsus

50c. 
25c.

-A-
-j*

1.00
1.00 
50c.
100
L00 
z5c.
25c.

Bedraitė, M. 
Mačiulienė,

“Darb.’* Admin.

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

LIETUVIUS.

Pasiuvant drapanas sulig nau
jausios mados ir pagal Jūsų. noro.

JONAS BEBZEL0NI8 A CO.
28 Chandler Str., Boston, Mass 

(Castle Sųuare’s Block’e.)

Lietuviai pardavėjai vi
suomet randasi krautuvėj.

GIMĖ KETURL
Tusia, Okla. — Odia Hur- 

vey, negro farmerio pati, pa
gimdė keturis kūdikius— vie- 
U4 vaiką ir tris mergaites. •

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

GRYNAIS PINIGAIS 
IR 

ANT IŠMOKĖJIMO.

Vietines žinios.

‘v /

Paieškau dėdės Aleksandro Ži
linsko, Kauno gub., .Telšių pav., 
Gintelių kaimo. Malonėkite man 
pranešti apie jį, arba jis pats lai 
atsišaukia šiuo adresu:

Petras Žilinskas,
25 Spruce St., Hartford, Conn.

Paieškaus draugo Kazimiero 
Ukmono; pirmiaus gyveno Chica
go, UI. apie 20 metų. Paeina iš 
Kauno gub. Taip-pat paieškau 
Adomo Sinkaus Kauno gub.,Šiau- 

’lių pav., Vikšnių miestelio, sykiu

Geriausias graborius South Boston’®. šermenis 
atlieka pigiai, gražiai ir gerai. Važiuoja ir į kitus 

miestas, nieko ekstra nerokuodamas.
258 W. BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. 

Telephone: 839-J. So. Boston. ’

Willi<im F. J. Houard 
Lietnviika pavardė buvo 
Vincas F. J. Kavaliauskas

- ’n • < . -

* IF-

apsistojo Chicago, III. o dabar ne
žinau kur jis randasi. Jis pats 
ar kas kitas atsiliepkite ant šio 
antrašo:

St. Pranauslds,
208 Midland Avė., 

Rockdale, UI.
P. O. Jolet.

T«i. So. Boatoa 270
DR. JOHN MscDONNELL, M. D.

ir littuviitboi.
Ofiso valandos: 

Rytais Iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

MeadąStr., 
jtuvių bažnyčios)

Tcukfmonk Se. Boston 605

Lietuviškas
ADVOKATAS

indeda telephonus, dengia sto
gus, ir atlieka visus staliorys- 

tės darbus prideramai. 
KATROS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

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

Užlaikom didZiauaia krautuvę 
deimantų, laikrodžių ir visokių 

’ų, 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

Akių Specijaiistas. 
Prirenka akinius

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

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

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS AAPALIS

meistras 
indeda telephonus, dengia 
gus, ir atlieka visus štai

Agentai uždirba 
po $45.00 { 

savaitę, pardavinėdami mūsų pa
tentuotą be šilumos kelinių pro
są. iKekvienam vyrui reikalin
gas. Visi perka.

Reikalauk platesnių informa
cijų.

Neris Mfg. Co.,
Bos 76, Montello, Mass.

PIRMOKLESOS

DANTISTAS
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.

PBIE DOBCHISTEB ST.
*- *

Valanda - NadSlioaia
naoOvaLryta 2* .77. _ nuo 10 vai. ryta 
iki 8lvaL —iki 4 ▼*! vakar*.

ŠIS $2.50 ŽIEDAS UŽ $100.
Turime ant 

rankos apie 500 
šių žiedų ir ka
dangi daugiau 
jų nemanome 

- darytį, tai. vi-
likusius nutarėme parduoti 

už tiek, kiek jie mums kainavo

11 ,-■» • ........... ... ..--1& « « e *•

UETŪVI8 KRIAU0IŪ8. ,
Pasiuvu visokius drabužius 

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

105 Šo. T ‘ ‘
(Arti lietuvių . 

Wilkes-Barre, Pa.

Adr. , 4. .
294 Washington Str.,

' Tel. Rom. 629
BOSTON BADGE CO. 

Boston, Mass.

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

Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums svei
katą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, Ind TftsiĮrg. bus 

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

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

ezpresu. Visokiame- reikale kreipkitės Tntua adresu*

K. ŠIDLAUSKAS

Dr, Paul J, Jakmauh 
(Jakimavičioe)

PriMimn valandos:
NnoS UdS popiet. Nw>? UI vokai* 

a» BnO4DW4Y C*. G ST. 80. BOSTON. ■ 
_______________ Teltū2S. B,____________ J

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito r L00

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių ■ * 50c..

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo L00

Gyduolės nuo vištakių 
(corn’s) ' 15, 20 ir 25e.

Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų : 75®.

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25®. 

Gumas nuo dantų gėlimo 10®. 
Tikra Eetuviška Trejanka

•..... - - , .. 25®.
Visokie kvepianti

muilai ĮQ, IR jr 25®. 
Perfumos visokių gėlių 25, 
50, 75, L00, 2.00 ir daugiau.

f i ■ v

Dr. Ignotas Stankus
1210 S.
PhiUJelpkia, Pa.

alandos Nuo » iki 11 rito.
r. 3 .. 4 PO P

7 „ 8 Vakare.

ĮSTEIGS BENĄ.
Jei kas labar norės gero be- 

no tai tegu kreipiasi prie L. 
Vyčių 17 kuopos, nes šitoji 
kuopa įsteigė puikų Beną, ge- 
riausą So. Bostone. Reikia 
kreiptis prie p. Leono Švagž- 
džio 242į W. Broadway.

APLEIDO SAVO PAČIĄ.
K. Jankauskas, gyvenęs po 

num. 304 Third st. So Boston 
pabėgo birželio 19 d. Paliko 
moterį su keturių metų vaiku. 
Dabar gimė antras kūdikis. 
Moteris neturi iŠ ko gyventi. 
Šiek tiek gauna iš miesto. Gal 
iš giminių ar pažįstamų pri- 
gelbės nelaimingai moterei. '

BAŽNYČIOJE SUKO- 
LEKTUOTOS AUKOS.
Vardai aukavusių liepos 30 

d. šv. Petro bažnyčioje So.
Boston, Mass.

J. Norbutas $10.00, po 
$1.00 Jonas Bratėnas, Kas
tantas Grodis, F. Sezas,
N. N. , Ona Stamuns- 
kiutė, Ona Kašinskiutė, Al. 
Kašinskiutė, Mag. Bakuniutė, 
Domicėlė Nurinkaitė, Ona Ba- 
luliutė, Anastazia Malubui- 
čiutė, Mag. Stanruliutė, Pra
nas Gudas, Antanina Staniu- 
lintė, Mar. Maciuliutė, Kas. 
Žiliče, Jokūbas Veraitis, St. 
Aukštikalnis, J. Pilkauskas, 
Ona Zubriutė, Petronėlė Zub- 
riutė, Petronėlė Puišintė, 
Jieva Kajukaitė, L. Stankaitė,
O. Kvesaitė, Vikt. Jurgelaitė, 
Gedruta Grobijolienė, U. 
Daukšaitė, Marcelinas Sau
lis, Antanas Šveistis, Miko
las Balukas, Jonas Kalakans- 
kas, Jouzas Andriliunas, Al. 
Vilkas, Justinas Augimas, N. 
N, Jonas Valentą, Adomas 
Vankevičius, Kazys Katei o- 
vas, Justinas Tulaikis, Au
gustas Dilunas, Liudvikas 
Juškas, N. N., Antanas 
Kneižis, Antanas Miešlius, J. 
Staniulis, Jonas Blažis, K. 
Junevičius, Feliksas Lapena, 
St Gabrisunas, Jonas Vilki- 
šius, Antanas Zintelvs, St. 
Danelius, Benediktas Gali
nau skas, St. Sipalius, Jonas 
Parčiauskas, Morta Knislaitė, 
Petras Spikas, Jonas Jonai
tis , Jurgis Seskauskas, J. 
Dilius, N. N., Elzb. Palai- 
menė, Paulina Zikiee, Juze
fą Linsiauskaitė, Agota Za- 
laitė, Alena Paeaitė, Petro
nėlė Petronaitė, Antanas Ma
jauskas, Levonora Simanai- 
čiukė, Kazys Sidla, Petronė
lė Sarkiutė, po $5.00 Mari
jona Kilmunaitė, Jonas Nar
butas, Mamertas Karbauskas, 
Jonas Narbutas, po $2.00 Pr. 
Balčiūnas, Pr Bacevičius, N.
N. , M. Saikvs, Juozas Kam-
pis $1.50, Antanas Sautys $1. 
05, po $1.00 Jonas Sundukas, 
Marijona Sundnkienė, Jonas 
Rubyn, Mik. Krasauskas, J. 
Antanavičius, Kazys Zigman
tas, Gab. Milinkis, Kazys 
Maurukas, Vincas Tamulai
tis, - Petras Kairis, Andrius 
Zaleckis, St. Noreika, S. Ja- 
kštis $2.00, V. Ivanauskas. M. 
M. Jurgaičiutė, R. Staniulį o- 
niutė, 0. Janaskaitė, A. Ja
kimavičienė, M. Gedramaitė, 
A. šašiutė, 0. Liaubaitė, K. 
Česnulevičienė, Valerija Var
žto skaitė, F.
Malikaitė, L.
O. Vaitkaitė, A. Bačlevičius, 
A/Nevieras, A. Alseika, J. 
Varnis, Iz. Paulionis, J. Po- 
bilaitis, M. Šaikis, J. Gai- 
liunas, D. Sabulionis, J. Ma- 
tuliauskas, M. Latvinskienė, 
A. Zimtoskas, A. Šiefienė, 
Baužtoskas, J. Grigas, J.

Lesidtdis, P. Petrauskas, S. 
Stredauskaitė, P. Kurkivi- 
čiutė, M. Tareukienė, J. Ste- 
kionis, A. Navikas, A. Aš- 
menskas, J. Skirkevičius, A.
Radžinskas, B. Kalašienė, B. atvažiavom į Ameriką 1913 m. ir 
Jatkonis, A. Grodis, M. Ši-^ 
lalienė, T. Petrauakiutė, P. 
Pajoujutė, B. Norbutienė, 
B. Daugiutaite, K. Šipelienė, 
A. Plevokienė, M. Venis, M. 
Revakšienė, Adei. Paulickie- 
nė, Var. Sulkienė, Julius I- 
vašis, V. Januškevičius, Just. 
Augunas, Iz. Šlupstikas, M. 
Burbulis, Juozas Kaupis, K. 
Jaskevičius, S. Kūdravičius, 
Juozas Baliekas, Simanas Ka- 
zvidackas, Juzė Sultienė, P. 
Baltoskutė, Kaz. Paulauskaitė, 
Teodora Tumaitė, Marijona 
Ambroziute, Jonas Liutkevi
čius, J. Bakrmas, Jonas Pet
rauskas $2.00, Magd. Sabina- 
laitė, Ona Maskauskaitė, M. 
Račiūnienėj M; Bagdoniutė T. 
Bakuniutė, Ona Kairaite, O. 
Augštaitė, Paulina Giedraite. 
Mat Nariukienė i $5.00

Išviso surinkta $305.33

I
Į^ Tel. Main 2483 E. Boaton 799-W

George R. Shields

Advokatas
811-812 01d Soith Biildiag 

Boston, Mass*
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p. & P. Telephone St Paul 5347 pa jaryt£

leidimo knygų

Galima gauti Darbi-

rinko” knygyne. 
Agentams duodame
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VARMO &
Norintieji pirkti gerų farmų 

su budinkais, Sodais, apsėtais 
sguzog soaaS soiųnpjiau jį nvųnvĮ 
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūšų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vienintėliai esame uždė
toji! ir apgyvendintoje! didžiau
sios lietuvių farmerių kolonijos 
Amerikoje. Apgyvendinome 360 
lietuvius farmerius, 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 Lt> 
dington, Michigan valstijoje, Ma- 
son county. Toj puikioj apielin
kėj mes turime daugybę visokiu 
farmų parduoti, ant kurių galime 
kelis tūkstančius lietuvių farme-

rių apgyvendinti. Badykite 
jaus indėdami už 4 senute ki 
markių, o mes prisiusime toe ko
lonijos mapą ir parduodamųjų 
puikių farmų katalogą su daug 
paveikslų iš lietuvių farmerių gy
venimo.

- Adresuokite,
JL KIEDI8 E OO. 

Peopta Stato BankBldg.
Scotville, Ifieh.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Nepasirašiusiam, Bridge- 

port, Conn. — Apie “bobelių 
girtą pikniką” jau buvo rašy
ta “Darbininke.” Bet Tam
sta nepadųodi savo tikros pa
vardės ir adreso. Nors sakai 
esąs “Darb.” skaitytojas, bet 
visvien negalėtumėm Tamstos 
žinios sunaudoti. Visuomet 
reikia mums paduoti tikras 
vardas, pavardė ir adresas. 
Po žinute galima slapyvarlį 
dėti.

Ig. Valančiunui, Philadelp
hia, Pa. — Kadangi Tamstos 
straipsnis buvo ilgokas, o tuo 
tarpu turėjome daug kitokio 
rašto ir kadangi Tamstos pa- 
liestasai dalykas kreipiamas į 
mažą visuomenės dalį, kuri 
mums rodos ir taip apie tuos 
reikalus žino, tai laikraštin 
nei nedėsime.

įG R ABI NIEKAS
* nr'S " ■

BALZAMUOTOJ AB.
Pagrėbus 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 
mana

JONAS GREBLIAU8KAĄ 
500 So. Paca Street,

. Baltimore, M. D.
■ i ■ ... ■ ■■■■ ... ■■

LIETUVIAI PAS SAVUS.

Šis žiedas yra padarytas gry
no Sterling sidabro.

- Gvarantuotas. Su išdirbta 
raide kaip paveikslas už $1.00. 
Paimk popieriaus apie į colio 
pločio, apvesk apie piršto narį 
taip, kad galai porieriaus su- 
sitetų. Pažymėk raidę, kokią 
norėsi kad būtų išdirbta, pri
siųsk mums su $1.00, o mes 
tuojau prisiusime tamstai žiedą. 
Jti nebūsi pilnai užganėdintas, 
sugrąžysime pinigus atgal. Ra
šyk tuojaus.

NERIS MANUFACTURING CO., 
Box 76 d., . Montello, Mass.

GERA PROGA PRALOBTI
Parsiduoda grosernė, viso

kių daiktų krautuvė, parsi
duoda labai pigiai. Priežas
tis pardavimo labai svarbi.

Vincas Tamulaitis, 
107 W 6-th St, So. Boston,

KĄ SITIS PADARE.
Dayton, Ohio. — Automobi

lio šoferiui įgėlė bitis. Nega
lėjo valdyti mašinos ir sužei
dė todėl 8 žmones. Galop 
mašina belėkdama be kontro
liavimo apsivožė.

K. VIDIKAUSKAS 
2833 Levtogston Street, 

Philadelphia, Pa. 
įgaliotas rinkti prenumeratas 
ir apgarsinimus “Darbinin
kui.”
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f Vi Lietuviška
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- Kuk draiko visokio ta- 
X voro’ -r®ikalingo maine- 
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Nepaprastai pigiai
Kelia tas vaikams vežimėlių 

(carriages) mažai krautuvėje 
apsitrynusių, visai pigiai par
siduoda.

ATEIK ANKSČIAU.

SUGAUKITE MANO PAČIĄ 
GAUSITE $25.00.

Pabėgo mano pati nuo manęs 
su 5 vaikais liepos 18 d. 1916 m. 
68 Sheldon St., Hartford, Conn. 
Vaikų vardai: Marė 11 metų, O- 
na 6 metų, Paulina 4 m., Ogota 
3 metų ir Vincas 4 mėnesių. Pa
čios vardas Agota Kanopke po 
vyrui Malinauskienė; pragyveno 
su manim 16 metų, paskutinius 2 
metu gyvenqm Hartforde o pirm 
to Wilson Stątion Hartford, 
Conn. Vidutinio ūgio, sveria a- 
pie 200 svarų, raudono veido, juo
svų plaukų;. paeina iš Strvalkų 
gub., Kapčiamiesčio par., Močiū- 
nų kaimo. Jeigu kas patėmysi- 
te kur, praneškite ,ir gausite 
nuo manęs $2500.______________

Domininkas Malinauskas,
68 Sheldon St., Hartford, Conn.

RAŠYKITE LAIŠKUS Į LIETUVĄ.
Į užimtąją Lietuvą laiškai eina tik vokiškoj kalboj rašyti.

Bile kas negali vokiškai parašyti laiškų. Tai “Darbi
ninkas” siuntinėjime į užimtąją Lietuvą laiškų patarpinin
kaus — įsteigė

VERTIMO IR IŠSIUNTINĖJIMO LAIŠKŲ BIURĄ.
Tai-gi norintieji siųsti į Lietuvą laiškus, gali siųsti juos 

I “Darbininką” čia jie bus išversti vokiškai kalbon ir be 
jokio atidėliojimo išsiunčiami Lietuvon per Lietuvių biurą 
Stockholme, Švedijoj. Stockholme tie laiškai bus užregis
truoti ir pasiųsti Lietuvon. Jei adresatų neatsiras, tai laiš
kas sugrįš. Vertimo ir siuntimo visi iškaščiai bus 40c. T. y. 
už tuos 40c. bus atlyginta vertikui, išmokėta už popierą, kon- 
vertus ir apmokėta krasos iškaščiai.

D. L. K. V. B. 
MUZIKALIŠKA MOKYKLA
Mokinama ant smuiko Piccolo 

Klarneto 
Piano 
Korneto 
Trombono 
Būgnelio.

339 W. Broadway, 
South Boston, Man.

pįrįi-gįi-gi.-f-8.'

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso jdynoc vi»okia» ligas
M.P.M MPK. P.-aHria Akmlua.

419 Boylstoa St, Bntm, Mass. k
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Vienatinė Lietuviška
I

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

ros sekančios gyduolės.

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų 

ir pleiskaną
Nuo kosulio, grippo 

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

suaugusiems
Nuo viduriavimo

mažiams
Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

Tel. Oxford 4900.

TAUTOS FONDO 
ŽENKLELIAI — 

geriausiai nusisekė pada
ryti Bostono firmai 

BOSTON BADGE CO.
Lietuvių tautiškos spal

vos, žirgvaikis ir parašai 
anglų ir lietuvių kalbomis. 
Puikiausiai tinka platinti 
tarp amerikonų per Tag 
Day.
Už 1 TŪKSTANTĮ — 

TIK $7.00.

536 Broadway, So. Boston.

Susivienijimas Lietuvių 
Rymo Katalikų Amerikoje.
Gyvam ehugsmas- Sergančiam Viltis I Mirštančiam 

Ramybė!
Tūkstančiai Lietuvių-Katalikų priguli prie šios 

organizacijos ir tūkstančiai kas metai prisirašo nau
jų narių. Bet gal da pats gerbiamas nepamąstei, 
kas £ yra ir delko pats neprisirašai.

Štai kas šioji organizacija yra ir ką ji duoda: —:
1) Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinis 

$150.00, $250.00, $500.00, $750.00, $1000.00.
2) Moka pašelpą nariams-ligoniams kas savaitė 

po $3.50, |7.00, $10.50„ ir $14.00.
3) Šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
4) Skleidžia apšvietę, išleidinėja gerus raštus ir 

dalina nariams dovanai.
5) Platina dorybę, suteikia patarimu ir nurody

mus tikėjimo ir auklėjimo dvasios reikaluose.
6) Rūpinasi Lietuvių Tautos reikalais, remia pi- 

nigiškai ir morališkai visokias lietuvių kultūriškas 
įstaigas ir tt

Instojimaa į Susivienijimą pigus, mėnesini mo
kestis lengva Norėdami gauti platesnes informa
cijas kreipkitės į vietines kuopas, kurių randasi ko
ne visur po visą Ameriką, kur tik lietusiai apsigy
venę, arba atsčiai pu Centro Raštininką, šiuo ad
resu: —

a




