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Išrodo mums, jog nėra la
biau pageidaujamo, kaip to, 
kad daugintus skaičius tų, ku
rie gali ant gero sunaudoti sa
vo raštiškus gabumus ir kad 
geri laikraščiai kuodidžiausia 
išsiplatintą, taip kad kiekvie
nas kasdieną turėtą gero skai
tymo kuriame pamokinama, 
sustiprinama ir pakeliama 
krikščioniškos dorybės.

Popiežius Benediktas XV.

Veltui jūs statysite bažny
čias, veltui remsite misija*, 
veltui steigsite mokyklas — 
visi tie jūsų darbai, visos tos 
jūsų pastangos nueis niekais, 
jei jūs nesugebėsite vartoti ap
sigynimui ir užpuolimui to tin-; 
kamo ginklo, kokiuo yra gry-; 
noji ir 
spauda.

Neišpasakyto streiko šmėkla dar neprašalinta.
Lietuvos gai

vintojo balsas.
DAKTARO JONO BASANA

VIČIAUS LAIŠKAS.
I

(Rašytas į p. St. Šimkų).

Gerbiamasai!
*

Atsitikus patogiai progai, 
siunčiu Tamstai keletą žodžių, 
kuriuos prašau paskelbti Ame
rikos lietuvių laikraščiuose.

Iš apsilankiusių Vilniun a- 
merikiečių Sužinojome, jog ten 
dar veikėjai, sriovės tebesipe- 
ša, jog per ištisu du metu ne
surasta nei būdų, nei lėšų tė
vynei gelbėti. Kur gi dingo 
tie veikėjai kunigai ir svietiš- 
kiai, ką taip gražiai kalbėjo 
apie vienybę ir 
Kur dingo tie patriotai, ką 
šimtines klojo, kad puikius 
Tautos Namus išvysti? Kur 
jie dingo, ką jie veikia?! Ne
jaugi paliovė lietuviais būti, 
nejaugi toje naminėje kovoje 
spėkas ir jausmą pražudė ?

Kur dingo toji šimtų-tūk- 
stančių minia, kuriai jie va- 

kur jie ją nuvedė, 
minia, negirdj. 
kumsties pri-

prieiti su pagalba. Kelkite 
aikštėn mūsų skriaudas, rei
kalaukite teisių, liuosybės, 
žodžiu veikite visomis sujung
tomis spėkomis. Tie, ką 
daugiau turi — turi veikti ir 
dirbti daugiau. Amerikiečiai 
pasirodykite, jūsų eilė atėjo!

J. B.
(Iš “Vien. Liet.”)

BĖDA VISUR.

A

i

Streikas gal bus,į 
nebus. i t

ir meilę tėvynės? itui ^ltuose

NESIMATO SUSITAIKYMO.
Panedėlyje ir utaminke ge

ležinkelių darbininkų atstovai 
ir kompanijoj reprezentantai 
aiškino savo reikalus preziden- 

Pir-

žinoma, kaip

pažiūrų, 
veikimą

Su

įsiti- 
senai 

skaus-

dovavo; 
kkad ji, toji 
balso bado ir 
spaustos Lietuvos?!

Juk ne kūdikiais esate, kad 
rašyti jums apie mūsų vargus, 
— jūs puikiai žinote, kaip da
bar Lietuvoj gyvenasi. Vei
kėjų pasiliko mažas būrelis, 
bet ir. tų pačių veikimas su-; 
varžytas. Veikiama didesniuo
se miestuose, kur didesnės mi
nios varguolių susispietę.

Karės ir civilė valdžia kas j 
kart mus daugiau spaudžia, i 
Žydai, lenkai ir stipresni ir 
liuosesni; jų organizacijos pe
riodiškai gauna visokeriopą 
pagalbą iš didžiulių organiza
cijų Šveicarijoje, Bęrline, A- 
merikoje. Vokiečiai, maty
dami, kad juos yra kam už
stoti ir apsieina su jais švel- 
niau, o su tuom, kuris nie
kam nerūpi, 
apsieina.

Skirtumas 
kinimų mūsų

♦ paliovė trukdęs, 
m u ir su išgąsčiu girdime apie 
amerikiečių peštynes.

Aš savo dienas jau baigiu. 
Lengviau man būtų tai paste
bėti, — kad mūsų Lietuva, ku
rios atgimimui tiek darbo ir 
kovos padėta, kuri šiandien; 
yra ant krašto prapulties, — 
kad Lietuva turėtų ilgas eiles 
gaivintojų, apgynėjų, gelbė
tojų. Kad visi Lietuvos vai
kai susispiestų į krūvą tėvynę 
gelbėti ir mums seniams, žila
plaukiams lengviau būtų į gra
bą žengti.

Siunčiame jums, vaikai, 
gal paskutinį šauksmą mirš
tančios Lietuvos. Išgirskite, 
atjauskite jūs jį! Jeigu Lie
tuvos žmonėms iš bado priiseis 
numirti, atminkite, jie mirs 
su mintimi, kad jūs, ameri
kiečiai, galėjote juos gelbėti, 
bet negelbėjote.

Su pagarba
Dr. J. Basanavičius.

i mą dieną prezidentas tik klau
sė abiejų pusių, o antrą die
ną, tai jau įsikišo j jų reika- '■ 
lūs.

Dabar geležinkelių darbi
ninkai dirba 10 valandų dieno
je. Reikalauja įvedimo 8 va
landų. Tai kompanieriai sa
ko, jog tas įvedimas per me
tus atsieitų jiems $100.000.000. 
Darbininkų atstovai sakė, jog 
tiek neišeis. Išeis tik $20.- 
000.000. Kompanieriai sako, 
jog dabar stotys esančios taip 
sutvarkytos, jog kaip sykis 
tarp jų reikia važiuoti 10 va
landų. Tokios stotys yra pre
kiniams traukiniams. Tai sa
ko viską reikėtų permainyti, 
perorganizuoti. Tai preziden
tas pasakė, kad ankščiau ar 
vėliau juk visvien reikės įves
ti aštuonių valandų darbo die
ną, tai neišvengtinas reika
las.

Kompanieriai tuomet sutin
ka ir pripažįsta tą, ką prezi
dentas pasakė. 8 valandų prin
cipą pripažįsta, bet sako, su 
tuo rišasi kiti dalykai ir juos' 
reikia imti domon.

Tai kol kas iš tų konferen
cijų Baltuose Rūmuose dar 
nieko neatsiekta, nesurasti 
pamatai ant kurių sutiktų abi 
pusi.

Prezidentas siūlė komisiją, 
kuri ištirtų abiejų pusių reika-i 
i s ir išrištų klausimą.

Po konferencijų prez. Wil-I 
šou vis. >menei paskelbė šito-i 
kį prar imą:

“N"?ra jokios atmainos. į 
Daromos įimtos pastangos iš-j 
dirbti susitaikinimo pamatus.’

J ei geležinkelių darbininkai 
sustreikuotų, tai būtų bėda 
visuose didžiuose miestuose.Z

Kaip aprokuojama, tai 
Naujoj Anglijoj už savaitės 
daugelio valgomųjų daiktų 
pritruktų. Naujosios Angli
jos valstijose pakaktinai yra 
daržovių, grudų, kiaušinių, 
pieno, bet nėra mėsos pakak
tinai. Taip-gi štai Bostone, 
tai, sako, už savaitės badas 
apsireikštų.

Chicagoj dėl streiko netek
ti} darbo 600,000 darbininkų.

Jei geležinkelių darbininkai 
sustreikuotų, tai streikininkų 
būtų 400.000. Bet dėl jįj strei
ko kiti darbininkai netekti} 
darbo, kaip va: vežėjai, liuo- 
dotojai ir tt. Išviso tuoj be 
darbo liktų 2.155,000 darbinin
kų. Traukiniai sustotų ėję 
ant 225 linijų. Vagonų sus
totų išviso 2.507,977.

Geležinkelių darbininkai 
reikalauja 8 valandų darbo 
dienos ir pusantros mokesties 
už viršlaikį. 94 darbininkų 
nuošimčiai balsavo už streiką, 
jei šie pamatiniai reikalavimaiĮ

t nebus išpildyti-

i

Geležinkeliais kasdien nau
dojasi 3.000.000 pasažierių, 
pergabenama 6,000,000 visokių 
prekių.

Kompanijoms nuo pasažie
rių ir pergabenimo prekių į- 
plaukia $10.000.000 dienoje.

PERMAINĖ PLENĄ.

Buvo valdžios padavadiji- 
mas padarytas nugabenti Mek- 

j siko parubežin dar 25,000 ka
reivių iš Kentucky, Ohio ir 
Vermonto valstijų. Bet kai 
pasimatė galimumas geležin
kelių darbininkų streiko, tai 
tas padavadijimas nebus pil
domas, nes streikui kilus, bū
tų sunku maisto pristatyti.

i ___________________________ .___

Statys 157 laivus

JEI BUS STREIKAS.

PREZIDENTAS BUS 
BOSTONE.

nelaime.
Ant Italijos šarvuočio Leo

nardo da Vinci ištiko eksplio- 
zija ir jūrės milžinas tuoj nu
skendo. Jis buvo Taranto uos
te.

Prigėrė 300 jurininkų.
Laivas buvo pastatytas 

1913 m. Buvo 554 pėdų ilgu
mo. Turėjo 13 didžiųjų ar- 
motų.

AMERIKONAS ŽUVO 
FRANCIJOJ.

i

■ Jaunas amerikonas Dennis 
Dowd žuvo ties Paryžium. Jis 
buvo pirmu amerikonu įstoti į 
foreign legion. Pirma jis bu
vo pėstininkų pulke ir buvo 
sužeistas pereitais metais spa- 
lių mėnesį. Paskui įstojo la
kūnų korpusą ir žuvo krisda
mas iš padangių.

PRAŠO TALKOS.

javus.
BANDĖ PADEGTI JAVUS.

į

Vokiečiai tvirtina, jog tal
kininkų aeroplanai bandė pa
degti Vokietijos prinokusius 
javus laukuose. Sako, jog 
talkininkų aeroplanai perlėku
sieji per Juodąjį mišką ir la
kiojusieji ties Karlsruhe me
tė į laukus bombas, bet žy
mios blėdies nepadarė. Vo
kiečiai nebiją tokių štukų.

Svarbiausio dalyko bulvių 
visvien talkininkai negalį pa
degti. Be to vokiečių laukai 
nedideli ir didelio gaisro vis
vien nepadarytų. O vokie
čių didesnieji laukai aeropla- 
mj saugojami.

Vokiečiai giriasi turėję la
bai gerus užderėjimus.

Rusams sekasi.

Bostono majoras Curley pa
kvietė prez. AVilsoną į Bostoną 
spalio 12 d., Columbus dieną. 
Gal būt pakvietimą priims.

Panevėžys. Netoli nuo mieš
to sprogo 

j Daugiau, 
; mužta ir 
Į nai buvo 
' benzino.

parako sandėliai, 
kaip 50 kareivių už- 
sužeista. Neperse- 
sunaikifitas sandėlis

*

KETINA STREIKUOTI.

New Yorke ir Brooklyne 
rengiasi streikuoti popierinių 
dėžių dirbėjai. Tose dirbtu
vėse dirba daugiausia moters. 
Dirba apie 25.000.

RADO IŠTEKĖJUSIĄ PA
ČIĄ

Austrijos valdžia atsišaukė 
į Vokietiją, įmd atsiųstų dau
giau' ‘kariuomenės sustiprinti 
Galicijos frontą.

Pernai, kuomet rusai jau 
buvo užsikabinę ant Karpatų, 
tai Austrija šaukėsi pagelbos 
ir gavo gen. von. Mackensen 
su didele armija. Kasžin 
kiek dabar kaizeris atsiųs ka
riuomenės.

Frankfort, Ky. — Lister 
Grossfield apleido savo pačią 
ir dvi dukteris. Per 15 metų 
buvo sviete ir nedavė jokios ži
nios apie save. Dabar sugrį
žo ir jo pati besanti ištekėjus. 
Abi dukterys taip-gi besančios 
ištekėjusios. Kadangi per 
tokį ilgą laiką jis nedavė ži
nios apie save, tai visų buvo 
manyta, jog jis žuvo ir todėl 
pati gavo leidimą tekėti.

Pargrįžęs Grossfield pasa
koja, jog išėjęs iš namų St. 
Louis įstojo į armiją, paskui 
kaipo kareivis tarnavo Filipi
nų salose, Japonijoj ir kelia
vo po visą Ameriką.

BRANGUMAS ITALI
JOJ. .

Tą tarpkalnį 
kurie užka- 
Dabar ru-

VIETOJ POLICIJOS PA
ŠAUKĖ GAISRININ

KUS.

Bėbros dvare, 15 varstų 
nuo Dūkštos grafo Pliater-Ze- 
bergo dvare intaisyta didelis 
vokiečių ligonbutis, kuriame 
gydosi ir Dūkštos klebonas, 
kun.-dekonas Juozapas Gra
žys. Kryme po smarkių lie
tų paliko labai šilta. Juros 
krantai ir sanatorijos pilnos 
publikos ir ligonių. Naktįs 
šviesios, ramios ir šiltos.

Valkas (Vidžemio gub.) 
Lietuvių skyriaus 
n. d. k. š. uždarymas. Kaip 
jau buvo minėta “R. Garse” 
apie iširusį (stačiai sakant ne
tikusį) veikimą šio skyriaus 
paskutiniu laiku. Cent. Lie
tuvių Kum. atrado geistina tą 
užsnūdusį skyrių visiškai pa
naikinti, gi dalį prie jo esan—, 
čių pabėgėlių pavesti ingalio- 
tinio p. St. Bytauto globai, 
kurs nuo 2 d. birželio ir priė
mė čionykščius pabėgėlius sa
vo globon.

P. Bytautas mano atskirti 
lietuvius nuo latvių. Valgiui 
dalinti pinigais, nes dėl dau
gybės priežasčių ir vietos ne
buvimo, valgvdinimo punktą 
čia negalima įsteigti.

Elvos pabėgėlius p. Bytau
tas taipogi paėmė savo globon, 
nes kilus valdybos tarpe kaž
kokiems nesusipratimams^ 
(daugiaus dėl liežuvių iš pa
čių lietuviij tarpo) ir prastos- 
sveikatos, p. Keves Gudže at 
sisakė nuo pildymo savo pa
reigų.

P. Keves-Gudžei turim tar
ti širdingą ačių, nes jis daug 
pasidarbavo mūsų pabėgėlių 
naudai, ypač daug sutraukė 
mūsų našlaičių, kurie dabar 
patalpinti prieglaudose ir dar- 

1 želyje — išviso 200 našlaičių.
Suomijoj mirė garsus latvių 

scenos artistas Duburs. Lat
vių tauta netenka vieno talen
tingųjų svao scenoj dramos ar
tisto Duboro, buvosio kokį 
laiką režisieriu latvių teatro 
Maskvoje; Duburs gimė 1866 

i metais Kurše i mesenai nu- 
j šventė 30 metų jubiliejų savo 
Į darbavimosi ant scenos.

(Iš “Rygos Garso”)

Revere, Mass. — Moteris 
Morris Coppleman, 50 metų 

; amžiaus, netikėtai apalpo ir 
; mirė. Sumišime kažkas norė
jo pašaukti policiją, bet vie
ptoj to pašaukė gaisrininkus.

_________

MARMA Į VENGRIJĄ.

Rusijos armijos pradėjo 
garmėti į Vengriją. Karpa
tuose rusai paėmė tarpkalnį 
Jablonica, pro kurį atsidaro 
kelias į Vengrijos neužmato
mas lygumas, 
užėmė tie rusai, 
riavo Bukoviną,
sai randasi 250 mylių nuo Bu
dapešto.

Galicijoj rusų žengimas pir
myn neapsistojo. Nežiūrint j 
atkakliausias austrų pastangas 
rusai ūžia per Zlotą Lipa upę. 
Jau keliose vietose tas jiems 
pavyko padaryti.

Galicijoj pietinė rusi} armi
ja veržiasi pirmyn, artinasi 
Lvovo link. O kartu Brody 
fronte rusai pradėjo labai 
smarkiai daužyti austrų lini
ją. Tai pietinė armija ir šiau
rinė ties Brody bando atkirsti 
kelią gen. Bothmero armijai, 

, kuri turi kylio pavydalą su 
; smailgaliu atsirėmusiu į Tar- 
nopol. Rusai bando priversti 
tą visą armiją pasiduoti.

Apie nelaisvi!} paėmimą 
j daug nepranešama. Rusi} pra- 
, nešama tik, jog Karpatuose 
, tarpkalnį paimant teko į nelai- 
i svę 32 austrą oficierių, 1006 
! kareivių.

Italijoj mėsa kainuoja pri- 
; vatinėse krautuvėse 50c. sva
ras, valdiškose 36c. Kietų- 

Į jų anglių tonas būdavo $13. 
Dabar mokama $40. Drabu- 

1 žiai nuo karės pradžios pab- 
■ rango ant 20 nuoš.

Mažiausia dėl karės nuken- 
I kėjo vidurinioji klesa. La
biausia nukentėjo didžturčiai 

' ir varguoliai. Didžturčiai 
i bent pu pusę savo turto nete
ko. Nuo jų valdžia rekviza
vo karės reikalams. O var- 
guoliai-elgetos daugiausia pa- 

į sipelnydavo iš keliauninkų.
Dabar veik jų visai nėra Itali
joj

Bedarbių kaip ir nėra. Mo- 
: terys ir priaugliai apščiai gau
na darbo nuo valdžios — sin
ti drapanas kareiviams.

I

»
Į

NUBAIDĖ VAGIUS.

Washington, Pa. — Albert 
AVickerham gulėjo ant krūvos 
šieno, kuomet pamatė, jog 
keletas vagilių norėjo pavogti 
jo vištų. Jis norėjo patylo
mis nučiuožti nuo šieno, bet 
krito su bildesiu, kurį išgir
do vagiliai. Nabagą farme- i 
rį vagiliai dar aplanmdė ir iš
lakstė. Kai sūnus farmerio 
parėjo, tai jo tėvas besąs su 
trims perlaužtais šonkauliais.

PERLEIDO LAIVYNO 
BILIŲ.

Suvienytų Valstijų kongre- 
isas jau perleido padidinimo 
| laivyno bilių.

Bilium pavedama laivyno 
' departamentui per tris metus 
i pastatyti 157 karės laivus ir 
jurininkų įgyti 74.000.

Oro laivynui, kuris turės 
suveikti su jūrės laivynu pas
kirta $3.500.000.

Niekuomet nebuvo ant kar
to tiek pinigų skirta laivynui,! 
kaip dabar. Laike preziden-1 
tavimo 4 metų McKinlev-Roo- 
sevelto skirta $107.006.642, lai- i 
ke Roosevelto 4 metų $83.192.- ■ 
938, laike Tafto $127.477.113.; 
Dabar prie Wilsono $655.289.- į 
806.

BAISUS VĖJAS.

Per rytinę Arkansas Valsti
jos dalį siautė tornado baisus 
vėjas. Žuvo penki žmonės, 
mirtinai penki buvo sužeisti ir 
20 lengvai sužeista. Edmun- 
dsono mieste 12 namų išgriovė.

Žiūrėkite.LANKĖSI KARALIUS.
Anglijos karalius aplankė 

armiją Francijoj. Apie tai 
j nieko nebuvo pranešama. Ka
reiviams išleido proklemaciją, 
kurioj išgyrė jų narsumą ir at
sidavimą.

Pribuvo RYTINIŲ VALSTIJŲ LIE
TUVIŲ DOMAI.

P-nas Kazys Pakštas, Tau
tos Fondo sekretorius, rugpiu
čio 15 dieną š. m., apleido Chi- 
cagą ir važiuoja į Rytines 
Valstijas su prakalbomis rei
kale Tautos Fondo, L. D. S., 
Lietuvos Vyčių, L. Kat. Spau
dos Dr-jos ir tt. Iki rugpiu- 

: čio 20 d. galima į jį kreipties 
adresu: K. Pakštas 19(5 So. 
Meade St., Wilkes-Barre, Pa., 
o nuo 1-mo iki 9-to rugsėjo 
adresu: K. Pakštas 259 No. 
5-th St, Brooklyn, N. Y.
.. Katalikų didžiųjų organiza
cijų kuopos ir skyriai tegul pa
sirūpina pakviesti į savo kolo
nijas p. K. Pakštą su prakal- 

P-nas K. Pakštas yra 
gabus organizatorius ir puikus 
kalbėtojas.

New Yorko miestas labiau
sia susirūpinęs geležinkelnj 
darbininkų streiku. Tas mies- 

! tas su 5,000,000 gyventojų bu- 
Itų didžiame nepatogume. Vien 
pieno į tą miestą atgabenama 
2,000,000 kvortą. Mėsos 
kaunių savininkai turi tik 
tuonioms dienoms.

KITŲ REIKMENŲ.

Kitą valgomąją daiktą 
New Yorke suvartojama die
noje, 4.788.000 kiaušinių, 3. 
000 statinių obuolių, 13.00 
statinių bulvių, 46.000 maišų 
miežių, 44.000 maišus cukraus, 
3.000 statinių molaso, 293,000 
bušelių kviečią. Iš kitų dai
ktų New Yorke per dieną su
vartojama 60.000 toną anglių, 
1.500.000 galoną, žibalo ir ben
zino.

pa- 
aš-

Vilnius 1 d. liepos 1916 m.

P. S. — Kiek anksčiau ra
šiau porą laišką kitiems vei
kėjams. Gal gavo. Jieško- 
kite būdą, kad galėtumėte

NEVES AGITACIJOS.
Demokratą agitacijos komi

tetui prez. Wilson apreiškė, 
jog nevažiuos varyti agitaci
jos už save. Pasakė tik, kad 
jei kaikurios vietos jį kvies, 
tai važiuos, bet paprasto mar
šruto nedarys.

Rugpiučio 14 d. New Yorke 
buvo šalčiausia to mėnesio die
na per 37 metus. Termomet
ras rodė 56 laipsnius.

kaizeris.
KAIZERIS RYTININ 

FRONTAN.

ii

Vokietijos kaizeris sugrįžo 
Francijos ir nekurį laikąiš

pabuvęs Berlyne išpyškėjo ry- 
tinin frontan.

MIRĖ INDI JONŲ VADAS.

Toledo, Ohio. — Iroquois, 
indijoną vadas Gwan-Ha-Day, 
104 metą amžiaus persiskyrė 
su šiuo pasauliu. Jis atvyko 
šin miestan pamatyti skautų 
žaismes. Jis paliko nešlę 98 
metų amžiaus ir šešis vaikus.

NETEKO KAIZERIO.
Kanadoj Saskachevan val

stijoj buvo miestelis Kaizer. 
Nuo karės pradžios ėjo agi
tacija pamainyti vardą. Da
bar atsibuvo balsavimai ir 
veik visi piliečiai nubalsavo 
pavadinti savo miestą senu 
vardu Peebles.

Po perkrikštijimo buvo 
kilmės, didelė pramoga.

Vilnius. “ Konigsberger 
Hartungsche Zeitung” prane- 

■ ša, kad nepersenai Vilniuje 
j nuteista mirtim 17 žmonių. Iš 
j jų 8 lietuviai ir 3 žydai. Šta- 
!bas generolo Eichgorn’o per
keltas iš Ašmenos į Vilnių.

iš-

naujus
Taip 

trauki-
Pra- 

pagal

GERA PLAUKĖJĄ.

Bostono smarki plaukėją 
Marion Gibson plaukė nuo Na- 
hant iki Revere. Tą tolumą 
atliko per 2 valandas ir 5 mi- 
nutas. -

Nauji gelžkeliai Lietuvoje. 
Dvinske gauta žinia, kad vo
kiečiai skubiai baigia 
gelžkelius Lietuvoje, 
dabar jau vaikščioja 
niai tarp Vilkmergės, 
vesta naujas gelžkelis
Dvinsko—Kauno šašieją (ple
ntą). Ant Liepojaus — rom- 
ną gelžkelio netoli, nuo Šiau
lių nesenai nuvirto traukinys. 
Traukinyje vežta kariškieji 
daiktai (daugiausiai sprogs- bomis. 
tančioji medega) Traukinys 
išlėkė į orą.

I
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242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

f

I seime jau pasirodė bėgamojo ' Janusas
1 kapitalo ateinantiems metams į Liepos 18, Middleboro, 
i apie puspenkto šimto dolerių.; Mass., surinkta per ve- 
į Bet reikėtų juk tūkstančių. I stuvės pp. Jurgelevičių, 
! Kiek gabių, talentingų jauni- i pris. J. Norkūnas
■ kaičių ir merginų neingija;
* mokslo vien dėlto, kad neturi ■
■ iš ko. Jeigu galėtų ingyti, j 
į gal būtų papuošalu ir džiaug- 
i smu mūsų tautos.

“ Motinėlės” reikalus visi 
privalome arčiau paimti į šir
dį.'

Tautos Fondo 
sekretoriaus 

atskaita

Liepos 18, Chicago,
llk, aukavo Jokūbas Šil
kas

Liepos 22, Chicago,
lll. , pris. A. Prešinaus-
kas $10.00

Liepos 24 Baltimore,
Md., surinko 28 skyrius,
St. Padvorskis $100.00 ■

Liepos 27, Tamaąua, 
Pa., Cesna, prisiuntė 
Babarskiutė

Liepos 29, AVaterbury, 
Conn., aukavo AVater- 
burio dr-jos, pris. S. 
V. Kulikauskas ,

Liepos 31, Garv Ind., 
surinkta p. Baltrukonių 
vestuvėse, pris. A. M. 
Mattheivs

“DARBININKAS”
(The Worker) 

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

8t. Joseph’s Lithuanian B.-C. Association of Labor.
Subscription Bate s:

Yearly-------------------------------------------
6 months_________________________

Foreign c ountries:

__$3.00
$1.50

Yearly............................................. . ......................
6 months.................................................................

Advertising rates on applieation 
Address all communications jo

DARBININKAS,

$4.00
.$2.25

“Motinėlės” Seimas
8 rugpiučio New Yorke į- 

vyko “Motinėlės” draugijos 
seimas.

“Motinėlė” jau daug nau
dos yra atnešusi mūsų tautai. 
Tarpe jos sušelptųjų mokslei
vių mes matome tokiuos žmo-. 
nes, kaip panelė M. Pečkaus- ( 
kaitė (Šatrijos Ragana), A. 
Valdemaras, St. Šimkus, adv. 
Lopatto ir kiti.

Visiems aišku, kad jos vei
kimas turėtų eiti daug pla
tesne vaga, negu ligšiol, 
ėjo. 
sime šviesios tikinčios inteli
gentijos, tuo šviesesnė mūši] 
tautai šviečia ateitis. “Mo- 
tvnėlei” žymiai praplėsti savo 
veikimą kliudė mūsų visuome
nės nerangumas, stoka laiko 
pas tuos žmones, kurie lig
šiol vedė “Motinėlės” reika
lus ir kiti dalykai.

Pernai metais “Motinėlė” 
sušelpė tik tris moksleivius: 
■Šliką, Migauską ir Sčesnule- 
vičių. Šiemet nutarta duoti 
stipendijas sekantiems moks
leiviams: Šlikui, K. Sčesnu- 
levičiui, (po $150.00) L. Ši
mučiui ir Mikalauskui — po 
$100.00.
nutarta pusmečiais — po $75.- 
00 ir po $50.00.

“Motinėlė” turi du kapita
lu: vieną geležinį ir kitą bė
gamąjį. Geležinis kapitalas 
susidaro iš įstojamų mokes
nių, aukų ir palikimų. Iki 
šio seimo į geležinį kapitalą 
buvo inplaukę:

Susidariusių se
niau — -2.101.62

A. A. kun. Kaupo 
palikimo —

Bostoniečių — sa
vo klebono kun. T. 
Žilinsko 25 metų ku
nigystės sukaktuvių 
pagerbti suaukota —

Šiais metais įstoji
mo mok.

Nuošimčių '

pa-• v 1S 
ne

' konstitucijos, duodamos 
šalpos. Bet aišku, kad 
tiek sumos daug nuveikti 
buvo galima. Todėl dabar ir 
yra vyriausis “Motinėlės” už
davinys: užinteresuoti plačią
ją mūsų visuomenę, kad ji 
“Motinėlę” remtų.

Visų-pirma, reikės pritrau
kti daugiau narių. Ligšiol 
prie “Motinėlės” prigulėjo 
mažne vieni gerb. kun. kle- 

jbonai. Ačiū Dievui, “Moti-
kad:neles” reikalais ėmė intere-

ir tie savo lizdo neranda. Gar
nys ant kamino nudegusios 
stubos dairosi, kur jojo liz
das dingo....

Toliaus, kalbėjo Dr. Biels
kis, kuris sako važiavęs 
Kauno į Šaulelius, 
barkas, Seredžius, 
Šauleliai išdeginti, 
mažiau nukentėję, 
lava ir Šaulėnais prie vieške- 

i lių visi lavai išlyginti, nes ra- 
vuose palaidoti užmuštieji ka
reiviai. Sako žiūrint į vieš
kelį išrodo it būtų kelias pra
vestas per kokią girią kryžių; 

’ baltuoja it beržynėlis jaunas.
Merginos nuo 9 iki 25 metų 

i visos dirba prie gelžkelių tai
symo ir gauna mokėti 20 ka
peikų per dieną. Kaunas ne
daug nekentėjęs ir už tad gy
venimas esąs lengvesnis negu 
Vilniuje. Vilniuje pusiau ba
daujanti, apiplyšę mūsų žmo
nės.

Atstovai žadėjo aprašyti 
laikraščiuose savo kelionę ir 
paduoti surašą visų išdegintų 
miestų ir bažnyčių. Bažny
čių matę sudaužytų 25. To
kių tai žinių neivarkiečiai ne
norėjo išgirsti gailėdamies do
lerio nuvargintai mūsų šale- 

I lei.

gražiai sutaria čiagimiai 
ateiviais. Nutarė sulošt 

juokingą veikalą “Žydas sta
tinėj.” O ištyrimui artizmo, 
nutarė kiekvienam susirinki
me, tai eiles, tai prakalbas, 

30.00 tai monologus atlikt. Kad ir 
įčiagimę, bet myli lietuvišku- 
i mą.

j
11.00

Viso labo............. $1.601.79
Kazys Pakštas, 

T. F. sekretorius.

į Kas girdėti Lietuvių kolonijose.

NEWARK, N. J.

Delegatų pirmos prakalbos.

Rugpiučio 11 d. šv. Jurgio 
ai ėję buvo surengtos prakal- 

Įbos Tautos Fondo atstovams, 
į sugrįžusiems iš užimtos Lietu- 
Į vos.

Dar atstovams neišlipus iš 
laivo, jau buvo pagarsintos

■ prakalbos, nors nebuvo dar 
žinios, ar jie galės tą dieną

: kalbėti ir kaip jie turi tvarką 
' nustatę prakalboms.

Pas mus buvo visada prak
tikuojama, kad įėjimas į pra-, 
kalbas būdavo už dyką. Kaip 

i tokios prakalbos sekdavo daug 
į maž žinome. Kai įžanga es
ti už dyką, tai prieina visokių i 

: niekšų, kurie bando sukelti 
triukšmą, arba atkalbinėja 

j žmones nuo aukavimo badau- 
j jantiems mūsų broliams Lietu- 
įvoje; o po prakalbų, terliojo 
j kalbėtojo vardą po irisus pur-
■ vinus laikraštpalaikius.

Tad mūsų atstovai — kun. 
i Bartuška ir Dr. Bielskis, ma-
■ tyt permatė tą visą dalyką ir 
■nustatė programą, pažymėda
mi, kad kam rūpi Tėvynė, rū-

į pi mūsų žmonių padėjimas 
Lietuvoje, privalo aukauti, 

j nemažiau kaip vieną dolerį a- 
teidami ant prakalbų. Tą at
siekti padaro įžangos vieną 
dolerį. Tuomi uždaro duris 
mūsų pigiems rėksniams.

Bet nevarkiečiai nežinojo 
apie tą naują būdą, nes ne
buvo pagarsinta išanksto, tik
tai paskutinę dieną buvo pas-

■ kleisti plakatai apie įžangą. 
Atėjus laikui prakalbų, susi
rinko minia prie durų ir dasi- 
žinojus apie įžangą, susilaiko

i ir nekurie vyrukai pradėjo 
šaukti, kam, girdi. “per 
prievartą nori dolerį atimti.” 
sulaiko minią nuo ėjimo į salę, 

į Nenuostabu, jei tas būtų da
roma mūsų priešų cicilikų, bet 

į labai gaila, kad tie patys net 
nariai valdybos Tautos Fondo 

i skyriaus, pilna gerkle rėkė 
ties durimis, kad, ‘vot turiu 
du dolerius kišeniuje, būčia 
davęs, bet kad nori su privel
ta atimti nieko neduosiu.” 
Žinoma, minia matydama, 
kaip jųjų valdovai šneka prie 
durų, neina nei vienas. Tš 
šalies žiūrint net šiurpuliai i- 
ma, kad prakalbos mūsų at
stovi] atvažiavusių iš badau
jančios Tėvynės, su prašymu 
iluonos kąsųio mūsų tėvams, 
broliams ir giminėms, šūkau
ja prie durių: “Neduosime, 
kad taip daro, o ne taip, kaip 
mes norime.”

Nors publikos nedaug bu
vo. vienok atstovai kalbėjo, 
nepaisydami, kad už durų 
šūkauja išsikarščiavusių gau
ja. Salėje liūdna darėsi, kad 
vietoje pagerbti atstovus, tai 

: bandė šūkauti palangėmis lan
džioti ir rodvti koki tai kerš- 

į tą. Ir prieš ką? O gi prieš 
. tuos, kurie pasišventę dirbti 
i kad jųjų. t.y. šūkaujančių, 
tėvai, broliai badu miršta ir 

I stengiasi gauti duonos kąsne
lį, o čia įnirtusi gauja rėkia: 
“neduosime”. Neduokite, at
stovai neatsakys, jei Lietuva 

į išmirs badu, bet jūs turėsite 
ant sąžinės, kad galėjote gel
bėti, o nedavėt ir dar rėkėt, 
kad kiti neduotų.

Salėje buvo daugiausia mo- 
tervs. nes joms buvo įžanga 
tik*25c.

Kalbėjo pirmiausia kun. 
Bartuška. Jisai aiškiai ir 
nuosekliai nupasakojo kelionę 
iš Prūsų į Kauną ir iš Kauno 
į Suvalkų gub. Prūsuose, 
kalbėtojas sako, viskas kas 
buvo išgriauta iš naujo atbu- 
davota, bet Suvalkų gub.. kur 
ką išgriovė, taip ir stovi. Nuo 
Pilviškių į Kauną, nesą ne
tiktai triobų, bet nesą žymės 
nei kur kaimo būta. Laukai 
juoduoja, pilni kryžių prista
tyti. Sako: kaip akys mato, 
nei triobos, nei jokib medelio, 
nei gyvo daikto. Paukščiai j nio, pramonės. .

s;

Iš atsiųstų aukų nuo 9 d. bir
želio iki 31 rugpiučio, 

1916 m.

Birž. 9. Newark, N. J., 
surinko T. F. I skyr. $325.00

Birželio, 9, Pliiiadel- 
phia, Pa., surinkta nuo
S. L. R. K. A. 31-mo 
Seimo delegatų

Birželio, 9, Brooklyn, 
N. Y., surinko T. F. 13 
skyrius, prisiuntė K. J. 
Krušinskas

Birž. 15, Pa'tterson, N. 
J., aukavo p-nia Anelė 
Bienas, prisiuntė kun. 
J. Švagždys

Birž. 15, East St. 
Louis, surinko vietinio
T. F. skyrius

Birž. 15, Grand Ra- 
pids, Mich., surinko vie
tinis T. F. skyr. pri
siuntė p. J. Barštis

Birž. 15, Chicago, 
III. ,nuo Saldžiausios 
Širdies V. J. draugijos, 
Nek. Pras. parap., pri
siuntė “Draugas”

Birž. 15, Leiviston, 
surinkta per prakalbas, 
prisiuntė p. S. Bugnavi- 
čius

Birž. 15, Detroit, 
Mieli., surinkta per kri
kštynas prie J. Statke- 
vičiaus, pris. “Drau
gas”

Birž. 16, New Haven, 
Conn., per šv. Pranciš
kaus dr-jos vakarą 
$54.56. Surinko vietinis 
T. F. skyr. pris. V. 
Zavarskas

Birž. 16, Haverliill, 
Mass., surinkta per 
“Tag Day,” prisiuntė 
kun. S. Kučas

Birž. 24, Brooklyn, N. 
Y’., surinko T. F. 13 sky
rius prisiuntė K. Dumblis

Birž. 24, Middleboro, 
Mass., surinkta S.L.R.K. 
A. 166 kuopos prakalbo- 
bose, pris. J. A. Norkū—- 
nas 
.. Birž. 26, So. Boston, 
Mass., aukavo: J. Šid
lauskas $3.40, A. Pliko- 
niutė, W. Fitchburg, 
Mass. $5.85, kun. Duric- 
kas St. Clair, Pa. $30.55, 
J. Sližis $2.00, Januške
vičius $7.00, A. Valeika, 
Danburg, Conn. $15.14, 
J. Červokas, Norivood, 
Mass. $9.84. Visas pri
siuntė ‘ ‘ Darbininkas ’ ’

Birželio 26, Tamaųua, 
Pa., po $1.00 aukojo 
kun. P. Gudaitis, Ona 
Babarskiutė ir J. Buš
kevičius, prisiuntė Ona 
Babarskiutė

Liepos 1, Chicago, III., 
pelnas Visų Šventų dr- 
jos baliaus, prisiuntė 
“Draugas”

Liepos 1, Baltimore, 
Md? aukavo kardinolas 

I J. Gibbons $200.00 ir
■ German Savings Bank 
$10.00. Prisiuntė kun. 
J. A. Lietuvininkas $210.00

Liepos 12, Chester, 
I Pa., G. Vaškas įstojo į 
’ T. F. skyrių ir užsimo-
■ tėjo, prisiuntė J. Miko
liūnas

Liepos 12, Brooklyn, 
N. Y., surinko T. F. 
13 skyrius L. Vyčių 44 
kuopos išvažiavime, pri
siuntė K. Dumblis

Liepos 17, Athol, 
Mass., surinko vietinis 
T? F. skyrius, pris. kun. 
Pr. Meškauskis

Liepos 18, Forest Citv, 
Pa., aukavo vietos lie- 

I tuviai, prisiuntė kun. A.
-- W • IL-.P

46.95

40.00

20.00

25.00

38.31

78.87
Me.,

49.40

Kuo daugiau mes ture- suoties labiau ir svietiškiai ka
talikai. L. Vyčiai nutarė ra
ginti savo kuopas, kad suda
rytų reikalingą mokesnį ir dė
tųsi prie “Motinėlės.” (Yra 
trejopa rūšis tikrųjų narių. Įl
ojo skyriaus nariai moka įsto
jimo $10.00 ir kas mėnuo po 
$1.00; antrojo skyriaus moka 
įstojimo po $5.00 ir kas mėnuo 
po 50c.; ir trečiojo skyriaus 
moka kas mėnuo po 25 centus. 
Visi turi sprendžiamąjį balsą, 
bet į valdybą renkama tik iš 
pirmojo skyriaus narių.) 

“Mot.” seime buvo svarsty
ta, kokiuo būdu Vyčiai galėtų 
dėties prie “Mot.” “Motinė
lės” konstitucijoje nieko ne
pasakyta, kad ir atskiros dr- 
jos ar kuopos galėtų būti 
“Motinėlės” nariais, užtat 
į visus pinigus, draugijų su
mokamus, ligšiol buvo žiūri
ma, kaip į aukas. Seimas 
patarė Vyčių kuopoms ir ki
toms draugijoms tokį būdą: 
kad iš savo tarpo išrinktų vie-

■ ną narį, kurį prirašytų prie 
“‘Motinėlės” draugijos. Ji
sai savo vardu įneš į “Motinė
lės” kasą draugijos skiriamą

i mokesnį ir paskui galės daly- 
: vauti su sprendžiamuoju bal- 
Įsu “Motinėlės” seimuose.

Čia nuo savęs pridursime, 
kad reikėtų rinkti tokius, ku
rie “ Motinėlei ’ ’ galėtų daug 
pasidarbuoti ir būti jai nau- 

1 dingais. Tasai 
galėtų būti savo 
“‘Motinėlės” agentas, 
rinkėjas. Iš centro 
knygutę aukoms rinkti 
ta knygute niekuomet 
kirti], ištraukdamas ją iš ki- 

s šenės prie kiekvienos progos ir 
1 aukų paprašydamas: ar tai 
per vakarėlius, ar tai per 

! susirinkimus, ar tai į svečius 
kur nuėjęs. Panašiai veikia 
Lietuvos “Motinėlė” panašiai 
darbuojasi ir laisvamanių “2i-

■ būrelis.”
Ateinantiem dviem metam 

! į valdybą yra išrinkti: pirmi
ninku gerb. kun. J. Kaulakis. 

$40.00 sekretoriumi — gerb. kun. M. 
■Pankauskas ir iždininku gerb. 

$220.00 kun. J. Kodis.
Šiais metais “Motinėlė” 

$36.00, bus šiek tiek turtingesnė. Adv. 
............  Lopatto grąžino savo skolą1 

Iv viso..................... $269.00- $300.00. Be to dar inplaukė
Buvo spausdintos naujos iš narių mokesnių, - taip kad

!

I

I

Stipendijas mokėti

$789.18

$66.50

$44.00
$109.76

$3.111.06.

šelpti moksleiviui einan- 
mokslą.

Iš viso
Pagal pernykščių metų nu

tarimo $3.()00 iš to geležinio 
kapitalo paskirta į A. A. kun. 
Kaupo vardo stipendijos fon
dą
čiam Socijologijos 
Kad iš nuošimčių susidarytų 
pilna stipendija ($150.00) — 
šiemet . Seimo nutarta tuos $3. 
000.00 padėti į valstijų popie- 
ras, kurios neša 5į nuoš. ir 
daugiau.

Į bėgamąjį kapitalą tein- 
plaukė:

Nuo pernai metų 
buvo likę

Mėnesinių mokės-

Iš draugijų ir au
kų

41

12.00

45.44

251.53

6.50

22.35

išrinktasis 
kolonijoje 

aukij 
gautų 
ir su 
nesis-

|

MONTELLO, MASS.

Spaudos Draugijos Prakalbos.
Rugp. 13, keletas šio mies

to katal. veikėjų sumanė pa
rengti prakalbas su tikslu su
tverti L. R. K. Spaudos Drau
gijos kuopą. Sumanymas į-Į 
vyko. Vakare šv. Roko sve
tainėje atsibuvo prakalbos. 
Pirmiausiai p. Tadas Kubils- 
kis, pirmas užmanytojas šių 
prakalbų, perskaitė iš “Tiky
ba ir Dora” įžanginį straipsnį 
apie Katalikišką Spaudą. Jam 
užbaigus, gerb. klebonas kun. 
K. Urbonavičius trumpai kal
bėjo apie atsiradimą spaudos i 
ir apie pirmą raštą. Toliaus 
kalbėjo gerb. kn. Pr. Virmas- 
kis, iš So. Bostono, apie svar
bą katal. spaudos. Priminė a- 
pie anglų katal. spaudos savai
tės kongresą kurs trumpu lai
ku įvyks New Yorke ir ragino 
ruoštis prie lietuvių katalikų 
spaudos savaitės. Abelnai ska
tino palaikyti ir platinti katal. 
spaudą. Galiausiai kl. Pr. Juš- 
kaitis skaitė referatą apie 
spaudos galybę. Trumpai 
perbėgo spaudos istoriją, iš
dėstė jos greitą išsiplatinimą, 
nurodė jos geras ir blogas pu
ses ir ant galo pasakė keno 
rankose nūdieninė spauda ran
dasi. Abelnai imant aiškiai 
išdėstė milžinišką spaudos ga
lybę. Užbaigęs skaityti kal
bėjo apie vertę# ir naudą iš 
prigulėjimo prie Spaudos Dr- 
jos. Baigdamas ragino visus 
rašyties prie Spaudos Draugi
jos. o prisirašius dirbti-platin- 
ti katalikiškąją spaudą laikra
ščius etc.

Po prakalbų prie Spaudos 
Draugijos prisirašė 13 narių ir 

i visi, mažne, užsimokėjo me- 
Į tinęs duokles. Atsibuvo tuo- 
! jau ir susirinkimas. Kadangi 
j dar čion primiau nebuvo Spau- 
j dos Draugijos kuopos, tai tuo- 
; jau prisiėjo rinkti valdybą. P.
M. Abračinskas tapo išrinktas 

j pirmininku, panelė O. Kašė- 
j taitė jo pagelbininke, p. T. 
i Kubilius, raštininku ir p. J. 
■ Trainevičius iždininku. Toji 
i valdyba tapo išrinkta ir į vei- 
! kiantį Katal. Spaudos Savai- 
į tės rengimo komitetą. Sekan
tį susirinkimą su prakalbomis 
nutarta laikyti ateinančiame 
nedėldienyje. Bus kalbama a- 
pie reikalą palaikyti katali
kams katalikiškąją spaudą. 
Būtų malonu matyti didelę 

i publiką šiose būsiančiose pra
kalbose. Prakalbos atsibus 
toje pačioje šv. Roko svetainė
je 7 valandą vakare rugp. 20 

i dieną.
Toliaus, s 

nutarta laikyti kas antrą ne- 
dėldienį mėnesio.

! prisėjus bus extra susirinki
mai sušaukiami.

Iš tokio didelio 
j ant syk prisirašiusių,

I y *

Bielskiui, T. F. delegatams, 
kurie ką tik buvo nuo laivų 
sugrįžę iš Lietuvos.

Prakalbų pirm. kun. N. J. 
Petkus pradėjo prakalbas jr 
perstatė kun. Dr. V. Bartuška 
kalbėtojum. Bet kun. V. B. 
paaiškino, kad jis yra nuilsęs 
ką tik nuo laivo, tai prakal
bų nesakysiąs, tik perdavė 
pasveikinimą nuo Lietuvoj e- 
sančių tautiečių ir mažų vai
kelių, kurie prašė duonos.

Taip-pat ir Dr. J. Bielskis 
tik pasveikino ir pridėjo kelis 
žotlžius, kad Lietuvoj buvo 
paskalas, būk Amerikos lietu
viai badmiriauja, skandinasi į 
upes, o Amerika būk vedan
ti karę su kokia ten jiems ne
žinoma šalim.

Delegatai pasakė, kad šio
se prakalbose aukų nerinks, 
prašė kitą kartą parengti pra
kalbas, tai sako mes su mie
lu noru atvažiuosime jums vis
ką pasakyti, kas Lietuvoj 
dedasi. Po delegatų pasvei
kinimų kalbėjo kun. A. Milu
kas apie rezoliuciją, kurią su
sirinkimas priėmė, ir ekskursi
ją. O pei- jo kalbą kun. N. 
J. Petkus pranešė, kad bus 
renkamos aukos į kokį tai Re- 
lief fondą, kuris būk po karės 
išpirks tikietus sugrįžti lietu
viams iš Rusijos. Taip aiš
kino vėliaus kun. A. Milukas. 
Bet kaip tik pradėjo aukas 
rinkti, tai iš publikos buvo 
pasakyta, kad šios prakalbos 
parengtos ne Felief fondo, bet 
Tautos Fondo.

Vėliaus kun. N. J. Petkus 
paaiškino, kad Relief fondui 
delegatai T. Fondo pavėlino 
rinkti aukas. Buvo surinkta 

Į $19 su centais.
Publikos buvo apie 500. 

į Man rodos, kad buvo rengėjų 
į padaryta klaida. Tautos Fon
do rengiamose prakalbose rin
kti i kita fondą aukas. Juk 
Tautos Fondas ne po karės1 

i šelps, bet dabar badaujan
čius mūsų brolius.

Buvęs.

I

I
M J

73.78

3.00

17.50

$1.00

C. BROOKLYN, N. Y.

Mokisasi.

susirinkimus tapo galima apgeiti

Reikalui

skaičiaus

L. Vyčių 49 kuopa ir vaka
ri jų laike eina kursai, ypač 

i lietuviškos kalbos. Dvasiškas 
‘ vadas gerb. klebonas kun. 
'Kuodis pabaigoje liepos nedel- 
| dienyj apgarsino bažnyčioj 
Vyčiams, jog jiems esanti ge
riausia proga pasimokint lie
tuviškai, pridurdamas, jog 
tas reikalinga kiekvienam, o 
ypač L. Vyčiams. Be to ne- 
_ _ . Sakė: Vyčiai
turi žinot Lietuvos istoriją, 
gramatiką, ir t.t. tai-gi sakė, 
ir pribūkite kiekvienas Vytis 

■kas ketvirtadienis vakare ir 
naudokitės proga. Mokinti

Korespondentas.
Red. prie rašąs: Kiek mes 

i žinome, gerbiamieji mūsų de- 
: legatai aukų rinkime žada tai- 
I kinties prie vietinių organiza- 
j cijų išdirbtų pienų. Vien tik 
i jie trokšta, kad iš to švento 
i darbo — šelpimo badaujančių 
j brolių ir seserų — nebebūtų 
į daroma — žaislo ir pasityčio- 
j jimo;
! rastų, 
j tukah 
■ Įima
savo

kad mūši] išeivija sup- 
jog šiandieną su penk- 
ir dešimtukais nebėga - 

išpildyti priedermiu link 
tėvynės.

s

CHICAGO, ILL.
■

L. Vyčių prakalbos.

L. Vyčių 13-toji kuopa ant 
Town of Lake, rugpiučio 9 d. 
Davis Sųuare salėje, surengė 

; prakalbas su įvairiais margu
mynais. Vakaro vedėjas moks
leivis V. Damašas perstatyda- 

jmas kalbėtoją prakalbėjo ke-4 
lėtą žodžių į susirinkusius. Pir
mas kalbėjo vietinis klebonas 

i kun. A. Skrypko. Labai ge
rai papasakojo apie Lietuvos 
Vyčių uždavinius ir jų prakil- 

! nius veikimus dėl labo tautos 
ir tėvynės.

Antras kalbėjo moksleivis 
J. Poška. Jo kalba labai vi
sus sužadino. Aiškiai ir nuo
sekliai papasakojo apie Lie
tuvos Vyčių pradžią, ir prie 
kokio tikslo jie eina. Nuro
dė, kaip L. Vyčiai teikia žmo
nijai tikrąją apšvietą, steig
dami mokyklas, rengdami te
atrus, platindami katalikiš
kus laikraščius, knygas ir t.t. 
ir sykiu aiškino, kad randasi 
tarpe mūsų jaunimo visokių 
nesusipratėlių, kurie neva ieš
ko apšvietos pas tamsuolius 
laisvamanius skaitydami jų 

i šlamštus, tuo sykiu ir prisi
deda prie griovimo tikėjimo, 
tautos ir tėvynės meilės.

Skatino, karštai ragino sto
ti Lietuvos Vyčių eilėn ir ko
voti prieš tautos, tėvimės, ti
kėjimo priešininkus.

Paskui sekė deklemacijos 
ir kitokie pamarginimai, ma
žutė Vytė J. Rimšaitė dekle- 
mavo: “ Bėgčiau skubiai į
girelę” ir “O tu mano moti
nėle,” antra Vytė, Ona Veri- 
gaitė deklemavo: “Kur ban
guoja Nemunėlis” ir “Lietu- 

• * fvai.
V. Straševičius pertraukose 

paskambino ant balalaikos, tas 
labai jaunimui patiko, turėjo 
atkartoti keliatą kartų. Už
baigė deklemuoti didžiiųjų 
Vyčių Vytė K. Norvilaitė, 
“Varginga tėvynė.” Visos 
deklemacijos išėjo knopui- 
kiausiai. Ant pabaigos pro- 
gramo kalbėjo p. A. Linkus. 
Jis kalbėjo kaip galima įgyti 
turtą. Prirodinėjo aiškiai ir 
pavyzdingai, kaip Šios ša
lies turtuoliai praturtėjo, nes 
kandangi jie taipgi buvo pap- 

] rasti darbininkai. Nurodė, 
i kad paslaptis įgijimo turtų y- 
Į ra verstis pramonijos srityje, 
j Užbaigdamas* savo kalbą ragi- 
Įno Vyčius labiaus tvertis biz-

i

, , spren- prisižadėjęs koks ten jaunikai-
dziama. kad Si kuopa turės ge- ,is WilliamSburgo arba Bro- 
rą pasisekimą. Aišku kad lie- ^jp,^ jisai pašventęs visą 
tuviai pradeda atbusti ir šia- vakacįjų laiką pasitarnavime 
™e buvusiam apleistam mieste. Vyjiams To<iel praneSS ir 
Daugiau tik katalikiško judi'-;motinoms, kad suvestų vai- 

veikimo, o tie TOi kdtaa , kurie nori
i nenaudingi gaivalai patts są-[mokt Įjetuviškai skaityt ir ra- 
■ i ainu pranyks. Per spaudą nes jr £.įon minėtasai jaii- 
| geriausiai galėsime is savo dir- į n-kaitis su mielu noru risiža. 
vos usnis ir dagius išrauti. dėjo pasitamaut, pramoktu! 

K £V i lietuviškai. Kaip patėmijau, 
i tai paraginimas gerb. klebono 
kun. Kuodžio išėjo geran. Ant 
rytojaus susirinko vaikų bū
rys arti 40. Paskyrė jiems 
trejetą dienų savaitėje: pane- 
dėlį, seredą ir pėtnvčią, ku
riose vaikučiai laikosi ir skai
čiuje auga. O suaugusieji Vy
čiai tai tikrai pagirtini. Jie 
veikia gana gražiai, sutarty-

I mi katalikiškąją spaudą.
Buvęs.

7.80

80.00

BROOKLYN, N. Y.

Kun. Dr. Baltuškos ir Dr. J. 
Bielskio pasveikinimas.

Rugp. 10 d. Tautos Fondo 
į skyrius parengė prakalbas 
jkun. Dr. V. Baltuškai ir Dr. J.

■ d > ši
į i
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Į šias minėtas prakalbas bu-' 
vo atsilankiusių Vyčių gana ’ 
gana daug, buvo ir iš kitų' 
Chicagos kuopų, kad net bu- į 
vo pilna salė.

Po prakalbų visi svečiai ė- 
jo žaisti “Aguonėlę,” “Gra
žiai žydi rožių laukas” ir t.t.

Po žaismių, jaunimas atsi
sveikinęs vieni su kitais, visi 
linksmi, ramūs patraukė Į sa- 

• vo namelius.
Tai į tokias L. Vyčių pra

kalbas smagu patekti.
Lietuvos pelėda.

Lietuviai kitur.

LONDONAS, ANGLIJA.

Rinko aukas.

I

Liepos 9 d. pribuvo pas mus 
gerb. svečias iš Škotijos Lie
tuvių Komiteto įgaliotinis J. 
Širmulis. Laikė prakalbų. 
Trumpai pakalbėjo apie mote
rų reikalus ir pagalios išreiškė 
džiaugsmų, kad Londono mo
terys turi savo pašalpinę dr- 
ją šv. Onos. Paskui kalbėjo 
apie karę ir apie Lietuvos nu- 
teriojimą. Jo kalba žmonėms 
patiko ir pabaigoj žmonės gau
siai plojo delnais. Svečias

PITTSTON, PA.

Melagystės ir šmeižtai.

“Ateities” korespondentas ■ nemanė rinkti aukų, bet žmo- 
(num. 92-3), aprašydamas ■ nes sutiko, kad svečias perei- 
“Lietuvių Dieną” pridėjo me-|tų per stubas. Antru atveju 
lagysčių ir šmeižtų. Tasai į kalbėjo apie Sąjungą ir aps- 

. korespondentas Jeznelis pri-; kritai apie dr-jas. Prakalbos 
meta katalikams vagystę. Jis buvo tuoj po mišparų ir žmo- 
matęs, kaip nuvežę vagį. Ir I nių buvo daug, 
sako, kad pas katalikus daug i 
kišenvagių esą. i . - -
~ Turiu pasakyti, jog tarp ! 2o svarus. Liepos 15 d. 
suimtųjų "už vagystę tą dieną į18 bmo nusidanginęs į Lon- 
nei vieno nebuvo lietuvio — . n<t priemiesti,
visi svetimtaučiai. Kitur sa
ko, kad vienas katalikas pa-j 
siėmęs l____ ____
go. Tasai žulikas, 
dė pabėgt su skarbonka ir-gi 
ne lietuvis. Jis ir dabar dar 
tebesėdi už savo darbelį. To
liau sako, būk vienas katali
kas savo kvailoms kalboms ė- 
mė kalbėtoją trukdyti. Tai, 
girdi, sušokę Vyčiai, sumu
šę nenuoramą ir per tvorą iš-, 
metę. Buvo taip. Tasai nenuo
rama buvo girtas. Jis ėmė 
netvarką daryti. Jis buvo 
perspėtas. Tas negelbėjo ir 
todėl buvo paprašytas išsineš
ti, bet jojo niekas nemušė. 
Aš buvau vienas tvarkos vedė- 
jų ir viską žinau. Tai kam 
rašyti tą, ko nebuvo. Ne 
kam kitam, kaip kad pažemi
nus, paniekinus katalikus. 
Katalikai sujudo, atlieka pra
kilnius darbus, tai ciciliką 
pyktis ima, jis nesitveria kai
lyje ir šmeižia ir meluoja.

V. F. P.

jog
Kaip girdėt svečias surinks 

Liepos 15 d.

Kalbėjo a- 
pie Lietuvos vargus. Žmo- 

I nės labai gražiai klausėsi ir 
su visaskarbonka bė- sutiko’ kad ant gojaus eitų 

kurs ban- Per stukas- P° to kalbėjo a- 
. pie blaivybę.

t

Kliubo susirinkimas.

Liepos 16 d. kliubas turėjo 
susirinkimą. Buvo išduota 
atskaita. Pasirodė, kad per 
pusmetį klubas turėjo ineigų 
169 svarus, išlaidi] 152 sva
ru, pelno buvo 17 svarų, vi
sas turtas 95 svarų. Susirin
kimas buvo netvarkas. Bu- 

i vo pakeltas klausimas ar ne
reikėti] atsižvelgti Į priimamų 

į narių pakraipas. Buvo svar- 
' styta ar nevertėtų uždaryti 
duris cicilikanis. Bet buvo 

i nutarta neatsižvelgti į narių 
Į pakraipas. Ant galo atsilan
kė J. Širmulis atsisveikinti su 
londoniečiais. Padėkavojo už 
aukas, kurių surinko 40 sva
rų arba $200. Ištiesi] jau mes 
pralenkėme amerikiečius aukų 
gausumu. Renkant aukas, 
tai tik kokios 7 stubos tebuvo, 
kur neaukojo.

Prasigėrė.

Čia vienas lietuvis buvo la
bai prasigėręs. Šiomis
nomis jis visai sunegalėjo 

i turėjo pasiduoti ligoninėn.

PILNŲJŲ BLAIVININKŲ
VALDYBOS ANTRAŠAI:

Pirmininkas: —
Kun. F. Kemėšis, 

242 W. Broady ay, 
So. Boston, Mass.

Dvasiškas vadovas: —
Kun. P. Saurusaitis,

45 Congress Avė., 
• "\Vaterbury, Conn.

Pirm, pagelbininkė: —
V. Liutkevičienė, 

21 Acton St., 
AVorcester, Mass.

l-as Raštininkas: —
J. M. Navickas, 

La Salette Seminary, 
Ilartford, Conn.

Raštininkas: —
P. J. Jakaitis,

2-as

ATHOL, MASS.

Pirma keikė, dabar rankas bu
čiuoja.

Yra čia pas mus toks J. 
Kaulavičiuš, uolus “Ateities” 
rėmėjas ir korespondentas. 
Tame laikraštyje jis begėdiš
kai apšmeižė mūši] gerb. kle
boną kun. Meškauską. Bet 
kai atholiečiai ėmė užsistoti, 
ėmė ūžti, kaip ant vilko, tai 
ėmė nutilti vyras. Be to jo 
moteris yra padori moteriškė 
gera katalikė. Tai ėmė pri
tverti savo vyrą. Tai dabar 
jau atsiprašo klebono ir žadė
jo atšaukti savo šmeižtus. Pa
žiūrėsime, kaip jis tą išpil
dys.

Bedievybės vaisiai.

Nesenai čia buvo toks at
sitikimas. Bedievių cicilikų 
šaika susitarė, pasiėmė auto
mobilių ir nuvažiavo ant far- j 
mos pas P. Tamašiuną. Kai 
atvažiavo, tai vienas išlipo iš; 
automobiliaus ir inėjo vidun. 
Ten gavo atsakymą, jog šei-; 
mininkas lauke. Buvo jau 
tamsoku. Suradę šeimininką 
paprašė išsigerti. Sakė ne
turįs. Tai vadina tas prie 
automobiliaus, sako jie turį. 
Kai priėjo prie automobiliaus, 
tai niekšas išsitraukė bonką iš : 
rankovės ir norėjo uždrožti ja 
galvon, bet nepataikė. Šei
mininkas dūmė pas kaimyną 
pašaukti policiją razbaininkus 
paimti. Policija nesuspėjo 
laiku pribūti ir cicilikai pabė
go. Šeimininkas iš šaikos tik 
vieną tepažinojo P. Vainikiau- 
čių. Ir jį norėjo suareštuoti. 
Tas pajutęs tą, išdūmė neži
nia kur.

Minėtas pabėgėlis buvo ci- 
cilikas. Žinoma ir jo šaika 
iš tokių susidėjo. Tai mato
me prie ko veda bedieviškos 
prakalbos, bedieviški raštai. 
Matydami tą viską šluokime 
lauk tokius šlamštus, griebki - 
mes geros katalikiškos spau
dos, skleiskime ją, kad to
kiuo būdu nedorybei kelią pas- | 
totumėm. ' _ ~ '

Sudabriškių Jonas. mėnesį. Norintieji teužsuko?

die- 
ir

Perėjo karštis.

Vieną kartą buvau su džiau
gsmu rašęs apie jaunimą. Bu
vo labai užsidegę, bet dabar 
nieko apie juos negirdėti.

Buvo tai labai gražus, pa- 
sidžiaugtinas sujudimas. Lau 
ksime-gal vėl sujus.

Turi pasisekimą.

Moterų šv. Onos dr-jai 
sėtinai sekasi. Jau turi
nares. Neužilgio žada prade 
t i pašelpą mokėti.

Lošimas.

pu--*
521

lietu-

Holy Cross College, 
Worcester, Mass.

Iždininkas: —
J. Vaitkus,

19 Hanover St.,’ 
AVorcester, Mass.

Iždo globėjai: — 
-J. Bakšys,

St. Bernard’s Seminary, 
Rochester, N. Y.

Kun. J. J. Jakaitis,
41 Providence St., 

Worcester, Mass.
P. Stočkienė,

25 Suffield St., 
Worcester, Mass.

Tautos Ryto“ redaktorius: - 
Kun. J. J. Jakaitis, 

41 Providence St., 
AVorcester, Mass.

l 4

Dabar visi Londono 
liai laukia didelės pramogos. 
Bus lošimas dviejų veikalų. 
Bus lošta Gurkliutės Komedi- 
jėlės ir “Velnias ne boba.”

Rengia balių.

Šv. Vincento de Paulo dr- 
ja rengia balių našlių naudai. 
Tai geras dalykas, reikėtų žiū
rėti, ką šelpti. Kai kurios 
šelpiamos ima išdykauti. Val- 
dvba turi ištirti..

Ištaisė.

99

niu

l-as centas

neliko 
Žiedų”

8.
9.

Už 
surasite

Skaitykite, platinkite, 
Žiedus.”

Jau pražydo

2-ras numeris.
5.000 “Laisvamanių Žiedų” 1-ojo numerio 
nei vieno; visus iš pirko “Laisvamanių 
mylėtojai, garbintojai ir rėmėjai.

Galima spėti, kad 2-ras “Laisvamanių Žie
dų ’ ’ numeris, kuris jau išėjo iš spaudos, turės dar 
didesni pasisekimą, nes savo raštais ir apdirbimu 
daug gražesnis už pirmąjį numerį Antrą “Lais
vamanių Žiedų” numerį puošia graži, gabaus lie
tuvio artisto nupiešta vinjetė ir visai Amerikai ži
nomo Dėdės Jackaus paveikslas, kurį specijaliai 
“Laisvamanių Žiedams” numaliavojo žymus artis
tas piešėjas. Kas nori su “Laisvamanių Žiedų“ 
atsakomuoju redaktorium susipažinti, tegul iš ank
sto užsisako “Laisvamanių Žiedus,” nes vėliaus 
gali nebegauti.

Laisvamanių žiedų” 
2-ro numerio turinys.

1. Ką laisvamaniai veikia.
2. Kodėl jie falšyvi.
3. Kairėji socijalizmo ranka.
4. Sutruks pinklės.
5. Kodėl socijalizmas negalimas.
6. Laisvamaniams nepasisekė
7. Nelaimės, bėdos, klapatai...

Tykus kol miega.
Sis-Tas.
vieną centą tokios puikios medžiagos ne- 
net “cicilikų” žemiškame rojuje.

remkite “Laisvama-

Užsisakantiems šimtą egzemp. 70e. Nuo 200 
iki 400 po 60c. šimtas

Imant nemažiau 500 po 50c. šimtas.
Kas norės gauti “Laisvamanių Žiedų” nume

ri iš kitur, tas turės krasaženklj už 2c.
Užsakvmus siųskite šiuo adresu: 

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

“Draugas
Vienintelis pigiausias Lietuvių Katalikų

DIENRAŠTIS

I

Šiomis dienomis mūsų baž
nytėlė tapo gražiai pataisyta. 
Pataisė takus ir visas duris 
numaliavojo.

Platinasi.

‘ ‘ Darbininkas ” kas kartas 
vis daugiau gauna skaitytojų, 
vis labiau jį pamėgsta žmonės. 
Šlamštus ima šluot laukan.

Upelis.

Pranešimas.
“Tautos Rytas” išeis rugsėjo

“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 tautišką 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 lc.

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.

Atsišaukimas.
šiuomi atsišaukiame į Jus 

gerb. agentai ir kuopų 
organizatoriai pa
gelbėti mums šiame darbe. 
Sulig nutarimo L. D. S. Seimo 
leisti Kalendorių 1917 
metams.

APSIIMKITE PARINKTI 

APGARSINIMŲ.

Apgarsinimai ..nėra 
sunku gauti, nes« leidžiama 
dąugiaus kaip 16.000 egz. 
formato 6X9 — 128 pusi. Kai- 

■ na bus tik 25c.

šiomis dienomis buvo iš
siuntinėti laiškai su išlygomis ; knyga, 
visiems ž,gentams ir organiza
toriams, ieigu kurie negavo
te tuojaus atsišaukite; taip-gi 
kurie gavo praneškite ar apsi- 
imate pasidarbuoti.

Gavę atsakymą, pagarsin
sime organe visus tuos kurie 
apsiims rinkti apgarsinimus.

Suskubkite, nes visai ma
žai laiko turime.

Būtinai turime išleisti prieš 
“Katalikų Spaudos Savaitę.”

Jau pradedame statyti ir 
tvarkyti.

Su visais reikalais kreipki
tės šiuo adresu:

“Darbininkas,”

242 W. Broadway,

South Boston, Mass.

Į
Nevėlu dar 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 vertė laikosi per 
metų metus.

Ar visi žinot, jog šių metų 
METRAŠTIS yra didžiausia, gra
žiausia išleista lietuvių kalboje 

Malonu jį paimti į ran
kas, miela jį pasklaidyti, sma
gu paskaityti, linksma pasigro
žėti puošniais paveikslais.

Straipsnių visokių, 
šių. Yra gražių eilių, 
apysakaičių, vaizdelių; 
suomeniškų straipsnių, 
nančių raštų; yra rimtų raštų a- 
pie dr-jas, apie didžiąsias lietu- 

i vių katalikų organizacijas; yra 
gerų moksliškų straipsnių. Daug 
yra žinių apie Kataliku Bažnyčios 
stovį Amerikoje ir apie Bažnyčios 
surėdymą.

L. D. S. leidžia savo kalen
dorių 1917 m.

Kalendorius bus puikus, i- 
liustruotas, formatas 6X9 — 
128 pusi, leisime mažiausiai 
16.000. Kaina bus tik 25c.

Geriausia proga biznieriams 
pasigarsinti jame.

Pagarsinimų kaina 
maža.

labai

įvairiau- 
smagių 
yra vi-1 

pamoki-

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.

“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. Broadway,

So. Boston, Mass.

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

| “Lietuvių Balsas
g LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tau- 
|| tos sąmonę ir stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktų ka- 
igj ro pabaigos.
iš
S ties

99

i

ko-
bus

Puslapis $12.00.

Pusė pusi. $6.00.

4 dalis pusi. $3.00.

8 dalis pus. $1.50.

Siųskite pagarsinimus 
greičiausiai, nes paskui 
vėlu ir vietos neturėsime.

Jau pradėjome statyti ir 
tvarkyti, todėl nesivėluokite.

Apgarsinimus galite pa
duoti mūsų įgaliotiems agen
tams arba siųsti tiesiai

“D arbininka s,”

242 W. Broadway,

South Boston, Mass.

L1ETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulin- 
; jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimo- 

kyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nesi- 
jg| gabenti grįžtant tėvynėn nieko, kas žemina mūsų tautą.

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti 
S tautiečius viena tautos ir tėvynės meilės juosta ir parucš- 

ti kiekvieną lietuvį, kad, kaip tik paliaus žvangėję 
ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pa- 

g virtusi per karą dirvonais, prirausta duobk] ir griovių, 
fŠ laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai — 

aptveriami,
LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuo- 

Įg pigiausia kaina skelbimus-ieškojimus, grąžina tėvams 
IS vaikus, vaikams tėvus, padeda surasti nuklydusius bro- 

liūs, seseris, gimines ir pažįstamus.
LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 

(gj 9 mėnesiams 3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 
g 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap.; vienam mėne

siui 45 kap.. Užsieniuose metams 9 rb.; 9 mėnesiams 
6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 60 kap.; 
3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium 
numeris 5 centai.
SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė 

(dalinant puslapi 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 
petito eilutė.

Iš
Iš
s
Iš
P
■s
Iš
Iš
Iš
Iš
Iš
Įš
§
jLietuvių Balso adresas: |
S Petrograd, Baskov 29.
(s jJi >

GERIAUSIOS 

PARMOS.
Norintieji pirkti gerų farmų 
budinkais, Sodais, apsėtais 

sąrnaz sojaž so;qjip§tou jį sįbjįubį i 
nebrangiai ant lengvų išinokėji-1 
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau- į 
šių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vieninteliai esame uždė- 
tojai ir apgyvendintojai didžiau
sios lietuvių farmerių kolonijos 
Amerikoje. Apgyvendinome 360 

į lietuvius farmerius, kurie trum- \ 
pu laiku rengiasi išleisti Scott- 
ville, Mich. Amerikos lietuviams 
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau- į 
šioji lietuvių farmerių kolonija 

i randasi ant gerų derlingų laukų 
puikiausioj apielinkėj miesto 
Scotville ir portavo miesto Lu- 
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. Rašykite tuo- 
jaus indėdami už 4 cenuts kraso« 
markių, o mes prisiusime tos ko
lonijos mapą ir parduodamųjų 

j puikių farmų katalogą su daug 
paveikslų iš lietuvių farmerių 

i venimo.
Adresuokite,

A. KIEDIS & CO.
Peoples Statė Bank Bldg. 

i Scotville, Mich.

gy

I

|H|

Skaitykit ir Platinkite
“DARBININKĄ.”

nurodymų apie na- 
valgių sveikatingu-

0

straipsnius apie šei-

UŽSISAKYKITE, SKAITYKITE IR PLATINKITE
“MOTERŲ DIRVĄ.” |

PIRMĄJĮ IR VIENATINĮ AMERIKOS g
LIETUVIŲ MOTERŲ ŽURNALĄ.

“MOTERŲ DIRVA” išeidinės apie 15 d. kiek-g| 
vieno mėnesio, (pradedant nuo Spalio mėn. šių metij)a§ 
24 puslapių didumo.

“MOTERŲ DIRVOJ” rasite įvairių straipsnių 
moterų reikaluose.

“MOTERŲ DIRVOJ” rasite 
mų ruošą; maisto gaminimą ir 
nia.

“MOTERŲ DIRVA” talpins 
mvnos sveikatą ir jos užlaikymą.

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

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

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

“MOTERŲ DIRVA” - - - -..............
namus.
ir šeimynos tėvas, ir mergaitė liei jaunikaitis, 
kams tai neišsemiamas džiaugsmo šaltinis.

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

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

Prenumeratą siųskite ir visais i 
tės į

privalo lankyti visų lietuvių Ęs 
Joje ras sau reikalingiausių žinių ir motyna.^e 

o vai-Sg

“MOTERŲ DIRVĄ’
14 COMMONWEALTH AVENUE, 

WORCESTER, MASS.

SMoterų^

Valsti ■j
■i

reikalais kreipki-t'
S
■M

2%



“DARBININKAS”

A. L R. K. VARGONIN- 
KŲ SĄJUNGOS SU

SIVAŽIAVIMAS.x K
Rugpiučio 29 d. Brooklyn, I 

N. Y. atsibus VI iš eilės meti- j 
nis Vargonininką Sąjungos; 
Susivažiavimas.

Susivažiavimo posėdžiai,; 
prasidės 10 vai. iš ryto šv. į 
Jurgio pobažnvtinėje svetai- j 
nėję 2031-205 York Str. Brook
lyn, N. Y.

Susivažiavime bus svarsto
ma daugiausia Sąjungos vidu
jiniai reikalai. Nariai, ku
rie negalės pribūti į susiva
žiavimą, teiksis prisiųsti įne
šimus ant rašto.

Susivažiavimas turės aps
varstyti šiuos dalykus:

1. Pataisymas konstitucijos,!
2. Būdas susitarimo su 

kunigą Sąjunga, kad šio-. 
ji pripažintą oficijaliai Vargo-i 
ninmką Sąjungą ir,

3. Nustatymas kvotimą nau
jiems nariams įstojantiems į 
Sąjungą.

Pareiga yra visą nariu Są
jungos, pribūti į šį susivažia
vimą, nes tai vienatinė proga, 
kur mes galėsime apkalbėti sa-Į 
vo draugijos ir profesijos rei- į 
kalus.

Tad visi kaip vienas į Su-' 
si važiavimą!

K. Strumskis 
Prez.

P. S. Delei informaciją rei-: 
kale susivažiavimo, kreipki- į 
tės šiuo adresu:

K. Strumskis,
222 Duffield St., 

Brooklyn, N. Y.

$25.00 už tinkamiau
si piešinį.

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

Konkursas baigsis 15 d. rug
sėjo 1916 m.

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

Tiems, kurie nupieštą ori
ginalią piešinių, Redakcija 
nuo savęs paduoda sugestiją, 
— kad pamėginti} atpiešti 
Moterą Sąjungos ženklą. Ženk
lelį pavyzdžiui galima gauti 
pas centro iždininkę p. A. Nau
sėdienę, 917 W. 33rd St., Chi
cago, III.

Konkurse dalvvauti vra• * 
kviečiami visi lietuviai piešė
jai.

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

Apie piešinių tinkamumą 
spręs “Motera 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 siusti “Mo
terą Dirvos” redaktorei šiuo 
adresu:

U. T. Jokubauskaitė,
14 Commomvealth Avė., 

Worcester, Mass.

KATALIKIŠKŲ LAIKRA
ŠČIŲ PRIETELLAMS 

PATARIMAI.

1. Išrašinėk, pirk tik kata
likiškus laikraščius.

2. Ragink savo pažįstamus 
skaityti gerus laikraščius, pa
dėk jiems anuos parsiązdinti.

3. Laikraštį perskaitęs ne
mesk jo į šalį, bet duok jį 
skaityti tiems, kurie laikraš
čio neskaito.

4. Kelionėje, viešbučiuose, 
skutyklose, arbatinėse, val
gyklose reikalauk katalikiško 
laikraščio.

5. Jei gali, nelankyk tokią 
įstaigą, kurie atsisako laikyti 
katalikišką la.ikra.gtj

6. Niekuomet nepeik prieš 
kitus savąją katalikiškąją lai- j 
kraščią. J ei matai juose ko
kią ydą, patyloms perspėk re
dakciją.

7. šelpk kataliką laikraš
čius savo raštais ir žiniomis. 
Jei kas svarbaus atsitiks, tuoj 
parašyk tai į katalikišką laik
raštį trumpai, aiškiai ir tei
singai, be jokią perdėjimą.

8. Parūpink kataliką laik
raščiams pagarsinimą. Ir di- 
džiausis laikraštis negalėti} 
gyvuoti pinigais pačią tik ė- 
mėją. Didžiausia laikraščiui 
paspirtis yra paskelbimai ar
ba apgarsinimai. Ragink pirk- į 
liūs ir visokius amatninkus, j 
kad garsintus katalikiškuose 
laikraščiuose. Jei pirklys ap-' 
sigarsino, pasakyk jam, kad■ 
prie jo perki dėlto, kad jis: 
skelbias katalikiškuose laikra
ščiuose.

9. Neskaityk blogu laikraš
čiu ir kitus nuo ją atkalbink. 
\ 10. Darydamas testamentą 
neužmiršk ir katalikiškąją lai
kraščiu. Paskirk kokią savo 
turtą dalį gerą katalikišką lai- 
kraščią palaikymui ir prapla
tinimui.

Lietuviai katalikai katali
kiškąją laikraščiu prieteliai, 
perskaitykite atveją atvejais 
tuos patarimus ir stengkitės, 
kad jie įvyktą gyvenime kuo- 
plačiausiai!

(Iš “Draugo”)

Paieškau vietos dėl biznio 
atidarymo. Vieta apgyventa 
lietuviais ir lenkais. Maža
me miestelyje, kur tyras oras. 
Kas greičiau praneš gerą vie
tų.

Visokią vėliausio LIETUVIAI PAS SAVUS.

leidimo knygų

Nuo Administracijos.

“DARBININKO” KNYGY

NE RANDASI VISOKIŲ

Šiuomi pranešame visiems j 
savo skaitytojams, kurių pre
numerata pasibaigė arba jau 
baigiasi, kad pasiskubintu- j 
mėtė atnaujinti, nes mes kaip | 
tik išsiuntinėjame pranešimus į 
ir negavę jokio atsakymo, tu- j 
rėsime sustabdyti siuntinėjimą | 
“Darbininko.”

Taip reikalauja pačtas, o 
antra pabrangus popierai ne
galime siuntinėti ant abejo.

Kaip gaunate žinią tuojaus ' 
parašykite laiškelį įdėdami j 
monev order arba čekį.

Jeigu to negalite padaryti 
parašykite nors kada prisiusi- Į 
te pinigus.

Pasitikime, kad mūsų skai
tytojai ir rėmėjai paklaūsys ir 
nevilkins prisiuntimą.

“Darb.” Administracija.

Paieškau Juozo Petrulio 
Roko čiros, Klimas Kurlavi- 
čius Dom. Pilvelis visi iš Vil
niaus gub., Traku pav., Ren ! 
damonią kaimo.

Girdėjau, kad pirmiau gy- J 
veno New Yorko valstojoje, o 
dabar nežinau kur.

Rokas Aksyn,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
PAVEIKSLŲ.

Pirkdami paveikslus užsisa
kykite ir rėmus (frames) sy
kiu. Labai pigiai parsiduo
da.

DARBININKAI VIENYKI- 
MĖS IR KAS TAI YRA 

SOCIJALIZMAS?
Parašė F. V.

Jau išėjo iš spaudos

Gurkliutes Eiles
KAINA 10 CENTŲ.

Siųskite užsakymus.
Agentai, knygų platintojai ozsisakykit 
šimtais. Lengviausia parduodama knygelė.

gaus $5,00. 
M. F. S.

18 Albert St, 
Montello, Mass.

Galima gauti ”Darbi-

Paieškau motinos Kotrinos 
Gurskienės ir sesers Jadvygos 
Gurskiutė Vilniaus gub., Tra
kų pav., Žaslių par., Kapciš- 
kių kaimo. Malonėkite pra
nešti ar jie gyvena toje pačio
je vietoje.

Juoz. Gurskas,
42 Wall St., Botson, Mass.

įlinko” knygyne 
Agentams duodame

dideles nuolaidas.

Tri. So. Bo«ton 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D

Galima susikalbėti ir lietuviukai. 
Ofiso valandos:

Rytais iki 9 vai. 
Popietę 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Tel. Main 2483 E. Boston 799-W
George H. Shields

Advokatas
811-812 01d South Bnilding 

Boston, Mass.

Meldžiu platinti anglišką 
pamfletą apie 

Lietuvius.
“A PLEA FOR THE 

ITHUANIAN’ S.”
Dar galima gauti visus nu-1 

merius; o neužilgo ir šeštas 
numeris išeis iš spaudos. Paru- 
pletai yra papuošti Lietuvos 
žemlapiu ir Vytauto pa
veikslu.

KUN. J. J. KAULAKIS,

324 Wharton Street, 
Philadelphia, Pa.

L

Paveikslai

K. VTDIKAUSKAS 
2833 Levingston Street, 

Philadelphia, Pa. 
įgaliotas rinkti prenumeratas 
ir apgarsinimus “Darbinin
kui.”

Pasiuvam drapanas sulig nau
jausios mados ir pagal Jūsų noro.

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

(Castle Sąuare’s Block’e.)

Dr. Paul J. J akinau h
(Jakimavičius) 

Priėmimo valandos:
Nuo2 iki S popiet. Nuo 7 iki 8 vakare

509 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON. 
Tel 502 S. B.

L

“Darb” Admin.

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

Klarneto 
Piano 
Korneto 
Trombono 
Būgnelio.

339 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

ŠIS $2.50 ŽIEDAS UŽ $1.00.t

Turime ant 
rankos apie 500 
šią žiedų ir ka
dangi daugiau 
jų nemanome 
daryti, tai vi-

nutarėme parduotiPapuoškite savo namus gra
žiais paveikslais. “Darbinin
ko” knygyne galima gauti 
dailią, įvairią, visokią, di
džią ir mažą, pigią ir bran
gią paveikslą.

Vietinius ir apielinkes lie
tuvius kviečiame atsilankyti ir 
išsiskirti sau tinkamą paveik
slą. Kitą miestą lietuviai 
gali išsirašyti.

Štai paveikslą surašąs:
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.

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 Amolo Gabrieliaus. 

Spalvuotas.
Užgimimas V. Jėzaus. Spal

vuotas.
Bėgimas į Egiptą. Spalvuotas*.

PO 50c., DIDUMAS 18X24 
COLIŲ.

Šventoji Šeimyna. Spalvuotas. 
Panelė šv. škapliemos.

Spalvuotas.
Šv. Juozapas. Spalvuotas.

PO 75c., DIDUMAS 16X24 
COLIŲ.

šv. Antanas. Tamsiai spalvuo
tas.

Nekalto Prasidėjimo Panelės Šv. 
Spalvuotas.

Po 75c., DIDUMAS 22X28 
COLIŲ.

Malda Darže. Spalvuotas. 
Panelė šv. Ražancava.

Spalvuotas.
Paskutinė Vakarienė.

Spalvuotas.
šeimyna Šventoji Spalvuotas. 
Panelė Šv. škapliemos.

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

Spalvuotas.
Bėgimas į Egiptą. Spalvuotas.

Agentai uždirba 
po $45.00 į 

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

Reikalauk platesnių informa
cijų.

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

. . • ■■ i

sus likusius 
už tiek, kiek jie mums kainavo 
padaryti.

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, 
sugrąžįsime pinigus atgal. Ra
šyk tuojaus.
NERIS MANUFACTURING CO., 

Box 76 d., Montello, Mass.

GERA PROGA PRALOBTI.
Parsiduoda grosemė, viso

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

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

Nepapr u h i pigiai
Keliatas vaikams vežimėlių 

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

ATEIK ANKSČIAU.

James Ellis Co
Kampas B ir B’way,

South Boston, Mass.

GRYNAIS PINIGAIS 
IR

ANT IŠMOKĖJIMO.

Lietuviai pardavėjai vi
suomet randasi krautuvėj

Tklcfhork So. Boston 605

Lietuviškas
ADVOKATAS

William F. J. Houard 
Lietuviška pavardė buvo 
Vincas F. J. Kavaliauskas

315 Broadway, So. Boston.

C. & P. Telephone St. Paul 5347 
GRABININKAS 

IR
BALZAMUOTOJ AS.

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 kitą miestą.

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

JONAS GREBLIAUSKAS, 
500 So. Paca Street,

Baltimore, M. D.

j

Tel. So. Boston 294

DR. JOHN P. JONĖS
Ofisą valandos

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

Speiališkai atlieka visokius blogiausius 
gydymus, ypatingai su aleictromis.

392 Broaduay, tarpe E. ir 1 įc :z.t
SO. BOSTON, MAS.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiao odynoc J do visokias ligas
1-3 P. M. 7-9 P.M. Priskiria Akinius.

419 Boylston St Bjston.Nass.
LIETUVIS KRIAUOIUS.
Pasiuvu visokius drabužius 

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

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

Wilkes-Barre, Pa.
1

PIRMO KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame. ‘

Akių Specijalistas.
Prirenka akinius

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

j

Telephone So. Boston 605. 
ANTANAS ŠAPAMS 

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

tės darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

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

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

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8lval. vakare.
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Vienatinė Lietuviška

Krautuvė
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Kuri užlaiko visokio ta- 
voro, reikalingo maine- 
nieriams.

V. LUKOSEVICIA, 
Minersville,

LIETUVIŠKI 
PHOTOGRAPHAI.

Valeika, Laurinaitis & Co.

Atliekam artistiškai dar
bus ir už pigia prekę. 
Taip-gi padarome didelius 
paveikslus.

Mūsą adresas:
250 W. 4-th St.,

S. Boston, Mass.
(Arti C St.)

Nedaliomis 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vaL vakare.

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

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

-±
—,

St. Baracevicius.

Tel. Oiford 4900.
3

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

miestus, nieko ekstra nerokuodamas. Es
258 W. BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. =5 

Telephone: 839-J. So. Boston.
J. P. TUINYLA

5

1.00

75c.

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

ros sekančios gyduolės.

Vienatine Lietuviška

A P T I E KA

■ 11 *

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.

Adr.
294 Washington Str., 

Tel. Rom. 629
BOSTON BADGE CO.

L'žlaikom didžiausia krautuvę 
deimantų, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant barsro 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. TUINTLA.
822 Washington St., Boston. Mara

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
1.00
50c.
1 00 

00

25c.

50c.

25c.

50c.
25c.

1.00

Gyduolės dėl patai3/ruo 
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
vos skaudėjimo 10 ir 25c.

Gumas nuo dantų gėlimo 10c
Tikra lietuviška Trejaoka

25c
Visokie kvepianti 

muilai 10, 15 ir 25c.
Perfumos visokių gėlių 25,
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

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

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

sąžiniškai
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų.
duolių galite reikalaut ir per laiškus,

2261

reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums 
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
C St, So. Boston ,M»ss.

50e.

1.00

25c.

75c.
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