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V er dun
PRIIMTA SVARBI REZO

LIUCIJA.
Vasario 24 d. š. m. Suvieny-; 

tų Valstijų kongresas priėmė 
rezoliucijų Europos tautų rei-; 
kaluose. Rezoliucijų inešė i 
Farr, kongresmanas iš Shran- 
ton, Pa.

Toj rezoliucijoj išreiškiama 
pritarimas, kad po karės Eu
ropos visoms tautoms būtų 
pripažvta savistovybę, sąly
gos plėtojimosi tautiškoje kul
tūroje. Štai rezoliucija:

Kadangi didžiosios Europos 
tautos dabar įsivėlė į milžiniš
kų susirėmlm-. i^-mt pasista
tyti save politikiniame, pramo
niniame ir prekybiniame atž
vilgyje ; ir

Kadangi ateis laikas, kuo
met dabar kariaujančios tau
tos prieis prie sutarties sustoti 
kraujo pralėjimą ir įsteigti 
pastovių taikų; ir

Kadangi Suvienytų Valstijų 
gyventojai tėmijo Į gyvasčiij 
ir turto naikinimų su didele 
širdgėla ir giliu atjautimu: ir

Kadangi gyventojai įvairių 
tautų ir kalbanti įvairias kal
bas parodė savo paklusnumų 
ir ištikimumų savo valdžioms, 
liedami kraujų ir nesigailėda
mi turto; Todėl tai

Atstovų Rūmas, (senatui 
pritariant,) išreiškia tikėjimų 
į tai, kad gyventojai skirtin
gos tautos, vartojančios tų 
pat kalbų, yra ant tiek savi
ta, jog tokiai tautai privalu 
ekzistuoti kaipo atskira vals
tybė ir sudaryti atskirų poli
tiškų čielvbę; kad tokiai tau
tai turi būt leista pačiai nus
pręsti valdymosi formų geriau
sia tinkamų jos gerovei ir kad 
tame taikos kongrese, jei Su
vienytos Valstijos turės savo 
atstovų, tai tam atstovui pri
valo būt įsakyta pavartoti 
visokias teisingas priemones 
tam dalykui, kad įvairioms 
tautoms būtų suteikta politiš
koji autonomija su teise nu
sistatyti sau valdymosi formų, 
kuri atsakytų jų tautiniams ir 
geografiškiems reikalams.

PARĖMĖ PREZIDENTĄ. FRANCUOS TVIRTOVĖ 
APSUPAMA.

Washington. — Kovo 7 d. 
Suv. Valstijų kongrese buvo 
tokie karšti ginčai, kokie bu
vo tik laike karės su Ispanija. 

Ginčijosi kaslink įneštos rezo-i . . .
I liucijos, kuria būtų uždrausta 
amerikonams važiuoti ant gin
kluotų garlaivių. Prez. Wil- 
son stovėjo už tai, kad protes
tuoti, nesutikti su Vokietijos

I valdžios nusprendimu skandy- 
ti ginkluotu talkininkų preki
nius ir pasažierinius garlai
vius. Amerikonai važiuojan
tieji tokiais garir.N: sxato
save į pavojų ir nc4ai: vi i *■>- 

Įkus, kivirčiai f."-") V-.'kie'-’ "?s 
ir Amerikos Lrismi •... kiby
tų, nes jau d u bar ;________

! nijos ir kitų garlaivių Dėdės 
Šamo santikiai su kaizeriu jau į 
labai intemti.

Tatai Suvienytų Valstijų1 
taikininkai, kurių yra ir kon- 

; grėsė stovėjo už tai, kad už
drausti amerikonams važiuoti 
ant tokių ginkluotų garlaivių. 
Bet tai būtų laisvės varžymas, 
o be to vokiečių nusprendimas 

. priešinasi tarptautinėms tei- 
Į sems. Todėl prez. VTilson tvir
tai stovėjo prieš amerikomi 
laisvės suvaržymą..

Bet kongrese buvo inešta 
rezoliucija, kuria uždraudžia- 

. ma būtų amerikonams važiuo
ti tokiais garlaiviais. Senate 

, tą rezoliucija jau seniau buvo 
užmušta, o dabar buvo svars
toma ir karštai ginčijamasi 
atstovų rūme. Į AVashingto- 
ną buvo apspudinęs ir taiki- 
ninkų vadas Bryan ragyti savo 
vienmanius kongrese balsuoti 
už rezoliucijų. Bet po ilgų, 

. aštrių debatų už rezoliuciją 
• Į balsavo tik 142, prieš 276- 
» Veik du prieš vieną.

Tai dabar prezidentas turi 
' liuosas rankas ginčyties su

’ kaizerio valdžia.

Londonas. — Veik pora sa
vaičių vokiečiai bandė Verdu- 
nų paimti frontine ataka. Bet 
dabar griebėsi kito būdo, kurs 
gal jiems bus pasekmingesnis.

Dabar teutonai vartoja ten 
tokių taktikų, kaip Macken- 
sen Varšavų paimdamas. Kaip 
atsimename, tai Mackensen 
neatakavo Varšuvos. O spau
dė rusus iš šiaurės ir iš pietų, 
paėmė Novo-Georgievskų ir I- 
vangorodą ir Varšava atsirado 
replėse, 
norėdami 
; tai. t 
veik be mūšio x iš

SAPNŲ TEISME NE
PRIPAŽĮSTA.

Trenton, N. J. — Vietos tei
smo rumuosna atėjo John Wig- 
tho ir pasakė, jog jam per 
sapnų atėjęs aniolas ir per
sergėjęs, kad tūlas A. Ce- 
dar ketinus jį užmušti. Tai 
John Wigtho prašė teisėjo par
traukti Cedarį pas save ir pa
klausti, kodėl jis pienuoja 
tokį baisų dalykų. Teisėjas 
atmetė prašymų.

(

ŽUVO VOKIEČIŲ ' 
GENEROLAS.

Londonas. — ' Vokietijos 
gen. — majoras von Letterer, 
komandavojęs artilerijos divi
zijų ties Verdunu, btrvo su
žeistas ir mūšio lauke persis
kyrė su šiuo pasauliu.

.. vos.

čia parodoma Franci jos garlaivis, kurį sutorpėdavo ir nuskandino teutonų submarinas. 
Su juo žuvo 3.000 su viršum kareivių ir jurininkų. Buvo pastatytas 1907 m. Buvo 602 
pėdų ilgumo. Nuo karės pradžios bvuo valdžios paimtas ir vartojamas gabenimui karei
vių.

i

I KUR IR KIEK SUDĖJO 
AUKŲ LIETUVIŲ 

DIENA.

Worcester, Mass. — 475
Brooklyn, N. Y. 255.35

Newark, N. J. — 170 su cen
tais.

Hartford, Conn. — 150 su 
centais.

Athol, Mass. — 34.91.
St. Clair, Pa. — 30.55.

WORCESTER, MASS.
Tautos Diena.

Kovo 5 d +^ko t: r - kitų ir 
'man dalyvauti. .u;.‘ ’ i
i apvaikščiojime . ester,
Mass. Buvo paimta salė mie
ste, kur susirinko dauginus 
kaip 600 lietuvių.

Pirmiausiai gerb. klebonas 
.T. .T. Jakaitis atidengė gražia 

' įžangine kalba vakarą.. Pa
minėjęs, kaip lietuviams ta 

• diena brangi yra, kadangi ji- 
! nai turi priminti mums Lietu- 
I vą, mūsų tėvynės vargus, ne
laimes ir tuomi paraginti prie 

Lgaų^ių aukų,, .ka^savo
lianas ir seserims įlūš 

’ ašaras, 
j .juos. 
| choras, 
■ goninko gerb. Čižausko padai - 
i navo keletą dainelių. Tikrai 
į AVorcester’io choras atsižyme- 
! jo savo gražiais balsais tikrai 
artistišku gaidų išpildymu, 

i kad klausytojus žavėte žavė- 
. jo.

Tol i aus klebonas perstatė 
merginą. A. Petrauskaitę iš 
Waterbury, kuri gana gražia 
iškalba ir turiniu apsakė tėvy
nės Lietuvos vargus ir širdin
gai ragino aukoti, kas kiek ga- 

! Ii: ar 10 dol-, ar vienos die- 
, Į nos uždarbį, arba nemažiau 

I kaip 1 dolerį. Tą patį su ma
žomis atmainomis ir labai kar
štai pasakė kun. A. Petraitis, 

. ragindamas aukomis šelpti sa- 

. vo tėvynę. Paskui lietuvių 
Benas balsiai ir triukšmingai 

; užgriežė ir prasidėjo aukų rin
kimas. Valio! V.’orrcsterie- 
čiai! Valio! S'.irinkfa 470 
suviršum dolerių. Neveizint 

. to, kad bažnyčia statoma, ku- 
štai ir

Tuomet r3'r 
būti Varš : 
:i\.jo trauk: i s

tvirtovė 
jau pakliūva į panašias reples. 
Teutonai iš abiejų Verduno 
pusių spaudžia francūzus. Lau
žiasi per francūių frontą iš 
šiaurės, vakarų ir pietų rytų 

• sės \ crdui ••<). Kai replės 
ims čiauptis, tai franeūzai bus 
išspausti iš Verduno.

■Iš abiejų Verduno pusių 
vokiečiai pasivarė pirmyn, 
nors per didelius nuostolius-.

Dešinysis vokiečių replių 
šonas pasidavė kyliu į francū- 
zų frontą ir užėmė kalną No. 
265.

Kairysis replių šonas iš pie- 
tų-rytų Verduno pusės ir-gi: 
pasivarė pirmyn ir užėmė Fre- 
snes miestelį.

Franeūzai gindamiesi pa
darė tiesiog ugninę uždangą 
tarp savęs ir vokiečių, bet vo
kiečiai perėjo ir per ugnį.

Dabar vokiečiai gali griau
ti savo milžiniškomis anuoto
mis tris šiaur-vakarinius Ver
duno fortus.

Pranešama, jog francūzams 
ties Verdunu pribuvo talkon ir 
Anglijos kareivių. Australi
jos brigada grumiasi su vokie
čiais Verduno fronte.

Vokietijos karinis kritikas 
Moraht laikraštyj Berlin Tag- 
blatt pataria Franeijai taiky- 
ties pirm negu Verdun puls. 
Jisai išrodinėja, kad jei vo
kiečiai paims Verduną, pra- 
lauž francūzų frontą, tai kar
tais jiems gali pasisekti užeiti 
iš užpakalio kitiems francū
zams ir anglams ir tO’kiuo bū
du visus maišau uždaryti.

Chicago, UL — Keturių pa- 
kaunių kompanijos pakėlė sa- šauliu, 
vo darbininkams algas. Kiek- atlikus, atsiklaupė ir klūpojo, 

kol policija atėjo.

dėl Lusita-: Dabar ir Francijos

Į

J
Į

i

I

I

VĖL ATAKAVO ANGLIJĄ 
IŠ ORO-

Londonas. — Pereitų nedė- 
lių zeppelinai išnaujo bombar
davo Anglijos pakraščius. Nu
metė 90 bombų. Valdžia skel
bia, jog jokių militarinių 
nuostolių nebuvę. Užmušta 
13 žmonių. Spėjama, jog 
vokiečių lakūnai negalėjo su- 
siorentuoti, kur esu. Todėl 
metė bombas, kaip papublė.

AMERIKA NEDRAUGIŠKA
New York. — Iš Berlino 

pribuvo Suv. Valstijų genera- 
lis konsulis Mac Elwee. Pasa
koja, jog vokiečiai jau visai 
nemėgsta amerikonų. Vokie
čiai įsitikinę, jog amerikonų

vienam darbininkui pakelta 
alga nuo 60 iki $1.00 savaitė-

Į

papenėti ir apdengti 
I’askiaus bažnytinis 
vedamas gabaus var-

PAJUOKA PRIVEDĖ PRIE į 
ŽMOGŽUDYSTĖS.

New York — Pasguale Ca-i 
ruso, 80 metų amžiaus ėjo 
šlubuodamas, klipytuodamas : 
gatve. Jis reumatizmo pakir-Į 
stas. . Būrys vaikų ėjo pas- i 
kui ir šaukė Chalie Chaplin, i 
Chalie Chaplin! Tarp vaikų 
jis pažino du Cortenos vaikus, j 
Sutikęs tėvų protestavo prieš I 
vaikų pasielgimą. Tas tik 
nusijuokė. Įtūžęs senis, par- 
šlubavo namo, paėmė šautu
vų ir paguldė Corteną. Šliu- 
bis už žmogžudystę suimtas.

ST. PAUL, MINN. — Agnės 
Dudek, moteris, bažnyčioje 
nušovė kun., Jajeckį. Tai 
buvo lenkų kunigas. Šovikė 
esanti pamišus. Kunigas sė
dėjo šalę altoriaus, kuomet į 
jį pasileido šūviai. Paleistos 
buvo penkios kulkos. Viena 
pataikė galvon ir ant vietos 
kunigas persiskyrė su šiuo pa- 

Moteris piktų darbų

RIAUŠĖS TARP NASHUA- 
EČIŲ.

Nashua, N. H. — Tarp 
Nashuos streikuojančių audė
jų pasisuko padaužos aidob- 

I listai ir sukurstę streikininkus 
padarė tokias riaušes, kokių I 

i nėra buvę kaip tas miestas sto- 
; vi.

Suareštuota buvo 18 asme- 
I nų, tarp jų keturios mote
rys. Lietuviai ir lenkai štur
mavo policijos nuovadų, no
rėdami suareštuotuosius pa
lių osuoti.

Moterys, kurių vyrai buvo 
suareštuoti atvedė ir atnešė 
savo vaikus ir šaukė, kad pa- 

! imtų ir jų- vaikus. Šaukė: 
i “Jūs paėmėte tėvus, tai da-j 
; bar paimkite jų vaikus ir kū
dikius.”

Sujušimas labai didis. Lau
kiama daugiau policijos.

Policmonas R. Donnell, kurs 
vedėsi suareštuotų streikinin
kų buvo baisiai apkultas.

VĖL UŽMIGO.
Cambridge, Mass. — Ligo

ninėj yra mergaitė, kuri mie
gojo nepabudus 124| valandų. 
Ji buvo pabudus nedėlioj 4:30 
vai. po pietų, bet panedėlį 
iš ryto vėl užmigo.

Trys metai atgal ji New 
Jersey ligoninėj miegojo išti
sas šešias savaites.

IŠSKERDĖ VISĄ ŠEIMYNĄ.
Lawton, Okla. — Ciela šei

myna D. O’Kane rasta išžudy
ta- Išviso išskersta septyni 
žmonės. Buvęs pasiųstas ne
gras piktadarys, kurs pavar
tojo skustuvų, plaktukų ir šau
tuvų atlikimui savo baisaus 
darbo.

Brazi-

J y

RIO DE JANEIRO, 
lija. — Didelė kasykla fosforo riai daug deda aukų; 
atrasta. Kasyklų pasisavino tų pačių dienų bažnyčioje ren- 
valdžia ir ji jų išnaudos. Ka- kaam buvo altoriaus pastaty- 
sykla randasi Estrella upės mui, kuriam jau apie 800 
gale. dolerių sudėta, vargonams su-

------------- rinkta su viršum tūkstantis do- 
WASHINGTON, D. C. — lerių, žodžiu sakant Worces- 

Pugel Lound, kur randasi ter’io lietuvių kolonija dide- 
Suvienvtų Valstijų karės lai- liais žingsniais eina ir nesigai- 
vų dirbtuvė paskirta $ 2.065. H aukų. Dar buvo pasakyta 
000 jos padidinimui ir šutai- keletą eilučių. Ypatingai gra
symui.---------------------------------žiai pasakė mergelė Čiginskai-

-------------- j tė. Paskui kun. P. Meškaus- 
kis trumpai pasakė, kad Lietu-

BAISI EKSPLIOZLJA.
Paryžius. — Ištiko baisi ek- 

spliozija. Tai atsitiko Fran- 
eijos sostinės priemiestyje. 
Būk ten buvus amunicijos 
dirbtuvė.

Ekspliozijoj žuvo 20 žmo-
I nių daug buvo sužeista Tarp 
sužeistųjų ir užmuštųjų yra ir 

L. Hut- moterų.I

KOPENHAGEN. — Atėjo 
žinia, jog Austrijoj cukrus 
parduodamas tik su tikietais. 
Valdžia žiuri, kad jo nebūtų 
vartojama po daug ir kad jo 
nepritruktų.

RYMAS. — Italijoj kįla ne
ramumas, kad nuolatai kelia
mi mokesčiai, o ant reikalin- 

opinia pilnai pakrypus talki- gųjų daiktų kainos labai paki- 
ninkų pusėn. ' O tas tik pra- lo. Nuo spalio 1914 m. dau- 
ilgys karę, nes talkininkai giau, kaip 80 milijonų dolerių 
jausis nuolatai turį gerų rėmė- užkrauta ant žmonių šviežių 
jų, tvirtą Dėdę Samų. j mokesčių.

Konsulas pasakoja, jog Vo- • 
kietioj nėra bado, kūdikiai e- į 
sų gerai prižiūrimi ir Berline 
nebuvę jokių riaušių dėl duo
nos.

I

Į

SMARKI EKSPLIOZIJA.
Niagara F&lls, N. Y. — 

Electro-ChemicaT kompanijos! 
dirbtuvėj buvo ištikus labai 
smarki ekspliozija ir tuoj sekė 
gaisras. Vienas darbininkas Vakarinių valstijų 
žuvo, keli sužeista. Visa riams sutiko pakelti po 5.39c. 
dirbtuvė sunaikyta. Nuosto- ant tono, Ohio ir Ulinois po 
lių už $200.000. 3c., Indianos po 3 5c.

I

SUTIKO PAKELTI ALGAS.
New York. — Kietųjų an

glių mainų savininkai sutiko 
pakelti mainieriams algas, 

ihainie-

9

AMSTERDAM.
El-Amara pyliukę, Mesopota- 

imijoj pribuvo daug sustiprini
mų anglams. Smarkus mu- 

NEW YORK. — Išplaukė šiai eina prie Nasrve. 
garlaivis California su 243 pa-. 
sažieriais. Išplaukė į Liver- 
pool. Iš pasažierių buvo 12 
amerikonų. I

i

< ■ ■
Boston, Mass. — Iš šio mies-! 

to uostą'ižplaųkė pereitų nedė- ' 
lių keleivi Anglijos, Francijos 
ir Rusijos garlaivių su kari,,; 
niais daiktais.

Tarp kit ko buvo 1.075 ark
lių.

ŽUVO 500 ŽMONIŲ.
Rio Janeiro. — Išpanijos 

garlaivis Principe de Austu- 
riąs užėjo ant seklumos ir su
dužo. Iš 600 pasažierių tik 
10® teišsįgelbėjo. Kiti nus
kendo.'-'^ .

Nelaimė ištiko dėl miglos. 
Pranešama, kad kaip tik ne
laimė ištiko, tai kapitonas 
Inoj nusišovė.
EB'£d0kr

MEDFORD, MASS. —Kun. 
Joseph Lyons, 49 m amžiaus, 
važiavo automobiliu, kurs 
švystelėjo žalyn iš kelio, smo
gė į tvorų, persigrudo per jų 
ir nukrito intakam • Ęunigo 
galva buvo perskelta ir ant 
vietos mirė.

ATĖNAI, Graikija.- Teu
tonų submarinas sutorpedavo 
Italijos garlaivį Java., Juri
ninkai valtyse buvo nešiojami 
ir bangų daužomi per 24 valan
das ir paskui buvo išgelbėti.

DIDIS GAISRAS.
Peoria, UL —^Gaisras sunai-1 vų išgelbėjo krikščionybė nuo. 

kino milžiniškų javų sandėlį, vokiečių vergijos, o nę pražu- 
Jame bnvo 750.000 bušelių dė, kaip kai-kurie tvirtina ir 
kviečių. Nuostolių už milijo- kad ateityje lietuviai katalikai 
nų dolerių. atstatys savo tėvynę.

Ant galo choras, visiems 
Franci jos atsistojus, užbaigė vakarų tau-PARYŽIUS, 

valdžia aprokavo, jog dau- tos himnu, 
giau kaip 25.000 francųzų dir- i 
ha ant geležinkelių ir trauki-Į 
nių. *| Piano išlaimėjimashnh Kovo '

__ —____ . ’ . j (March) 9 d 1916, ftv. Petro bož- 
———.—__ . nytinėje aklėje; Blaivininkų suai-

BOSTON, MASS — Už 27 ‘rinkime; 7 vai. vakaro. h- Piano 
; rtylĮIį -niuo .Eastejp Poįnt jurėj paankavo p. J. Kazlauskas Tautesc 
buvo pagauta žuvis ir jų per- j Fondui arba suielpimuf nukentė-

M M. T.

skriodžius rasta auksinis šliu^ j^riū nuo karės. Kviečiame ateiti. 
binis žiedas. 1 (23)
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SANTAIKA VIS ARTYN

Pereitame “ Darbininko ” 
numeryje išspausdinome ištisai 
nors ir ilgokų Sandaros posė
džio (22 Vas.) protokolą.

Svarbiausia, ką iš jo pa
stebime, tai taikų ir gražų 
ūpą tautininkų. Nežiūrint to, 
kad Tautos Taryba ir atsisakė 
formališkai tarties su jų koali-
cijos komisija, kol jinai netu- i 
rėš ingaliojimo iš didžiųjų tau
tininkų organizacijų — tečiau 
tautininkai vis dėlto išreiškė I 
norą tarybas dėl bloko tęsti ir į 
toliau. Tik čia norėtume ati-1 
taisyti vieną — kitą paviršu- į 
tiniškų arba net klaidingą min
tį, išreikštą jų atsakyme į 
Tautos Tarybos laišką.

Tautininkai sako, kad jie 
jokių ingaliojimų nei nereikal- , 
auną iš S.L.A. ir T.M.D. veikti tame‘ 
politikos reikalais. Tos dvi or- į 
ganizacijos esą viena ekonomi-! 
škai — kultūriška, kita liter
atiška. Į politikų jos nesiki- 
šančios. Gi jų Philadelphijos 
suvažiavimas tai buvęs suvaž
iavimas “politiškos organiza- 

~p?Wfiiaus žinomrts po 
vardu Tautiškoji partija, su
sidedančios iš kuopų ir kliubų, 
kurie egzistuoja jau nuo dau
gelio metų.

Kiek mes žinome ta Tautiš
koji partija ligšiol buvo tik 
svajonių srityje. Politiškųjų 
gi kliubų politika nebuvo nau
dinga nei mūsų tautininkams, 
nei juo labiau mūsų tautai. Ji 
dažniausiai diskredituodavo 
mūsų tautą ir tarnaudavo tik 
bravorninkų politikai. Buvo 
ir yra kliubų, padedančių lie
tuviams tapti šio krašto pilie
čiais. Bet tos politikos veiki
mas labiau naudingas Ameri
kai, negu Lietuvai. Mūsų' 
tautiškos politikos tie kliubai 
nevarė.

Bet kokia gi dabar visų 
mūsų turi būti politika? Pir
miausiai neduoti . lietuviams 
badu išmirti, paskui sugrąž
inti. visus pabėgėlius, paskui 
nesiduoti praryti lenkams, pas
kui susiorganizuoti ir pareikal
auti Lietuvai autonomijos. 
Lietuva stovi dabar ant pražū
ties kranto. Kas turi pried
ermę jų gelbėti? Visi kas gy
vas. Nejaugi koks nors gir
tuokliaujantis kliubas turi čia 
didesnę teisę ir priedermę, ne
gu tūkstantinės lietuvių orga
nizacijos, kuriose atsispindi 
mūsų tautos troškimas ir sie
kiniai?

Lietuvos išgelbėjimas ir at
statymas, tai pirmų pirmiau
sia priederme mūsų didžiųjų 
organizacijų, kurios tiems tik
slams turi įvairių įvairiausių 
priemonių: pinigus, spaudą, 
gyvus žmones ir t. t Taigi 
neapsiriko katalikų visuomenė 
Chicagos seime 1914 m. kada 
Lietuvos gelbėjimo reikalais 
pavedė rūpinties didžiausioms 
lietuvių organizacijoms.

Nejaugi S.L. A. ir T M.D. 
panorėtų likti nuošaliai Lietu
von gelbėjimo darbe. Ne! Ne
buvo jos nuošaliai' Ligšiol, ne
bos nuošaliai ir toliau. .

Ginčijamasi dėl vardo. Girdi 
kokia jųsų Tautos Taryba?

— — - - ... rk - - --- ... ■ : - *

me, kad ižvieno juos veikiant 
kur kas ir lengviau ir gerjaų 

i galima, negu- kad kaip ilgšiai j 
po: savam. mT 

į Apie tai, kokią daug-maž 
atneš naudų viršminėtas lietu
vių kooperatyvis bankas abel- 
nai Lietuvai, o ypatingai lie
tuviams darbininkams parašy
siu' antru kartu o dabar linkiu 
jam kuoplačiausio išsiskėtimo 
ir geriausio pasisekimo, nes 
jis mums lietuviams taip y- 
ra reikalingas kaip sveikam 
žmogui valgis. Prie jo priva
lo prisidėti kiekvienas lietuvis, 
kuris turi protų ir jaučia Bavo 
širdyje tėvynės meilę, ir žino
ma pats savaimi, jeigu turi iš 
ko.

% F. V.

.4 4Koksai Balsas 
Ar čia medžiai ežia, 
Ar čia žemė šaukia!

Iš kur gi toks balsas
Iš tolo girdėti.
Taip garsiai sujudo 
Šautuvai bildėti?

■ * ■ '■
Pasiskliejo dūmai, 
Dangus apsiniaukė, 
Ir žemė raudonų 
Rūbų užsitraukė.

Pirma, kur žaliavo 
Pievelės kvietkuotos, _ _ 
Dabar raudonuoja 
Lavonais nuklotos.

L—

Jūs, gird, neatstovaujate vi
sos tautos. Kur, esą, Didž
ioji Lietuva, kur Mažoji, kur 
kitų tikėjimų lietuviai, o kur 
kitos srovės? Bet ar-gi varde 
visa svarba. Kaip pavadinsi 
—taip nepagadinsi. Svarba vi- 
sų-pirma turinyje. Vardų gali
ma būtų ir pakeisti (Sakysime, 
“Amerikos Lietuvių Tary
ba”).

Labai nerimtai atrodo kri
tikavimas Tautos Tarybos dėl 
to, kad joje esą atstovai tik 
nuo vienos sroves. Bet juk 

I kai ineis į jų tautininkai — ta- 
i da jau dvi srovi bus atstovau- 
Ijamos. Žinoma, kad tuomet 
ta Taryba bus pilnesnė ir stip
resnė. Kuogreičiau ji papil
nės, tuo bus Lietuvai sveikiau.

Nuo širdies ir mes to trokš-

GERA SĖKLA, GERI IR 
VAISIAI.

Svarbiausia kų amerikiečiai 
lietuviai šioje valandoje nuvei
kė, tai užmezgimas vienybės 
ryšių tarp katalikų ir sandarie- 
čių srovių. Tos vienybės taip 
visi yra labai išsiilgę, taip iš
troškę ir kaip pasirodo, kad 
bent didžiuma mūsų vadų prie 
jos pribrendę ir atjaučia lietu
viškųjų plačiųjų minių troški
mus ir norus. Dėlto ir tarian
tis apie suėjimų į bendrų dar
bų tėvynės labui kaip iš vie
nos taip lygiai ir iš kitos pu
sės padaryta tinkami ir galimi 
vieni kitiems nusileidimai ir 
tuomi pačiu padėta galas dau
gumui nesusipratimų ir berei
kalingų kivirčių ir politiškos 
tarp srovinės kovos ginčų.

Tai tiek iš sykio, rodos la
bai mažai, bet mes tikime ir 
turbūt neužsivilsime, kad iš tos 
mažos vienybės sėklos išaugs 
ir iškerės kaip milžinas vieny
bės ir meilės medis, kurio ir 
baisiausios audros neįstengs 
perlaužti. O žinoma, kur 
meilė ir vienybė, tai ten ir ga
lybė, ten spėka nepergalima, 
ten ateitis su vilčia, ten žvaig
ždelė vilties žiburiuoja, švie
čia. Lietuvių priežodis sako: 
“geriau žiupsnis vienybės, ne
gu barnių maišas.” Taip ir 
dabar pasirodo. Nesuspėjo 
dar gerai ir galutinai susivie
nyti — tai yra išdirbti pienų 
bendro darbo,'o jau du svarbiu 
dalyku bendrai pradedama vy
kinti į gyvenimų. Pirmų tai 
pasiuntimas nuo abiejų srovių 
atstovų į Washingtoną dar- 
buoties dėl išgavimo nuo pre
zidento dienos Lietuvai aukas 
rinkti, o antras tai užsimez
gimas bendrovės kooperatyvio 
lietuviško banko su kurio pa- 
gelba manoma kelti Lietuvos 
ekonominį padėjimų po karės. 
Tuodu sumanymu abudu yra 
labai svarbiu ir tokiuos suma
nymus įvykinti gyveniman tai 
tiktai bendromis visų mūsų iš
eivių amerikiečių lietuvių pa
jėgomis tegalima.

Žinoma dar gali kilti viso
kių nesusipratimų ir nemalo
numų, bet mes tikime, kad vie
nybės ryšių tas viskas neišėr- 
dysir nesutraukyB o bendrai 
veikiant vienų darbų, kitų, to-

BROOKLYN, N. Y.

Tautos šventės koncertas.
_ Lietuvių Dieną — kovo 4 
d. McCaddin salėj atsibuvo 
milžiniškas, puikus koncertas. 
Kaip puikus ir šaunus buvo ta
sai koncertas matosi iš paties 
programo, kurį žemiau pa
duodu.

I) a — “Lietuva Tėvynė 
mūsų” Himnas, b — “Mes pa- 
danuosim” (S. Šimkus) Cho
ras, diri^. S. Šimkus.

2. Kalba- — Reikšmė Lie
tuvių Dienos. Kalbėjo S. 
Šimkus. \

3. a — “Karvelėli” (C. Sos- 
nauskis), b — “Einu per dva
relį” (S- Šimkus) Choras, di- 
rig. S. Šimkus.

4) Rondo Capriccio, op 14 
(Mendelssohn) piano solo Lau
ra Karužiutė.

5) “Ant marių krantelio” 
(S. Šimkaus) A. Kvedaras.

6) Aria iš operos “Les Hu- 
guenots” (Meyerbeer) Marė 
Karužiutė, prie piano Laura 
Karužiutė.

7) Inflammatus iš Stabat 
Mater (Rossini) Šv. Jurgio 
Par. Choras. Solo Marė Ka
ružiutė, prie piano Laura 
Karužiutė. Dirig. K. Strums- 
kis.

8) Valse — Charp minor 
(Chopin) Piano solo Laura Ka
ružiutė.

9) “Ankstybas paukštelis” 
(M. Petrauskas) R. Mileriutė 
ir J. Vidrinskiutė.

10) a — Elegie (Massenet), 
b — “Saulelė raudona” (M. 
Petrauskas) Marė Karužiutė, 
prie piano Laura Karužiutė.

II) Andante (S. Šimkus) 
Piano solo S. Šimkus.

12 Kalba. — Dabartinis lie
tuvių padėjimas Lietuvoje. S. 
Šimkus.

13) a — “Oželis” (S. Šim
kus), Choras, dirig. S. Šimkus.

Choras susidėjo iš šių Bro
oklyn’o Chorų: Šv. Jurgio Par. 
Choras, Karalienės Aniolų 
Par. Choras, Apreiškimo P. 
Šv. Par. Choras ir Harmonijos 
Draugijos Choras.

Programas buvo atliktas 
labai puikiai. Daug apie tai 
nereikia kalbėti, nes dalyva
vo žymiausieji lietuvių talen
tai.

Gausios aukos.

Aukų ėjo rinkti p. St Šim
kus, kun. Petkus, ir panaitė 
Marė Karužiutė. Surinko 
$255.35.

Upių vandenėlis 
Paraudo nuo kraujo 
Padidintos bangos 
Vėl šniokščia išnaujo.

Kaip avinėliai, 
Tykūs ir nekalti, 
Guli mūs broleliai 
Kruvini ir šalti.

Be rankų be kojų, 
Perskriostos krūtinės, 
Mūs brolių tautiečių 
Vaikų mūs tėvynės.

Ištremti nuo tėvų 
Ir tėvynės savo 
Smiltyse, kraujuose 
Sau atsilsį gavo.

Šaukims ir vaitojims 
Negali nutilti.
Išplėšė nuo tėvų, 
Paskutinę viltį

^Jų gilioj senatvėj 
Nėr kam prižiūrėti 
Numirus jų kaulų 
Į grabų sudėti.

Kad viską sakyčiau, 
Ką širdelė jaučia, 
Nei ant valandėlės 
Atsilsio negaučiau.

*
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Jūs patys, mieliausi,
Galit tą atjausti, 
Kaip tenai tautiečiai 
Vaitoja prispausti.

Kenčia lytų, šaltį i
Pūstynėje bado
Mūs brolių daugybės 
Amžinastį rado»

I

Kurie dar gyvuoja 
Tur vargingą dalį, 
Savo akis kreipia 
Prie mūs, į šią šalį.

Jie sužeistas rankas 
Ištiesę prie mūsų. 
Neužmirškit mieli, 
Kad jie broliai jūsų .

‘ ‘ Susimilkit, broliai! ’ ’ 
Jie prie mūsų šaukia.
Ašaros’, kraujuose 
Pasinėrę plaukia.

Ar-gi ausis savo 
Nukreips’me nuo jųjų, 
Idant negirdėti 
Šaukimo savųjų.

-»

Tikrai mūsų širdis 
Būtų-akmeninė, .
Kad mums nerūpėtų 
Savoji tėvynė.

Meldžiam visus drauge, 
Kuris kiek tik gali 
Savo brolius šelpkim 
Ir Lietuvos šalį.

I

i

J. M. ..

NEW YORK. — Pribuvo 
iš Meksikos 30 vienuolių, sale- 
siečių. Jų vienuolynas ir 
turtai, kurių vertė sieke $250. 
000 buvo sukonfiskuoti Car- 
ranzos valdžios.

CHICAGO, ILL. — Suv. 
Valstijų vice-prez. T. Marshall 
pasakė, jog Amerika gerai 
gautų į kailį, jei stotų karėn 
su bile kokia pirmos klesos 
valstybe.
------------ r------------------------  

Klausdamas neklysi.
• • •

Kantrus, kaip asilas.
• • •

Kaip tn man Pone Dieve, 
taip aš tau.

• • • t

Kur mano didysis šaukštas, 
kur mano mažasisi kirvis.

Nukentėjusiemis 
Dėl karės aukokim. 
Vienos dienos darbų 
Savo atiduokim.

Keletą skatikų
Nepasigailėkim
Nelaimėje, varge 
Šelpkim ir padėkim.

•--

O Dieve galingas, 
Išgelbėč nuo karo, 
Nutremk šalin priešus, 
Užlaikyk nuo maro.

Nuvalyk nuo žemės 
Mūsų brolių kraujų, 
Atgaivink žmoniją — 
Sustiprink išnaujo.

U. GurkHuti.
X

Visuomet perskaitykite p-lės 
Uršulės Gurkliutės eiles. Skai
tykite po keletą kartų o kas 
kartą pamatysite jose daugiau 
grožio. < ■ • .

NBWARK N; J; - : |Aukas nekuriu draugijų jau 
aukautos b nepriskaitytas, pa- 

.^dėtuvių Diena. sidarys gal daugiau kaip 200
Priežodis sakę: žmogau 

dirbk, tai ir Dievas padės. 
Ištiktųjų taip ir yra. Štai kad 
ir Newark’o katalikams su su
rengimu Lietuvių Dienos. . 
• Keletą savaičių kaip rengė
si prie tos didelės šventės. Kal- 
hėtojus kvietė netik iš arti
miausių miestų bet net iš Chi
cagos ir vis atsisakė, vos ke
letą dienų prieš Lietuvių Die
ną, rengimo komitetas gavo 
pasižadėjimą nuo p-lės Petrau- 
skiutės iš Waterbury, Conn.

Newark’o katalikai veikėjai 
ir publika visi jautėsi pavargę 
nuo parapijos “fėrų” kurie tę
sėsi visą savaitę, o žmonės vi
sur tie patys, atlikimui pro
gramo ir kitų darbų. Kadan
gi buvo dedamos pastangos 
kad surengus kogeriausiai tai 
ir Dievas padėjo.

Petnyčioj prieš Lietuvių 
Dieną užvažiuoja Dr. Kun. 
Bartuška prieš išvažiavimą į 
Lietuvą, atstovas nuo Ameri
kos katalikų, bet antram at
stovui negalint gauti pasporto, 
Dr. Bielskis turėjo atidėti iš
važiavimą keletai dienų. To
kiu budu apsistojo Gerb. at
stovas Dr .Bartuška pas Netv
arko kleboną porai dienų.

Lietuvių Dienos rengimo ko 
mitetas sužinojęs, kreipėsi prie 
Gerb. svečio, kad apsiimtu 
kalbėti. Svečias apsiėmė.

Netvarkiečiai turėjo progą 
išgirsti puikią prakalbą apie 
Lietuvos dabartinį padėjimą 
ir Amerikos lietuvių prieder
mes dabar ir po karei. New- 
arkiečiai neturėtų užmiršti kal
bėtojo žodžių niekados.

Antra kalbėtoja buvo p-lė 
Petrauskiutė iš Waterbury, 
Conn. Kalbėjo dviem atvejais. 
Pirmu atveju kalbėtoja ragino 
aukoti į T. F. dėl nukentėjusių 
nuo karės, sulygindama lie
tuvių surinktas aukas su žydų. 
Antru atveju kalbėjo apie A- 
merikos lietuvių gyvenimą, pa
darydama trumpą apžvalgą 
lietuvių katalikiškų organiza-: 
cijų, apie jų svarbą Amerikos 
lietuvių gyvenime. Komple- 
mentų p-Iei Petrauskiutei ne
rašysiu, nes “Darb” skaity-i 
tojai jau nekartą skaitė kompli 
mentus korespondentų, rašy-! 
tus iš kitų lietuviškų kolonijų.; 
Tiek pasakysiu, kad klausant; 
kalbos p-lės Petrauskiutės, 
žmogus užmiršti visus lietuvių 
pavojus, kurie graso lietuvių 
likimui, matant kaip jaunajai 
kartai rūpi Lietuvos ateitis ir 
tai netik vaikinams, bet ir 
mergaitė •• s. Neuždyką dai
nius dainuoja kad “vargai 
gimdys galiūnus”. Pasižiu
rėjus į lietuvių likimą, žmogus 
puoli į desperaciją! Ten Lietu
vą naikina karė nelaboji, gi 
Amerikos lietuvius —smuklės, 
alkoholis ir jau rodos Lietuvą 
ir lietuviai žuvę.__ Išgirdus
kalbant Petrauskiutė, eiliuo
jant Gurkliutę, visi tie rukai 
pradeda išsiblaškyti ir norisi 
drąsiai sušukti Lietuva nežus!

Toliau programas susidėjo 
iš dainų, deklamacijų ir aukų 
rinkimo. Dainavo Vyčių ir 
Šv. Cicilijos chorai. Gerą 
įspūdį į publiką padarė pasi
kalbėjimas “Motinos su Sūn
um” dainuotas p. Maliušio su 
ponia Bradunienė. Deklamavo 
p. Matulis, nors deklamavo 
gana jausmingai, bet p. Ma
tulis negana turi aiškia kalbą 
dėl deklamavimo. Klausyto
jai nesugriebdami deklamator
iaus visų žodžių negali tinka
mai gėrėtis. Buvo ir daugiau 
pasirengusių deklamatorių, bet 
dėl vėlaus laiko nebuvo dekla
muota. ,
' Kaip iš pradžių minėjau 
rengėjai abejojo apie pasiseki
mą turėti daug publikos ir au
kų dėl esančių parapijos fėrų. 
Bet pasirodo, kad Nevarko 
katalikams viskas galima: ren
kasi į parapijos fėrus, renkasi 
ir į Lietuvių Dienas. Skiria 
pinigus, daiktus dėl parapijos 
“fėrų”, aukauja jr dėl badau
jančių brolių. Aukų surinkta 
suvirtum 170 doT Pridėjus

» > i •• i * ’• » *

$5.00 ir $6.00 mėne- 
tokioms, kurios šva 

riai kambarius užlaiko, gerai 
gamina valgius.

Darbininkas.

doL ir tokiu būdu pasirodo, 
kad čia buvo Dievo padėji
mas, netikėtai rados kalbėto
jai ir aukos..

Aukąvime geriausia pasiro
dė Vyčių kuopa. nes vien 
kuopos nariai suaukavo net 60 
dol. suvįršum. Bravo Vyčiai! 
Matyti, kad Vyčius mus “so- 
eialistukai” neuždykų šinkuo- 
ja— Reikia žinoti, kad jeigu 
ką “sočiai is t ūkai” šmeižia — 
pravardžiuoja, tai tų draugijų 
ar žmogus tikrai yra gera ar 
geras. Tai nebūtų griovikais 
jei kitaip elgtųsi__

Jai viso Nevarke dr-jos teip 
butu pasirodę, kaip Vyčiai, 
(kurių yra keli desėtkai), tai 
butų minėtų dienų davus aukų 
ne pora šimtų bet pora tukstan 
Čių.

Kurie aukavo dienos uždar
bį,. tiem buvo dalinami tam 
tikri paliūdinimai, vietinio T. 
F. pagaminti. Gaila, kad to
kius paliudijimus ne pagami
no T. F. centro valdyba.

Lietuvių Dienų rengė Tau
tos Fondo vietinis skyrius, 
Vyčių 29 kuopa ir Šv. Kazimie
ro dr-ja, pritariant visom ka
talikiškom dr-jom. Buvo 
kviesta ir kitos draugijos, va
dinamos laisvosios. Gal geriau 
tiks, kad pasakysiu “socialis- 
tukų” vadovaujamos. Vienas 
pasakė, kad ir jų dr-jų sąjun
ga renkanti aukas, kitos gi— 
sakė neužgysia jai jų nariai 
aukaus ir dalyvaus minėtų 
šventę.

šapalukas.

COLLINSVILLE, ILL.

Mirė po ilgos ligos.

Persiskyrė su šiuo svietu 
Antanas Šliteris. Paliko mo
terį ir 6 vaikučius, mažiausias 
3 metų.

Velionis turėjo plaučių ligą 
ir sirgo per 8 metus, 
prie visokių daktarų, 
negalėjo prigelbėti.

Velionis buvo geras žmogus 
prigulėjo prie Šv. Mikolo A. 
dr-jos id prie S. L. A. Jo mo
teris priguli prie S.L.R.K.A. 
161 kp. Buvo palaidotas 
bažnytinėmis apeigomis.

B. S.

CHICAGO, ILL.
Pasidžiaugė geru programa, 

paskui pasilinksmina
Kovo 5 d. Šv. Petronėlės 

dr-ja buvo surengus vakarą Šv. 
Jurgio salėj. Buvo suloštas 
trumpas veikalėlis “Kūmu
tės”. Lošimas nusisekė labai 
gerai. Po lošimo dainos, solai, 
duetai. Dainavo parapijinės 
mokyklos mokiniai, Gerb. var- 
goninko pono B. Janušausko 
išmokyti.

Programas buvo įvairus ge
rai išpildytas, visko buvo su 
miera ir su saiku.

Lošime pasižymėjo Onos ro
lėje, kaipo narsi sufragietė p-lė 
Ona Selveniutė, tos dr-jos fin. 
raštininkė.

Po programo buvo pasilink
sminimas.

Apie programą, pasilink
sminimą ir jo pasekmes nerei
kia daug rašymo, nes šitoji 
dr-ja visuomet viską puikiai 
surengia ir sutraukia daug 
linksmauš jaunimo. Tegyvuoja 
Šv. Petronėlės dr-ja-

Korespondentas.

ATHOL, MASS.
Vietos katalikiškos draugi

jos ir T. F. Skyrius bendrai 
apvaikščioja Tautos Šventę.

Pirmiausia buvo perstaty
tas veikalas, “Karės Metu” 
pastangomis L. Vyčių 10-tos 
kuopos. Šis veikalas labai 
tiko toje dienoje, kuri taip a- 
kyvai nušviečia mūsų tėvynės 
likimą.

Toliaus buvo pasakytos ke
lios deklamacijos ir vis apie 
karę tėvynėj ir vargingą gyve
nimų mūsų genčių.

Choras sudainavo tris dai
nas; Vyčių himną, tautišką 

i himną ir Ant Dubysos.
Tautos Fondo skyriaus pir

mininkas plačiai nupiešė lietu- ■ __ .
Buvo 

Niekas

su

ti,

WATERBURY, CONN.

Gaspadinės streikuos.

Gaspadinės ketina streikuo- 
arba geriau pasakius ke

tina iš burdingierių pareikal
auti po $5.00, vietoj mokamų 
$4.00 į mėnesį. Sako, jog 
dirbtuvėse pakelta mokestis, 
ir gaspadinės turi teisę parei
kalauti daugiau mokesties už 
savo triūsų.

Tai, broliai burdingieriai, 
kaip bus? Ar pasiduosime?

Bet tai niekas. Mažai reiš
kia gaspadinių pasiputimas. 
Daug baisesnė naujena, kad 
rudis žada pabrangti. Jei 
taip išsipildys, tai tikrai bus 
vargo. Tai nevedėliams bus 
visai kaput — negalės visai 
gaspadinėmis išsimokėti, nes 
daugelis gaspadinių yTa tokių, 
kurios už 50c. į dienų prageria. 
Tai tuomet reikėtų bent 70 ir 
80c. ant rudžiaus. Tai savaitei 
susidėtų koks apie $3.00- Tai 
pareikalaus paskui po $6.00 į 
mėnesį. Vyručiai neišsimokėsi
me gaspadinėms.

Bet juokus,- pašaipas į šalį. 
Aš nei kiek nesistebiu, kad 
gaspadinės reikalauja daugiau 
mokesties. Negaila gerai gas- 
padinei gerai atlygyti.

Bet kuomet'rūmai neišvėdi
nami, kuomet lovos nepaklo
jamos, skalbiniai retkarčiais 
mainomi, grindys priskretu- 
sios,. langai brudni, kertėse 
voratinkliai, sienose blakės, 
valgis vienodas ir tas bile kaip 
sudrebtas, tai tuomet, broliai 
ir sesers, nežinau kiek tokios 
gaspadinės užsipelno mokest- 
ties. O ar mažai tarp lietuvių 
gaspadinių yra tokių apsileidė
lių. Jei padorus burdingie-

vių istorijų ir paskiaus kalbėjo 
Jonas J. Ramanauskas iš So. 
Bostono, L.D.S. centro rast. 
Publikai matyt prakalba pati
ko nes dėkojo gausiu delnų 
plojimu.

Žmonių neperdaug buvo ant 
to vakaro. Už tikietus surink
ta $16.95; aukų surinkta $17.96 
Išviso per tų vakarų $34.91. 
Visgi nereikia nusiminti, kad 
ir maža aukų surinkta per tų 
vakarų, bet Atholiečiai vis 
tiek yra duosnūs. Ar ankščiau 
ar vėliaus visgi išpildys savo 
priedermę dėl tautos labo-

Aukavo po $1.00, — J. Vi- 
rekas, A . Petrauskas, K. Mor- 
kiaučias, P. Lapenas, J. Pace- 
kajis, Aug. Sklenis, Kle. Mos
tančias, A. Grigaliūnas, J. J. 
Ramanauskas, J. A. Gailiunas, 
J-. Ocekas, A. Makštelytė, A. 
Lautskienė. K. Sadelskas 75c.. 
Po 50c. J. Gasparas, J. Garbar- 
aučius. Smulkių aukų surink
ta $596. Ačiū visiems var.dan 
tėvynės.

Gailiunas.

NEW YORK, CITY.
New York L. Vyčių 12 kuo

pa rengė vakarų arba balių, 
kuris atsibuvo 26 d. vasario. 
Būtų buvę viskas gėrai jei ne 
tie gėrimai jau kaip Newyor- 
kiečiams būtų biskį sarmata 
rengti vakarą tik su vien gė
rimais. Kad kokie priemies
čiai rengia panašius balius ku
rie dar nieko daugiaus nežino- 
nesugebi. Bet newyorkiečiai 
rodos galėtų ką daugiaus su
daryti ir atsiskirti nuo prie
miesčių- 0 dar ypač vyčiams 
tas nepritiktų.

Dar man iš šitos apielinkės 
neteko girdėti, kad kur vy
čiai rengtų kokį vakarėlį su 
svaiginančiais gėrimais.

Newyorkiečiai vyčiai visai 
organizacijai daro sarmatą ir 

Tiesiog papeik-nesmagumą. 
tinas dalykas.

Kitkas būtų viskas išėjęs 
gerai. Ypač muzika buvo 
gana puiki. Nevyorkiečiai 
dar tokios muzikos nebuvo tu
rėję.

Girdėjau, kad H Brookly- 
vadovyste p. J.

ji iškolioja, apšneka, pletkue Girdžio.
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kleboną J. Kurą. Prakalbas' 
laikė žymus kalbėtojas F. Ke- j 
mėšis. Prie to kalbėjo ir gar- j 
srs advokatas, anglas po vardu 
Mr. Mane.y.

Virš minėtas advokatas pui
kiai išguldinėjo apie lietuvią 
reikalus. Tėippat gėdino 
Serantono lietuvius už nusilp
nėjimo dvasioje ir prilaikymą 
bambizo, žinoma nevisus tik 
tuos, kurie jį prilaiko. Būnan
tiems salėje mūsą At-ska.lnnA.mB 
ne labai tas patiko, nes neką 
veiks turi prijimti tyliai tą 
viską.

Po jo kalbos buvo trumputė 
pertrauka, kurioje dainavo 
solo p-lė F. Valentinavičiutė — 
teippat ir p. A. Sodeika. Klau
sytojams labai patiko. x Toles- 
niai tęsėsi kalba kun. F. Kemė
šio. Kalbėtojas daugiausiai 
išguldinėjo apie darbininką 
reikalus ir kuomi darbininkai 
gali pagerinti savo būvį. Ragi
no Serantono lietuvius prie lie
tuvią darbininką sąjungos, nu
rodinėjo, jogei didelė galybę 
turi sąjungą.

Po jo kalbos vietinis choras 
padainavo kelias dainas, kuo
mi džiugino visą susirinkimą.

Nors oras buvo labai nespa- 
kainas, speigas ausis gerai 
kandžiojo, bet publikos suėjo 
labai gražios.

Po dainą ant užbaigimo pra
kalbą ir susitvėrė nauja kuopa 
Lietuvią Darbininką Sąjungos 
susirašė 22 nariai, išrinko ir 
komitetą. Pirmininkas išrink
tas M. Navickas, sekr. V- Yu- 
sas, iždin. K. Kuspikiavičia, 
taigi matyti kad ant geros dir
vos pradeda dirbti. Manau, 
kad jie ir tolesniai darbuosis 
taipgerai. Malonu būtą, kad 
ir visi Serantono lietuviai at
kreiptu savo atida. į naują i 
jungos kuopą ir augintą 
kuoskaitlingiapsiai.

• Pašvilptsparnis.

I ma mena, ’■ 'nd
sininko moter_!_ buvo du, -,.__
prezentą. Berods, bobelė dikta 

i jai vienai perdidelės nebūtų__
Kaip ten nebūtų, bekliubiniai 

i aamrą jaučia, jei taip uoliai 
.apie mirtį rūpinasi. Geriausių 
laikų numirus!

Rep.

Sa*
3$

mirė

PLYMOUTH, PA.

A. f A.
Stasys Macevičius.

Vasario 22 dieną
Stasys Macevičius. Velionies 
gyvenimas buvo gana įvairus. 
Atvyko Amerikon prieš dvide
šimts metą. Kadangi buvo 
biškutį pamokytas, ir angliš
kai prasilaušti netruko. Supra
tęs šiek - tiek anglišką kalbą 
gavo gerą darbą rūbą krautu
vėj. Joj dirbo net kelioliką 
metą. Jei nebūtą atsidavęs 
laisvamaniams, gal butu ir 
dar gyvenęs ir daugiaus užsi- 
gyvenęs; bet, ačiū ją įtekmei 
apart šiaip-taip laikimosi prie 
Šv. Kazimiero parapijos, nieko 
daugiaus nenuveikta. Ypač-gi 
paskesnieji gyvenimo žygiai 
buvo griežtai bergždi. Kaipo 
smuklininkas, pilstė nelaimin
gą raugą ir sau ir kitiems die
ną nakt, o net ir šv. mišią 
laike nedėldieniais. Galutinai 
nikolis vis-gi iš jo gyvastį iš
plėšė. Ačiū girtybei ir “lais
vei”, mirė be laiko, didžiau
siame skurde, palikdamas ne
laimingą šeimyną be jokios 
paramos. Vas. 27 d. pasilaido
jo Šv. Kazimiero šventoriuje.

Vestuvės.

* _______________________

CAMBRIDGE, MASS.

Kovo 5 d. atsibuvo prakal
bos parengtos Šv. Juozapo dr- 
jos, Institute Salėj, antrą vai. 
po pietą. Kalbėtojas buvo p.\ 
J. Baniulis iš So. Bostono ir 
vietinis anglas direktorius vie
tinės vakarinės mokyklos ang
liškos kalbos, p. H. M. Garv.

Pirmasis kalbėjo temoj apie 
politiką ir abelnai apie lietuvią 
gyvenimą. Kalbėjo gan rim
tai ir aiškiai. Pabaigus jam 
kalbėti publika paplojo jam dėl 
nais.

Antras kalbėjo (angliškai) p. 
H. M. Garry temoj pagirdamas 
lietuvius už skaitlingą lanky
mąsi į prakalbas ir abelną dar- 
bavimąsi. Kalbėjo trumpai, 
nes publikoj buvo didele bet
varkė, viena tai mažą vaikučią 
bėgiojimas po salę, o antra 
tai sportą romansai labai įkir- 
ėjo! Žodžiu sakant minėtu 
prakalbą vedėjai nesugebėjo 
vesti prigulinčios tvarkos.

Tarpe prakalbą Jaunimo 
choras labai puikiai padainavi 
keletą puikią tautišką dainelią 
Choras yra vedamas p. B. Va- 
choras labai puikiai padainavo 
puikiai skambindamas pianu 
padainavo solo “Vai aš pakirš- 
čiau klevelį”. P-lė F. Surfi- 
liutė ir p. F. Sargelis puikiai 
padeklamavo.

Publikos prisirinkę buvo 
apie 400 ypatą. Naują narių 
į draugija prisirašė 14.

Beje dar turiu paminėti, kad 
į minėtas prakalbas buvo atva
žiavęs ir p. S. E. Vitaitis “At
eities” administratorius. Taip 
gi turėjo prakalbą, bet tą jojo 
prakalbą galima prilyginti prie 
socialistą Džian Bambos spy- 
čią. Pasirodęs ant estrados pa
sisakė, kad netikėtai čia at
važiavęs (tur būt niekas jo ne
prašė). Bet girdi stengsis ką 
nors naudingo pasakyti. Na, ir 
sakė vyras. Visu pirmiausia 
pasisakė, kad jam bobos per 
pereitą naktį nedavę miegoti, 
na, ir nuo to nuvažiavo ant ka
taliką, ant kunigą kam šie 
draudžia žmonėms skaityti be
dieviškus raštus. Girdi kam 
reikią drausti, tegu sau žmonės 
skaito jeigu jiems patinka. O 
katalikams davė vėjo kam 
klauso kunigą.

HARTFORD, CONN.
Šv. Elzbėtos draugija laikys 

bertaininį susirinkimą 12 d- 
kovo 1916; bažnytinėje svet
ainėje, 41 Capitol Avė., tuojaus 
po Mišparą.

Kviečiamos visos narės at
silankyti nes bus daug svarbią 
nutarimą.

O. B. Manikaitė, Rašt.

natiškoji dr-ja 
po tiek daug vaidinimą tai 
gal subytisite “Nedelines kar- 
čiamas” ir dabar jus skundu- 
sieji neturės pagrindą skun
dui.

Vaidinimus Mylįs.

ST. CLAIR, PA.

Pasižymėjo.

Gėlė.

NORWOOD, MASS.

Vasario 27 d. Kun. Dr.

PITTSBURGH, PA.

Dideli vaiidnimai.

Vasario 29 d. Matas Mielkus 
ir Aižė Simoniutė priėmė Mo
terystės Sakramentą. Jokią 
■triukšmingą vestuvių nekėlė. 
Tuojau po Šv. Mišią ir šliubui, 
padėkoję Viešpačiui Dievui, į 
gyvenimą rimtai ėmėsi žiūrėti. 
Ilgiausią metą.

“Beklubinią” vargai.

Mes mat cicilikus, iš man
dagumo, bekliubiniais vadina 
me. Tiesa mažai ją čia esama, 
bet ir tie it utėlės skursta. Pir
miau, dar šiaip - taip; betgi 
dabar, nors laukais bė’gk! Prie 
bažnyčios su apgarsinimais su- 
kinėties griežtai uždrausta. Jei 
ir kelia kokias “prakalbas,” 
lai tik pats ją ir. klauso; 
doresni lietuviai nei girdė
ti apie jas nenori. Tai 
vis-gi “veikia.” Pasidarba
vus dviems salifinininkams, 
kuriems žymiai galvose ti
žia, nupirkta neva “Tautiš- 
Ime kapines.” Tik nelaimė,

A. 
Maliauskis atvyko pas mus, 
idant pakalbėti ir parinkti au
ką “Vilčiai”. _ Gerb. Kun. Dr. 
A. Maliauskį perstatė gerb. 
Kun. A. Daugis. Kalbėtojas 
gražiai papasakojo apie karę 
ir mūsą brolią vargus ir kaip 
kenčia mūsą broliai lietuviai 
badą ir šaltį. Žmonią buvo 
400 ir visi klausėsi atidžiai. • 

Galop buvo renkamos auk
os “Vilčiai”. Laike auką 
rinkimo p-lė Ona Nevoliutė 
gražiai padainavo. Nors p-lė 
Ona Nevoliutė pirmą kartą pa
sirodė ant estrados bet savo 
užduotį gerai atliko. Tikimės 
kad ji ir toliau pasidarbuos 
ant tautiškos ir katalikiškos 
dirvos. •

Dar padeklamavo Byrutė 
Jarosevičiutė ir Franciška Vie- 
suliutė-

Auką surinko $21.37.
Tą pačią dieną po Mišparų 

Gerb. Kun. Dr. A. Maliauskis 
dar kalbėjo ar žmogus paeina 
nuo beždžionės.

Kalbėtojas išaiškino kad 
joks gyvūnas negalėjo atsirasti 
iš negyvo daikto ir iš beždžio
nės žmogus negalėjo atsirasti, 
nes žmogus turi protą o bež
džionės neturi tokio proto kaip 
žmogus. Norvoodiečiai tan
kiai girdėdavo ciciliką kalbė
tojus sakant kad žmogus paei
na nuo beždžionės be jokią 
faktą. Dabar Norroodiečiai 
aiškiai suprato, kad ciciliką

i

Vasario 28-tą d. š. m. Pitts- 
burgh’o lietuvią Dram. dr-ja 
vaidino keturis veikalus: “Ne
sipriešink”, “Degtine”, “Žy
das ir Prūsas” ir “Kas Bai
lys”.

Išėmus mažmožius, vaidi
nimas, galima sakyt, pavyko 
gerai tik iš artistiškosios pu
ses, — iš materijališkosios — 
nekaip. Mat, Dram. draugija 
ruošėsi vaidinti minėtas’ veika
lus'nedėlioję vasario 27-tą, te
čiaus pasidėkuojant tūliems 
“geriemsiems” negauta polici
jos leidimo tai dienai, tad per
kelta į panedėlį vasario 27-tą.

Nors blogi žmonės įskundė 
policijai ir toji leidimo nedavė 
vaidint nedėlioję, mūsą dra- 
matistai nenuleido ranką ir į- 
vykino vaidinimą kitą dieną.

Niekas netikėjo, kad mūsų 
tarpe rastųsi teip žemos rūšies 
“žmogučių”.

Kalbama, kad skundiku 
esąs vienos “nedelines karče
mos” manažerius. Kokį tik
slą turėjo skundėjas? Nega
lima įspėti. Greičiausia varg
šas pabijojo vaidinimo “Deg
tinės.” Mat, pamislijo varg
šas: Dramatiška dr-ja vaidin
dama “Degtinė” nurodys pa
sekmes girtuoklystės ir jeib ko 
tai nekuris gali pamatyt savo 
paveikslą vaidinime ir gali per 
stot lankytis “nedėlinėn kar- 
čiamon”, tai kaip galima ra
miai žiūrėt į Dram. dr-jos vei
kimą Galima nustot biznio 
“nedėliniai karčemai.” Tai-gi 
reikia kokiu nors budu jiems 
sutrukdyt. Na, šiuom žygiu 
nusisekė.

Mat šiam mieste lietuviai 
dirba geležies dirbtuvėse,' kur 
darbas mainosi: vieną savai
tę naktimis, kitą dienomis, tai 
vidurnedėlyj ruošiant pramo
gą ne visi lankosi. Bet aš pa- 
tarčia Dram.
tuos pačius veikalus, 
“Degtinę” dar kartą, 
noma, parinkus progą, 
pamatytą vaiidnimą ir 
kurie paskutiniu kart 
dinant dirbo naktimis.
gi valio Pittsburgh’o lietu
vią Dramatiškoji dr-ja.

Dar šiek tiek apie vaidini
mą: Veikalą “Nesipriešink” 
vaidino sekanti asmens: Kepur 
inskį vaidino A. Savukynas, jo 
žmoną Magdę — p-lė Marijona 
Zinkiutė, ją dukterį — Anele 
Sauriute, Barboros- — Adele 
Kibartaitė, Adomą — J. Ma- 
Čikunas, Balandžio 
žyžys.

Veikalą “Degtinę”, — Kan- 
dorą vaidino J. Dulinskas, jo 
moterį — Ona Januškauskaitė, 
ją vaikus — Rasimiute, Zin- 
kutis ir trečios mergaites var
do nesužinojau, Stasys — VI. 
Petrauskas, šaltyšių — J. Va
siliauskas. Vaikinus vaidino 
tik tą vakarą nuskirti vaikinai, 
nes perkeliant vaidinimą tikrie 
jie aktoriai turėjo eit dirbti 
naktimis ir negalėjo imti da- 
lyvumo vaidinime, tad čion to
je vietoje ir išėjo pats vaidini
mas nekaip.

“Žydas ir Prūsas” Prusą 
vaidina J. P. Petraitis, Žydą— 
A. Savukynas.

“Kas Bailys” — Jurgio Na- 
vickio rolę vaiidno VI. Mil
iauskas, Aldonos Stambiutes - 
p-ni J. Jankevičienė.

Kiek praščiau išėjo “Degti
ne” dėl pirmiaus jau paminėtą 
priežaščių ir norinti kaltinti 
aktorius, klysta tai darydami. 
Tečiaus vienas patartina rezi- 
seriams ir aktoriams, kad at-

. • • ■
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Čia lietuviai tuomi paminė
jo šv. Kazimiero dieną, kad 
pirmiausiai susirinko bažny
čion. Buvo atlaikytos šy. mi
šios ir pasakytas pamokslas, 
kuriame buvo primyta apie 
mūsą tautiškus reikalus. Po 
tam buvo padaryta kolekta 
Tautos Fondui, ir surinkta 
$30,55 kuri tai suma ir pasių
sta Tautos Fondui per “Darbi
ninką,”

Mūsą gi jaunimas tą dieną 
laikė balių. Buvo tai balius 
ir paroda “beno” kurį nesenai 
susitvėrė lietuviai - jaunikai
čiai. Dailiai maršuodami po 
miesto gatves, puikiai griež
dami, atkreipė tuomi svetim
taučių domą, ir davė, jiems 
patirti, kad tai lietuviai iš
kilmingai ap vaikščioja savo 
tautišką šv. Kazimiero dieną.

Ačiū Dievui ir mūsų kam
pelio broliai lietuviai pradeda 
rūpinties viešais mūsų tautos 
reikalais. Geros kloties.

Ž. B.

SHENANDOAH, PA.

Keistas kliubas nekoks 
ir balius.

hmBSSm %

dr-jai vaidinti 
ypač 

ži- 
kad 
tie, 

vai- 
Tai-

Vladas

Ėjo 
retainę dėl nu

kentėjusių nuo karės. Surin- 
■ ko iš viso $ 26-23 ir dą šv. Ka- 
I zimiero dr-ja pažadėjo iš kasos 
$10.00. Po auką rinkimo pa- 

Ideklemavo p-lė U. Gurkliutė. 
__ _ _________________ . j Po deklemacijai buvo prakal
bo patėmyti, kad nekurie nei ba to paties kalbėtojai Jis 
neina nuo baro, nes mat už 
tuos $3.00 duoda gerti kiek 
tiktai sveikata neša. Nu ir 
tie ponai geria taip kaip Penn- 
sylvanijoj prigulk Užėjus 12 
vai. naktį gaspadorius nuo sos
to rudžio praneša žinoma tik
tai angliškai, kad ant galeri
ją pietūs gatavi. Užlipu ir aš. 
Galerijos kaip galerijos, bet 
kad su poniškom drapanom 
-negalima niekur prisiglausti, 
nes visur nelabai švaru. Tiek 
to atsisėdau už stalo ir laukiu 
ką reikės toliau daryti. Pa
laukus pusę valandos gavau 
“sandwiech” t.y. duonos be 
mėsos , ir kaušą šaltos kavos. 
Tolesniai sako jau po pietų, 
reikią kitam vietą užleisti. Ro
dos nelabai smagu, kad išvaro 
iš užstalo. Išėjau. Nužen
giau ant šokančių grindų, ogi 
matau, kad jau rudis ima vir
šų. Vieniems baltieji kalnie- 
riai nulėpę, o kitiems ir ko
jos jau svyruoja. Šoka ir šo
ka be galo. Šokdami trepsi 
ir šūkauja. Tai toks Shenan- 
dorio “select dance” supykau 
ir išėjau.

Sunku suprasti shenando- 
riečius, delko jie taip daug 
deda svarbos ant baliaus, ku
riame nieko nėra, apart gir
tuoklystės, nes iš kalno atima 
$3.00, o paskui duoda gerti 
kiek nori. Turbūt jie žino, 
kad žmogus virš 3 dolerių ver
tės alaus negali išgerti.

Kas liūdniausį įspūdį darė, 
tai gaspadoriaus baliaus praš- 
nekėjimas į susirinkusius ang
liškai, o lietuviškai nei žod
žio. Argi Shenandorio lietu
viai ištautėjo?

tų. Šokėjai šoka sušilę, nes 
maža, tvanki jokios vent: ..a- 
cijos, o žmonią daug. Gale 
salės padarytas sostas su aug- 
štais skadais užėjimui, kur 
padarytas “baras” ir ten uo
deguoti ponai ir nuogais kak
lais ponios traukia rudį. Te-

kalbėjo nurodydamas, jog 
lietuviams trūksta mokslo, nu
rodydamas trumpai ir apie Vy
čius, ir ragino sutverti kuo
pą. Bet da neatsirado ukva- 
tninko , kuris būtų pradėjęs, 
tą darbą, mat čionai pirmiaus 
laikydavo prakalbas daugiau
sia cicilikai, kurie niekina vy
čius- Bet aš manau, kad jei
gu tik Meriden’o lietuviai 
rengs panašius vakarus, tai

M 
yra labai į 
susipratimas kilęs iš Bagočių, 
Antonovų ir tam
bėtojų, kurie atsilankydavo ir 
mokino žmones vienybės ir 
meilės, bet Meriden’o lietu
viai liko be meilės ir be vieny
bės. p <Jeigu gatvėj susitiki- 
lietuvį, tai į kitą šoną žiuri, 
bijo akis į akis susitikti.

Visiems čia buvusiems Etart- 
ford’o lietuvams priguli padė
ką kad nepasigailėjo spėką 
dėl mūsą.. Netik ką paauko
jo savo darbą surengtam vaka
rui ir paaukavo kelionės lė
šas T. F. skyriui t.y. nieko ne- 
mė už kelionę.

Antanas J. Brinius.

Tie, kurie turi

Metraštį, 
sako, kad jame vi
sas pasaulis.

NE VISI DAR ŽINO,
kad Metraštis yra vienas tą retą leidinių, kurį 

nusipirkęs niekas nesigaili.
0 geras Metraštis buvo ir bus kiekvienam reikalin- 

dalyku, tokiuo dalyku be kurio negalima apsieiti. M e t- 
š č i o reikia pasigauti per ištisus metus kas savaitė po keletą

Regis 1905 m. susitvėrė kliu
bas iš vietinią biznierią, dau
giausia pasiturinčią su tikslu 
rengti balius kas metai vieną 
sykį. Kliubas būtą kaip kliu
bas, bet neišsiduoda kas į jį 
priklauso neigi garsina savo 
vardo. Vieni kalba, kad tas 
kilubas turįs tikslą tiktai ba
lius parengti, o kiti sako, kad 
jisai t.y. bevardis kliubas, yra! 
susiorganizavęs ant papėdės į 
amerikoną Free masons, ku
rie įpolusiam biznieriui į bė
dą suteikia pinigišką paramą 
Kaip ištikrąją yra sunku pa
sakyti, bet kiek jau teko ma
tyti, kad šis kliubas naudin
go darbo lietuvystei nieko ne
daro, o vot kasmet parengia 
po vieną balių, į kurį sutrau
kia minią jaunimo nevien iš 
savo miesto, bet ir iš visą ap- 
linkinią miestelią net ir gerai 
atstui esančią nuo Shenando- 
rio-

Per keletą paskutinių metą, 
trankantis po rytines valsti
jas tekdavo girdėti beveik ko- 
žnoje lietuvią kolonijoje, apie 
Shenankorio “ select dance, ” 
kurį visi taip girdavo ir arti
nantis tam baliui dar už mė
nesio, jau jaunimas rengiasi 
važiuoti į tą garsingą balią 
Štai šymet vėl pasklido gar
sas, kad 28 d. vasario yra ren
giamas Shenandorije “selesct 
dance.”

Važiuoja visi, važiuoju ir 
aš Nuvykus į miestelį užten
ka ■ paklausti bile žmogaus 
“ kur yra lietuvią “select 
dance,” kožnas pasakys vietą 
salės; matyt visam miesteliui 
žinoma.

Prieinu prie salės, iš lau
ko stovi pora automobilių ir iš 
fronto durą dega pora lempą 
IŠ lauko pusės neišrodo, kad 
tai būtą vieta/ kurioje laiko
mas taip garsingas balius. Į- 
einu koridorin, jau girdėti pū
timas triubą amerikonišką mu
zikantą ir priėjus arčiau prie 
išvidurinią durą, sutinku du 
žmogų, kurie pasako, kad 
įėjimas baliun $3.00 Užsi- .
moku ir įeinu. Spėjau įženg
ti, čia vėl sako reikia pasi- 

. dėti kepurė ir apsiaustas, bet 
ne uždyką, irgi reikia mokėti. 
Išpildžiau visus reikalavimus, 
įėjau į tarpą šokančiųjų.

Pasižiurėjau į šokančius iš
rodo, kad visi aristokratai, 
nes žiponai be skverną su uo
degoms ir baltos krutinės, tai 
vyrą parėdai, o jau mergi
nos tai visokiais “gatunkais,” 
nekurios net neeistetiškai pasi
rėdę. ' Muzikantai pučia triu-' 
baa, kad net sienos dreba, nu

♦

MERIDEN, CONN.
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Cia atsibuvo prakalbos vas. 
27 d. kurias surengė S. L. R. K. 

; A. kuopa su dr-ja šv. Kazimie
ro Karalaičio. Kalbėtojas bu
vo pakviestas iš Hartford, 
Conn. kun. J. Ambotas taip 
ir giedorią kvartetas.

Pirmiauia vakaras prasidė
jo su Medeikienės deklemaci- 
ja “Ko taip sesute nusimi
nus.” Po deklemacijos su
dainavo dainelę “Matuš, ma- 
tuše.” Dainavo iš Hartford’o 
kvartetas. Po dainai prasi
dėjo kun. J. Ambotos prakal
ba. Jis kalbėjo ilgai ir aiškiai 
ir visiem suprantamai. Iš pra
džios kalbėjo apie dabartinę 
Europos karę nurodinėdamas, 
kaip ji yra baisi, kaip ji ryja 
nekaltus žmones ir kiek'ken
čia nuo baisenybią o ypač Lie
tuva. Ir be to paaiškino T. 
F. skyrių, kaip jis yra reika
lingas ir kaip naudingas. Pa
tarė ir meridiečiams susitverti 
T. F. skyrių kas ir pasisekė.

Plėšikai!

gu 
r a 
kartą.

Dauguma iš mūs dar gerai atsimena kokią svarbią rolę lošė ka
lendoriai arba metraščiai anais liūdnais laikais, kuomet mums spau 
da buvo užginta mūsą tėvynėje.

Kalendorius arba metraštis buvo tuomet mūsą brolią švie
tėją, visokią žinią, patarimą, rodą 
straipsnią pasiskaitymą teikėju — žodžiu 
kalendorius tuomet užvadavo laikraščius ir knygas.

Vienok tuometiniai kalendoriai buvo ir neišvengtinai turėjo 
būti mažyčiai.

Kas kita šiais laikais. Kitokie laikai, kitokios gyvenimo 
sąlygas ir kitoks gyvenimas. Turime visokią organizaciją, įstai
gą, apsčiai laikraščių, knygą, gyvenimas verda, kunkuliuoja, 
daug jame visokią apsireiškimą, kuriuos tinkamai pažymi ir nu
šviečia geri laikraščiai.

Prie šitokio atsimainiusio gyvenimo turi būti pritaikytas ii 
kalendorius arba metraštis.

Šiems, t. y. 1916 metams, visuosė^ atžvilgiuos nusukusįjį 
prie šiandieninio gyvenimo pritaikytą M
Kat. Spaudos Dr-ja.

Tik žiūrėkime, kaip tas Metraštis puikiai prie dabartinio gy
venimo pritaikytas.

Šiais laikais turime visokią veikėją, laikraštininką, visuome- 
ninku, įvairiose srityse pasižymėjusią vyrą ir moterų, kunigą h 
svietiškią, apie kuriuos girdime, skaitome, apie kuriuos indomau- 
jame.

Su viršum šimto tokią pasižymėjusią asmeną fotografiją rasi 
didžiame Metraštyje.

Mes Amerikos lietuviai turime visokią įstaigą, bažnyčią 
Visą bažnyčią paveikslus rasi dailiame Met

. Turi bijotis. Apiplčiimai ir 
apvogimai atsitinka kožną dieną. 
Beabejončs Jūs skaitėt vakar lai
kraščiuose apie apiplėšimus. Tu 
nežinai, gal rytoj tas pats tau 
atsitiks, jeigu neapsisaugosi. Ge
riausia apsauga — tai geras re
volveris. Turi rastis kožnoj stu- 

boj savo apsigy- 
nime. Didelis iš- 

. tik 
^^^J)l^^ant trumpo lai- 

Detektyviškas aūtoma-An 
tiškas Revolveris 32 ar$u.4u 
38 kalibrą vertas $15.00 
tik už _____ 
Detektyviškas dubelta-CO 4^ 
veris vertės 8 dol. tik už““*’** 
vas septynių šūvių revol-

Didelė vertė už mažą sumą, 
todėl nelauk, įdėk 20c. stempo- 
mis į laišką paminėk kurį revol
verį nori, prisiąsim Tau tuojaus 
tiesiog į stabą. Likusią sumą už
mokėsi kuomet tau priduos. De- 
tektyviški revolveriai yra geriau
si pilnai gvarantuoti. Jeigu bū
tum neužganėdintas, mes sugrąžį- 
sim pinigus. Pasiskubink prisiųs
ti užsakymą tuojaus. Adresas: 

Humond Sale Ca.,
Dop. R. M, ft. Lrah, M*. 

V*-m*'*

t

mokyklą, 
raityje.

Amerikos lietuviai katalikai turi visokią organizaeiją, 
dingą dr-ją, apie kurias kiekvienam svarbu žinoti. Apie 
didžiąsias organizacijas gražius ir aiškius aprašymus atrasi g r a 
šiame* Metraštyje.

Katalikams indomu, svarbu žinoti, kaip stiprūs yra katalike 
Amerikoje, kokias jie turi čia organizacijas, įstaigas. Apie tai gan 
šiai žinią rasi puošniame Metraštyje.

Baisi karė eina Europoje. Apskrita tos karės apfbudininu 
ir apie šios karės priežastis rasi šauniame Metraštyje.

Pereitais 1915 m. daug darbą atliko Amerikos lietuviai. Nuc 
dugną tą darbą ir lietuvią gyvenimo apsireiškimą apibudinimą H 
si rimtame Metraštyje.

Kataliką priešininkai be paliovos užpuldinėja, p&ia, žem 
na Bažnyčią, tikybą, dvasiškiją. Kiekvienas katalikas prival 
suprasti nepamatingumą tą užmėtinėjimą. Ką atliko Bažnyčia, k 
išrado ir nuveikė kataliką mokslavyriai mokslo, kultūros, apšvi< 
tos, pažangos srityje rasi viską apimančiam 
Metraštyje. - , •

Indomu žinoti apie septynis brolius miegančius, apie Lourd 
stebuklus, kaip atsirado kortos, gerai turėti surašą visą popk 
šią, Suv. Valstiją prezidentą, visą žemės valstybių, didžiausiąj 
miestą. Visa tai rasi gausiame Metraštyje.

Toli gražu ne viskas čia paminėta, kas yra m i 1 ž i n i i 
kame Metraštyje.

Metraštyje rasi kokio didumo yra lietuvią gubernijos, kis 
kurioj yra bajorą, sodiečių, žydą, lietuvią, kataliką, stačiai 
kią, kiek ant žemės yra tikėjimą ir po kiek kiekvienas tikėjimi 
turi išpažintoją, kiek Amerikoje nigerią, kiek tautą Europoje, Į 
kiek kurioj valstybėj kareivių atsieina ant 1.000 gyventoją, ] 
kek kainuoja brangiausi pasaulyje paveikslai, kur kokie didžiau 
pasaulyje knygynai, po kiek senovėje už vergus mokėta, koki 
ir kiek atsieina karalių šeimyną užlaikymas. Bet rašyk, nerašj 
vis vien nesurašysi visako, kas yra neišpasakytam 
Metraštyje.

Apie ką tik indomauji, apie tą rasi Metraštyje.
Neatidėliodamas pirk, o turėsi visiems metams malonei 

skaitymo.
Kaina 75a
Drūtuose apdaruose $1.20. 
nerašykite iš "Darbininko” knygą krautuvės.

“DARBININKAS,”
MS W. BROADWAT, 80. BOSTON, MASS.
' . ' ’ 1 t * ’ ■ • • £ • k

nau 
visai

t-

A *

r

*»? T •

I



>AS KURIUOS GALIMA UŽSI- 
RAsYTI “DARBININKĄ” IR 

PIRKTI PAVIENIAIS 
EGZEMPLIORIAIS.

LT1Z& UoKoS JL. a ■

102 East Center St. 
Zelionis Juoeaa,

Dutch ĘM1 
SHENANDOAH, PA

r-a

Ramanauskas J.
Oak St.

LAWRENCE, MASS.

Valatka Simonas,
2903 Ann St.

Kyietkus Simonas,
333 Wharton St. 

Mitkin J.
307 N. 6-th St. 

Sefeltaiti J.
1224 Nectarįne St.,. 

Statkus P.
1306 Coalton 

Švagždis J.
3604 Earp 

Trepkus Fį,
3585 Salmon

PoteckaSS.1
2833' Winton

r-
St.

..   ■ 1 --------— ■— ■ R.

Oepliauskas
64 New Orbistrown 

BELLSHILL, SCOTLAND.

£&S tJ •
2014 Peoria St. . 

Nausėda Antanas,
1656 Wabansia Avė., 

Jurgis Tamošaitis,
3233 Auburn St.

CHICAGO, ILL.

St.

St.

St.
PHILApELPHIA PA.

Glemza A.
837 No. 8-thSt.

SPRINGFTELD, ILL.

Jonea Ant. Bos 569
MELROSE PARK, ILL.

Comenduly J.,
R. F. D I Bos 151 

HARRISBURG, ILL.

Danisevičius J.
26 White St.

WESTFIELD, MASS.

Abraeinskas P.
187 Ames St. 

Vaitekūnas Bros.
10 Arthur St.

Stiga J. 6 Arthur St., 
Meškinis B. 1’.,

35 Arthur St.
Petcr Sharks

85 AVebster St.
MONTELLO, MASS.

Alubeckv Anthony,
43 Bissell St.

SO. MANCHESTER, CONN

Vencius j/
35 Union St.

Dykehead Shotts 
Lanarkshire 
SCOTLAND.

Naujokaitis J.
47 Planet St.

Commercial Road East 
LONDON, ENG.

Viesulą Kazimieras, 
1160 AVashington 

Jerusevičia Jonas, 
1048 Washington 

Grigas Kazimieras, 
1111 Washington

NORWOOD, MASS.

— r

St.

St.

St.

Bilinskas Vincentas,
29 Morris St.

WEST LYNN, MASS.

Geros Fr.
40 Pearl St.

CHARLESTOWN, MASS.

Sarapas B.,
23 Sheldon St. 

Potecky Ant.
234 Park St. 

Kneižis St.
10 Hungerford St. * 

HARTFORD, CONN.

“Amerikos Lietuvis,”
15 Millbury St. 

Migauskas T.
21 Ledge St. 

Jurgelionis R.
So. Harlem St.

Grigaitis K.
42 Suffolk

Zinkuvienė Cicilija,
8 Langdon

Zataveekas Pr.,
20 Hacker 

Pocius J.
25 Lafavette

WORCESTER, MASS.

St.

St.

St.

St.

Žindžius A.
15 E. 23-rd St.

BAYONNE, N. J.

Maksvitis Z.
271 E. 10-th St.

NEW YORK, N. Y.
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LIETUVIS

ttes valstijoj valdžios ingaliortas ir paskir

Sppviulistas išėmimui draugijoms, ko-operacijoms 
ir bendrovėms

• UI
Išverčia visokius raštus iš lietuviško į anglišką 

iš angliško į lietuvišką. i
Atspausdina laiškus ir kitokius dokumentus.
Suteikia visokius teisminius patarimus.

IŠKiika pinigus nuo skolininkų.
S’i visokiais reikalais, kaip tai padaryti sutartis, 

speeifications, išimti pilietiškas popieras, siijsti 
pinigus, išimti pasportus, insuranee, deeds, mortgages 
ir t. t. kreipkitės:

Jonas J. Ramanauskas
BROCKTON, MASS,
Arcade Bldg.

Room 123
Subatomis •
3 - 10 P. M.

Telefonas
S. B. 620

SO. BOSTON, MASS.
Darbininko” ofise 
242 W, Broadv/ay 
Kitomis dienomis 

10 R M.

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra 
“DARBININKAS” 

“DARBININKAS” eina utarninkaisj ketvergais ir su 
batomis. . <

“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau- 
apie unijas, apie darbininkų judėjimą.
“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingų 

darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.
“DARBININKAS” paduoda svarbiausius nuotikius 

visame pasaulyje, indomiausias žihias ir žihgeidžiausius at
sitikimus. / •

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

“DARBININKAS” visuomet turi viso to, kas darbi
ninkui svarbu, naudinga, indomu 
s u p r a n t a m a.

“DARBININKAS'* nuolatai išleidinėja knygelių, 
rios dailumu, gražumu, turiningumu, p i g ii m u 
sija visas išleistuves. ' “ '

Skaitykit© ir platykite “Darbininką” ’ir jn leidinius.
. Prenumeratos kaina:' tris kartus savaitėje metams 

$3.00; pusinečHii ^1.5U; ” rieną kartą *škvaTtėjė’,' užsakant 
tik subatiniuą 8 opai, niųne'fius,' taetams $1.50, pusmečiui^

I
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Ramoška A.,
654 W. Saratoga St. 

BALTIMORE, MD.
- a - --

Paul Šukys,
2120 St. Clair Avė. 

C LE VĖL AND, OHIO.

Bugnavičius,
• 307 Bates St

LEWIST0N, ME.
Ant. Rudokas

Box 198
POQUONOCK. CONN.

Zavorskis VTncaa,
507 East St.

NEW. HAVEN, CONN.
Gavronskis Ben.

49 Congress Avė. 
Vasiliauskas J.

820 Bank St.
Buskus B. J.

866 Bank St.
Kovas Juozas,

21 Congress Avė. 
WATERBURY, CONN.

Šaueiunas J.
460 Park Avė.

BRIDGEPORT, CONN.
Gailiunas Jonas,

The Lithuanian Store, 
Antanas Baronas,

55 South St.
ATHOL, MASS.

Petrulionis Pranciškus,
326 John St.

HARISON, N. J.

Ulčinskas Ipolitas,
87 Franklin St.

PATERSON, N. J.

Lukšas P.
314 YValnut St. 

Švidžiutė A.
194 New York Avė. 

Vaškevičiutė Barbora 
71 Warwick St. 

Kralikauskas J.
91 Warwick St. 

NEWARK, N. J.

P. J. Garijonas,
23 So. 20-th St.

IRVINGTON, N. J.

Mečionis K.
335 John St.

HARRISON, N. J.

Balčiūnas Ignacas,
131 Inslee St.

ELIZABETH, N. J.

Stanulevičius J.
291 Clinton

BINGHAMPTON, N. 
-T. Spurga,

184 Grand 
Strumskis Adolf,

184 Grand Si.,

st.
Y.

St.

ATSIŠAUKIMAS.

%
\

457 Pleasant St., 
Norwood, Mass. 

Literatiška Komisija.. 
Kun. F. Kemėšis, •

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

Pr. Gudas,
242 W. Broadway,

■ ' - So. Boston, Mass. 
F. Viraks,

242 W. Broadivay, 
So. Boston, Mass.

Leonas Kundrotas vargo
nininkas. Buvo- vargoninku 
Vanamie, Pą. po to.nežinia kur 
dingo. Sužinoję kas apie jį 
meldžiu pranešti jo antrašą, 
nes labai syarbų jeikalą turiu 
už ką iš kalno tariu ačiū.

Juozas Klimavičius^
10 Hill Park, avė. 

Pittston, Pa.

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

-

: —i i '  y._* Vi. ■; 
NEWABK Q N. J. IR AME-

LINKIŲ LIETUVIAMS, 
jog naujai išleistą “Metraštį” 
L. R. K. Spaudos Draugijos, 
galima gauti klebonijoje po 
No. 207 Adams St., Nevark, 
N. J. Patartina kiekvienam 
jį įgyti, nes sulig jo vertės 
visai nebrangus. Kaina be 
apdarų 75c. Su apdarais $120.

" ' '    ~ ■ » ■ — '

Pajieškau Antano Vaičaičio ir 
Jeronimo Mikutaičio; Skirsnemu
nės par. Rasienrų pav. Kauno gub.

Taipgi Marijonos ir Juzės Tau- 
tkitės: Seredžių parapijos, Kauno 
gub. Girdėjau, kad gyvena šioje 
šalyje. Jie patis ar kas kitas 
praneškite šiuo adresu:

Jonas Vaičaitis,
494 Sixth St., Donorą, Pa.

(28-29-30)

KAM DIRBTI PAS KITUS?
Geriausia pasipirkti savo biznį, 

kurioje galėsi lengviaus gyventi 
ir daugiaus pinigų uždirbti.

Dabar gerą progą pasipirkti 
•restoraciją su gerais įtaisymais. 
Biznis gerai išdirbtas, . geroje 
vietoje ant didžiausios gatvės.

Prie restoracijos 3 kambariai 
sykių, rendos tik $25.00 ant mė
nesio.

Forničiai dėl vieno kambario 
sykių parsiduoda.

Visai pigiai parsiduoda, atei
kite ir parsitikrinkite po adresu: 
204 Broadway, So. Boston, Mass 

(28-29-30)

Nespiauk į vandenį, 
išgerti.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofi«o jdynoa Gydo visokiu ligų
1-3 P7M. 7-9 P.M. PriskiriKAkinlas.

419 Boylston St, Boston, Mass.

■ 1
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PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil- 

L domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.j t 
,1

Visą darbą gvarantuojame.

I

t ]

i

4

reiks

♦ ♦ ♦

Žiemą molis, vasarą bro
lis.

Vienatine Lietuviška

Krautuve
Kuri užlaiko visokio ta- 

voro, reikalingo maine- 
nieriams.

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

PRIE DORCHESTER ST.

. Valandos
nuo 9 vaL ryta
iki 8 vaL vakare.

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

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS

meistras A 
indeda telephonus, dengia 
gus, ir atlieka visus staliorys 

tės darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS.
Ofisas Gyvenimas

315 W. Broadwav, 133 Bowen Si 
SO. BOSTON, MASS.

j C. & P. Phone St, Paul 5947 
GraHniakas ir BalnmuotęjM

Pagrabus atlieku pigiai ir r 
gražiai Esu išėjęs mokyk- į i 
loj tam tikrus graborystės 
mokslus ir išdavęs ekzaminns. 
Siunčiu numirėlius ir į kitus 
miestus ir pargabenu iš kitų 
miestų.

Tąi-gi, \vientaučiai, laido
jimo reikale visuomet kreipki
tės pas mane. Ofisas

JONAS GREBLIAUSKAS
500 SO. PACA ST., 

BALTIMORE, M D.

__ Skaitykite ir platinkite 
* Darbininką.” Tegul jis ran
dasi kiekvienoje grinčioje.

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

MONTELLO EMPLOYMENT 
OFFICE

J. Mickevičius, savininkas.
146 Ames St Montello, Mam

Telefonas Brockton 1562-m

i

Pajieškau darbo statykloje 
(Barber Shop). Esu dirbęs 2 
metu ir apsipažinęs su tuo ama
tu, pilnai suprantu visą darbą. 
Kalbu lietuviškai, lenkiškai, ru
siškai ir angliškai.

Kam reikalingas toks darbi
ninkas, atsišaukite šiuomi adre-

K. S.,
Broadway, (22-ffi)i

So. Boston, Mass.1

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

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

fe 
fe 
b! 
b! 
fe'

Pranas Juškevičius, pirimau 
gyvenęs Lavvrence, Mass., slapsto- 

r si dabar Rusijoje. Jisai atsišau
kė į vieną iš “Darbininko” san- 
darbininkų. Klausiasi daug .ro
dos pasiiiuosavimo dalykuose ir 
prašo sužinoti jo Amerikoje gyve
nančio tėvo antrašą. Prano Juš
kevičiaus tėvas gyveno kadaise 
Chicagoje. O kur jis dabar gy
vena, meldžiame kas žino pra- 

į ne&ti * ‘ Darbininko ’ ’ Redakcijai. 
Redakcija suteiks tą linksmą ži- 
nę vargstančiam jo. sūnuo Pranui. 
Juškėvičiai iš:- Suokęs parapijos, 
Šiaulių pav., Kauno rėdybos.

♦f V. LUKOSEVICIA, 
Minersviile. - - Pa.

V 
A+A j

GERA PROGA!
Gramatika angliškos 

kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) .....S

Vaikų Draugas arba 
kaip mokytis skaityti ir 
rašyti be mokytojo......

Naujas Būdas mokytis 
rašyti be mokytojo....... 
Aritmetika mnkinimui- 

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

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

garsinimą iš 7 Darbininko” 
ir $1.00 per money orderį, 
tai gaus .visas 4 knygas 60e. 
pigiau

P. MIKOLAINIS,
R. -F£ D. — Route 2, 

Hudson. N. Y.

Tel. Ozford 4900.
J. P. TUINYLA

į9 5 ?
^8 4^ j

Izlaikom didžiausia krautuvu 
deimantų, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutus ir overkotus, duo 
daru ant bargo ir ant išmokesčių 
ant lengvų išlygų. Reikalauja 
me agentų kiekvienam mieste Su 
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di 
delį nuošimtį duodam perkup 

, čianis, didelį, naują katalogą 
siunčiame ant pareikalavimo -ui 

‘ 25 centus štampų.
J. P. TUINILA.

322 Washington St., Boston. Mas.-I » - - .

L.D.S. CENTRO VALDYBOS
, <

I ’•
r •

ANTRAŠAI:
Dvasiškas Direktorius.

Kunigas F. Kemėšis, 
50 W. Sixth St., 

So. Boston, Mass.
- Pirmininkas. 

Motiejus Žiobs, 
438 W. Fourth St., 

So. Boston, Mass.
Pagelbininkė.

Marijona Juškienė, 
129 Melrose St., 

Montello, Mass. 
Sekretorius. . -

Jonas J. Ramanauskas,
242 W. Broadwty, 

So. Boston, Mass.
Iždininkas. i 1 '

^ ..Mikolas Venys, 
< . 28 ?tory, St. ’•

Dr. Patd J. J a km auk
(Jakimavičius)

Priemtn'o valančio.:
Nuo 2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakar* 
TECATOY Crr.G ST. SO. FCSaCN. 

Tol 502 3. B.

•"•"-F
LIETUVIAI REMKITE 

TUOS BIZNIERIUS, 
* KURIE GARSINASI 

“DARBININKE.”

jį.

LIETUVIAI PAS SAVUS.

1

Psmuvam drapanas mlig nau- 
mados ir pagal JftMj nore. 

JONAS BEHZĖLėNDI * op 
2b Ghaadlsr Bostaa, llaaa, 

(Caatk 8qaare's Bloek’«->

Vienatine Lietuviška

A P T I E K A
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. Gyduolių gali
te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge

ros sekančios gyduolės.

Reumatizmo 
slinkimo plaukų 
pleiskanų 
kosulio, grippo 
slogos

Nuo
Nuo

ir
Nuo

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

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai

niežų ir parkų

1.00

75c.

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

50c.

25c

50c
25c.

1.00

ŠOKIŲ MOKYKLA
Visokius užrubežmius ir 

amerikoniškus šokius moki
na. po No. 1140 Columbus 
Avė., Room 44 Roibury 
CreMing.

Pamokos atsibūna utar- 
ninko ir ketvergo vakarais 
Oeraon Hali 20 Conont str. 
Mokytoja* B BROWWINO 

(Iš Rusijos)

Laruns kriauoivs.
Pasiuvu visokius drabužius 

pagal naujausią madą, vyriškus 
ir meteriškus. Darbą atlieku 
gerai, teisingai ir pigiai. Taip
gi iiprosinu, pataisau, skalbiu ir 
kvarbuoju.
PETRAS MAKAREVHmrS, 

(Arti lietuvių bažnyčios) 
m Bk Meade

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

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

Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų

Proškos nuo nerviško 
vos skaudėjimo 10

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c.

1.00

50e.

1.00

25c.

75c. 
gal- 
ir 25c.

Visokie kvepianti 
muilai lt>,

Perfumos visokių
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

15 tr 25c. 
gčlių 25,

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

Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintu jums svei
katą, kreipkitės pas mane, o ai užtikrinu, kad visame bus 

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

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

espresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu: S

K. ŠIDLAUSKAS į
226 Bro<dway,kertė C St., So. Boston,Mass. į

• . * • z

*

Geriausias Siuvėjas
Siutas padarau ant užsakinio nuo $20.00 

ir aukščiau.
Darbą atlieka pirmas klesos ir až mažiausią 

kainą.

S. C. LILIENSTERNM 3

172 Statė St., Boston, Mass.
(PrMnia Caatom Hmm.). v u A., - -2

'.X- •
..L

Visi skaitykit ir platinkite




