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TURKAI ATBUNDA.

Konstantinopolyje oficija- 
liai paskelbta, kad turkams
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PRISIDĖJO PRIE DARBO 
FEDERACIJOS.

New York. — Aktorių dr- 
vadinama Actor Eąuity

pasisekė atremti atgal vidun faį jįe įp matyti nematė, 
rusų armijos Kaukazo karės j.........................
laukuose. Vienoje vietoje 
kai atmušė rusų netikėtą 
puolimą.
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1.000 NARIŲ A. L. R. K. MO
TERŲ SĄJUNGAI IKI 

SEIMO.
Sujuskite, sesers sąjungie- 

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

1.000 NARIŲ LIETUVIŲ 
DARBININKŲ 

SĄJUNGAI 
IKI 

SEIMO! z
Sujuskite, brolu

čiai, kad mūsų orį 
skaičiaus sulauktų 
seimo.

V okiečiai nustoj o 18 kariškų laivų
4------------------------------------------

ši savaitė, tai didžiųjų sei
mų savaitė. Mūsų visuomenės 
rinktiniai žmonės suvažiuos į 
Philadelphiją, kad apsvars
čius dviejų didžiųjų organiza
cijų reikalus ir veikimą. 31-as 
Susivienijimo L. R. K. Am. 
Seimas rūpinsis Amerikiečių 
reikalais, Tautos Fondo Sei
mas Tėvynės Lietuvos reika
lais.

Mūsų Susivienijimas pasta
raisiais dviem metais išėjo iš 
pelkynų betvarkės, nelegališ- 
kumo ir atsistojo ant tvirto pa
mato. šiemet jisai turi užei 
ti ant plataus vieškelio, kurs 
veda visą mūsų išeiviją į dva
sios ir kūno gerovę, o patį Su

sivienijimą padarys svarbiau
sia ir naudingiausia mūsų išei
vijos parama ir tvirtove.

Tautos Fondo Seimas sten
gsis surasti būdus, kaip išju
dinus mūsų išeiviją ir ameriko
nus prie daug didesnio aukoji
mo Lietuvos reikalams negu tai 
buvo ligšiol.
“Darbininko” redakcija nuo

širdžiai sveikina gerbiamuo
sius delegatus abiejų seimų ir 
linki visus šių dienų uždavi
nius išrišti kuopasekming au
siai.

Lietuviu katalikų širdys šio
mis dienomis bus su jumis Phi- 
ladelphijoje.

Dieve jums padėk.

Smarkus mušis 
ant jūrių

Siaurinėse jūrėse vokiečių 
laivynas netikėtai užklupo an
glų laivus, stovinčius ant sar
gybos ir gerokai juos pakede
no. 14 anglų kariškų laivu 
nuskandinta. Jūreivių žuvę 
net 4.000. Išsigelbėti spėjo a- 
pie 2.000 žmonių. Vokiečiai 
labai apsidžiaugė iš savo laivy
no tokio šaunaus pasirodymo ir 
pradėjo nesvietiškai girtis, ber 
iš paskutinių pranešimų suži
nota, kad tame mūšyje nema
žai nuostolių turėjęs ir vokie
čių laivynas. Sakoma vokie
čių laivų žuvę nemažiau, kaip, 
anglų. Anglų laivyną nebūtų 
tokia didele nelaimė patikus, 
jei klek arčiau prie priešaky- 
nės sargybos būt stovėję anglų ‘ 
sunkieji laivai. Dabar kol jie | 
užpultiems vokiečių laivams 
suskubo su pagelba, vokiečių 
laivyno rr pėdos dingo.

Anglai nors ir pripažįsta, 
kad nustojimas keletos kariš
kų laivų jiems gana skaudus 
smūgis, bet sykiu apreiškia, 
kad tas pralaimėjimas nėra 
toks svarbus, kad anglams rei
kėtų išsižadėti ant jūrių vir
šenybės. Jie, kaip buvo, taip 
ir toliaus bus jūrių viešpačiais.

Kas kita su vokiečiais. Kiek
vienas vokiečių nuskendusis 
laivas artina vokiečių laivyną 
prie galutino nusilpnėjimo, ir 
jei tiesa, kad paskutiniame 
jūrių mūšyje nuskendo vokie
čių laivų nemažiau karp anglų, 
tai ištikro vokiečiams tas smū
gis daug skaudesnis, kaip an
glams.

Vokiečių nuosto
liai jūrėse.

LIETUVOJE.
Berlinas. Į pietus nuo 

Smorgainių vokiečiams pasise
kė užimti keletą rusu kariuo- 4. C
menės pozicijų ir kelioliką de- 
sėtkų rusų kareivių pateko vo
kiečių nelaisvėn. Drysvietų 
ežero apielinkėje vokiečiai šū
viais suardė rusų orlaivį.

ITALŲ PRANEŠIMAI
Roma. Italų karės kance-' 

Iiarija oficijaliai pranešė, kad 
į pietus nuo Arsiero italų ka
riuomenei pasisekė atremti 
austrijiečių užpuolimus. Ties 
Stelvio Pass ir Garda ežerais 
jokių žymesnių permainų neį
vyko. Lagarinos lygumoje 
priešas mėgino bombarduoti 
italų pozicijas, bet ne pasek
mingai.

Posina-Astico vietose aust
rijiečių pėstininkai norėjo pra
siveržti Onaro linkui, bet su
tikę iš italų pusės smarkų pa
sipriešinimą, nurimo.

Smarkūs italų ir austrijie
čių artilerijų susirėmimai buvo 
ištikę Col Zomo ir Col Posmą 
apielinkėse, bet nei vieniems, 
nei kitiems nieko žymaus nepa
vyko nuveikti.

PRANCŪZAI PASEK
MINGAI ATMUŠA 
VOKIEČIŲ ANT

PUOLIUS.

Londonas. Vokiečiai buvo 
mėginę prasimušti per prancū
zų kari omenės linijas Vaux a- 
pielinkėje šiaurėje nuo Verdu
no, bet buvo prancūzų atmuš
ti. Ties Dieppe vokiečiams ir 
-gi nepasisekė. Į rytus nuo 
Vaux vokiečiai užėmė mažą 
prancūzų sodžių. Išilgai upę 
Meuse Le Mort Homme apie
linkėse eina smarkūs mūšiai; 
nei viena, nei kita kariaujan- 
čių pusių negali pasigirti ypa
tingais laimėjimais.

KAIP MELDŽIASI AP
KASUOSE.

Prancūzų kareiviai bebūda
mi apkasuose išsiilgo rąžančių 
ir ilgą laikų galvojo, kaip jie 
galėtų tą nedateklj papildyti. 
Pagalios vienas kareivis štai 
kaip rąžančių padirbo: paė
męs šniūrą, surąižgiojo ant 
jo 55 mazgelius ir Į kiekvieną 
vienuoliktą mazgelį įspraudė 
medžio šmotukų, taip kad išė
jo pilnas rąžančius su visomis 
penkiomis paslaptimis. ŠĮ pa
vyzdį pasekė kiti kareiviai ir 
netrukus pas visus kareivius, 
atsirado, nors ir labai prastos 
medžiagos, bet visiems leng
vai ingijamas rąžančius. Ka
rės kapelionai tuos rąžančius 
pašventino ir dabar ne vienas 
prancūzų kareivis savo maldo
je ant to prastučio rožančiaus 
suranda tikrą suraminimą.

STREIKAS.
Oglesby, UI. — Marąuette 

ir Chicago Portland Cement 
kompanijų 700 darbininkų su
streikavo ir reikalauja mini- 
mum algos $2.25 ir 8 valandų 
adrbo dienos. Streikas kilo 
tada, kada keeltas iš tų pačių 
darbininkų, bandžiusių su
tverti uniją, buvo pavaryti iš 
darbo.

GRAIKIJOS KARALIUS 
ATSISTATYDINA.

Roma, čia gauta žinių iš 
Athenų, kad Graikijos kara
lius Konstantinas žada atsisa
kyti nuo sosto. Kol kas tos 
žinios dar oficijaliai nepatvir
tinta.

VĖL MEKSIKA ŠIAUŠIASI.

Washingtonas. Prezidentui 
AVilšonui išnaujo priseina susi
durti su Meksikos klausimu. 
Prasidėjus Meksikos parube
žyje riaušėms ir nukentėjus 
ten keliolikai Suv. Valstijų pi
liečiams, buvo prie Meksikos 
rubežiaus pasiųsta Suv. Valsti
jų kariuomenė, kuri neva sten
gėsi meksikonus riaušininkus 
numalšinti. Generolas Carran
za net buvo sutikęs amerikie
čius kareivius įsileitsi ant Mek
sikos teritorijų, kad jie sugau
tų Meksikos riaušininkų vadą 
Vilią ir visus riaušininkus pri
vesti] prie tvarkos. Malšini
mo darbas amerikiečiams nege 
riausia sekėsi vvkinti, o Vilios, 

. Po 
i kiek laiko ir Čarranzos drau- 
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235.756 ŽMONIŲ PATRI- 
JOTIŠKOSE PARODOSE.

Amerikos piliečiai bežiūrė
dami Į Europos kariaujančias 
viešpatijas ir baisias karės 
pasekmes, ne juokais pradėjo 
rengtis prie apsaugojimo sa
vo šalies nuo karės pavojaus. 
Daugelyje Amerikos miestų 
rengiama milžiniškos parodos 
agiticijai už prisirengimą prie 
karės. Šimtai tūkstančių 
žmonių, pasipuošę vėliavomis 
maršuoja gatvėmis ir kelia vi
sų patrijotiškus jausmus. Ne
senai tokia milžiniška prisiren
gimo (Preparedness) paroda 
Įvyko Bostone. Apie 100.000 
žmonių pramaršavo Bostono 
gatvėmis. Dabar panašios pa
rodos įvyko Chicagoje, Provi- 
dence, New Orleans’e ir Har
tforde. Išviso tų miestų pa
rengtose parodose dalyvavo 
235.756 žmonių. Chicagos pa
rodoje žyruią vietą užėmė ir 
fhbterys. Pacifistai — taikos 
šalininkai, Bryano nuomonės, 
tas parodas smerkia ir sako, 
kad jomis tik sukeliama žmo- 
nvse karės pageidavimą. Pri
sirengimo šalininkai jiems at
kerta, kad priešui užpuolus 
neprisirengusią prie karės šalį, 
daug daugiaus būtų padaryta 
nustolių, negu tiems, kurie, 
nors karės ir nenori, liet yra 
gatavi atremti priešo užpuoli
mus. Gi kas gali užtikrinti, 
kad Amerikos niekas negali 
užpulti.

WILS0NAo BUS KAN
DIDATU Į PREZI

DENTUS.

Amerikos Demokratų parti
ja paskelbė, kad šių metų Suv. 
Valstijų prezidento rinkimuo
se nuo demokratų partijos bus 
pastatytas kandidatu dabarti
nis prezidentas AVoodroiv Wil- 
sonas. Demokratų nominaci
ja Įvyksianti birželio 17 dieną.

ANGLIJA BUS KATA
LIKIŠKA ŠALIS.

Vienas žymus Anglijos ka
talikų kunigas, sakydamas pa
mokslą Hoslingdene, Angli
joj, nurodė, kad netolimoje 
ateityje Anglija busianti gry
nai katalikiška šalis. O tas Į- 
vyksią dėl tos priežasties, kad 
anglų katalikiškose šeimynose 
gimsta daugiau vaikų, tuotar- 
pų protestantų šeimynose vai
kų- skaičius kas metas mažėja. 
Savo tvirtinimus tas kunigas 
parėmė ir skaitlinėmis, iš ku
rių aiškiai matoma, kad protes
tantų jaunoji gentkartė žy
miai silpnėja.

18 VOKIEČIŲ LAIVŲ ŽUVO.

Londonas. Anglijos karės 
laivyno ministerija išleido pra
nešimą, kad įvykusiame mū
šyje ant jūrių vokiečių kariš
kų laivų turėję žūti 18. Da
bar anglai jaučiasi kiek geriau 
ir savo nuostolių, kurie, kaip 
pasirodo, yra mažesni už vo
kiečių ne taip atjaučia.

RUBSIUVIU VARGAI.
New York. — Kuomet čio

nykščiai rūbsiuviai ėmė kalbė
ti apie pareikalavimą geresnių 
algų ir geresnių darbo sąlygų, 
tai darbdaviai pavartojo aštrų 
ginklą lock-aut’ą. t. y. pavarė 
iš darbo. Ant gatvės atsira
do 6O.(W darbininkų, daugiau
siai moterų ir merginų. Tų 
darbininkų susirinkime R. 
Bruere pasakojo apie jų buvusi 
padėjimą ir sveikatą. Pasa
kė, jog tie darbininkai per 
metus tegalėdavo dirbti tik 24 
savaites. Tr per tiek laiko 
teuždirbdavo vidutiniškai i- 
mant nuo $300 iki $400. To
dėl 90 nuoš. darbininkų turėda- 

skolintis pragyvenimui. O 
nuoš. tai yra jau daug maž 
pakirsta sveikata.

DAKTARAS PRIEŠ 
TEISMĄ.

New York. — Dr.- Gordon 
patrauktas teisman už tai būk 
jis nepastatęs tikro diaguozo 
vienam vaikui, kurs ir numi
rė. Iš jo reikalaujama $50.000.

ROOSEVELTAS BŪSIĄS 
KANDIDATU ŠIŲ METŲ 

RINKIMUOSE.
Republikonai tikisi, kad 

Rooseveltas apsiims kandida
tuoti Į Suv. Valstijų preziden
tus ir jo kandidatūra netrukus 
bus paskelbta. Kiti vėl spė
ja, kad Itoosevelto kandidatū
ra nebus oficijaliai per nomi
naciją paskelbta.

WILS0NAS PASVEIKINO 
ANGLŲ KARALIŲ.

Anglijos karaliui Jurgiui 
suėjo šiomis dienomis 51 me
tai. Iš tos priežasties Suv. 
Valstijų prezidentas AVilsonas 
pasiuntė jam pasveikinimus.

VOKIEČIŲ ŠNEKOS.
Berlinas. Vokiečių karės 

kanceliarijos išleisti praneši
mai niekuo ypatingu nepasižy
mi. Apie jokius didelius lai
mėjimus nekalbama, matyti 
jųjų ir nebuvo.

Prancūzų karės fronte vo
kiečiai atmušę keletą prancū
zų atakų į rytus nuo Ypres. 
Arras provincijoj įvyko kiek 
smarkesnis priešų 
susikirtimas, bet 
didelių nebūta.

. Meuse upės 
prancūzai mėginę
kiečių pozicijas bet visur buvo 
atmušti. Kitose vietose ir-gi 
nieko naujo neįvyko.

giškumas prie amerikiečių din
go. Dabar-gi Carranza tiesiog 
reikalauja, kad Suv. Valstijų 
kariuomenė tuojaus būtų at
šaukta iš Meksikos ir mekslko- 
nams patiems būtų leista susi
tvarkyti. Šis sunkusis klau
simas ir svarstoma dabar AVas- 
hingtone. Prezidentas AVilso- 
nas tariasi su sekretorium Lan- 
singu kokiu čia būdu Carran- 
zos reikalavimams atsakyti. 
Tikra bėda Suvienytoms Vals
tijoms su ta nelaiminga Mek
sika. Jau, rodosi, viskas ei
na prie tvarkos, tik, žiūrėk, 
vėl koks nelabasis viską sumai
šo ir išnaujo reikia meksikie
čius malšinti ir taikinti.

KAIZERIS KRUPPO VAIKŲ 
KRIKŠTO TĖVU.

Berlinas. Vokietijos kaize
ris jau antram Kruppo vaikui 
pabuvo už krikšto tėvą. An
troji iškilmė Įvyko gegužio 30 
dieną, kuomet buvo pakrikš
tyta Kruppų nesenai gimusi 
duktė.

Kruppų ginklų dirbtuvės v- 
ra garsios visame pasaulyje, o- 
gi Kruppo išdirbtomis kanuo- 
lėmis šioej karėje sutrupinta 
didžiausios priešo tvirtovės. 
Todėl nėra ko ir stebėtis, kad 
Vokietijos kaizeris taip malo
nus Kruppų šeimynai.

ITALŲ KARALIUS PASI
TRAUKĖ IŠ KARĖS 

LAUKO.

Berlinas. čia gauta žinių, 
kati Italijos karalius, Vikto
ras Emmanuelis, austrijie- 
čiams pradėjus smarkiau ata
kuoti italų pozicijas, pasi
traukė iš karės lauko ir grįžta 
Venecijon. Vokiečiai italų 
karaliaus pasitraukimą iš mū
šio laukų priskiria austrijiečių 
pasisekimams, bet tai žiniai 
nėra ko labai tikėti, nes vo
kiečiai ant prasimanymų labai 
gabūs.

ja 
ass’n veik vienu balsu nutarė 
prisidėti prie Ainerican Fede- 
ration of Labor. Visokiomis 
pajuokomis teatrų direktoriai 
norėjo aktorius nuo to nubai
dyti. Iš pat pradžios prisidė
jimo prie Federacijos aktoriai 
pastatė reikalavimus pagerini
mo link.

Tokios inteligentiškos orga
nizacijos prisidėjimas prie dar
bininkų organizacijos daugį, 
prisidės prie pačių darbiųjskų ? 
dvasios pakėlimo.

Aktorių Sąjunga turi 1.300 a 
Tarp jų yra žymiausieji Ameri- . 
kos artistai ir artistės.

Vodevilių artistai ir akto 
riai jau seniau yra prisidėję . 
prie Darbo Federacijos.

PAGERINO DARBO 
SĄLYGAS.

Utica, N. Y. — Rūbsiuviai 
išsikovojo palengvinimų darbe. 
Darbo valandos sutrumpintos 
iki 4S vai., o algos pakeltos ant 
10 nucŠ.

Philadelphijos ir Apielinkės. 
Lietuvių Domai.

“ ŠIEN APIUTE”

VOKIEČIAMS NESISEKA 
PRANCŪZIJOJ.

Londonas. Vaux ir Dam- 
loup apielinkėse vokiečiams 
nepasisekė prancūzų kariško
sios linijos sutriuškinti, nors 
jje to ir labai norėjo. Visi 
vokiečių užpuolimai buvo nar
siai prancūzų atmušti. Ir ki
tose prancūzų karės fronto 
vietose vok'ečiai nieko nepešę.

■

BRANDEIS SENATO 
PATVIRTINTAS.

Į vietą mirusiojo J. R. La- 
mar prie “Suprenme Court,” 
prezidentas už teisėjį paskyrė 
L. D. Brandeis iš Bostono. Ka
dangi Brandeis yra žydu, dau
gelis senate tuo paskyrimu ne
pasitenkino. Po ilgo tyrinė
jimo, debatavimo senatas vie
nok 47 balsais prieš 22 Bran
deis užtvirtino.

Brandeis bus pirmu žydu, 
kuris prie Spreme Court užima 
taip svarbią V

NETEKO ABIEJŲ KOJŲ.

Aleksandra Berman, 11 me
tų vaikas iš E. Bostono, suma
nė pasivažinėti traukiniu. Nu
ėjęs prie Summer gatvės tilto, 
mėgino užsikabinti ant praei
nančio ten prekinio traukinio, 
bet taip nelaimingai, kad pa
kliuvo po traukinio ratais ir 
neteko abiejų kojų. Nelaimin
gą auką tuojaus nuvežta ligon- 
butin, bet visai nėra vilties, 
kad išgytų.

UŽ NUŽUDYMĄ MOTINOS
— VISAM AMŽIUI
- KALĖJIMAN.

New Haven, Conn. Jonas 
Overus, būdamas girtas nušovė 
savo motiną. Teismas pripa
žino jį kaltu žmogžudystėje ir 
nuteisė visam amžiui kalėji
mam

DVIEJUOSE AKTUOSE
IŠ ANGLIŠKO SULIETUVINO S. KVIETKUS
Bus vandinama nedėlioj 4 d. birželio, 1916 m. šv. Kaži- 

miero bažnytinėje svetainėje.
Birželio 6 d. utaminko vakare Lietuvių Tautiškoje sve

tainėje, kuri randasi tarpe Christian ir Carpender St. ant 
Moyaamensing Avė. Philadelphia, Pa.

ABIEJŲ VAKARŲ PRADŽIA NUO 8:15 P. M.

Tie puikūs vakarai yra surengti dėl pagerbimo DELE
GATŲ ir svečių suvažiavusių 31 SLRKA. SEIMĄ. Sesijos 
bus 6-7 ir 8 birželio (June) 1916 m. LIETUVIŲ TAUTIŠ
KOJE SVETAINĖJE tarpe Chirstian ir Carpender gatvių 
ant Moyaamensing Avė. Philadelphia, Pa.

7 BIRŽELIO SEREDOS VAKARE, BUS DIDELIS 
KONCERTAS IR ĮVAIRŪS ŠOKIAI (DREELS),

Atsibus pobažnytinėj šv. Kazimiero salėj. Taipgi ket
verge 8 birželio Lietuvių Tautiškoj Svetainėje bus sulošta 2 
aktuose Operetė “NASTUTE” su gražiomis dainomis tar
pais. Iš Gerb. Svečių Delegatų bus prakalbos. Malonėkit 
nepamiršti, broliai tautiečiai, kad bus gražiausi vakarai, 
kokių dar Philadelphijos lietuviai nėra matę. Ant tų vaka
rų bus puiki orkestrą prof. Grigaičio, taip-gi dalyvaus vi
si Vyčių bei bažnytinio choro geriausi giedoriai vadovau
jant varg. J. J. Hodeliui.
T X K s \ » A ' M m* z A A bk A © TT *

« > 
r-

M



2 KINKAS”

t | kaip galime siųsti pašalpą lie- 
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Kaip šelpti Lie
tuvą.

GERAS DARBAS.

Kad turime visi šelpti savo 
brolius, nukentėjusiuos nuo 
karės — tai žino kiekvienas, 
kas dar turi sąžinės ir žmoniš
kų jausmų. Tik ne visi vie
nodai supranta, kaip geriau
sia tą pašalpos darbą varyti. 
Vieni glaudžiasi prie visuome
niškų fondų, kiti-gi, kaip an
tai kaikurios mūsij draugijos ir 
kolonijos, tveria savo vieti
nius fondelius ir stengiasi siųs
ti pinigus stačiai į Lietuvą, ar 
Petrogradą, aplenkdami di
džiuosius mūsų fondus. Ma
no nuomone, negalime smerk
ti nei peikti nei^vienų, nei 
kitų. Ir vieni, ir kiti daro 
gerą darbą ir lai tik kuodau- 
giausiai visi aukti surenka ir 
lai tos aukos pasiekia savo vie
tą, tai tikslas jau ir būtų at
siektas.

'TIKSLUS DARBAS

pastangų vienyti ir stip
rinti visus lietuvius, bet 
dar, rodos, net susilpninome. 
Užuot įsteigus vieną milžiniš
ką organizaciją ir vieną didžiu
lį fondą kurs eitų Lietuvai į 
pagelbą, mes išsiskirstėme dėl 
tuščios fanaberijos, įsteigėme 
net keturis fondus, o tarp sa
vęs pešamės, kad net plunks
nos krinta, nelyginant tie gai
džiai. Net ir tie, kurie jau
čiasi lietuviais ir myli savo 
tautą — ir tie lig šiol niekaip 
negalėjo susivienyti. Gal tai 
įvyks kada nors vėliau. Man 
čia nerūpi peikti kitus fondus 
ir jų rėmėjus. Lai jie dar
buojasi kuogražiausiai. Mums 
kaipo lietuviams katalikams, 
žinoma, labiausiai turi rūpėti 
Tautos Fondas, kurį katalikij 
visuomenė įsteigė ir kurin ren
ka jau šeštą dešimtį tūkstan- 
v* cių.

PAGALVOKIME.
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v ’ Tik vis dėlto reikia pripa
žinti, kad tie, kurie nepatys 
■rijančia pinigus, bet darbuoja
si išvien su savo fondais, — 
kad jie elgiasi tiksliau, išmin
tingiau, kad sveikiau ir pla
čiau žiūri į dalykus. Mes tu
rime atsiminti, kad mūsų tau
ta tik dar nesenai lyg antru syk 
užgimė. Buvome apmirę, mū
sų vardą pasaulis buvo užmir
šęs. Atgijome, pradėjome 
rodyti gyvybės ženklus, o štai 
iraisioji karė pastatė visas tau
pas lyg ant egzaminų. Kuri 
tauta parodys daugiau gyvy- 
~bės, tvarkingumo, vienybės, 
susipratimo — tai jai bus pri
pažintos teisės laisvai gyvuoti 
ir plėtotis; kuri gi kvotimų 
neišlaikys, ta ir toliau turės 
vergauti svetimiems. Antai 
vk karei prasidėjus lenkai iš 
▼įsų pajėgų stengėsi parodyti 
mus pasauliui, kaip mažus 

“dar kūdikius, arba kaipo tau- 
baigiančią nykti. Girdi, 

jie sušelpsią ir Lietuvą todėl 
neduokite pinigų separatistų 

’fietuvių draugijoms. Taip- 
pat elgėsi ir rusai, kuomet iš 
pradžių stengėsi net Lietuvos 
▼ardą nuo pasaulio paslėpti.

Savo vienybe ir susipratimu 
mes tečiau iškovojome sau, 
ūrad ir lenkai jau pradeda atsi
žadėti pretensijos mus globoti 
ir Rusija atsiminė Lietuvos 
▼ardą ir jau ima kalbėti apie 
laisvąją Lietuvą o kaizeris 
sėt rado reikalingu mėginti 
įtverti Lietuvos karaliją

Žinomą vis tai nuopelnas 
Tėvynės lietuvių susispietu
sių į galingą Lietuvių Draugi
ją ir L Informacijos biurą

Dėją mes amerikiečiai, ne 
Įtik nesustiprinome Tėvynės

Tai-gi klausimas, katrie iš 
mūsų geriau elgiasi, ar tie, 
kurie pinigus stačiai į Lietuvą 
taiko siųsti, ar tie, kurie siun
čia per Tautos Fondą. Visų- 
pirma atsiminkime, kodėl dau
gelis mūsų draugijų, o net iš
tisų kolonijų stengiasi siųsti 
pinigus stačiai, aplenkdamos 
Tautos Fondą.

1) Labiausiai čia nusveria 
siaurutis vietinis patrijotiz- 
mas. Girdi, kam mes turime 
siųsti dar į kokią ten Chicagą 
ar Pittsburgli’ą kad mes ga
lime ir patys išsiųsti. Kuo 
mūsų miestas prastesnis už a- 
nuos. Lai žino tenai Lietuvo
je ir mūsų miestą ar mūsų 
draugiją Bet kokia nauda bus 
tautai iš to, jeigu ten kokion 
nors knygon bus įrašytą kad 
tokia ir tokia Amerikos kolo
nija ar draugija atsiuntė šimtą 
ar kitą dolerių. Tuo-tarpu ir 
mūsų tautą ir kitos tau
tos žinos, kiek surinko au
kų lietuvių katalikų “Tau
tos Fondas.” Ta visuo
meniška įstaiga visuomet ro
dys mūsų susipratimą ir pa
jėgas, kels mūsų vardą tada 
kada šimtai ar net tūkstančiai 
dolerių, išsiųsti mūsų draugi
jėlių, ar net ištisų kolonijų, 
bus visai pasauliui nežinomi, 
arba bus veikiai užmiršti.

2) Sako, reikia pinigus 
tuojau siųsti nelaukiant, nes 
ten reikalas yra didelis, tai 
kam laikyti kažin kur ten fon
de. Į tai atsakau,- kad čia 
tik kelių dienų skirtumas tega
li būti, jeigu tik viskas būtų 
gerai sutvarkyta. Siunčiama 
čekis pas centro raštininką ta
sai tą pačią dieną galėtų išsių
sti pas iždininką kursai tuo
jau galėtų varyti į Lietuvą by 
tik būtų geri nutarimai, o taip- 
pat žinomi keliai, kur siųsti. 
Dabar, pakol neturime dar 
aiškių galutinių nurodymą

čią — tai ir Tautos Fondas 
laiko krūvą pinigų dar neišsių
stą ir daugelis mūsų draugi
jų tebelaiko pinigus pas save. 
Bet kada viskas paaiškės, juk 
ir vieni ir kiti suskubs siųsti. 
Bet jeigu mūsų draugijos pa
čios siųs, tai neišvengtinai 
bus padaryta nemaža klaidų. 
Atsiras ir katalikiškose drau
gijose vienas-kitas gudresnis 
socijalistas, ar koks kitas, kurs 
nukreips draugijų surinktus 
pinigus į socijalistų fondus ir 
įstaigas. Draugijų nariai ne
gi visi seka gyvenimą, skaito 
laikraščius, ne visi pažįsta vi
sas aplinkybes. Jau kiek ka
talikiškų draugijų per savo ne
susipratimą nuvarė savo pini
gus į socijalistų Fondą. Jei
gu socijalistai ligšiol dar ne
siuntė į Lietuvą pinigų, tai 
kur užtikrinimas, kad jie po 
karės galės sunaudoti juos 
tiems tikslams, kuriems buvo 
duodami. Tautos Fondas lig
šiol jau bent 20 su viršum tūk
stančių išsiuntė.

Tautos Fondas, kaipo lega- 
liška organizacija, su čarte- 
riu, neša atsakomybę už visus 
surinktus pinigus. Iždininkas 
yra po didžiule kaucija, val
dybai geriausiai žinomi keliai 
pinigų siuntimo. Tautos Fon
das tad ir gali užtikrinti, 
kiekvienas centas nueis 
kur jisai yra skiriamas.

3) Bet dažniausiai užmeta
ma Tautos Fondui, kodėl ji
sai ne visus pinigus suvartojus 
šelpimo reikalams, o dalį ski
riąs politikos reikalams. Už
meta ir katalikai, kurie ne
daug teišmano ir nesirūpina a- 
pie Lietuvos ateitį. Užmeta ir 
laisvamaniai su socijalistais, 
katrie pyksta, kam ir tikin
tieji žmonės Lietuvos ateitimi 
rūpinasi; girdi, tuo darbu 
turėtų užsiimti jie vieni. -Ka
talikai gi tai anot jų tik geri 
tam, kad juos už nosies pave
džioti.

Nesūsipratusiems katali
kams galėtume pasakyti, kad 
maža yra pasotinti vergo pil
vą reikia dar tą vergą paliuo- 
suoti. Pirmiausias daiktas, 
žinomą turime išgelbėti Lie
tuvą nuo bado. Bet kas-gi to
liau? Ar daugiau jau nieko 
nereiks? Ar ir toliaus mus tu
rės svetimi mulkinti ir išnau
doti? Ar-gi mums nereikės 
sutvarkyti mūsų tautos gyve
nimo taip, kaip mes patys to 
norėsime, o ne kaip pasakys 
rusų valdininkas, ar vokiečių 
žandaras.

Kokia gi mūsų dabar poli
tika? Mes netveriam savo 
kariuomenių, nes negalime ir 
nenorime; mes nedirbame 
bombų, nes į bombas netikim 
(nebent mūsų cicilikai ir anar
chistai tiki į jas). Mes turime 
organizuoties ir garsinties. 
Garsinties rusams, vokiečiams, 
francūzams, anglams, ameri
konams ir visiems tiems, ku
rie po karės galės turėti balsą 
tautų likimo nusprendime. Mes 
turime jiems parodyti, jog e- 
same gyva tauta, kurios ne
bepajėgtų nuryti ir suvirškinti 
net ir tautos - milžinai. Mes 
tai ir darome. Mes leidžiame 
du mėnesiniu žurnalu anglų 
kalboj apie Lietuvą ir lietu
vius, vieną žurnalą francuzų 
kalboj, vieną vokiečių kalboj. 
Mes leidžiame plačias poligra
fijas apie Lietuvą įvairiomis 
kalbomis, mes einame su strai
psniais į intekmingiausius pa
saulio laikraščius, mes siunti- 
nėjame prelegentus po visus 
didžiausius Europos miestus. 
Kas išdrįs pasakyti, jog dabar 
tie darbai nereikalingi. Ne
jaugi mes norime, kad taika, 
kuri gali jau netrukus įvykti, 
kad užkluptų mus neprisiruo- 
šusius. Jeigu mes nepriruoši- 
me išanksto tautų opinijos ir 
užuojautos, tai ką gera galės 
nuveikti mūsų atstovai, nu
važiavę po karės į taikos kon- 
gressą

Bet jeigu visa tai yra 
kalingą tai juk 
reikia ir pinigų, 
mitetas viename 
garsinimui tarp 
Belgijos vargų — išleido apie 
$3000.00. O juk jie ir taip jau 
buvo žinomi. Mus-gi, kitos 
tautos tik dabar atranda. (Dis-

covery of the Lithuania” — 
erminas Dr. Tupper’io), tai 
caip kadai Kolumbas atra
do Ameriką Štai kur rei
kalingi pinigai ir štai kur ei
na 20 centų iš kiekvieno įole- 
rio, kurį gauna Tautos Fon
das.

Laisvamaniams širdį sopa, 
kodėl ne jie tuos pinigus gau
ną bet mums, katalikams, 
ik džiaugties reikia^ kad mes 

tokius svarbius ir prakilnius 
darbus galime nuveikti.

Laisvamaniai jaučia savo 
širdyje, jog mes gerą darbą 
dirbame, bet jie turi kovoti 
prieš mus iš principo — ką-gi 
jie daugiau ir veiktų; štai ir 
klaidina 
siuos brolius, 
jų silpnumams 
mams.

Tad nors kartą paliaukime 
atsižiūrėję į jų zaunas, o dirb
kime rimtai savo darbą. Spies- 
kimės apie Tautos Fondą ir 
dirbkime išvien su juomi, nes 
jame visa tautos viltis ir atei
tis.

turįs gydymo spėką, kiša li
goniams svaigalus kaipo gy
dyklą, kuri gali būti kartais 
gydykla vien odos ligoms, bet 
niekuomet ne .vidurių ligoms. 
Visame pasaulyje garsiausias 
chemistas prancūzas Pasteur 
yra išradęs, kad alkolis nėra 
žemės vaisius arba produktas, 
tiktai žemės vaisiaus supudv-

mas arba stačiai supuvimas, 
tai rūgimo arba rauginimo pa
sekmė. Jei kas pareikalautų, 
suieškočiau ir citatą šio patik
rinimo. Kiekvienas daiktų 
puvimas paeina iš oro, kaipo 
grybas augantis ant medžio 
pustančio, nėra produktas 
medžio, tiktai oro veikmės 
produktas, taipo ir alkolis.

Kun. P. Saurusaitis.

Kas girdėti Lietuvių kolonijose.
WORCESTER, MASS.

Vakaras.
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Ikso kitos silpno-
sios puses

Štai kur Ikso kita silpnoji 
pusė: “Vokiečiai, anglai, ita
lai geria stiprius gėrimus, bet 
jie nėra tamsuoliais.” Čia Ik
sas ar nesupranta, ar suprasti 
tyčia nenori Uosio sakinių rei
kšmės. Gana aišku yra, kad 
Uosio šis išsireiškimas, kad 
reikia žmonėms apšvietimo, 
kad juos nuo girtybės atgrasi
nus, negalėjo ką kitą reikšti, 
tiktai specijalį apšvietimą, ku
ris įsigilina lig pat dugno į al
kolio klausimą teoretiškai ir 
praktiškai, su kuriuo tautų 
apšvietos klausimas nieko ben
dro niekuomet neturėjo, netu
ri nei turėti negali. Jei viena 
tauta abelnai kalbant yra ap- 
šviestesnė už kitą, tai nieks 
negali sakyti, kad ji negalėtų 
dar daugiaus apsišviesti, jei 
tuos pinigus, kuriuos suaikvo- 
ja nupirkimui alkolio nuodų ir 
trumpinimui savo gyvybeš, su
naudotų skleidimui didesnio 
tautos apšvietimo, nes apšvie
timo galo ar ribos niekuomet 
nieks neprieis. Gana aišku iš 
jo žodžių ir sakinių, kad Iksu- 
kas šitos mokslo šakos nėra 
tyrinėjęs, jei kiek yra skaitęs 
kokius veikalus, tai tik su y- 
patingu užsikirtimu, kaipo a- 
nas neišmintingas gyvulėlis, 
kuris prisiartinęs prie giedro 
vandens pamato savo šešėlį ja
me, tai eina ir ieško dumblino 
vandens ir geria dumblą iš sa
vo šešėlio baimės. Tai moks
lo šakai pasišventusieji chemi- 
stai nedaro bandymų ant tau
tų, tiktai ant pavienių asme
nų ir šeimynų, palygindami 
geriančius su negeriančiais. 
Patarčiau Iksui padaryti se
kantį bandymą: Išrink du as
meniu vienuodo tvirtumo ir ki
tų aplinkybių, duok vienam 
kasdien tiek alkolio išsigerti, 
kiek paprastai alkolio mylėto
jas sunaudoja, o kitam neduok 
jokių svaigalų; užduok jiems 
darbus lygius ir vienodus, 
palygink jų veikalus kūno ir 
dvasios, kasdien, kas savai
te, kas mėnesis, kas metas, 
ką daro medicinos profesoriai 
ir mokiniai, ką daro fabrikų 
darbdaviai, ir apdraudų gy
vybės kompanijos; tai daro 
ligonių priveizėtojai gydyto
jai, kurie pripažįsta, kad po 
dvidešimts metų, ir po trisde
šimts metų yra mėginę alkoliu 
gydyti ligonių vidurines ligas 
be jokios geros pasekmės, o 
kuomet pradėjo vidurių ligoms 
sunaudoti bealkolines gydyk
las, ūmai buvo įžymi gera pa
sekmė. Jie nenori apsiimti gy
dyti ligonių, kurie geria ar 
pirmiaus yra gėrę svaigalus, 
nes pilnuosius blaivininkus 
daug greičiau išgydo, negu 
gerėjus, nors ir negirtuoklius 
tikroje žodžio prasmėje. Tai
gi tūkstančiai geriausių gydy
tojų visų tautų ir viešpatijų su
važiavusių į kongresus prieš 
alkolį yra parašę ir išleidę pro
testus net prieš pačius netiku
sius gydytojus, kurie savo už-* 
sikirtime ir prikibime prie se
novės prietarų, būk alkolis be-
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Gegužio 21 dieną buvo L. 
Vyčių Naujosios Anglijos Ap
skričio susivažiavimas AVorces- 
ter, Mass., šv. Kazimiero pa
rapijos svetainėj. Posėdžiai 
prasidėjo 2 vai. po pietų.

Worcesterio Vyčių 26 kuo
pos teatrališkas ratelis, suren
gė gražų vakarėlį su indomiu 
programų, 7 vai. vakare. 
Vakarėlio programas buvo šio
kis: buvo sudainuota Vyčių 
Himnas vadovaujant p. J. Či- 
žauskui. P-lė O. Čiginskaitė 
skambino pianu. Sulošta vie
no veiksmo komedija: “Neuž
mokėjęs pabėgo. ’ ’ V aidino p. 
J. Bacevičius, p. V. Kušlevi- 
čius, p. P. Zataveckas. P-lė
O. Čiginskaitė deklemavo eiles 
‘ ‘ Negaišyk Laiko; ” atliko ge
rai. P. J. Svirskas ir p-lė J. 
Steponkaitė sulošė dijalogą — 
“Girtuoklė ir Blaivininkas.”
P. J. Ramanauskas pasakė pra
kalbą. Po prakalbos tęsėsi 
programas. P. A. Čiginskas 
ir p. P. Skrickis sudainavo du
etą. P-lė O. Mikutaičiutė sa
kė eiles — “Pabrango Degti
nė.” P-lė O. Čiginskaitė ir 
p-lė C. Migauskaitė vaidino di
jalogą “Dvi Sesutės.” pui
kiausiai atliko savo roles. P. 
J. Čižauskas sudainavo — 
“Jau Slavai Sukilo.” P-lė M. 
Landžiutė, p-lė O. Čirvins- 
kiutė ir p-lė J. Steponkaitė vai
dino vieno veiksmo komediją 
“Mat Ko Reiks;” vaidinimas 
išėjo prastokai, gal būt gerai 
neišsilavino. P. P. Zatavec
kas sakė monologą “Redakto
rius.” P-lė J. Grigaičiutė pa
sakė eiles. P. V. Kušlevičius 
sulošė “Žydo Monologas;” lo
šimas išėjo gerai. P-lė C. Mi
gauskaitė deklemavo eiles — 
“Ūžia Giružė.” P-lė O. Či
ginskaitė sakė eiles — “Var
ginga Tėvynė.” Su tuom va
karėlis užsibaigė.

Labai patiko publikai vaka
rėlis, nes AVorcesterio jaunos 
mergaitės kaip lakštutės savo 
balseliais žavėjo susirinkusius.

Bimbalas.

BRIDGEPORT, CONN. 
Darbai gerai eina. 
Vargas su butais.

Darbai čia gerai eina. Lig
šiol jokių čia streikų nėra.

Šokiai, baliai, vakarai ren
giami kas nedėlią o kartais 
net po du. Mat kiekviena 
draugija rūpinasi savo kasą 
pripildyti.

Prie visų patogumų čia var
gas ypač su vienu dalyku — 
sunku gauti butas. Pavieniai 
šiaip be taip susiranda, bet su 
šeimyna vargas. Negaunant 
stubų, kitos šeimynos nei ra
kandų nežino kur padėt. Ki
tų moterys su kūdikiais “poor 
house’se” patalpintos. Lie
tuviškos moterėlės apie “bur
dingierius” visai “nekierina.” 
Sako, vienas išeis, du, trys 
ateis.

ryto tiek. Kad ir nedaug bu
vo, o ir iš tų dar liko keletas 
asmenų neišklausytų dėl laiko 
stokos. Todėl likusieji labai 
apgailestauja, kad negalėjo 
prieiti išpažinties, nors vieną 
sykį į metus. Gerbiamas 
kun. pasakė du pamokslu lie
tuviškai ir vieną lenkiškai, nes 
ir lenki} yra keturios šeimy
nos. Vakare susirinkom ne
mažai lietuvių į anglų bažny
čią Kiti kiek bažnyčioj pa
buvę spruko skistymėlio ieško
ti. Mūsų valstiją kad ir sau
sa yra, bet žmoneliai suranda 
sau šaltinius, kur tos prakeik
tas skistymėlis užsilaiko. Di
delis apsileidimas yra pas mus, 
o tai vis dėl šlamštų pasekėjų. 
Prisiskaitę anų ir nurodytu ke
liu eina. Yra net tokių, ku
rie turi vaikus, bet augina 
kaip kokius gyvulius, be jo
kio krikšto ir net po kelius me
tus jau tie vaikai turi, o netu
ri dar vardo; vieną dieną vie
naip vadina, o kitą dieną ki
taip. Tai vis “Šakės” ir ki
tų šlamštų pasekmės. Pas mus 
nesimato nėjokio veikimo. Gy
venam, kaip kokiam urve už
daryti. Mūsų katalikų visas 
nusiraminimas yra, kaip atva
žiuoja kunigas lietuvis. Iš
girstam tuomet savo prigimtoj 
kalboj pamokslą, nors ant me
tų vieną sykį, nes labai toli 
nuo didžiųjų kolonijų. Dau
gelis nei tos svarbios valandos 
nesupranta. Kaip paragini 
ar pasiklaus! kodėl nėjo prie iš
pažinties, tai prišneka visokių 
nesąmonių, ir išjuokimų ten
ka išgirsti. Matot, koks di
delis mūsų apsileidimas. Bė
da mums millinakiečiams, nes 
per anuos ir mums tenka gėdą 
nukentėti. Čia nėra nėjokios 
katalikiškos organizacijos, ku
ri šiame svarbiame momente 
galėtų šį-bei tą nuveikti nau
dai tėvynės, kuomet yra dide
lis skurdas ir ašaros. Yra S. 
L. A. 26 kuopa, bet ir ta nekaip 
gyvuoją turi keletą narių; 
prie jos beveik visi šlamštinin- 
kai ir priguli, o katalikai ne
nori maišytis su jais. Čia pa
reina daugybės visokios pa
kraipos laikraščių: “Darbinin
kas,” “Draugas,” “Kata
likas,” “Amerikos Lietuvis,” 
“Lietuva” ir kiti visoki, ku
rių neminėsiu. Darbai eina 
neperblogiausia, naktimis dar
bo valandos 8, o dienomis 9, į 
tris permainas. Yra popieros 
dirbtuvė, kuri iš medžio po- 
pierą gamina; užmokesnis ne- 
perblogiausias, nuo 23c. iki 
61c. į valandą. Darbininkų 
dirba apie 11 šimtų visokių 
tautų. Daugiausia prancūzai 
ir italai. Miestelis nedidelis, 
turi 5 tūkstančius gyventojų. 
Katalikų yra į 2 tūkstančiu. 
Tai tokis mūsų gyvenimas ir 
mūsų maža kolonija.

J. Butenaičia.

mingos ateities!
Į Tautos Fondą aukojo se

kanti:
Po $1.00: — Kaz. Nevie-, 

domskas. Juzefą Neviedoms- 
kienė ir P. Giedraitė Po 50c. — 
P. Buzevičius, Jonas Indrilai- 
tis, K. G r anie kas, S. Ambro- 
sas, J. šešeikis, A. Kubilius. 
Po 25c. — S. Samanauskas, O. 
Balčiūnaitė, M. Grigaliūnienė, 
P. Pinigis, J. Baltrūnas, M. 
Braškaitė, P. Jakimavičiutė, 
12c. — K Markevičius. 10c. — 
S. Vaitiekūnas. Po 5c. E. Ba- 
skaitė, P. Barškaitė, M. An- 
driliunaitė. Su kitomis viso 
$9.31.

B. O. Markevičiūtė.

N0RW00D, MASS.
Pavasariui prašvitus žmo

nės pradeda judėti, darbuotis 
kaip kas išmanydamas. Vi
sos draugijos, parapija ir kuo
pos per savo susirinkimus nu
tarė darbuoties: vieni teatrus 
mokinasi, kiti piknikus ren
gia ir tt.

Ir moterys lenktyniuoja, ki
tiems nepasiduoda. Neperse- 
nai buvo perstatyti p-lės U. 
Gurkliutės veikalai, kurie la
bai publiką prijuokino. Da
bar rengiamas piknikas, kaip 
girdėjau, ant 10 birž. ant 
Dean pievos. Tai vis mūsų 
sesers ir motinos, kurios su
prato reikalą organizacijos ir 
sutvėrė pašalpinę draugiją N. 
P. Panelės Šv. Tiesa reikia 
stebėties jų darbštumui.

Pirmiaus, pakol dar nebu
vo minėtos draugijos sakyda
vo: “Ar-gi bobų darbas tverti 
draugijas, rengti teatrus, vi
sokius pasilinksminimus? Jos 
neturi gabumo ir jos gali su 
vyrais susidėti.” Dabar sako: 
“Nedirbk, tai nemokėsi; tin
gėk, tai negalėsi,” valio kata
likėms N. P. P. Šv. Dr-jos na
rėms! Geriausios kloties ir pa
sisekimo!

Vieversėlis.

P. S.

MILLINOCKET, MAINE.

Naujos kolonijos “at
radimas.”

. Ši maža kolonija nėra mūsų 
visuomenei žinoma. Dėlto, kad 
joj nėra veikimo, taip kaip 
užmirus. Lietuvių yra apie 
100. 26 d. gegužio pas mus
atsilankė gerb. kun. A. Daugis 
iš Norwood, Mass. išklausy
ti mus išpažinties, už tai gar
bė jam nuog mūsų lietuvių ka
talikų. Nevisi vienok susi
pratę; nevisi ėjo prie išpažin
ties: iš vakaro apie 10 ir iš

ATHOL, MASS.

Vestuvės.

29 d. gegužio apsivedė Ka
zimieras Neviedomskas su p-le 
Juzefą Lauškaite. Vestuvės 
nors neperdaug blaivios, bet 
buvo gražios. Jaunimas žai
dė tautiškus žaislus. Buvo ir 
šokių.

Nepamiršta nei savoji tėvy
nė. Jaunavedei paraginus sa
vus svečius, Tautos Fondui 
aukų sumesta $9.31.

Kazimieras Neviedomskas 
yra darbštus ir doras vaikinas. 
Prie draugijų, rods, neprigu
li. P-lė Juz. Lauškaitė pri
guli į pašalpines draugijas, 
taip-gi yra Liet. Vyčių kuopos 
narė. Nemažai yra pasidar
bavus Tautos Fondui.

Linkėtina jaunai porelei lai-

W. FITCHBURG. MASS.

28 d. gegužio Šv. Kazimiero 
Kar. Dr-ja surengė prakalbas. 
Kalbėjo p. J. J. Ramanauskas 
iš So. Boston, Mass. Gvilde
no abelnai draugijos ir darbi
ninkų reikalus. Ragino prie 
draugijų rašyties. Paragini
mo keletas paklausė ir prie dr- 
jos prisirašė.

Į prakalbas atsilankė ir so
cijalistai. Jų “lyderis” pra
dėjo triukšmą kelti, bet liko 
prašalintas, tad viskas gražiai 
užsibaigė. Po prakalbų likę 
socijalistai įvairius klausimus, 
kėlė, bet tokius nerimtus, kad 
patys ant juoko išsistatė. Prieg 
tam ir kalbėtojas jiems gražiai 
atsakė.

Žmonių buvo pusėtinai.
A S. S.

NEW BRITAIN, CONN.

Vakaras.

Liet. Vyčių 42 kuopa 25 d. 
gegužio surengė gėlių balių. 
Buvo labai linksmas ir gražus. 
Gal pirmą sykį tiek daug žmo
nių ypač jaunuomenės prisirin
ko. Dainelės, deklemacijos, 
žaislai buvo gražūs.

Nėr abejonės, kad kuopa iš 
to viso pelnys: kasa ir nariais 
paūgės.

Nesinori praleisti vieno ne
malonaus dalyko. Į balių atė
jo ir vaikų, matyt padykusių. 
Tie į salę atsinešė, kaž-kokio 
smirdančio kvapalo ir salėj 
paleido. Prisiėjo publikai ant 
kokių dešimts minučių iš salės 
išsinėšinti. Toks vaikų išdy
kumas, tai pasekmė tėvų ne- 
prižiūrėjimo.. Tėvai, labiau 
dabokite savo vaikus!

Korespondentas.

CHICAGO, ILL.

West Sidėj vakaras.

Gegužio 27 d. Lietuvos 
Brolių ir Seserų Dr-ja Melda- 
žio salėj surengė vakarą Vai
dinta buvo komedija “Nesi
priešink.” Vaidino dramatiš
kas skyrius ir gan gerai atliko, 
nežiūrint, kad buvo ir silpnes
nių vietų.

Vaidinimui ir kitiems prog- 
ramo margumynams užsibai
gus buvo šokiai. Viskas būtų 
gražiai, jei ne vienas dalykas: 
matėsi daugelis prie baro svy-

. r%



“DARBININKAS.” 3
* ruojant. Reiškia, vakaras 

buvo girtas.
Publikos buvo neperdau- 

giausiai.

darbuotis!
Pasvilptspaniis.

Stasys.

PHILADELPHIA. PA.

Piknikas.

Šv. Antano dr-ja kas metai 
rengia pikniką. Ir šiemet to 
papročio neapleido. Pikniką, 
ant tyro oro išvažiavimą suren
gė 30 d. gegužio.

Parkuosna, kur buvo pik
nikas, žmonių buvo pilna. Iš 
pradžių viskas gražiai buvo. 
Užkviesti svečiai linksminosi. 
Čia pat base-ball (svaidinį) lo
šė. Vieni base-ball tėmijo, 
kiti rudį, degtinę traukė, tre
ti cigarus smalino. Maniau, 
kad gal iki galui taip užsi
trauks.

Bet štai pasigirsta šauks
mai, moterų, vaikų klyksmas. 
Įsikaušę mat susivaidino ir be
matant vienas kraujais apsipy
lė. Pribuvo “dėdės.” Žiūri, 
žmogus peiliu surėžytas, krau
jais apsipylęs, kad nei pažin
ti negalima. Kaltininkas už 
savo darbą, matyt, nei gele
žinio medalio nesitikėjo, tad 
nėrė į miškus ir po šiai dienai 
tebesisl apsto.

Tai vis degtinės, rudžio 
darbas. Nejaugi negalim sa
vų pasilinksminimų nublaivin- 
ti? Metas, oi metas!

Iš pikniko grįžtant.
Dar vienas juokingas nuoti- 

kis. Begrįžtant iš pikniko 
jaunimas pradėjo lietuviškai 
dainuoti. Vienas svetimtau
tis klausės, klausės ausis pas
tatęs, galop klausia, kaip čia 
dainuojama. Paaiškinta jam, 
kad lietuviškai. Kaip nepra
dės jis šokinėti, gird, kodėl 
vokiškai nedainuojama. Pa
sirodė, kad tai būta karšto vo
kiečio. Vos benuraminta jį, 
paaiškinant, jog dar neviskas, 
jei vokiečiai Lietuvą užėmė. 
Visvien vokiškai neprivers 
dainuoti.

Atsiprašau, tokius menk
niekius rašydamas.

Krūmų Kiškis.

ATHOL, MASS.

Lietuviai juda.

Atėjo pavasaris — ir viskas 
atgimė, sujudo. Tik mūsų 
korespondentai kaž-ko sutin
go. O rašyti, rods, būtų a- 
pie ką.

30 d. gegužio Aušros Vartų 
dr-ja apvaikščiojo savo metinę 
šventę. Nariai, pasipuošę 
draugijos ženklais išklausė šv. 
Mišių. Bažnyčioj buvo ren
kamos aukos dėl karės nuken
tėjusiųjų. Surinkta $29.32.

Per p. Kaz. Neviedomskio 
vestuves surinkta $9.31.

Tą patį vakarą šv. Pran
ciškaus dr-ja surengė prakal
bas. Kalbėjo kun. Aug. Pet
raitis, daugiausiai apie drau
gijų naudingumą. Per pra
kalbas buvo renkamos aukos.

Surinkta $23.93.
Aukojo:
Po 2 dol. — kun. A. Petrai

tis, P. Kripaitis.
Po 1 dol. — A. Vaicekaus

kas, R. Kumštis, J. Manstavi- 
čius, J. Andriliunas, V. Ši- 
monaitė, O. Tamošauskaitė, A. 
Dovidonis, 
Vidugirs, 
Kavuolis, 
liesis, A. 
tas.
vinas, 
Valaskas, VI. Matulis, K. Vai- 
žmužienė, S. Žebrytė, A. Gri
galiūnas.

Po 50c. J. Poviliūnas, J. Pu
sčius.

Išviso tą dieną aukų sumes
ta $62.56.

Turiu dar paminėti, kad y- 
pač gražiai laike prakalbų de- 
klemavo p-lė M. Andriliunaitė. 

Gailiunas.

J. Gasiunas, St. 
P. Tamošiūnas, P. 
Pr. Pinigis, S. Ku- 
Ambrasas, R. Ša- 

Aug. Laučkienė, K. Lit-
J. J. Tamošauskas, K.

BROOKLYN, N. Y.

Mockus brooklyniečius 
demoralizavo.

31 d. gegužio brooklyniečius 
atlankė didžiausis velnių par
davinėtojas ir tokių vadas — 
Mockus. Tam palaido liežu
vio žmogiukui prakalbas su
rengė net “Apšvietos” (sic) 
dr-ja.

Per prakalbas Mockus sten
gėsi žmonėse užpūsti tikėjimo 
kibirkštį. Jau ir trypė ir 
spardėsi, o liežuviu mus ko 
neužplakė. Kolio jo kam tiki
me, lygino prie gyvulių, nes, 
esą, ir tie “tiki.” Visu lai
ku tikintiems kuoskaudžiausia 
taikėsi uždrožti. Carų, po
piežių, vyskupus, kunigus ir 
tikinčius parapijonus į kupetą 
sukrovė ir jau kad lojo, tai 
lojo. Dievas esą netikęs, švent
raštis niekai. Bet kur čia ble
vyzgas išskaitliuosi!

Dauguma galo pliovonių ne
laukdami pradėjo skirstyties. 
Mockus ir raštpalaikių buvo 
atsivežęs, mėgino pardavinė
ti, bet niekas nepirko.

Tas-pats.

SCRANTON, PA.

Chorų vakaras.

Keturi susivieniję chorai: 
■Serantono,Wilkes-Barre, Pitts- 
ton ir Kingston, gegužio 30 d. 
Auditorium salėj surengė va
karą. Buvo perstatytu du vei
kalu “Lietuviškas Milijonie
rių” ir “Consilium Faculta- 
tis.”

Kadangi vaidintojai buvo 
rinktiniai, tai ir veikalų pas
tatymas gražiai išėjo. Gerą 
vaidinimą galima jau ir iš to 
.suprasti, kad nors perstaty
mas užsitęsė gan ilgai, bet 
publika koramiausiai užsilai
kė.

Perstatymui užsibaigus, bu
vo šokiai, užsitęsusieji iki 12 

v vai. nakties.
Žmonių buvo daug; žinoma, 

ir pelno bus.
Dieve, padėk jaunuomenei

vai pasileidę tikėjime, prisis
kaitę “Keleivių,” “Laisvių” 
ir kitų cicilikų šiukšlių neken
čia savo kunigo ir savo vaike
lius siunčia į airių mokyklas 
ir tenai šiaip taip priveda prie 
Komunijos, o kaikada patys 
užeina į bažnyčią pažiopsot. 
Tokius kunigai pradeda pa
žint, kaikada ir pasikalba 
apie prigulėjimą prie parapi
jos, kiek gali susikalbėt arba 
savo vaikams tarpininkaujant. 
Kiti gyvena arti airių bažny
čios, tai išryto nueina ant šv. 
mišių, o visą dieną namie ar
ba kur po laukus važinėjasi. 
Į savo bažnyčią neina, tik ka
da koki nelaimė arba velykinę 
atlikt. Tie-gi, kurių vaikai 
priėjo airių bažnyčioj prie ko
munijos nieks daugiau apie 
juos nežino ar kada eina išpa
žinties ar ne. Tėvai patys ap
sileidę, o apie vaikus nieko 
nežino. Pažįstu tokių vaikinų, 
kurie ėjo į tas mokyklas. 
Dabar blevyzgoja ant Bažny
čios ir Dievo ir neina ant šv. 
mišių. Kuomet nueina pas 
airių kunigą su krikštu ar ki
tu kokiu reikalu, tai jį gana 
gerai žino, nes lankė mokyklą, 
buvo prie komunijos toj para
pijoj, tad kunigai neabejoja 
apie jo katalikystę ir išpildo 
jiems visas apiegas, kaip ge- 
riausiems katalikams.

Dar kiti lietuviai lenkiasi 
savo bažnyčios, praeina pro sa
vo ir eina į airių. Užklau
sus delko taip, sako ten baž
nyčia gražesnė, ten pamaldos 
trumpesnės, greičiau namon 
pareini, ten kunigas nebara 
žmones. Tai toki išsiteisini- 
mai. O nežino, kad savo ba
žnyčią skriaudžia ir savo tikė
jimą išstato ant pavojaus, tau- 
tą-gi stumia pražutin. Gaila 
klaidžiojančiu!

J. P, K.

1.77
13.24
16.76
13.10
6.72

40. Repečka Jonas
41. Rutkauskiutė Marė
42. Rutkauskiutė Zofija
43. Savulienė Ona
44. Stoniutė Jieva
45. Stepanavyčiutė Teofilė 9.14
46. Steponavičiūtė Alena 14.62
47. Stipokiutė Franė
48. Sakalauskiutė Jieva
49. Svistak Helena
50. Trunčiutė Uršė
51. Tareiliutė Alena
52. Tareiliutė Teresė
53. Urboniutė Barbora
54. Vičkačka Motiejus
55. Verseckas Tamošius
56. Vaiciekavyčiutė Katrė 6.80
57. Vilkišiutė Marė 1.74
58. Vaiciekavyčiutė Vik-

toria 8.27
59. Voveriutė Marcelė 12.48

7.13
16.57
4.00

20.90
3.90
2.10
8.35
6.78
5.40

Liudvisė Kubilienė
(Tamulevičiūtė)

BROOKLYN, N. Y.

Išvažiavimas?
gra-Gegužio 30-tą d. buvo 

žus išvažiavimas L. Vyčių 41- 
mos kuopos vaikų skyriaus. 
Tą išvažiavimą surengė p. J. 
Zėrolis M. ir O. Šalikliutės ir 
jų draugės. Išvažiuota Pros- 
pect Parkan, kur vaikai tu
rėjo progos pasilinksmint. Vai
kučiai mokėdami daug lietu
viškų žaislų, palinksmino ne 
tik lietuvius, kurie ten buvo, 
bet ir svetimtaučius. Dai
nuojant ar ką kitą darant gra
žiai sutaikė. Žmonių kelios 
eilios buvo apstoję. Ar ne
būtų puiku, kad dažniau būt 
galima taip pasigerėti. Garbė 
už vaikučių išlavinimą mūs 
kuopoj turime atiduoti p. J. 
Zeroliui, nes jis per kiek lai
ko mokina vaikų skyrių 41-os 
kp. kas panedėlio vakare ir 
kartais kelius sykius į savai
tę. Mums reikia daugiau to
kių darbščių vaikinų ir mer
gaičių, nes tokių niekad nėra 
perdaug.

Vėjalis.

BALTIMORE, MD.
Čia prie Spaudos draugijos 

kp., susitvėrė vaidintojų sky
rius ir pasivadino “Varpas.” 
Nieko nelaukdami surengė pa
statyt scenoje “Užburtą Kuni
gaikštį,” kas ir įvyko 29 d. 
gegužio. Pats vaidinimas ne
blogai išėjo, tik vaidintojai 
pavargo, nes tą vakarą buvo 
šiltas oras. Pradžioje trum
poj prakalboj Pr. Juras nuro
dė tos draugijos tikslą, kad 
“Varpo”, užsibriežta svarbus 
veikimas ir rūpinsis baltimo- 
riečiams kuo daugiausia nau
dingų vakarų parengti. Vai
dinimas buvo juokingas. Per
traukose J. Balionis pasakė ke
lias juokingas deklemacijas. 
Publika buvo užganėdinta. Tik 
gaila, kad nedaug žmonių bu
vo apie 150 asmenų. Pelnas 
buvo skyriamas pusiau nuken
tėjusiems nuo karės ir tai pa
čiai draugijai dėl scenos drabu
žių įsitaisymo.

v •

J. P. K.

Nemalonus apsireiškimas.

“Darbininko”, 62 num. p. 
Parapijonas apgailestauja, kad 
airių kunigai gaudo lietuvius į 
savo parapijas. Tai tikrai skau
dus apsireiškimas, bet tik nėra 
reikalo kunigus kaltinti už tai. 
Čia patys lietuviai kalti. Tė-

Dėdės Jackaus kampelis.
Dėdės Jackaus 

patarimai.

AUKOS TAUTOS FONDUI.
Garbingasis kun. Jonas O- 

lechnavyčius iš Loįvell, Mass., 
išsirūpino geg. 20, 1916, t. v. 
“Tag Dav” lietuvių nuo karo 
nukentėjusių sušelpimui. Aukų 
rinkėjų buvo vos 62 asmens, 
didesnė dalis vaikai. Tarp 
aukų rinkėjų randame ir kun. 
J. Olechnavyčiaus pavardę. 
Aukų rinkėjai visi kartu surin
ko $603.50. Lėšų buvo $35.40. 
Pelno $568.10.

Laike kun. F. Kemėšio pra
kalbos surinkta $23.15.

Viso labo $591.25 .
Gerb. kun. J. Oleclinavyčius 

prisiuntė bankinį vekselį Dr. 
A. K. Rutkausko vardu už 
$591.25, kuris likosi perduo
tas T. F. raštininkui, dėl pasi
žymėjimo savose knygose ir 
dėl persiuntimo T. F. iždinin
kui.

Štai seka aukų rinkėjų var
dai pavardės ir kiek 
ko:
1. Arnatkevyčiutė Ona.
2. Artakevyčiutė Franė
3. Bujutė Julė
4. Bujutė Juzė
5. Barisiutė Mikalė
6. Blažoniutė Monika
7. Bujutė Julė (vyresnė)
8. Bingelis Feliksas
9. Balevyčiutė Julė
10. Bale vyčius Juozapas

(5 metų amžiaus)
11. Biekšiutė Julė
13. Barisiutė Ona
14. Ceniutė Domicėlė
15. Dubinskas Antanas
16. Diškevyčiutė Franė (13

metų 28.16
17. Diškevyčiutė Ona 4.88
18. Drazdauskas Antanas 10.60
19. Damkevyčiutė Bronė
20. Gudelis Bernardas
21. Gudelienė Jieva
22. Jakštaitė Petronė
23. Jaroš Helena
24. Kandrotienė Mikalina 8.12
25. Karsokas Juozapas
26. Karsokaitė Monika
27. Kvietkauskiutė Jad

vyga
28. Kochanskienė Petro

nėlė
29. Keriutė Antosė
30. Kastanauskaitė Alena 9.95
31. Kosteskiutė Juzė
32. Keras Kazimieras
33. Marcinkevičiūtė Rožė
34. Narinkevičiutė Juzė
35. Narinkevičiutė Franė 14.17
36. Olechnavyčienė Stasė 17.94
37. Kn. J. Olechnavyčius 43.30
38. Pigaga Anzelmas
39. RepeČkiutė Marė

Maksimilijonas T. Kubilius.
Nariai Vyčių I kuopos ir 

uolūs veikėjai lietuviu tarpe, 
apsivedė gegužio 28, 1916, Šv. 
Roko bažnyčioje. Jaunųjų tė
vai draugams pietus surengė 
Šv. Roko svetainėje.

Pabėgėlis Aleksandra Jaki-
sūnaus

Atsi-

surin-

$ 9.04
3.40
5.05
9.08 

.98
1.95

19.94
1.11

11.27

13.72
6.83
3.32 

14.00 
11.16

8.67
3.69
7.63

11.59
1.65

11.68
1.50

47.79

12.12
1.76

3.90
6.45
6.10
2.50

6.37
12.87

mavičius paieško savo
Jokūbo Jakimavičiaus, 
šaukti šiuo adresu: 

Der. Cholstovo,
Grodnenskoi gub., 

Volkov. uiezda, 
Zalvenskoi volosti.

Dėde Jackau: —
Visi cicilikai kreipiasi į 

Tave ieškodami laisvų mergų. 
Ar negalėtum Tamsta jiems 
nurodyti, kad vely kreiptųsi 
į Laisvų Gaspadinių Kliubą. 
Tiesa, ten priguli bobos, o ne 
mergos, bet kadangi jos yra 
laisvų pažiūrų, tai lengvai ga
li nuo savo vyrų parunyti ir 
laisvą gyvenimą vesti. O mums 
nereikėtų labai brangiai mokė
ti “Keleiviui” už tuos mergų 
paieškojimus. “Keleivį” ga
las nerinks, nes jau ir taip 
per daug pralobo.

Laisvas “Keleivio” Vaikas. 
“Keleivio” Vaikeze: —

Aš bečynu iš visos de Bo- 
gačevskio advokatiškos ma
kaulės, kad tik vienas Dėdė 
Jackus ir tegali cicilikams nu
rodyti, kur galima susiieško
ti laisvų mergų ar bobų. Apie 
laisvųjų gaspadinių klibą jau 
Dėdė Jackus ir tuomet žinojo, 
kuomet jos vieno lietuviško 
“žurnalisto” prašyte prašė iš
perti kokiam tai šelmiui kuni
gui kailį už jų laisvųjų pažiū
rų papeikimą. Sako, bobos 
netoli “Ateities” redakcijos 
jam ir pirago su suriu padova
noję, by tik gerai parašytų. 
Gi Dėdė Jackus ir be sūrio ir 
be pirago gali cicilikams para
šyti, kad laisvųjų bobų kliube 
pigiausia galima laisvą pragy
venimą padaryti. Tik reikia 
sykiu su jomis uždainuoti: — 
— Mes laisvojo kliubo bobelės, 
esame, kaip tikros avelės; 
Neklausom katalikų kunigų, 
tik ieškom laisvųjų Raulų.

So tokiomis bobomis Dėdė 
Jackus neatsisakyti} džiko pa
šokti.

likui” suvalgyti už pakutą tų. 
kiaušinį, kurį St. Louis cici- 
likai sukalė savo ragais. (Ačiū, 
ačiū tau sunaici už patarimų. 
Kaip cik vienų tokį kiaušinį 
sudėjo Bostono “Keleivis.” 
Galės St. Louis cicilikai jį ir 
nuryc už Dėdės Jackaus ypa
tos išnevožijimų. Dėdė Jac
kus).

Ez-Cidlikas.

PRAŠYMAS.
Gerbiamas Dėde Jackau: —

Prašau Jūsų Malonybės man 
patarti ir duoti rodą kaip išriš
ti šį sunkų klausimą:

Esu 30 metų amžiaus vaiki
nas, turiu kapitalo apie 1000 
dolerių ir gerą darbą, už ku
rį į savaitę moka 22 doleriu, 
blaivus, Europoj baigęs mies
to mokyklą. Esu gerai susi
pažinęs su gyvenimu ir prie to 
geras katalikas.

Norėčiau rasti sau žmoną, 
kuri būtų darbšti, blaivi ir 
žmonių neapkalbinėtų. Da-

bar-gi kur nepažiūri vis tos 
moterėlės liežuvėliais kala, o 
neretai ir zalatija, o sykiais 
ir degtinę patraukia. Apie 
švarumą tai nėra ko ir sakytu 
Patark, kaip galėdamas, Dė
de Jackau!

Su pagarba
Žinai Kas.

Pas Dėdę Jackų tokių mote
rų nesiranda. Cicilistės ne
moka būti nei darbščios, nei 
blaiviomis, nes nėra ir kada. 
Joms kasdieną reikia eiti ant 
diskusijų, gud taimo, prie 
bačkutės prisidėti ir daug ki
tokių cicilikiškų darbų atliktu 
Jei esi geras katalikas, tai la
bai blogai darai lįsdamas į a- 
kis cicilistų karaliui Dėdei Jac
kui. Pas Dėdę Jackų tik cici- 
listai gali apsipačiuoti. Ku
nigas Dūda prie savo cicilikiš- 
ko altoriaus katalikų tepriima. 
Jei ieškodamas sau pačios, 
dairysies po Dėdės Jackaus 
kampelį, tai ir pasensi nerasi.

Geriaus pasižvalgyk po ka
talikiškų tėvų šeimynas, aš be
čynu ne vieną sau tinkamą 
mergaitę surasi.

Dėdė Jackus.

: r

Dėdė Jackus.

"DARBININKE“ GAUNAMOS

T. FONDO BLANKOS

Paieškau ukvatninko prie 
žuvavimo. Pirmą mėnesį mo
ku 30 dol., toliaus — daugiaus. 
Darbas lengvas. Atsišaukti: 

Andrew Lukas
411 Freeport St., 

Dorchester, Mass.
(Uta. num.).

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

Leonas Lingis
317 E. 116-th St. 

Kengsington, UI.

PARSIDUODA FORNICIAI.

Parsiduoda 6 rūmų forničiai: 
gražūs pijanai, 6 kamodSs, 4 lo
vos ir kiti reikalingi šeimynai ra
kandai. Gera proga ingyti ge
ros rakandus. Pasiskubinkite 
atsišaukti, nes forničių savinin 
kai tuojaus apleidžia So. Bostoną.

Kreipkitės šiuo antrašu:
JONAS WITRAKIS,

663 Fourth St., So. Boston, Mass.

Pačios grožybė neapsidžiau
gsi.

Pieno palieto visos’ katės 
laižo.

* . . - -e _ . » ' < •’ » b

DĖDEI JACKUI 
PRANEŠIMAS.

Godotinas Dėdžiau Jackau: 
— Tu baisiai tpai apgautas (O 
kas tau apie tai pranešė, gal 
Varnių Pelėdienė? Dėdė Jac
kus). Cha. cha, cha!!! (chi, 
chi, striukum-bukum! ku-ku- 
rieku! Na ir kas toliau. Dėdė 
Jackus). Na, nors sykį ir ta
ve Jackuti pafūlino (Never- 
mai. Tas dar neužgimė, 
kas Dėdę Jackų į durnius iš
vestų. Dėdė Jackus). Do
vanok už juokus, bet kaip ne
sijuokti (nors plyšk iš juoko, 
o kas man galvoj. Dėdė Jac
kų), kad tu kuomandriausias 
(aš bečynu, kad esu ne tik 
mandrus, bet ir razumnas. 
Dėdė Jackus). Net pats pri
sipažįsti, kad tau meluoja, 
nes tavo kampelyj rašoma: — 
gal ir tu toks pats melagius, 
kaip ir visi tavo draugai cici
likai (še tau, boba, pelų pū
ras! O tu gal manei kad cici
likai teisybę sako. Tokių žmo
nių cicilikiškame rojuj ant že
mės ir už pusę cento nenupirk
si. Dėdė Jackus). Dalykas 
štai kame: (Greičiau, nes lig
šiol nieko nesuprantu. Dėdė 
Jackus). Vienas cicilikas iš 
St. Louis, Mo. pranea tau, kad 
St. Louis’o giedoriai gagarinės 
choro žavejančiai šaukia: —

Ci-ci-ci-ci-meskim nuo senų
[kiaušinių,

Ir sukulkim juos savo ra-
[gais;

Mums nereikia šventosios
[teisybės,

Mes gyvenam kaip monkės 
[vaikai.

Tai aiškus melas (Tai cikra 
pravdzyvascis Dėdė Jackus), 
tai melas (Dži! Tai visai ne 
melas, o tik cicilikiška skaba- 
putra. Dėdė Jackus.) Cicili
kai anuomet šitaip dainavo 
(Baigaš. tai kodėl iš syk to 
nesakei. Dėdė Jackus):

—Ci-ci-ci-cicelius meskim
[nuo kuprų, 

Ir tedrasko juos mūsų ragai! 
Mums nereikia nei kokių 

[drabužių 
Nes mes esam juk monkės 

[vaikai! 
Dėdžiau Jackau, už tas 

melagystes paliepk tam “Cici-

Naujas Veikalas
Surengtas Vienam Balsui ir Piano

MEILE

s

Imant nemažiaus, kaip 100 tuzinų, atiduodame 
po 4 centus.

Kiekvienas skyrius lai parsitraukia iš “Darbininko” 
Spaustuves tiek tuzinų, kiek šeimynų jų kolonijoj 

intraukta į aukų rinkimą Lietuvos reikalams.

agal Sumanymo tos blankos reikės mainyti 
mėnuo. Todėl atspauzdinome įvairių 
varsų ir pardavinėjame tuzinais. 

Tuzinas 5 centai.

KURIAS NURODĖ TAUTOS FONDO VALDYBA.

i

Jau išėjo iš spaudos
Muzika A. Aleksandravičiaus. 

Žodžiai L. Šilelio.
Kaina 40 centų. ...

Glima Gauti “Darbininko” knygyre
Pinigai galima siųsti krasos ženkleliais.

g “Lietuvių Balsas
8 LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tau- 
g tos sąmonę ir stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktų ka- 
B5 ro pabaigos.
iŠ LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulin- 
8 ties; jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimo- 
H kyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nesi- 
g gabenti grįžtant tėvynėn nieko, kas žemina mūsų tautą.

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti 
8 tautiečius viena tautos ir tėvynės meilės juosta ir paruoš- 
g ti kiekvieną lietuvį, kad, kaip tik paliaus žvangėję 
g ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pa- 
Š virtusi per karą dirvonais, prirausta duobių ir griovių, 
8 laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai — 

aptveriami, n -
IJETUVTŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuo- 

S pigiausia kaina skelbimus-ieškojimus, grąžina tėvams 
8 vaikus, vaikams tėvus, padeda surasti nuklydusius bro-
8 liūs, seseris, gimines ir pažįstamus.

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 
g 9 mėnesiams 3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų)
9 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap.; vienam mėne-

Isiui 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 puslapį į keturias skiltis) prieš tekstą — 60 
kap.; po teksto — 30 kap. Pabėgėliams, ieškantiems gi
minių arba darbo petito eilutė po teksto — 10 kapeikų. 
Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 cent. 
petito eilutė, giminių ieškantiems po teksto 10 centų 
petito eilutė.

{^Lietuvių Balso adresas:
Petrograd, Baskov 29.



4 “DARBININKAS”

Vietines žinios.
KRIAUČIAI VIS TEBSTREI- 

KUOJA.

Keletas savaičią atgal išėjo 
ant streiko apie 4.000 kriaučią, 
kad išgauti padidinimą algą. 
Šiomis dienomis kitos \Vare 
houses drabužią sankrovos 
prižadėjo duoti tokias algas, 
kokias gavo metai atgal. Tai
gi ir sugrįžo kai-kurie darbi
ninkai. Bet su kitom sankro
vom negalima padaryti sutartį 
nes svarbiausiai jie bijosi uni
jos. Užtad kad jie paskui ne
turės tiesos prašalinti darbi
ninką iš darbo, ką jie darė 
ikišiol. Šis streikas ištikrąjtj 
galės pasilikti pavyzdžiu vi
siems, nes visi išėjo iš darbo 
vienybėj, o kas svarbiausia 
neatsirado streiklaužią, kurie 
gerą darbą suardo.

KIEK SUŠELPĖ ŠEIMYNŲ.
New York. — Labdarybės 

ir Pataisos organizacijoms kal
bėjo sekr. Riley. Pasakė, jog 
iš 6 didžiąją labdaringąją dr- 
ją per pereitus metus pašelpos 
išmokėta 50.000 šeimyną. Ji
sai išrodinėjo, jog dabartiniais 
laikais pusėtinam pragyveni
mui darbininkas turįs pačią ir 
3 kūdikius privalo algos gauti 
$900-$1.000. Tokia šeimyna su 
tiek algos galės surišti galą su 
galu.

SUJUDO.
Wilmington, Dėl. — Čia pra

sidėjo smarkus darbininkų ju
dėjimas. Atsibuvo keletas 
skaitlingi} mitingų, kuriuos 
surengė unionistai išaiškinimui 
unijų reikalų. Kalbėjo atsto
vai nuo darbo Federacijos.

Rep.
* ““' ■ ■—~

Pėtnyčios rytą- Bostono šv. 
Kryžiaus katedroje buvo įš
ventinimas į kunigus. Įšven
tino 18 jaunikaičių, o Į diako
nus 24. Tarpe tų įšventintas 
gerb. kun. F. Vermauskis, ge
rai žinomas So. Bostone 
moksleivių susivienijimo veik
lus narys.

GREITAI GALI IŠPILDYTI.
Suv. Valstiją avalinių ir ru

bli siuvimo firmos apreiškė, 
jog per 90 diemj galėtą apauti 
ir aprėdyti armiją nuo 2.000.- 
000 iki 3.000.000 kareivią. Sa
ko, kad valdžia užklausus tą 
firmą, kaip greit jos galėtą 
išpildyti užsakymus, jei rei
kalas ištiktą.

Rep.

DIDELĖS RIAUŠĖS.
Pėtnyčioj po pietij buvo di

delės riaušės ant Statė St., ku
rios sukėlė streikieriai ‘"Hod 
Carriers ir Laborers Union.” 
Daugelis žmonių likosi sužeis
ta. Bet buvo suareštuoti pen
ki vyrai, kurie samdė darbi
ninkus.

LAIMĖJO.
Newton, Mass. — Virš 100 

molderią streikavo ir paskui 
abi pusi nusileido. Darbinin
kai sugrįžo darban, o darbda
viai pažadėjo pagerinti sąly
gas.

Rep.

Artinas Seimai, kurie žada 
įvykti So. Bostone pirmą sa
vaitę liepos mėn. Visuose kam
puose juda ir lavinasi lošimuo
se, kad tik padaryti didesni 
įspūdį.

LAIMĖJO.
Streator, III. — Vulcan De- 

tining AVorks darbininkai ne
buvo susiorganizavę. Bet su
sitarė streikuoti ir geresniii 
algą reikaaluti. Sustreika
vo ir daug laimėjo. Darbo 
diena pamažinta pusvalandžiu, 
algos pakeltos 25 centais dieno
je, unija pripažinta ir dar ma
žesnių pagerinimą išgavo.

Rep.

Tėvai nepavelykite savo 
vaikams pirkti ice cream nuo 
italų, kurie mažučiuose ve
žimukuose pardavinėja jį ant 
gatvių, nes jų tas ice cream 
yra blogas ir nepadarytas 
švariai ir nuo jo tankiai gau
na vaikai difteriją, skarlatiną 
ir kitas ligas. Velyk dar ki
tą skatiką pridėti ir tegul kū
dikis nueina į atsakančią vietą, 
kur ice-ream yra užlaikomas 
švariai.

I

Rep. ..

ATVĖŽĖ DAUG ŽEMVU0- 
GIŲ.

Iš Maryland valstijos Į Bos
toną atgabenta 24 vagonai 
žemvuogią.

■

TAUTOSFONDO 
ŽENKLELIAI — 

geriausiai nusisekė pada
ryti Bostono firmai 

BOSTON BADGE C0.
Lietuvių tautiškos spal

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

UŽ 1 TŪKSTANTI - 
TIK $7.00.

Adr.
294 Washington Str., 

Tel. Rom. 629 
BOSTON BADGE CO.

Boston, Mass.

-

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius)

I Priėmimo valandos: —
|| NuoŽikiSpopiet. Nuo 7 iki 8 vakare

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

. gggg*" "-•JHEIIZ-B— I

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso jdyn« Gydo'viaokiaaf liga.
1-3 P. M. 7-9 P. M. Pri.kiruOLkin!u».

419 Boylston St., Boston, Mass.

i

Tel. So. Boston 294

DR. JOHN P. JONĖS 
Ofisą valandos

nuo 2 iki 4. nuo7 iki 9 po piet.
PHYZIKAS irSURGIJUS 

Speiališkai atlieka visokius blogiausius 
gydymus, ypatingai su alestromis. 

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

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

Savas Pas Savą Remkit Savuosius.

Mainai varnoms, priedai 
vaikams.

Parsiduoda grosernė su vi- į 
sais rakandais visai pigiai. 
Keturi kambariai prie jos, ren- 
da visai maža.

Dėl platesnių žinių kreipki
tės šiuo adresu:

W. Klein, .
283 C St., kampas Bolton St. į 

So. Boston, Mass.
(105-108)

Tel So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuvis* kai. 

Ofiso valandos:
Rytais iki 9 vai.

Po pietą 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadvay, So. Boston.

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8. vai. vakare.

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

i

LIETUVIAI PAS SAVUS.

Akią Specijalistas.
Prirenka akinius

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

SO. BOSTON.

ATSIŠAUKITE!

Reikalingas darbininkas 
nuolatiniam darbui į Felt-Mill; 
trumpos valandos.

Vienuolika doleriu į savai
tę, darbas užtikrintas.

American Felt Company
Franklin, Mass. 

(105-107)

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbs ją 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 neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie 
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau savo 
rankom.

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

ITALAI REMIASI SU 
AUSTRIJIEČIAIS.

Ties Monte Cengio austri- 
jiečiai buvo smarkiai užataka- 
vę italą pozicijas ir būtinai no
rėjo užimti Monte Cengiją, bet 
italai taip smarkiai pradėjo 
austrijiečiams kailį perti, kad 
austrijiečiai su didžiausiais 
nuostoliais turėjo traukties at
gal.

PAIEŠKOJIMŲ SKYRIUS.

Kareivis Antanas Keršulis 
pajieško broliųPetro ir Albino 
iš Lebedžių kaimo, Kauno 
gub., Vilkmergės pav. Jo 
žmona, Mina Keršulienė (po 
tėvais Lapšis) pajieško savo 
brolio ir švogerio. Atsišau
kti adresu:

Anton Keršulis,
Moskva,

za Butyrskoj zastavoj,
Carskij perejezd, 

dom Bažanova 
No. 13, kv. 14.

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS tAPALIS 

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

tės darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

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

GERIAU TINKA KARA
LIUS, NEGU PREZI

DENTAS.

Austrijos valdininkai neno
ri, kad prez. AVilson tarpinin
kautų taikos Įvedime. Tie val
dininkai bevelija turėti tarpi
ninku Ispanijos karai iii Alfon
są.

Kareivis Jonas Jašinskas ir 
sesuo Ona Jašinskaitė ieško sa
vo brolio Petro iš Kauno gub., 
Panevėžio pav., Biržų vai., 
Kiluių kaimo. Atsišaukti 
šiuo adresu:
St. Sasovo, Tamb. gub.

Mosk. — Kazan. žel. doroga,
Bolničnaja ui.,

dom Moisiejevoj,
Jonui J. Kregždis, 

dėl Onos Jašinskaitės.

Tik ką išėjo iš spaudos

Gyvojo Ražančiaus 
Lapeliai

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

džiame 5-tą nuošimti.
Norintieji pirkti rašykite:

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

PLATINKITE TARP SVETIMTAUČIŲ LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTĮ ANGLIŠKOJE KALBOJE

A Plea for the Lithuanians
10 c. numeris.

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

Labai mažai svetimtaučiai težino apie lietuvius. Todėl 
skleiskime žinias apie savo tautą, platindami minėtą laik
raštį.
Adr.: REV. J. J. KAULAKIS,

324 Wharton Street, ::: ::: Philadelphia, Pa.

Vienatinė Lietuviška J
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Bostone ir visoje Massacbusetts valstijoje. Gyduolių gali
te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge

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

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

Tel. Oxford 4900.

J. P. TUINYLA,Pasiuvam drapanas sulig 
jausios mados ir pagal Jūsą noro.

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

(Castle Sąuare’s Block’e.)

♦♦^♦^♦^♦^•**************X********t*

nau-

Y Vienatine Lietuviška *♦*

X Krautuvė
iTTtX
X Minersville, - - Pa. XV ♦

V. LUKOSEVICIA,

Kuri užlaiko visokio ta
voro, reikalingo maine- 
nieriams.

<9 3?
4/j

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų 

ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo

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

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

1.00

75c.

1.00
1.00 
50c.
1.00 
\.00 
z5c.
25c.

50c.

25c.

50c.
25c.

1.00

Reikalingas duonos kepėjas, 
dirbti už antrą ranką. Supran
tančiam darbą ir užmokestis 
geras.

Atsišaukite pas:
U. M.

118 First St., Albany N. Y.

Užlaikom didžiausia krautuvę 
deimantą, laikrodžių ir visokią 
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių, 
ant lengvą išlygą. Reikalauja
me agentą kiekvienam mieste Su
vienytą Valstiją ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkup- 
čiams, didelį, naują katalogą 
siunčiame ant pareikalavimo už 
25 centus štampą.

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

M

Pranešimas.
Šiomis dienomis “Darbininko” knygyne gavome 

visokiu maldaknygių su kietais ir minkštais apdarais, 
auksuotais kraštais, su kabutėmis ir be kabučių. 
Parduodame -visai pigiai.

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

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

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

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

ANIOLAS SARGAS.
Juodais skūros viršeliais, auksuotais kvietkais 

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

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

GILUS ATSIDUKSĖJIMAS.
Graži, paranki knygelė lietuviams katalikams vi

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

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

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

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

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

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

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

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

“DARBININKAS,”

Lietuvi* Daktaras

Dr, Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., 
Philadelphia. Pa.

Nuo 9 iki 11 rito. 
•• 2 .. 4 po pietų. 
-.7 ..8 Vakare.

Valandos

GERA PROGA!
Gramatika angliškos 

kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) ......$1.00

Vaikų Draugas arba 
kaip mokytis skaityti ir 
rašyti be mokytojo........15c

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

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

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

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

P. MIKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2, 

Hudson. N. Y.

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

LIETUVIUS.

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

WORCESTER, MASS.

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

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

Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c. 

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c.

1.00

50c.

1.00

25c.

75c.

g 
R

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

Perfumos visokių gėlių 25, 2 
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau. į 0

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

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

s sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

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

espresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS

svei- 
bus

Gy-

į
K

j 226 Broadway,kerte C St., So. Boston,Mass,
ooeeejee:

•j

SENAI UŽDĖTAS POOL- 
RUIMIS ANT PAR

DAVIMO.

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

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

Klemensas Macevičius
691 Cambridge St. 

E. Cambridge, Mass.

C. & P. Telephone St. Paul 5347
GRABININKAS 

IR 
BALZAMUOTO JAS.

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

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

Ofisas:
JONAS GREBLIAUSKAS,

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

GERIAUSIOS 
F A R M O S.

Norintieji pirkti gerų farmų j 
su budinkais, Sodais, apsėtais 
sąmaz sojaž so;qjipsiau jį ste^nvĮ 
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vienintėliai esame uždė- 
tojai ir apgyvendintojai didžiau-1 
sios lietuvių farmerių kolonijos i 
Amerikoje. Apgyvendinome 3601 
lietuvius farmerius, kurie trum- i 
pu laiku rengiasi išleisti Scott- 
ville, Mich. Amerikos lietuviams I 
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau
sioji lietuvių farmerių kolonija 
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 krasos 
markių, o mes prisiusime tos ko
lonijos mapą ir parduodamųjų 
(puikių farmų katalogą su daug 
paveikslų iš lietuvių farmerių gy
venimo.

Adresuokite,
A. KIEDIS & CO. 

Peoptes Statė Bank Bldg.
Scotville, Mich.




