1.000 NARIŲ LIETUVIŲ
DARBININKŲ
SĄJUNGAI
IKI
SEIMO!

1.000 NARIŲ A L. R. K. MO
TERŲ SĄJUNGAI IKI
SEIMO.
Sujuskite, sesers sąjungietes,. kad jūsų garsingoj orga
nizacijoj atsirastų tūkstantinis
skaičius iki Seimo.

Sujuskite, broliai sąjuny
čiai, kad mūsų organisaci j
skaičiaus sulauktų iki pir
seimo.

Organas Am. Lietuvių Rymo-katalikų šv. Juozapoj Darbininkų Sąj^
Entered as second-class matter Septembor 22 1915. at the post office at Boston,

Mass.,under the Act of March 3, 1879.
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Rusai grudžia austrus atgal 275 mylių fronte
Nuskendo Lordas Kitchener su visu štabu ir jurininkais.
Mirė Chinijos valdovas
i

GUNDO PRIEŠ GRAI
Anglija ypač stovėjo už tai, BAISUS SMŪGIS ANGLIJAI. Spaudžia austrus provincijos ir pasiliks Chinija
KIJĄ.
čielybėje.
kad importuotieji daktai nebū
Iš europinės karės nuotikių
Yuon-Slii-Kai
buvo
gimęs
tų imami kariniams reikalams. šiuo tarpu Įstabiausiu ir bai
Rusijos laikraščiai labai ne
RUSŲ ŽYGIAI.
1859 m.
Vokietija tų pasižadėjo.
ATHOL, MASS.
prielankiai ėmė rašyti apie
siausiu dalyku yra tai nusken
Rockefelerio fondo komisiNepaprastų ofensyvą pradė
Graikijų. Kaltina Graikiją
Primename visuomenei vie
Viename paskutinių L. D. S. ■jonieriai ištyrė, jog vakarinėj dimas Lordo Kitchenerio. Ji jo rusai prieš austrus. Ėmė
FRANCŪZŲ FRONTE.
būk ji permier ėmė krypti teu
nų svarbų dar neužbaigtų rei 4 kuopos Athol, Mass. susirin- įI
sai buvo Anglijos karės minisVerduno fronte atakų nėra tonų pusėn. Rusijos laikraš
Rusijoj
tai
yra
Lenkijoj
žmo

daryti
antpuolius
ant
austrų
kalų. Tai Lietuvių peticija į kimų buvo sumanyta paduoti
teris.
daroma. Bet artilerijos vei čiai ragina savo valdžių ir tal
būsimųjį Taikos Kongresų, rei prieš Seimų L. I). S. narių aps nės tiesiog badauja.
Tai nesvietiškas smūgis An fronte nuo upės Pripet iki Ru kimai nei kiek neapsistojo.
kininkus šiuokiuo ar tokiuo bū
kalaujanti, kad visa etnogra varstymui šie dalykai:
glijai ir iš dalies visiems talki munijos pakraščių. Tas fron
Ant dešiniojo Meuse upės du paspausti Graikijų.
yra
275
mylių
ilgumo.
tas
fiškoji Lietuva būtų po karės
ninkams, o džiaugsmas bega
1) 4-toji L. D. S. kuopa ineRusai giriasi pasisekimais. kranto tarp Vaux forto ir Dainsujungta į vienų politiškų kū ša, kad visi Sąjungos nariai
linis teutonams. Jokis nuotiVos keletą savaičių atgal kis karės lauke nepakratė An Paėmę nelaisvėn 25.000 karei loup vokiečiai darė dvi atakas,
REIKALAUJAMA SU
nų ir kad jai būtų suteikta sutiktų mokėti po 25 cen. Į mė
kurios nei kiek nenusisekė.
vių,
480
oficierių,
27
anuotas
išėjo
piinoje
sutartyje
ant
GRĄŽINIMO.
plati autonomija.
nesį, iš kurių pinigų 5 centai streiko 4.000 Bostono miesto glijos, kaip nuskendimas Lor ir 50 kulkosvaidžių.
Šiaip visu frontu be palio
Apie 100.000 parašų po ta liktų kuopai, o 20 centų eitų
do Kitchenerio. Tai baisiau
Iš Haagos pranešama, jog
Rusai ėmė veikti visu tuo vos kriokia armotos.
kriaučių daugiausia žydų, sias Anglijai smūgis nuo pat
peticija jau turime. Jei ne centrui.
po jūrės mūšio ties Skargerrak
lietuvių, italų ir šiek-tiek an
frontu ir veikia smarkiai. Ši
nerangumas, jei ne srovinė
2) Kad mokėdami po 25 cen glų. Sustreikavo tikslu, kad karės pradžios. Ypač sunku tuose punktuose rusams netrū
Vokietijoj pasigirdo balsai,
ŽUVO JAPONAS.
liga, jei ne užsipuldinėjimas tų Į mėnesį nariai galėtų gauti
tų Anglijai pernešti po šviežių
reikalaujanti sugrųžinimo į sa
Japonijos
jūrinis
oficieras
mūsų socijalistų — būtume su “Darbininkų” trissyk sųvaitė- išgavus nuo darbdavių tų pa sunkių smūgių ant jūrės, kur ksta nei amunicijos nei žmo buvęs ant Anglijos skraiduolio vo vietų admirolo von Tirpitz.
čių aigų, kų jie gaudavo me vokiečiai vis-gi pasižymėjo ir nių. Visako turi užtektinai.
rinkę du syk tiek, o gal net je.
tai atgal. Streikas eina ra gerokai apgnaibė Anglijos lai Tas didis rusų žygis esąs nuo Queen Mary prigėrė su kitais Von Tirpitz nuo senai buvo vy
tris syk tiek parašų. Šiaip ar
jurininkais, kuomet tas laivas riausia galva Vokietijos laivy
taip yra faktas, kad daugelis 3) Kad L. D. S. įsteigtų strei- miai. .Šiandienų yra laukia vynų. Bet Kitchenerio nus senai suplenuotas ir kiekvie nuskendo mūšyje su vokiečių no, jis ir sutvarkė jį, bet
Amerikos lietuvių, kurie galė kierių fondų, paskirdama į tą ma kada vėl galima bus sugrįš- kendimas Anglijai yra dides nas žingsnis aprokuotas. Ke laivynu.
kuomet santikiai su Amerika
liai ten ištaisyti, žemė išsau
jo ir turėjo pasirašyti, dar ne fondą po 5 centus ant mėnesio ti atgal prie darbo. Bet pa niu smūgiu.
buvo didžiai įtempti dėl subnuo kiekvieno nario, ir kad iš žiūrėkime kaip mūsų lietuviai
pasirašė.
Lordas KitClienJr skraiduo- sėjo, tai visi veikimai eis smarmarinų karės, tai von Tirpitz
ATLIKO D ARBĄ.
tat, gina apie 600.-. .
Vis dažniau ir dažniau ima o fondojjautų pašalpų tik L. griaučiai elgiasi., JšitųmgprŲ
isu— -savometu visiems) Streikui prasi štabu plaukė i Archangelsku. 000 austrų ir vokiečių.
ma kalbėti apie taiką. Kare T. S. nanau
A
K.
Losius
dėjus, tuojau visi — ura! į Buvo kviečiamas Rusijos caro
Visam tam veiikmui vado Anglijos ambasadoj Washingvisus nuvargino ir atsibodo iki
NAUDOSIS DIENOS
L. D. S. 4 kp. rašt.
smukles ir pulruimius, kur pasikalbėti apie karinius ir fi vauja gabus gen. Brusilof. 1914 tone žinia apie Lordo Kitchegyvo kaulo. Taika gali Įvyk
Visoj
Italijoj visi viešuose
šiuo laiku kimšte prikimšta nansinius reikalus. Jis būtų m. tas pat gen. -Brusilof vedė nerio žuvimų. Bet ambasa
ti ir netrukus.
Vos karei pa
dos nariai ramina save tuo, kad vietose laikrodžiai pavaryti
žmonių. Negana to, kad ne aplankęs taip-gi Rusijos kari rusus į Karpatus.
sibaigus turime pasiųsti žmo
dirba ir nevieno pati ir vaikai nį frontų. Tikėjosi sugrįžti i
Rusai pradėjo ofensyvą vi Lordas žuvo tuomet, kai jis viena valanda pirmyn. Vi
gų su ta peticija Į Europą.
namie laukia, kada tėvas par Londonu birželio 20 d. Bet sai netikėtai. Pradėjo, kaip jau veik visų savo darbų buvo sur darbai išryto viena valanPeticija turės didelę svarbą ir
Sako dabar wjau ne-jda
prasidės
anksčiaus. Tas
paprastai diliai
smarkiu
niu
aiuiviijud
artilerijos atlikęs.
«•
.
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,
tuo žvilgsniu, kad joje aiškiai
Novo-Aleksandrovske vo neš algų, o jie už paskutinius mat jam lemta buvo gauti galų papia?iai
veikimu
ir
paskui
darė
atakas.
I
tai
P
skaudus
jo
žuvimas,
kaip
daroma,
kad
daugiau
pasmaupabriežta yra reikalavimas at kiečiai buvo įsitaisę milžiniškų centus eina ir pasigeria, pasi jurėj. Skraiduolis Hampshire
kad
būt
buvęs
karės
pradžioj.
<loti
dienos
šviesa
ir
kad
vakasiskyrimo nuo Lenkijos. Štai karinę ligoninę. Dabar toji gėrę drožia porų bolių sumušti. užėjo ant minos arba buvo vo Austrai to nesitikėjo ir ėmė at"______
i re nereiktų
..............................
deginti
žiburių.
New Yorko dienraštyje “Tlie- ligoninė perkelta į Utėnų, to- Jie sako “fri kontri.” Tiesa, kiečių submarino sutorpėduo- sitraukinėti iš pirmutiniųjų AKŠTINA MOKYTIS KARI
Tas jau seniau buvo padary
“fri kontri” gali būti tada, ka tas ties Orkney salomis. Skrai pozicijų.
Sun” (28 geg.) randame ži liau nuo mūšio laukų.
ta
Vokietijoj ir Anglijoj.
NIO
MOKSLO.
da viskas gerai einas, bet kuo duolis tuoj nuskendo ir Lor
nutę, kad Rusijos biurokratų
New York. — United Trust
met streikas eina, tuomet rei das Kitchener ir visas jo štabas
sferose esąs sumanymas po ka
LIETUVIŲ VEIKĖJŲ
kompanija
akstiną savo darbi UŽTRAUKĖ NAUJĄ PAS
kia žiūrėti, kad ateitis kožno prigėrė.
rės padėti Lenkijai suvienyti
Nei vienas jurinin
PASITARIMAS.
KOLĄ.
ninkus
eiti
mokintis karinio
būtų geresnė.
visas savo teritorijas, atiduo
kas neišsigelbėjo.
muštro. Tie, kurie eis to mok
Vokietijos vadžia inešė ReiTeisybė, ne viens pasakys,
“Rieč” praneša, jog Stockti jai ir Lietuvą, tik pareika
Baisi nelaimė atsitiko paslo
mokintis
šių
vasarų
per
ke

chstagan
bilių, kuriuo reika
lauti, kad Lenkija paskui nuo liolme atsibuvo lietuvių veikė kad yra vadovai, kurie sten nedėlį, 8 vai. vak. Kartu su !
turias
savaites,
tai
tiems
bus
laujama
ižtraukti
paskolų 12.
savęs duotų Lietuvai autono jų pasitarimas. Pirmininka giasi sutaikinti darbininkus su didžiu vyru prigėrė taip-gi 200
mokama ta pati alga ir dar ke 000.000.000 markių. Taip-gi
mija. Mes žinome, kų reik- vo p. M. Yčas, durnos atsto bosais, bet patys atminkite, ar 300 jurininkų.
lionės lėšų padengimai bus buvo sumanymų apie Įvedimų
štų mūsų tautai lenkų globa ir vas. Tarėsi apie lietuvių rei kad vienam žmgui yra sunku
Paskelbimas apie Kitchene
duodama $75.00. Bile darbi naujų mokesčių. Buvo propomalonė.
Kad tų pavojų ats kalus. Susirinkusieji nutarė daug nuveikti. Bet kada pa rio žuvimų dar labiau nustebi
ninkas
galės eiti ant tokių išly nuojama uždėti mokesčius ant
tumus, mes turime aiškiai pa kreipties į Anglijos valdžių su tys darbininkai jiems padėtų, no tas, jog niekur nebuvo pa
gų karinėn stovyklom
pelnų gaunamų dėl karės.
rodyti pasauliui, jog norime prašymu leisti gabenti iš Ame tuomet darbas geriau sektųsi skelbta apie jo važiavimų pas
savo ateitį skyrium nuo lenkų rikos į Lietuva valgomųjų pro ir greičiau streikas pasibaig carų. Ta žinia Anglijai buvo
tų.
budavoti. Tai-gi visi kas gy duktų.
it perkūnas giedroje.
Kožnų dienų mieste yra su
vas, prisidėkime prie tos peti
Salos, kur nelaimė ištiko
sirinkimai, kur galėtų visi nu randasi į šiaurę netoli nuo Ško
NESUSITAIKO LENKŲ
cijos. Peticijos lapų dar gali
eiti ir pasiklausyti kokis yra tijos pakraščių.
MAITINIMO REI
ma gauti pas Tautos Fondo se
-padėjimas
streiko. Broliai,
KALE.
kretorių kun. F. Kemėšį(50 W.
Kitchener gimė 1850 m. Ai
Vokietijos valdžia buvo su jau laikas mums susiprasti ir rijoj. Jo tėvai buvo angliš
6 th str. So. Boston, Mass).
Dalyką gerai ištyrę užtikri tikus leisti iš Amerikos gaben pagalvoti, kad streiko laike kos ir francūziškos kilmės. Jis
name, jog ta peticija nesiprie ti maistų į Lenkijų. Pažadė reikia stengtis, kad streikas nebuvo augštos kilmės, bet sa
šina Suv. Valstijų Įstatymams; jo už dykų pergabenti geležin greičiau pasibaigtų, o nesi vo nepaprasti] gabumų dėka
DVIEJUOSE AKTUOSE
taigi ir už dėjimą parašo, ar keliais ir upėmis visų maistų į džiaugti, kad streikas kilo.
pasiekė augščiausio titulo An Photo by Amerlcan Presą Association.
IŠ ANGLIŠKO SULIETUVINO S. KVIETKUS
Šių žinutę rašydamas nema glijoj. 1898 m. jis vadovavo
ba už parašų rinkinių negali Lenkijų. Bet Anglijos val
YUAN-SHIKAI
niau
užgauti
nei
vieno
tik
pa

Bus vandinama nedėlioj 4 d. birželio, 1916 m. šv. Kazi
džia pareikalavo, kad Vokie
būti jokios bausmės.
K h artumo ekspedicijai, sumu
miero bažnytinėje svetainėje.
tija tame pat dalyke leistų dar rodau tikrą faktų, kaip dau šė arabus ir atgavo Anglijai
Tautos Fondo sekretorius
Birželio 6 d. utarninko vakare Lietuvių Tautiškoje sve
Kun. F. Kemėšis. buotis Serbijoj ir Čemogorijoj. gelis iš mūsų daro.
Sudanu. Buvo vadu boerų ka
Jūsų
Mylimas.
tainėje,
kuri randasi tarpe Christian ir Carpender St. ant
Vokietija atsisakė tų užtikrnirėj. Buvo Anglijos gabiau
Moyaamensing Avė. Philadelphia, Pa.
MOKSLO VYRAI UŽTARIA ti, nes, girdi, ten valdo aus
sias karinis vadas.
NEGALI ANGLIŲ GA
trai ir bulgarai. Todėl nega
DARBININKUS.
Karaliaus paliepimu visa
Pekine, Chinijos sostinėj,
ABIEJŲ VAKARŲ PRADŽIA NUO 8:15 P. M.
BENTI.
Anglijos armija apsidengė gė- pasimirė Yuon Shi Kai, prezi
New York. — Garsaus Co- linti to užtikrinti.
San Francisco, Cal. — Su dulio ženklais.
Vokietijos valdžia ketinanti
lumbia universiteto politiškos
Tie puikūs vakarai yra surengti dėl pagerbimo DELE
dentas Chinijos respublikos.
ekonomijos profesoriai kalti įvesti Lenkijoj tokių maitinimo streikavo 10.000 garlaivių liuoSesiios
Jo vietų užėmė Vice-preziden- GATŲ ir svečių suvažiavusių 31 SLRKA. SEIMĄ.
Sustreikavo dėl to,
NEŠITAIKYS.
na darbdavius, kum jie aps sistemų, kokia yra įvesta Vo duotojų.
bus
6-7
ir
8
birželio
(June)
1916
m.
LIETUVIŲ
TAUTIŠ

tas Li-Yuon-Hung.
Mirusia
kad darbdaviai nesutiko pakel
KOJE
SVETAINĖJE
tarpe
Chirstian
ir
Carpender
gatvių
kelbė lock-outų 60.000 rūbsiu- kietijoj.
valdovas turėjo vidurių ligų.

Rašykites po
peticija.

Sumanymai

Kriaučių streikas

Perkele ligoninę.

Philadelphijos ir Apielinkes
Lietuvių Domai.

ŠIENAPIUTE”

Mirė Yuau-shi-kai

vių.
Mokslo vyrai sako, jog
SKIRIA MILIJONĄ NU
darbdaviai sulaužė sutartį ir
KENTĖJUSIEMS.
kėsinosi pakrikdyti unijų. Lai
Rockefelerio
fondas pasky
kraštis New York World sako,
rė
$1.000.000
sušelpimui
nu
jog jokie darbdaviai taip nebu
vo kaltinami, kaip šie rūbsiu- kentėjusių dėl karės lenkų, ser
bų, černogorų ir albanų.
vių darbdaviai.
'
Dabar tik reikia to, kad
Anglijos ir Vokietijos valdžios
PROTESTUOJA.
Talkininkų karinė valdžia susitaikintų ir sutiktų leisti
paskelbė karinį stovį Saloni maistų ir drabužius į tų tautų
Jei Vokietija ir Ang
kuose.
Tas nepatiko Graiki žemes.
jai ir todėl Graikija užprotes lija nesutars, tai beduoliai ne
sulauks pašelpos iš užjūrio.
tavo.
'

■ "į"

Vokietijos kanclerius Bethmann Hollweg laikė prakalbą I
Reichstage. Sakė, jog Vokietojis valdžia daugiau neužsimi
nės kalbomis apie taiką,
nes
dabar jau būtų tuščias ir blėdingas daiktas.
Kanclerius
drąsiai užreiškė, jog Vokieti
jos valdžia varosi prie galuti
DAUG TIKIETŲ PAR
nos pergalės ir su panieka kal
DAVĖ.
New York. — Į rengamus bėjo apie Angliją. Atstovai
fėms naudai nukentėjusių tal didžiai pritarė Kanclerio kal
Kanclerius kvietė visa’
kininkų šeimynų tikietų išpar bai.
partijas
laikytis vienybes.
duota 565.000.

ti algas. Liuodavimas garlai
vių apsistojo veik visu kraštu
palei Pacifiką.
Sustojo tos
rūšies darbai miestuose San
Francisco, Portland, Seattle,
San Diego, Tacoma, Los Ange
les, Oakland ir tt.

,
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Jau gegužio pabaigoj buvo
pranešta, jog prezidentas apbuvo užnuodytas.
Bet Chini
jos ambasadorius AVashingtone
užginčija tokias paskalas.
Valdovas mirė, kuomet įvairiose Chinijos dalyse jau
buvo beapsiniaukiąs dangus,
buvo bekilą sumišimai, maiš
tai. Pietinės provincijos jau
buvo atsimetusios nuo centrai inės valdžios.
Tai dabar gal nusiramys

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 “NASTUTĖ” 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.
ĮŽANGA 50c. 35c. 25.
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“DABBININKAS”

Tautos Fondo reikalai.

do ižde

28.417.12

Labu---------------- $51.272.04
B. Vaišnoras
Tautos Fondo Iždininkas.

Šėrų yra parduota 125 po
$15.00.
Krautuvė yra verta $3,500,00.
4. Hyde Park, Mass. Apyvartos
už $30,614.64c. Pelno per pasku
tinius metus $325.00. Šėrų par
duota 111 po $5.00.
6. Lowell, Mass. Krautuvė už
dėta 22 lapkričio 1915 m. su ka
pitalu $470.00; už šėrus buvo
inplaukę $600.00; išlaidų buvo
pirm atidarymo krautuvės $130.00. Mėnesinė krautuvės apyvar
ta $1800.00. 20 gegužio 1916 m.
narių 151 po $5.00 šėras; krautu
vės prekės ir rakandai neša apie
$825.000.
Skolų jokią nėra.
7. Gardner, Mass. 1915 m. Įėji
mų buvo $23,521.714.
Išėjimų
$23.220.44c.
Pelno
$301.27c.
Rakandai krautuvės $677.00.
Tavoras
$750.00
Išduota ant knygučių
kostumeriams
$4,229,01c.
Blogų bilų
$4.56c.
Nemokėtų bilų yra $1031.76e.
Akcijų parduota 110 po $5.00.
Krautuvės turtas sie
kia
$3.889.25c.
8. Hudson, Mass. kooperacijos
krautuvės turtas
$1,700.00.
Per savaitę įėjimų $400.00.
Akcijų parduota 65 po $10.00
9. Brighton, Mass. daro
apyvartos per metus $85,934.67c.
Akcijų parduota apie
250 po
$15.00
Stato nuosavą krautuvę su sve
taine vertės apie $25.000.00. Kostumerių turi virš 600. Turi dve
jus išmokėtus namus dėl 6 šeimy
nų.

kiant stempas ir kuponus, kaipo
visuomenės išnaudojimą ir parem
ti tą bilių, kad jis taptų įstaty
mu. Pavestas darbas atlikti sek
retoriui su pirmininko parašu.
19. Nutarta laikyti sekantis su
sivažiavimas gegužio mėnesyje
1917 m., o vietą tur aprinkti
“kooper. sąryšio” komitetas.
20. Nutarta konferencijos pro
tokolą patalpint vietiniuose laik
raščiuose.
Susivažiavime dalyvavo sve
čiai: A. Rimka, “Ateities” re
daktorius ir kunigas F. Kemėšis,
direktorius “Šv. Juozapo Darbi
ninkų Sąjungos.”
Susivažiavimas uždarytas 7 vai.,
40 m. vakare.
Prot. rašt. Jonas Gabalis,
59 Wexford st. (rear)
Brighton, Mass.

TAUTOS FONDO RAŠTININKO iš Tautos Fondo Komi
ATSKAITA.
119.80
teto Mahanoy, City, Pa.
Tautos Fondo komite
Chicago, III., — auką
25.00
tas Waterbury, Conn.
surinkta Aušros Vartų
Kun. V. Taškuno au
Eina iš So. Bostono utaminkais, ketvergais ir subatomis parapijoj (pris. p. P.
22.50
kas
iš St. Charles, III.
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų Sv. Juozapo
Cibulskis)
8.55
V.
Bendravieienės
au

Darbininkų Sąjunga.
Suvažiavimas Lietuvių Koope
Reading, Pa., — aukų
kas 24 kuopos A L. R.
Prenumeratos kaina:
ratyviškų draugijų
Massachunuo šv. Antano parap.
K. M. Są-gos Brooklyn,
Metams tris kartus savaitėje-------------------------- $3.00
setts
valstijos
atsibuvo
21 Ge
6.00
(pris. kun. A. Kaminskas)
23.50
N. Y.
Pusmečiui ”
”
”
__________________ $L50
gužio 1916 m. So. Boston, Mass.,
So. Boston, Mass., —
J. Austravičiaus au
Utaminko ir ketvergo atskiri numeriai po ------ 2c.
Lietuvių Labdarybės svetainėje.
aukų surinkta laike “tag
kas surinktas prakalbose
Subatiniai numeriai po_______________________ 3c.
Susivažiavimą atidarė 2 vai. 45
day” ir ant šeiminiškų
9.50
Sheboygan, Wis.
Laiškus, korespondencijas pinigus siųskite adresu:
min. po pietų, ko-operacijų są
blankų per T. F. 11-tą
Kun. J. Krasnicko au
skyr.
(pris.
Frank
J.
ryšio
centro raštininkas M. Ake
"DARBININKĄ S,”
kas surinktas“Tag Day”
laitis.
Carens, iždininkas Old
1000.00
Cambridge, Mass.
So. Boston, Mass.
242 W. Broadway,
South Trust Company
1. Išrinkta komisija mandatams
“Draugo’ rėdystė au
$2000.00
sutvarkyti: 1) J. Bieliauskas, 2)
bankos
kas nuo Dayton, Ohio.
"DARBININKAS”
Brockton, Mass., —
W. Dubendris, 3) W. Šarkus.
lietuvių
97.89
(Montello)aukų surinkta
2. Pribuvo delegatai iš sekan
(The Worker)
ŽUVO DAUG ŽMONIŲ.
A. Konoverskio aukas
per vietinį T. F. skyrių
čių ko-operacijų Massachusetts
The Lithuanian tri-weekly paper.
Little Rock, Ark. — Siautė
surinktas
krikštynose
50.00
valstijos:
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by (pris. p. M. Abračinskas)
baisiai
smarkus tornado. Pri
Chicago, III.
1.50
Lowell, Mass., — aukų
West Lynn, Mass: 1) V. Pet
St Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
darė
daug
blėdies. Daug me
Kun. J. S. Martišiuno
surinkta
laike “tag
kevičius; 2) M. Balkus;
3) J.
Subscription Bate s:
džių išrovė iš šaknų, išvarty
aukas surinktas Michiday.” (pris. kun. J. 0Benkus.
<
Yearly__________________________________________ $3.00
ti telefono ir telegrafo stulpai
gan City, Ind.
3.25
leehnavieius)
591.25
Montello, Mass.: 1) V. Pund months_____________________________________ $1.50
ir sutraukytos vielos.
Kun. J. S. Martišiunas
Mancrester, N. H., —
dis; 2) V. Šarkus; 3) V. Duben
Advertising rates on application
Labai daug žuvo žmonių.
aukas surinktas Tautos
aukų nuo Draugystės D.
dris.
į
Address all communications Co
Kol
kas sužinota, jog žuvo 60
Fondo Skyr. iš Indiana
L. K. Vytauto (pris. PCambridge, Mass.: l)Kunda;
žmonių
ir daug šimtų sužeista.
Harbor, Ind.
9.00
DARBININKAS,
F. A. Audre junas)
18.85
2) D. Brazas; 3) J. Bieliauskas.
P. Juras aukas surin
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
Watervliet, N. Y., —
Hyde Park, Mass.: 1) L. ZaIŠBARSTĖ PELENUS ANT
ktas prakalbose Burlingaukų surinkta 136 kuo
viastanavičius; 2) V. Kroli; 3)
EŽERO.
ton, N. J.
3.04
Dėl patogumo ir parankumo visokius čekius
pos (pris. p. Juozas Ja
J. Galminas.
Abington,
Mass. — SocijaM. Zujaus aukas su
ir money orderius prašome išrašinėti ant "Darbi
kaitis)
27.00
Norivood, Mass.: 1) A. Navic
listų vadas Tliomas Flood,
rinktas moksleivių tarpe
ninko” vardo kokiam nebūk reikalui tie pinigai
kas; 2) J. Kroliauskas; 3) V.
kurs
kelios savaitės atgal mirė
Youngstown.
Ohio.,
—
Valparaiso, Ind.
4.25
būtų skiriama ar tai būtų prenumerata, ar kny
Kudirka.
Brocktone
buvo krematorijoj
aukų surinkta per vieti
Tautos Fondo 2-ro
gų užsakymai, ar mokestis į L. D. S.
Lowell,
Mass.:
1)
J.
Staponasudegintas. Dabar su iškil
nį komitetą(pris. p. John
skyr. Pittsburgh, Pa.
522.46
vieius; 2) J. Virbickas.
mėmis jo pelenai buvo išbars
Mitchel)
56.75
Kun. J. Kazako auką
Gardner,
Mass.
:
1)
V.
Vaitie

minimą. Pakvituosiu "Vade”
tyti ant Island Grove ežerėlio.
New Philadelphia, Pa.
Barboros Padšauskienės
kus.
ir "Lietuvių Balse.”
Iškilmėse
dalyvavo 115 moki
10. So. Boston, Mass. Šėrininkų
— aukų surinkta laike
iš Chicago, III.
1.50
Hudson,
Mass.
:
1)
K.
Bara
"Saulės” 100 rublių nusių prakalbų p. St. Šimkaus
nių, kurie mokinasi Floodo įs200 po $15.00.
J. Vasiliausko aukas
nauskas; 2) F. Kaluzevičius.
siu kun. Alšauskui į Voronežą. (pris. p. A. Aukštikalnis) 29.05 6-to Tautos Fondo skyr.
Apyvartos daryta 1916 m. už teigtoj mokykloj.
Brighton, Mass.: 1) J. Gaba $49,044.54c.
Kiekvienam rūpi kuosau- "Rytas” tuo-tarpu nebveikia,
Harvey. UI., — aukų
iš Baltimore, Md.
792.13
lis;
2) Lakačauskas; 3) Z. Ado
giausioj įstaigoj taupyti savo tai jo šimtinę drauge su 600 surinkta laike vestuvių
Kostumerių yra apie 400 ir dau GAL ŪMAI SUSITAIKYS.
Gegužio 25,1916 gauta
mavičius.
sunkiai uždirbtus pinigus. Pa rub. "Žiburio” padėsiu į ban (pris. p. P. Daknis)
Laukiama, kad streikavu
guma
jų nešėrininkai. Nuošim
12.28 iš J. J. Statkaus iš Chi
prastai žmonės taupo savo pi ką, taupydamas juos tikslui
sieji
Bostono rūbsiuviai ūmai
čio
už
išpirktus
tavorus
kostūmeSo. Boston. Mass.: 1) Janiū
Duąuesne, Pa., — au
15.00
cago, III.
nigus bankose. Bet kaikurie pagal paskyrimą, kuris — ti kų nuo vietinių lietuvių,
susitaikys. Turėjo susirinki
riams išmokėta $911.00.
nas; 2) M. A. Balčiūnas.
Kun. J. J. Amboto au
girdėdami, jog bankai bank- kiuosi — bus galima su laiku (pris. kun. S. J. Čepanomą
ir svarstė darbdavių pa
Krautuvėn
įdėta
pinigų
$2,3923.
Atsibuvo
rinkimas
tos
die

kas surinktas prakalbose
rutija ir depozitoriai netenka įvykdinti.
siūlymą
pakelti algas ant 10
31cen.
nos
komiteto
:
nominuota
kan

nis)
100.00 Hartford, Conn.
62.50
savo sudėtų pinigų, tai bijo dė
nuo.
Darbininkai
nori pakė
"Žiburio” gimnazija kolKrautuvės turtas $4,876.73c.
didatai ant pirmininko ir balsuo
New Philadelphia,
Gegužio 29-tą 1916
ti į bankas.
kas tarpsta, didėja. Dar ža Pa., — aukų nuo vietinių
ta slaptu balsavimu.
11. Nutarta idant Massachu- limo ant 15 nuo. ir 20 nuo.
gauta iš P. Cibulskio au
Apskritai imant bankai yra dame atidaryti tos pat draugi lietuvių (pris. p. A. Gu
sets
valstijos centrališkas “Sąri1.
K.
Baranauskas
gavo
’
9
bals.
kas surinktas Chicago,
tinkamiausia vieta taupymui jos vaikams progimnaziją Ja- daitis)
ŽEMVUOGĖS PUIKIAI
2. V. Kudirka
” 6 ”
šis Kooperacijų” nebūtų panai
9.80 III.
8.55
pinigų. O didelė neišmintis roslavlyje, su teise — po karo
UŽDERĖJO.
kintas, bet, priešingai, sustip
3. J. Gabalis
” 6 ”
Viso inplaukė per vie
Kun. A. Kaminsko au
rintas
ir
jog
kiekviena
k^peraciyra laikyti pinigus namieje.
Niekuomet Suvienytose Val
ją perkelti į Šakius, Naumie ną savaitę
Kadangi du antrieji ant vice
2.909.53 kas iš Reading, Pa.
6.00
Grynai valdiškų bankų šioje sčio apskr.
stijose
žemvuogės nebuvo taip
_ . .
pirmininko
gavo
vienodai
balsų,
ja,
norinti
priklausyti
prie
“
Koną savaitę
I$2909.53
Old Sooth Boston
šalyje nėra. Bet Suvienytų
užderėję,
kaip šiemet. ŽemTeikis, Meldžiamas, pas
tai atsibuvo perbalsavimas ir ga operac. Sąrišio” turi mokėt įsto
Trust Co. aukas sur.
Abelna
sutrauka.
Valstijų paeta priima depozi veikinti kun. Kemešį ir papra“Tag day” Boston, Mass. 2.000.00 vo balsų: V. Kudirka 14 ir J. Ga jimo $2.00 ir mokesties į centrališ- vuogių vertė šiemet sieksią
tus.
Tai be abejonės yra vikad siųsdintų man "Dar
balis 5.
ką iždą kas metas po 50 centų nuo $20.000.000. Visų vaisių ver
Viso inplaukė per vie
M. Abračinsko aukas
•sųsaugiausia vieta taupymui
ką” šiuo adresu: Rus- ną savaitę
2.909.53 T. F. skyr. Brockton,
Pagal daugumą balsų pasiliko kiekvieno tūkstanties dol savo a- tė Suvienvtose Valstijose sie
pinigų. Dėdė Šamas užtikri
Jaroslavl, ui. Romanovkia $250.000.000.
Pagal paskutinę T. F.
Mass.
50.00 pirmininku K. Baranauskas, vi- pyvartos.
na jų saugumą.
O Dėdė Ša skaja No. 44.
rašt. atskaita buvo
48,553.74
Kun. J. Olechnavičiaus
ce-pirmininku V. Kudirka.
12. Išrinkta komisija iš 3 ypa
mas niekuomet nebankrutys.
SUSTREIKAVO.
Aš labai pageidauju žinių
aukas sur. “Tag Day”
Jonas Gabalis viešu balsavi tų, kuri parašys projektą “są
Ligšiol pačtose būdavo pri apie visuomeniškąjį Jūsų gy
Revere
Rubber kompanijos
Viso labo įplaukė T.
Lowell, Mass.
591.25 mu išrinktas
nutarimų rašti rišio kooperacijų” įstatų. Koimami tik iki $500.00. Dabar venimą ir kaip tyčia visą laiką Fondan
$51.463.27
ninku ; ir paprašius B. Kontrimo misijon įėjo: I. B. Kontrimas, Cheslea, Mass. darbininkai su
F. A. Andriejūno au
prie prez. Wilsono inešta pa- jokio negaunu laikraščio. Tai
A. A. Šlakis.
išrinktasis komitetas užėmė savo 2. M. Balčiūnas, 3. J. Gabalis. streikavo ir neisią darban tol,
kas Dr-stės D. L. K. Vy
ėtaisymai prie Postai Savings gi laukiu!
kol algos nebus pakeltos ir
Tautos Fondo Rašt.
vietas.
Nutarta, idant ta komisija per
tauto,
Manchester,
N.
H.
18.85
C'fctt ir galima pasidėti $1.000.
Lenkiuosi, tardamas gilios
4. Skaitytas protokolas perei duotų savo nutarimus kiekvienai darbo valandos sutrumpintos.
. Dar antras pataisymas tapo pa- pagarbos žodį
to suvažiavimo per “sąryšio ko kooperacijai ant apsvarstymo ne Streikuoja arti 600 darbininkų.
TAUTOS IŽDININKO ATSKAI
Labu inplaukė auko
* dalytas prie to įstatymo. PirKun. M. Gustaitis.
operacijų” sekretorių M. Ake vėliau mėnesio laiko nuo dienos
TA IŠ INPLAUKŲ Į TAUTOS mis
6.022.39
Vft per mėnesį tik $100 tebuvo
laitį.
Protokolas vienbalsiai pri susivažiavimo.
FONDĄ IKI BIRŽELIO 1 d.
Aukos įplaukusios į
•) Kunigas T. Žilinskas aukojo
Salima pasidėti. Dabar gali
imtas.
1916 M.
$10.000.00 fondą.
13. Atsibuvo rinkimas “sąrišio
os pinigus apšvietos reikalams
ma pasidėti po daugiau.
5. Buvo priimami raportai ko
Reikalinga tuojaus, lietuvė
Gegužio
2-rą
1916
gau

kooperacijos
” centrališko komite
vo
25
metų
kunigavimo
sukakNors su visokiais apsirubeBalansas iš paskutinio
miteto ir komisijų: “Ko-opera
mergina arba moteris, mokan
žiavimais Dėdė Šamas tepri- rių paminėjimui.
pranešimo
$45.209,L65 ta iš 47 kuopos Lietuvos
cijų sąryšio” pirmininkas Pėža to ir nominuota riešai, o rinkta ti gerai lietuviškus valgius ga
10.00
Vyčių
iminėjo depozitus, bet jis jų
Gegužio 2, 1916 gauta
nepribuvo. Raporte viee-pirmi- slaptu balsavimu:
minti.
Dr-tės
Šv.
Jurgio
Kan.
Ant pirmininko: 1 A. Laka
įgijo daugiau, kaip pusę mi
iš Juozo Bumelio aukas
ninko A Lakačauskio nepasirodė
Turi mokėti maž-daug an
10.00
New Britain, Conn.
čauskas 11 balsų, 2 B. Kontrimas
lijono ir jie sudėjo depozitų
surinktas
krikštynose
nieko naujo.
gliškai.
Alės. S. Prečinausko
Pagal didu
‘$80.000.000 su viršum.
Traveskin, Pa.
3.65
Raporte centrališko sekreto 4, 3 J. Gabalis 7.
Taip-gi 2 merginų prie sta
10.00
Chicago,
UI.
Dėdė Šamas moka mažes
Kun. J. Jonaičio aukas
riaus M. Akelaičio pasirodė, jog mą balsų lieka pirmininku A. La lų (waiter’kų), turi mokėti ge
3 kuopos A L. R. K.
nius nuošimčius, negu šiaip
28.30
iš So. Omaha, Neb______
So. Bostono ko-operacija buvo kačauskas, o antras daugiau bal rai angliškai kalbėti.
Aš, Šv. Petro lietuvių pa
10.00
M.
S.
Chicago,
III.
bankos, bet už tai duoda pil
"Draugo” rėdystė aukas
įnešusi
į centrą
sumanymą, sų gavęs rice-pirmininku J. Ga
Darbas ir užmokestis geras.
rapijos klebonas, tvirtinu ka
Labu
į
$10.000.00
Fon

balis.
niausią garantiją už padėtus
surinktas K. Kadišiaus
idant
kartu
susitarus
su
kitom
White Way Restaurant
tegoriškai, kad stovylų, apie
40.00
pinigus.
Carbondale, Pa.
7.35 dą įplaukė
kooperacijom
pirkti
produktus
Ant
sekretoriaus:
1.
M.
Bal

savininkas
Labu iš visų fondų įTie, kurie nežino saugių kurias yra kalbama "Ateity
E. Larunienės aukas
ir
tam
pritarė
Cambridge
’
aus,
čiūnas
gavo
14
balsų,
2.
J.
JoniuJ.
Jakubauskas
& Co.
plaukė į Tautos Fondą
bankų, arba tie, kurie bugš- je,” iš jokios krautuvės nepir surinktas ant Tautos
Norwood
’
o,
Lynn
’
o
ir
Brighton
’
o
nas
2,
3.
B.
Kontrimas
5.
Lie

204
W.
Broadway
$51.272.04
tosi dėti pinigus į bankus, tai kau visai. Pernai aš orderia- Fondo blankų Cragin, HL
5.00 iki birželio 1, 1916
kooperacijos.
ka sekretorium M. Balčiūnas.
South Boston, Mass.
vau didįjį altorių (su visu kuo)
Išmokesniai iki birželio
geriausia padarys, jei pasidės
Kun. J. Kuro aukas
‘
Sąryšio
Kooperacijų
”
komi

Ant
iždininko:
1.
B.
Kontri

1, 1916.
savo sutaupytus pinigus pas firmoje Da Prato and Co. už Šv. Jurgio Dr-tės $25.00,
teto atsibuvo vieną kartą susi mas gavo 12 balsų, 2. W. Kroli
890 dol. ir pinigus dviem ratoParsiduoda grosernė su vi
Dėdę Šamą.
P. Čeliadino $3.00 ir M.
Išmokesniai
pranešti
važiavimas
reikale sušaukimo 2, 3. V. Kudirka 7. Iždininku
mis
po 445 dol. tai firmai už
sais
rakandais visai pigiai.
Depozitai priimami visose
Jankevičiaus $1.00 Scranbal. 29-tą, 1916 Tautos
konferencijos.
pasilieka B. Kontrimas.
mokėjau.
(Pirmą
ratą
mokėjau
Keturi
kambariai prie jos, renpačtose.
29.00 Fondo, Lietuvių Infor
ton, Pa.
Per visą laiką turėjo susiraši
14. Nutarta idant kooperacijų
Sept. 7, 1915, antrą Jan. 6,
Kun. M. Kazėno aukas
macijos biuro, ir Tautos
nėjimų 30 laiškų, išlaidų padary sąryšio” iždininkas būtų po kau da visai maža.
1916).
Jokios atskiros bilos
Dėl platesnių žinių kreipki
surinktas “Tag day” T.
Tarybos reikalais, įskai
ta 90 centų.
cija $100.00 ir idant iždininkas
už stovylas neturėjau ir nemo
tės
šiuo adresu:
282.72 tant ir pinigus pasiųs
F. 15 skyr., Donorą, Pa
Išduotame raporte komisijos būtų kontroliuojamas kooper.
kėjau visai.
Kadangi "Atei
W. Klein,
B. Stumbro aukas su
tuosius nilkentėjusiems
pirkimo prekių pasirodė, jog ne “komiteto sąrišio.
ties” Redaktorius atkartotinai
rinktas ant T. F. blankų
dėl karės šelpti
$20.368.59 galima nieko nuveikti dėl stokos
283 C St., kampas Bolton St.
15. Pajudintas klausimas apie
tvirtina, kad buvo kitaip, tai
Collinsville, III.
8.05
Išsiųsta
į
Vilnių
nuSo. Boston, Mass.
kapitalo.
išleidimą brošiūrėlės kooperacijų
Jo malonybei
aš meldžiu prirodymų.
Už
Kun. J. M. Vaišnoro
kentėjusiems dėl karės
(105-108)
Viršminėtos komisijos vienas naudai. Pavesta atlikt “kooper.
kun. Tarnui Žilinskui
tokį prorodymą aš apsiimu iš
aukas surinktas lietuvių
šelpti
p.
A
Smetonos
narys
B.
Ajauskas
nepribuvo
iš

sąryšio
”
komitetui,
kurio
užduo

Bostono lietuvių klebonui. mokėti P. Rimkai 500 dol. Gi
dienoje vakarienėje Pitt
vardu
2.000.00 duoti raporto.
tim yra susižinoti su visom koope
‘Brangusis Drauge!
jam to neprirodžius, pavadin
ŽENKLELIAI —
160.35
sburgh’o, Pa. dalyje
Lietuvių
Informacijos
6.
Skaitytas
laiškas
nuo
J.
racijom.
Tavo laiškas iš 23 kovo d. siu jį (t. y. p. Rimką) šmeiži
geriausiai nusisekė pada
F. Kriščiokaičio aukas
200.00 Baltrušaičio buvo priimtas per
Biuro reikalais
16. Nutarta, kad kas 3 mėne
eu 800 rublių*) čekiu kaip ty ku ir melagium viešai.
Apie
ryti Bostono firmai
Šv. Kazimiero Dr-stės
A A. Šlakiui krasos
delegatus ir padėtas toliau dėl ap siai būtų apmokama kiekvienos
čia rado mane Tambove, kurin realę stovylų vertę aš nesigin
BOSTON
BADGE CO.
25.00 ženkleliai ir kiti mažmo
Chicago, III.
svarstymo.
kooperacijos prideranti duoklė į
HdIi n it buvau atvažiavęs Ve čiju, bet ko tvirčiausia užgin
Lietuvių tautiškos spal
"Kataliko” rėdystės
žiai
51.93
7. Buvo priimami raportai ko “kooper. sąryšio” iždą
lykų šventėms iš Jaroslavlio. čiju priekaištą, būk aš būčiau
vos,
žirgvaikis ir parašai
M. Gurinskaitei už at
operatyviškų krautuvių ir jų
17. Pakeltas klausimas apie geMat, Jaroslavlyje yra Mari norėjęs nors vieną centą iš to aukas J. Dezbano iš Osanglų
ir lietuvių kalbomis.
3.00 liktą darbą Tautos Fon
wiga, III.
apyvartos:
neralį agentą pirkimui prekių vi
jampolės valstybinė vyrų gim pasinaudoti.
Aš tai apsiimu
Puikiausiai tinka platinti
W. J. Mikalausko au14.00
dui
1. West Lynn, Mass. turi pel soms kooperatyviškoms krautu
nazija. — ten aš prefektauju, prirodyti net teismo keliu, jei
tarp amerikonų per Tag
kas 16-to skyr. T. F.
Tautos Fondo reika
no apie $600.
vėms pasilieka apsvarstymui ko
o Tambove ‘Žiburio” mergai reikės.
Day.
35.00 lais išleista
Meridan, m.
156.40
2. Montello, Mass. nepridavė operacijų ir atidėta ant sekančio
čių gimnazija.
Joje tankiai
Su priderama pagarba
UŽ 1 TŪKSTANTĮ —
__Kun. J. Inčiuro »uSugražinta
Tautos
savo
atskaitos raštiškai, bet gy suvažiavimo.
«tnne pavaduoja,
prof. kun.
Kun. T. Žilinsiąs.
TIK 17.00.
kas iš Freelando, Pa. lie
Fondo 31 skyr. persiun
vuoja labai gerai.
18. Esant progai, kadangi yMielskus.
P. & Nuo “Darb.” Redak
Adr.
tuvių
39.50 timo drabužių lėšos
64.00
3. Cambridge, Mass.: 1915 m. ra įneštas bilius į MaSsachusetts
Netrukus prisiėjo pasiekti cijos.
294 Washington Str.,
"Draugo” rėdystės
apyvarta
Įėjimų $32,242.41c legialaturą dėl panaikinimo viso
Petrogradas. Užėjau į ‘ ‘ MežP. Rimkai!
pinigai (500
Tel. Rom. 629
Išėjimų $31,638.85c. kių štampų ir kuponų, nutarta
riirarodni Bank,” ir iškarto dol.) mūsų Redakcijoj sudėti. aukas surinktas J. Žvirb
BOSTON
BADGE OO.
lio Detroit, Mich
8.00
22.854.92
parašyt vardan susivažiavusiųjų
aninėtą;;
: atmokėjo.
Dė Ateik ir paimk!
Boston. Mass.
„ Gegužio 2, 1916 gauta
Pelno $608.56c. kooneraciiu rezoliu^iia Dasmerkui labai gražia: iž -.-.aior.'; at4 Darb. ’ Redakcija.

Protokolas.

Kur taupyti
pinigus.

Atsišaukite.

dol.
p. Rimkai.

Laiškas is
Jaroslavlio.

“DARBININKAS.”

3

So. Boston, Mass.
pasimokinus, teatrų ir dainų. buvo gerb. kunigo prižiūrėto galima augštam ir prakilniam
Pereitais metais apleisdami
Paieškau Pranciškaus Dar- Kengsingtoną mane labai nu
Čia darbai gerai eina, darbi jas fabrikoje ir įsakė, kad jam tikslui padirbėti, reikalingi
ninkai kviečiami dirbti.
Čia šiandieną negalima būti links mums, vyčiams bendri pasi gio, Kauno gub., Telšių pav., kriaudė.
Mano adr.:
yra daug šilkinių audiminių, miau, kaip matyti kun. Pr. tarimai ir pasikalbėjimai Liet. Šatę par., Rumšaitų dvaro.
Leonas Lingis
liejyklų, malūnų ir tt.; ku Virmauską įšventintą į kuni Vyčių IV Kongresas įvykstan Girdėjau gyvenęs apie Bosto
317 E. 116-th St.
Toliau padainavo vietos tis šiemet Wilkes-Barre žada ną. Jei kas žino apie jį. tai
riuose dirba net po kelis de gus.
NEWARK, N. J.
toli trįs šimtai atholiečių sušu
Kengsington, UI.
šimtis tūkstančių žmonių.
A- šv. Roko bažnytinis choras po būti labai svarbus; bus pakel meldžiu suteikti man jo adresą.
kavo
$2.97.
Labai
duosnūs
atMetinės sukaktuvės.
tėjus pavasariui,
čia labai vadovyste p. Juškos keletą dai ta daug klausimų, kurių ap
lioliečiai.
puiku.
Medeliai sužido, že nelių, kalbėjo klierikas J. Na kalbėjimui reikalinga gero ir
Gegužio 28 d. š. m. L. Vy
A. K. Losius.
vickas, J. Kaupas ir Pr. Gu naudingo pasitarimo mūsų vi
mė
apsidengė
žaliu rubu.
čių 29-ta kuopa apvaikščiojo
Kukiuna.
das.
Tarpe kiti] svečių buvo sų veikėjų — atstovų. Kuometines sukaktuves 29 kuopos
ST. LOUIS, MO.
kun. J. Daugis iš Nonvood, daugiau bus atstovų, geresnių
Vyčių įkūrimo.
Mass.
ir kun. J. Krasnickas nutarimų galime tikėties.
PITTSTON, PA.
Pamokos vakaras.
Vakaras buvo gana įvairus
Wilkes-Barre ir apielinkių
iš Cambridge, Mass. Ant pa
Gegužio
25
d.
tapo
užmuš

su puikiai pamarginta progra
Geg. 28 d. š. m. “Žiburio” tas kasyklose Petras Kazla; ne baigos padainavo solo M. Rai- Vyčiai žada delegatus ir ąvema.
Programo išpildyme da
dram. dr-ja parengė prelekci- laimingas paliko dideliam nu paitė ir p. V. Juška, kurių čius labai riešingai sutikti ir
AMERIKOS LIETUVIŲ R.-K. BAŽNYČIOMS.
lyvavo p-ni M. Bradunienė, pjas apie auginimų mažų vaiku liūdime pačių, vaikų ir mer: dainelė publikai taip patiko, jiems patarnauti.
Todėl suSustatė ir išleido A. L. R. K. Kunigą Sąjunga.
nia
R.
Jurkaitienė, ponia
čių, kurios atsibuvo knygyno gaitę.
Taipgi tėvų ir seserį kad net keletą kartų turėjo vėl bruskite L. Vyčių kuopos, su
Padienė,
panelė Daukšiutė,
Pamaldų. Vadovėlyje rasi Maldas, Giesmes, Stacijas,
svetainėj ant 7-tos So. ir Suo- Lietuvoje,
Laike pietų buvo juskite Amerikos lietuvių jau
brolį Vincų ir se dainuoti.
p-lė Radzevičiūtė,
p-lė VašGraudus Verksmus, Apaštalystės Pamaldas, Rašančių,
lard St.
Prelekcijas skaitė serį Marijonų Amerikoje. Ne reikama aukos dėl kun. Vir- ninime ir viis rengkitės prie L.
Tretininkų Įstatus ir tt., viską, kas mūsų Bažnyčiose, vie
kevičiutė, p. Pučinskas, p. A.
d-ras J. Vizgirda iš East St. laimingo kūnas palaidotas su mausko, ir ponas Norkūnas, Vyčių Kongreso.
šose pamaldose, yra vartojama.
Prie to visko- knygutė
Staknevičius ir daugelis kitų.
Lois, UI.
Nurodė labai nau visoms bažnytinėmis apeigoms Vyčių organizatorius nufotog
labai paranki, nors tur 297 pusi., ir labai pigi, nes “Pa
Neužmirškite, kad mūsų
Programas susidėjo iš dai
maldų Vadovėlis”
dingų pamokinimų apie mažų ant Lietuviškų kapinių.
visų darbų laukia Amerikos
A.a. rafavo publiką.
nų,
deklemacijų, monologų
vaikučių auginimų: kaip rei paėjo iš Suv. rėdybos, Nau
lietuviška visuomenė.
P-nas.
1. Į šikšnele apdarytas, auksiniais kraštais, kainuoja tik60c.
ir prakalbų.
Buvo kviestas
kia apsaugoti nuo visokių ligų, miesčio pav., Pilviškių parap.,
2. Į audeklą apdarytas, auksiniais kraštais, kainuoja tik 40c.
ir centro pirmininkas p. J. Ka kaip kūno taip ir dvasios; iš
J. E. KAROSAS
3. Į audeklą apdarytas, raudonais kraštais, kainuoja tik 30c.
kaimo Zoveckų.
Jeigu gimi
ŠVENTINIMAI.
rosas ir buvo prisižadėjęs, bet
“Pamaldų Vadovėlį” galima gauti:
ko motinos galėjo daug ko nau nės norėrij platesnių žinių, tai
L. Vyčių pirm.
Gegužės 31, š. m. Švento Jo
nepramatyta kliūtis sugaišino
“
DRAUGO” ADMINISTRACIJOJE,
dingo pasimokinti. Po paskai rašykit ant adreso:
no seminarijos Koplyčioje, Brijį ir tų pačių dienų telegramų
1800
W.
46th
STR.,
CHICAGO ILL.
tų buvo keletas gražių dek
M. Andrušienė,
— ir —
ghton’e, Jo Eminencija Kar
pranešė, kad pribūti negalės.
HARTFORD, CONN.
lemacijų.
Deklemavo mažos
85 N. Main St.
“DARBININKO” ADMINISTRACIJOJE,
dinolas O’Connell suteikė klie
P. A. Staknevičius išdavė pa
ir suaugusios mergaitės. Dau
Pittston, Pa.
242
W.
BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
rikams įvairius šventimus. 37- Šv. Elzbietos Dr-jos narėms.
viršutinę atskaitų iš 29-tos
giausia eiles iš “Darb.”
kas
ąfta ąfta
iems suteikė tansurų — padarė
Birželio 11 d. 1916 m. Šv.
kuopos gyvavimo per metus.
"0^ ^9^
"0^
labai publikai patiko. Po dek
BROOKLYN,
N.
Y.
tikrais klierikais. 27-iems da Elzbietos dr-ja laikys mėnesi
Iš atskaitos pasirodo visgi, kad
lemacijų vėl buvo perstatytas
vė po keturis mažiuosius šven nį susirinkimą
Tai yra ne
Newarko Vyčiai pusėtinai ge
“Cicilikai” pakutavoja.
d-ras.Vizgirda, kuris kalbėjo
timus
(ąuatuor
minorer).
26
dėlioj
tuojaus
po
mišparų
baž
rai gyvuoja ir puikiai kuopos
labai aiškiai ir suprantamai aįšventino
į
subdiakonus
ir
sep

nytinėj
svetainėj.
Visos
narės
Šių savaitę beveik kas ant
veikimo programas sutvarky
pie badaujančių mūsų Lietu
Tame skai- būtinai privalo atsilankyti ant
ra diena eina klausyti neva tynis į diakonus.
tas.
vą primindamas, kad mū
prakalbi], kokio ten “kun.” tliuje nebuvo nie vieno lietu šio susirinkimo.
29-ta kuopa L. Vyčių turi
sų lietuviai amerikiečiai toli
Raštininkė.
Mockaus.
Kiekvienas užsi vio.
įvedus šiuos skyrius: ir juos
atsilikę nuo kitų tautų rinkime
Birželio 2, šventimai atsi
visus iš palengvo stumia pir aukų, - o ypatingai St. Louis. moka įžangos po 10c. ir klauso
kaip, Mockus pliekia kataliky buvo šv. Kryžiaus Katedroje.
myn. Tai yra dainininkų cho
Mo.
Ragino visus kolabiauKareivis Jonas Jašinskas ir
Šiuom žygiu Jo Eminencija
bę.
ras, kuriame lavinasi virš 60
KURIAS NURODĖ TAUTOS FONDO VALDYBA.
sia rūpintis apie tėvynę, ir
Sakau,
kad pakutavoja, Kardinolas O’Connell įšventi sesuo Ona Jašinskaitė ieško sa
Vyčių dainose,
teatrališkas
rinkti aukas. Užbaigus kal
juk sėdėti sudvokusioje sa- no 20 diakonus ir 18 deakonų į vo brolio Petro iš Kauno gub.,
skyrius, kurs vien lošimu už
bų, “Žiburio” dram. choras
agal Sumanymo tos blankos reikės mainyti
Įšventintų į deako- Panevėžio pav., Biržų vai.,
liune salėj kokias 4 valandas, kunigus.
siima, taiposgi yra skyriai
po vadovyste p. A. Živaičio su
kas
mėnuo. Todėl atspauzdinome įvairių
kaimo.
Atsišaukti
tai ar ne “pakuta,” kuomet nus tarpe buvo trys lenkai, du Kiluių
gimnastikos, atletikos, muzidainavo vienų tautiškų daine
varsų ir pardavinėjame tuzinais.
Tai žėd- prancūzai ir du filipinukai, o šiuo adresu:
kališkas ir literatiškas. Lite lę merginų balsais. Labai pui laukia oras atšilęs.
St.
Sasovo,
Tamb.
gub.
Į
nas eina vakarais pakvėpuoti kiti visi amerikos airiai.
ratiškas skyrius turi savo kny
kiai išėjo, kas publikai labai
Mosk. — Kazan. žel. doroga,
kunigus
įšventintų
tarpe
rado

tyru
oru.
gynų su virš 500 tomų įvairaus
patiko.
Bolničnaja ui.,
turinio knygų.
Užlaiko va
Na, o mūsų cicilikai, jie vadi si vienas lietuvys Pranas A.
Visas vakaro programas bu
dom Moisiejevoj,
karinę mokyklą ir kas panedėkurie Virmauskis iš Brockton, Mass.
vo labai gerai išpildytas, tik na save socijalistais,
Jonui J. Kregždis,
Imant nemažiaus, kaip 100 tuzinų, atiduodame
Kun. Pr. Virmauskis visų
lio vakaras diskusijas.
Abel
Bet dabar
netaip kaip buvo rengta. Bu pažįstų mokslų.
dėl Onos Jašinskaitės.
po 4 centus.
kunigystės ir prirengiamąjį
nai Vyčių kuopos veikimas
vo kviestas vietinis klebonas aiškiai pasirodo Brooklyniemokslų yra baigęs šioje šalyje.
buvęs panašiai toks, kad sulo
Kiekvienas skyrius lai parsitraukia iš “Darbininko”
kun. Vitkus, bet negalėjo pri čiai, kokį jie mokslu pripažįs
Kolegijos
mokslą
lankė
šv.Laušta 5 teatrališki veikalai, iš jų
Spaustuvės tiek tuzinų, kiek šeimynų jų kolonijoj
būti, reikėjo eiti prie ligonio. ta ugi pliauškalus ir zaunojiLEIDINIS NO. 3.
rino
Kolegijoje
Kanadoje.
Kukaikurie gana stambūs,
su
intraukta į aukų rinkimą Lietuvos reikalams.
Taip-gi choristai nevisi pribu mus.
nigvstės-gi šešių metų mokslų
rengta 2 prakalbos ir išplatin
“Darbininkas” jau išleido
Ex socijalistas.
vo, už kų reikėjo apleisti ke
baigė šv. Jono seminarijoje, trečią savo leidinį, knygelę
ta virš 700 įvairaus turinio
letą žadėtų dainų, bet publi
Brighton
’e. Jis priklauso prie vardu “Iš Po Darbi
knygučių. (Apie kitus Vyčių
MONTELLO, MASS
ka buvo labai užganėdinta, nes
Bostono
vyskupijos,
tai-gi ir ninko Plunksnos.”
nuopelnus, p. Staknevičiaus
buvo labai šiltas oras, todėl
darbuosis joje.
Kun. Pr. Virmauskio pripaminėtus, čia nei neminėsiu, kiekvienam buvo malonu išei
Tai gražių-gražiausių vaiz
Kun. Pr. Virmauskis pirm delių rinkinis. Visi, nuo pir
micija.
nes tai daugiausia dirbta dėl
ti ant tyro oro; per tai ir pu
ėjimo į mokslą buvo paprastas mo iki paskutinio, yra iš dar
vietos lietuvių, dėl tėvynės Lie
blikos nedaugiausia teatsilan
Nedėlioj
birželio
4
d.
šv.
Ro

darbininkėlis: dirbo Brockto- bininkų gyvenimo. Tuose vai
tuvos aukos rinkta ir prie pa
Surengtas Vienam Balsui ir Piano
kė, nors įžanga buvo visiems ko bažnyčioje Montello, Mass.
ne, Tauntone ir kituose mies zdinguose, dailiuose, jausmin
rapijos šiek tiek prisidėta).
dykai.
Knygų buvo parduo pirmutines iškilmingas mišias
teliuose įvairius darbus.
Su guose vaizdeliuose atsispindi
Narių 29-ta kuopa L. Vyčių
ta už $2.25.
Knygelės buvo atlaikė kun. Pr. Virmauskis.
sitaupęs keletą centelių suma darbininkų gyvenimas.
šiandien turi 193. P. A. Stak
“Darbininko” laidos, kurio
Mergaitės pasipuošusios bal nė juos paaukoti ant mokslo
nevičius kalbėdamas nurodė
Kiekvienas su pasigėrėjimu
mis visi gėrėjos.
tai ir rūtų vainikais atlydėjo aukuro.
Bisimokindamas ir juos skaitys po kelis kartus.
socijalistų melagingumų, ku
Kadugėlis.
naujų kunigėlį iš klebonijos į gi nesiliovė, kiek nutikdamas
rie visokiais būdais Vyčius
Autorius tų vaizdelių yra
bažnyčių
ir taiposgi moterų ar tai laike atostaukos, ar ki “Darbininko”
šmeižia.
Mat mūsų socijalis
skaitytojams
EASTON, PA.
Nekalto Prasidėjimo dr-ja, šv. tokioje progoje dasipildyti iš gerai pažįstamas F. V.
tai pamatė Vyčių nepaprastai
Kazimiero, kurios su vėliavom tuštėjusius kiaurus kišenius.
Vaizdeliai perspausdinti iš
Muzika A. Aleksandravičiaus.
greitų, augimų, sumanė viso
Pasistatė bažnyčių.
parodė
savo
širdingus
linkė

Vienok vargais negalais užbai “Darbininko.”
kias melagingas paskalas leis
Žodžiai L. Šilelio.
Vietos lietuvių kolonija A- jimus.
gė kolegiją, pastojo seminari
Kaina 5c. Pusi 32.
ti apie Vyčius.
Pradėjo net
Už trumpo laiko prasidėjo jom
Čion buvo truputį len
kiekviename susirinkime vi merikos lietuviams mažai tėra
= Kaina 40 centų.
—
suma,
asistuojant
kun.
K.
Ur

žinoma.
Iki
šiol
kas
čia
bu

gviau iš finansiškos pusės. Vi
siems įkalbinėti, kad Vyčiai
PARSIDUODA FORNIČLAL
Glima Gauti “Darbininko” knygyne
yra reikalingi tik kunigams. vo veikiama, tai laikraščiuose banavičiui, kun. F. Kemešiui sur būdamas dirbo sunkiai ir
Parsiduoda 6 rūmą forničiai:
ir
klerikui
J.
Navickui
iš
Har

sąžiningai.
Beabejo ir tapęs
Pinigai galima siųsti krasos ženkleliais.
Anot jų: Vyčius girdi sutvė retai kada tas buvo aprašoma.
gražūs pijanai, 6 kamodės, 4 lo
tford,
Conn.
Malonu
buvo
O
juk
ir
čia
lietuviai
kruta
—
kunigu
laikysis
tos
pačios
meręs kun. Dobųžinskas, kad su
Jų čia yra taip-gi ne klausyti bažnytinio choro, kurs todos. Tik kad Dievas suteik vos ir kiti reikalingi šeimynai ra
jų pagelba daugiaus sau pinigų dirba.
kandai.
Gera proga ingyti ge
tų jam gerą sveikatą, ilgą pa rus rakandus.
galėtų prisirinkti.
Čia p. A. vienas, du, — bet apie 80 šei giedojo padedant orkestrai.
Pasiskubinkite
9?
Labai gražų ir pritinkamą gyvenimą, o dirbt netingės.
S. parodė, kad 29-tos kuopos mynų ir tiek jei ne daugiau,
atsišaukti, nes forničią savinin
pamokslą
pasakė
kun.
K.
Ur

pavienių.
Šiaip
gyventojų
čia
. Iš jo gyvenimo tai puikus kai tuojaus apleidžia So. Bostoną.
Vyčių organizatoriai buvo ne
kun. Dobųžinskas, bet p. A. priskaitoma į 37.000. Tarpe banavičius, kuris linkėjo nau pavyzdis mūsų jaunimui, ku
LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tau- f
Kreipkitės šiuo antrašu:
Pempe ir J. Brazauskas, (kiek jų yra įvairių tautų žmonių. jam kunigui viso gero ir pasi rie geidžia pagerinti savo būvį
g
tos
sąmonę
ir stiprina jų dvasią kad kantriai lauktų ka- ■
JONAS WITRAKIS,
man yra žinoma, tai kun. J. Vietos lietuviai katalikai su sekimo darbuotis dėl visų ge — įgyti mokslo. Jei kurs tik 663 Fourth St., So. Boston, Mass. 9 ro pabaigos.
Dobųžinskas ir po šiai dienai manė įkurti katalikišką bažny rovės ir dėl savo Sutvertojo, gerus norus turi, o atsiekti
8
LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulin- s
Daug vargo turėjo pa kuris pasiskyrė jį už savo pa- juos galima nors ir sunkiau.
prie 29 Vyčių kuopos neprigu čių.
B ties; jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimo- i
Žmonėms priro Suprantama .tik reikia netingė
li, nors Vyčiai to labai norėtų) nešti kun. P. Gudaitis pirm, gelbininką
g kyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudingą o nesi- i
dinėjo
kaip
tai
yra sunkus ku ti dirbti ir visad siekti savo pap-nas
K.
Balsis
ir
J.
J.
SkirPasirodo,
kad socijalistai vi
“DARBININKO” AGEN S gabenti grįžtant tėvynėn nieko, kas žemina mūsų tautą
Bet nigo luomas, kiek jame yra sibriežtą idealą
sur meluoja. Ale tas Vyčiams montas, kol ją pastatė.
8
LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti Į
TAMS IR PLATINTO
vargo
ir
kiek
nesmagumų
kuni

dabar
jau
turi
bažnyčią
ir
savo
Ilgiausių
metų
naujam
ku

ant sveikatos.
Juo jie dau
§ tautiečius viena tautos ir tėvynės meilės juosta ir paruoš- j
JAMS.
kunigą.
Išpradžios, gai turi nereikalingai nukęsti. nigėliui!
giaus apie Vyčius meluoja, juo tautos
g ti kiekvieną lietuvį, kad, kaip tik paliaus žvangėję g
Po mišių buvo laiminimas
Dabar geriausia proga, pa
Vyčiai kaskart geriaus bujoja. kol čia bažnyčios ir kunigo ne
Gegužiuks.
9 ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pa- I
sirodyti uoliais platintojais ka
Tai-gi į darbų visi socijalistai buvo, manyta, kad vietos lie visų žmonių, o po palaimini
8 virtusi per karą dirvonais, prirausta duobių ir griovių, s
talikiškos spaudos.
meluoti, o Vyčiai dirbti rimtų tuviai yra kokie ten socijalis mo visi svečiai susirinko į Šv.
9 laukia ariama ir valomą o nugriauti tėvų kapai — j
Utaminko ir ketvergo “Dar H aptveriami,
Roko
salę
pietų,
kuriuos
iškė

tai
ar
laisvamaniai.
Bet
ne

darbų tautai ir bažnvčiai.
Ant
bininko” No. parsiduoda po 2
tiesa.
Čia daugiaus yra gerų lė kun. Pr. Virmauskas.
V-is.
LIETU VIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuo- i
centu, subatos 3c. Gabus ir
žmonių, mylinčių savo tautą pietų atsilankė apie 200 ypatų,
8 pigiausia kaina skelbimus-ieškojimus, grąžina tėvams |
apsukrus veikėjas gali gana
ir bažnyčią. Tiesa, yra ir ke kur visi buvo gražiai ir svetin
ATHOL, MASS.
8 vaikus, vaikams tėvus, padeda surasti nuklydusius bro- g
daug išplatinti, jeigu pats ne
gai
priimti.
Pamaži
prasidė

li nežinomos spalvos sutvėri
g liūs, seseris, gimines ir pažįstamus.
gali pardavinėti suorganizuok
Birželio 3 d. L. Vyčių 11-tos mai, bet nėra ko stebėtis, nes jo programėlis, kurį vedė p.
LIETU VIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; i
Česnulevičius.
kuopos artistai statė scenoje ir geruose rugiuose atsiranda Kazimieras
Lietuvos Vyčių IV Kongre vaikų būrelį, jie geriausiai iš GI 9 mėnesiams 3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) I
Pirmiausia kalbėjo kun. K. Ur sas jau nebetoli. Liepas 10 ir platins.
vieno veiksmo komedijų “Dė viena — antra dirsė.
J 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap.; vienam mene- j
Lietuviai pasirodė labai bonavičius, apie kun. Pr. Ver- 11 dd. Wilkes-Barre, Pa. šv.
dė Atvažiavo.”
Bet tų vaka
Talp-gi neužmirškite parsi J— 1 siui 45 kap.
Užsieniuose metams 9 rb.; 9 mėnesiams |
rų oras buvo blogas, tai žmo duosnūs prie įrengimo bažny mausko darbavimąsi Montello- Trejybės parapijos bažnytinėje traukti iš “Darbininko” kny 1— 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 60 kap.; j
čios bei daiktų, kurie atsiėjo je ir kad šiandieną turėtų būti svetainėje, Meade ir South ga gyno visokių knygelių, labai
nių visai mažai teatsilankė.
i 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium 1
Ant rytojaus tie patys artis jiems suviršum $6.000. Taip linksma visiem Monteliečiams. tvių kertė, įvyks Liet. Vyčių pigiai galite gauti.
v į numeris 5 centai
i—
tai tų veikalų atkartojo ųž dy gi remia ir tautos reikalus. Be Antras kalbėjo kun. F. Kemė organizacijos IV Kongresas, į
“Darbininkas” priima viso
SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė i
Aiškino kurį nuoširdžiai ir kviečiama kius spaudos darbus, plaka
kų. Dažinoję žmonės, kad ne abejo, kad ateityje Eastonie- šis iš So. Bostono.
■ (dalinant puslapį į keturias skiltis) prieš tekstą — 60 |
reiks įžangos mokėti, prisirin čiai lietuviai nepamirš pasidar kad kun. Pr. Virmauskas bus atvažiuoti kuodaugiausiai L. tus, tikietus, konstitucijas ir
i kap.; po teksto t— 30 kap. Pabėgėliams, ieškantiems gi- |
buoti sušelpti ir nuo karės nu darbininkų geras užtarėjas, nes Vyčių kuopų atstovų, o taip- tt ir atlieka darbą geriausiai
ko pilna svetainė.
i minių arba darbo petito eilutė po teksto — 10 kapeikų. |
'"d
pats prieš ėjimą į mokslą, tu pat ir gerb. svečių.
Veikalas buvo atliktas ge kentėjusius.
ir pigiausai.
« ! Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 cent |
Yra čia ir jaunimo ratelis. rėjo dirbti fabrike per šešis
ni,
prie to dar bažnytinis
Vyčių organizacija auga,
Remkite kuo galite, nes ži rU petito eilutė, giminių ieškantiems po teksto 10 centų |
choras po vadovyste gerb. var- Tai Vyčiai. Kuopoje prigu metus, iš pradžios tegaudavo plėtojasi; Amerikos lietuvių note kad “Darbininkas” viepetito eilutė.
Tarpe Vy tik po $3.75 į savaitęė. Kadangi jaunimas suprato organizacijos nintėlis darbininkų ’ užtaryto
goninko J. Višniausko sudai li apie 60 narių.
rs
čių viešpatauja gražus ir malo buvo ir amerikonų svečių, tai darbo svarbų ir spiečiasi į vie jas.
navo keletu gražių dainelių.
Vakarui pasibaigus Vyčių nus sutikimas. Kuopoje Vy kun. Pr. Virmauskas paskyrė ną milžinišką kuopą ir išsijuo
Visokiais reikalais kreipki
10 kuopos pirmininkas papra čių yra keletas gerų veikėjų. poną Farrell iš Holyoke, Mass. sęs dirba Tautos. Tėvynės ir te:
šė publikos sumesti kiek aukų Ateityje jaunimas žada turėti kaipo perstatytoję amerikonų. Bažnyčios naudai. Kad dar
“Darbininkas,”
■delei lėšų padengimo, bet ne- vakarinius susirinkimus, kad P. Farrell šešiolika metų atgal geriaus ir pasekmingiaus būtu
242 W Broad-^ay.
■n .'i ■ ■
<. •

Kas girdėti Lietuvių kolonijose.

|

Jau išėjo iš spaudos
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"DARBININKE“ GAUNAMOS

T. FONDO BLANKOS

Tuzinas 5 centai.

Naujas Veikalas

MEILE

Jau išėjo iš spaudos

|

“Lietuvių Balsas

S
d

L. Vyčių 4 kong

resas.

Lietuvių Balso
adresatėj
1
Petrograd, Baskov 29.

4

E

“DARBININKAS”

Vietinės žinios.
A. L. R. K. MOT. SĄ-GOS
VAKARAS.

jaunimas pradėjo žaisti viso
Vyčių 17 kuopa rengiasi
Kareivis Jonas, ieško savo
kius gražius, padorius lietu prie didelio “Field Day,” ku brolio Juozo Matulaičio. Suvai
viškus žaislus — “Jievužę,” ris bus laikomas aplink Bosto kų gub. Starapolės pav. Ilgą
“Aguonėlę” ir kitus. Tuo no miestą. Tą dieną pribus laiką Kibartuose gyveno iš kur
tarpu atėjo jaunavedžiai ir ir būrelis iš visų Vyčių kuopų ir išvažiavo į Ameriką. Prašom
• y Massachusetts valstijos.
tuomet paprašyta visus svečius 18
atsišaukti ant šito adreso:
Rep.
prie stalų, kurie buvo apkrau
Petrapilis, Malocavsko selskaj
ti valgiais. Jaunavedžių sta
Prospekt No. 7, k. 30
lą puošė dailus bukietas.
BAIGIA SAVO DARBĄ
Alenai Svidevskienei.
Po užkandžio, buvo išreikš
George E. Gillespie kontrak
ti jaunavedžiams sveikinimai, torius, kuris turėjo iškasti
Veronika Bimbaitė pabėgus
linkėjimai.
' urvą po žeme nuo Andrew iš karo lauko. Kauno gub., ZaPirmas prabilo g. kun. F. sąuare iki Old Colory Avė, bai rasij pav., Panemunėlio vals.,
Kemėšis sveikindamas jaunuo gia savo darbą ir gal už mėne Salų parapijos iš Valeikiškio.
sius savo gražia prakalbėle ir sio išvažiuos iš Bostono.
Ieškau brolių Juozo jr Jono,
linkėjo jiems linksmo, laimin
Rep.
jei kas apie juos žino meldžiu
go ir naudingo patiems ir vi
man pranešti. Taip-gi melsuomenei gyvenimo. Dar kalPastaruoju laiku choras pa žiu atsiliepti gimines ir pažįs
bėjo-sveikino jaunuosius pp. J. didėjo narių skaičium.
tamus. Mano antrašas: Pet
Kaupas,, Ant. Vaisiauskas,
Rep.
rapilis, Zarotnaja gatvė, namas
o nuo “Darbininko” darbinin30, butas 11.
kij sveikino jaunavedžius p. A.
Pereitą subatą atsibuvo mė
Navikas.
nesinis susirinkimas Marijos
Kareivis Antanas Keršulis
Galop prabilo jaunavedis p. Vaikelių dr-jos ir nutarta pa
pajieško
broliųPetajo ir Albino
Pr. Gudas. Jo kalba buvo iš daryti pirmutinį išvažiavimą
iš
Lebedžiij
kaimo, Kauno
pinta smagiu humoru, juoke 29 birželio, o rugpiučio mėne
liais. Pasakojo apie vedusių syje amerikoniška Moving Pic- gub., Vilkmergės pav. Jo
jų gyvenimo saldybes ir linkė ture Filiu Corporation (Kru- žmona, Mina Keršulienė (po
jo nevedėlianis kuogreičiausiai tamųjų paveikslų kompanija) tėvais Lapšis) pajieško savo
brolio ir švogerio. Atsišau
įsimylėti ir apsivesti.
žada nutraukti visų paveikslus, kti adresu:
Po vakarienei ir visų kalbų kaip jie vaidins teatrus, mar
Anton Keršulis,
dar jaunimas gražiai truputį šus ir drillius. O tuomet ta
Moskva,
pažaidęs išsiskirstė. Visi sve kompanija tuos paveikslus iš
za
Butyrskoj
zastavoj,
teliai grįžo į savo namus links leis po visą pasaulį.
Carskij
perejezd,
mi, užganėdinti ir džiaugsmin
Rep.
dom Bažanova
gi sulaukę savo tarpe prakil
No. 13, kv. 14.
nios, darbščios moteries.

TEL. BACK BAY 4200

Savas Pas Savą Remkit Savuosius.

DR. F. MATULAITIS

Ofieoadynos
GydovisokiasTligaa
4 d. birželio, nedėlios vaka14 P. M. 7-9 P.M.
Pri»kiriKAkin!u».
g- re vietinė A. L. R. K. Moterų
Sąjungos kuopa buvo surengu419 Boylston St, Boston, Mass.
B? .. si puikų vakarėlį su gan ilgu,
gražiu ir naudingu programų.
Programas susidėjo iš se
PIRMOS KLESOS
kančių šmotelių:
1) Bažnytinis vaikų cho
DANTISTAS
ras sudainavo dvi daini:
“Per girią girelę” ir “Šviesi
Dantis ištraukiami ir pripil
į
naktis mėnesiena,” komp. p. S.
domi visai be skausmo, su
Šimkaus (iš ‘-Muzikos”). Pi
geriausiais prietaisais, su
janu skambino p. M. Karbaus
naujų išra imu.
kas.
Visą darbą gvarantuojame.
2. Suvaidinta iš p-lės U.
Gurkliutės parašytų komedijė
DR. W. T. REILLY
lių “Čigonės atsilankymas.”
469 Broadway,So. Boston, Mass.
Čigonės rolę-vaidino p-ni Gri
PRIE DORCHESTER ST.
ciūnienė, gi Rozalijos p-lė Ona
Kazakevičiūtė.
Valandos
Nedaliomis
nuo 10 vai. ryta
nuo 9 vaL ryta
3. Kun. F. Kemėšio prakal
iki 4 vai. vakare.
iki 8. vai. vakare.
ba. Jis trumpai, supranta
mai paaiškino naudingumą
Moterų Są-gos. Nurodė, kad
Telephone So. Boston 605.
mažos pašalpinės dr-jėlės ne
ANTANAS ŽAPALIS
gali užtikrinti, kad jos tinka
meistras
mai nares aprūpins. Mažosios
indeda telephonus, dengia stodr-jėlės nors išsyk ir neblogai
gus, ir atlieka visus staliorysgyvuoja, sakė gerb. kalbėto
tės darbus prideramai.
jas, bet po kelių desėtkų gy
KATNOS NEBRANGIOS.
vavimo metų josios turi va
Ofisas
Gyvenimas
315 W. Broadway, 133 Bowen St.
žiuoti į kapus. Gerb. kalbė
SO. BOSTON, MASS.
tojas sakė, kad tik Moterą
Antan’s.
Sąjungoj moters prigulėdamos
Pabėgėlis Aleksandra Jaki __ Skaitykite ir platinkite
gali tikėties tinkamo apsaugo
mavičius
paieško savo sūnaus •“Darbininką.” Tegul* jis ran
LINKSMA NAUJIENA.
jimo jų sveikatos ir gyvybės.
Jokūbo
Jakimavičiaus,
Atsi- dasi kiekvienoje grinčioje.
Šiomis dienomis paaiškėjo,
Užbaigdamas gerb. kalbėtojas
šaukti
šiuo
adresu:
Jei prenumerata baigiasi,
savo kalbą ragino visas mote kad žada apsivesti už poros sa
Der. Cliolstovo,
vaičių
Petras
Grigas
su
p-le
tai
negaišuodamas atnaujyk.
ris rašyties prie tos taip pra
PAIEŠKOJIMŲ SKYRIUS.
Grodnenskoi gub.,
Veronika
Matuloniute.
kilnios ir naudingos organiza
Volkov. uiezda,
Rep.
Elbieta Šakalytė Kauno gu
Tel. Oxford 4900.
cijos — L. R. K. Moterų Są
Zalvenskoi volosti.
bernijos,
Zarasų
pavieto,
Pane

jungos.
J. P. TUINYLA,
GAUNAME NAUJA
dėlio parapijos, Kindonių so
4) P-ni Karbauskienė pa
KUNIGĄ.
džiaus, ieškau brolio Juozo ir
Dr. Paul J. Jakmauh
dainavo solo “Oi varge, varge,
seselės
Veronikos,
giminių
ir
(Jakimavičius)
vargeli mano,” komp. p. St.
Panedėlyj Bostono Kardino
Priėmimo valandos:
pažįstamų.
Meldžiu
atsiliep

Šimkaus. Publika gausiu del las AVilliam O’Connell paskyrė
Nuo 2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare
Ccr.G ST. SC. FOSTON,
nų plojimu iššaukė gerb. dai naujai įšventintus kunigus į i ti. Mano adresas: Petrapilis, 509 EROArVAY
Tel 502 S. B.
nininkę ant scenos ir ji daina vietas, o tarpe jų tapo paskir Zarotnaja gatvė, No. 30, kv. 11.
vo antru atveju “Temsta die tas Pr. Vermauskas į Šv. Pet
Barbora Kuniučiukė, pabė
nelė,” komp. p. Maniuškos. Pi ro Lietuvių parapiją So. Bos
gus iš karo lauko Kauno gu
janu akompanavo p. M. Kar tone.
bernijos,
Šiaulii) apskričio, val Tel. So. Bostcn 294
bauskas, dainininkės vyras.
Rep.
DR. JOHN P. JONĖS
sčiaus Radviliškio ir parapijos.
Dainavo labai jausmingai.
Ofisą valandos
Ieškau
brolių
Petro
ir
Aleksan

nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 9 po piet.
5) Pasikalbėjimas Raulo su TAUTOS FONDO VALDY
PHYZIKAS
ir SURGIJUS
dro.
Gimines
ir
pažįstamus
Kaziu. Išpildžiusieji šį proBOS SUSIRINKIMAS.
Speiališkai atlipa visokius blogiausius
meldžiu
atsiliepti.
Antrašas:
*
gramo šmotelį rodos buvo camAtsibuvo panedėlio vakare
gydymus, ypatingai su alestromis.
392 Broadvayi tarpe E. ir F gatvių
' " bridgiečiai, pavardžių neteko pobažnytinėj svetainėj, Buvo Petrapilis. Zarotnaja gatvė no
E
SO. BOSTON,
A A S.
sužinoti.
kalbama apie blankas ir apie 30 buto. 11.
Užlaikom didžiausia krautuvę
6) P-lė Narenkevičiutė dai išsiuntimą pinigų.
deimantų,
laikrodžių ir visokių
Juzė
Gibdukytė,
pabėgus
iš
navo solo “Tykiai, tykiai Ne
Rep.
Tel. So. Boston270
žiedų, siutus ir overkotus, duo
I karės lauko.
Kauno
guberni

munėlis teka,” komp. M. Pet
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
I
dam ant bargo ir ant išmokesčių,
jos, Ukmergės pavieto, Alotų
rausko. Antru atveju daina
GATVES TAISO.
Galima susikalbėti ir lietuviukai.
ant lengvų išlygų.
Reikalauja
iš Ofiso valandos:
vo “Eina garsas nuo rubeme agentų kiekvienam mieste Su
Bostono. miestas padarė j valsčiaus, Skapiškio par. :x
Rytais iki 9 vai.
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
žiaus.” Pijanu akoniponavo p. kontraktą su American Ashp- j Naevji, Ieško brolio ir sesePo pietų 1 iki 3
delį
nuošimtį duodam perkupIii)
Marijonos
ir
Kazimiros.
M. Karbauskas.
halt Co. pertaisyti visas gat
vakarais 6 iki 9
čiams,
didelį, naują katalogą
Taip-gi meldžiu atsiliepti gimi
7) Dvi sesutės p-lės Marce ves, kurios yra iš astaltotos.
536 Broadway, So. Boston.
siunčiame
ant pareikalavimo už
nes ir pažįstamus. Antrašas:
lė ir Zuzana Žukauskaitės iš
Rep.
25 centus štampų.
Petrapilis Zarotnaja gatvė, na
J. P. TUINILA.
Komedijėlių parašytų U. Gurmas
30.
buto
11.
822
Washington
St., Boston. Mass
kliutės vaidino “Dvi sesutes.”
CHORAS LAVINASI.
Akių Specijalistas.
Vaidinimas išėjo gan puikiai.
Šv. Petro bažnytinis choras
Prirenka akinius
Ona Vilkauckaitė, pabėgus
Patartina jaunoms artistėms lavinasi dainose ypatingai šio
H. S. Stone, Oph. D.
lavinties scenoje ir ant toliaus. mis dienomis mokinasi kanta iš karo lauko, Kauno gub.,
Lietuvis Daktaras
Ukmergės
pavieto,
Utenos
val
Po to veikalėlio sulosimo tą, parašytą C. Sosnausko, ku
399* BROADWAY.
buvo iššaukta autorė. Ir pa rią žada pastatyti ant Blaivi- sčiaus ir parapijos, Garnelių
sirodė ant estrados baltuose, ninki] Seimo, “kuris įvyks rug sodžiaus ieškau puseserės Ma
1210 S. Broad St.,
Philadelphia. Pa.
šilkiniuose rūbuose ponia Ur sėjo mėnesyj, Montello, Mass. rijonos Pateliauckytės. Mel
džiu
atsiliepti
giminių
ir
pažįs

LIETUVIAI
PAS
SAVUS.
Nuo 9 iki 11 rito.
šulė Gurki iutė-Gudienė. Pu o paskui bus pastatytas So.
Valandos
.. 2
4 po pietuJ
tamų.
Antrašas:
Petrapilis.
7 ,. 8 Vakare.
blika ją pasitiko didžiu delną Bostone. Ponas M. Karbaus
plojimu.
kas uoliai darbuojasi, kad Kan Zarotnaja gatvė, namo 30, kv.
8) P-nios Griciūnienė ir Ja tata būtų tinkamai pastatyta. 11.
sinskienė padainavo dvi daiPilnųjų Blaivininkų kuopa
Veronika Strukaitė, pabė
ni.
žadėjo parengti vakarėlį. Per gus nuo karo lauko, iš Kauno
GERA PROGA!
9) Galop bažnytinis choras statyti “Kova prieš Girtybę”
Gramatika
angliškos
sudainavo dvi daini: “Kur bė ir parodyti paveikslus, bet šio gub., Ukmergės pavieto, Alo
kalbos
mokytis
be moga Šešupė,” p. J. Naujalio ir mis dienomis nieko negirdėti, tų valsčiaus iš Kupiškio mies
kytojo
(apdaryta)
......$1.00
Vaikų Draugas arba
antrą “Lietuviais mes esam skubinkite, nes dabar laikas telio, ieškau giminių ir pažįs
kaip mokytis skaityti ir
gimę,” komp. p. St. Šimkaus. dirbti o ne laukti, kada bus tamų, meldžiu atsiliepti šiuo
antrašu:
Petrapilis Zarotnaja
rašyti be mokytojo....... 15c
Pijanu akomp. p. M. Karbaus karšta.
Naujas Būdas mokytis
Pasiuvam drapanas sulig nau
gat., namo 30 buto 11.
kas.
Rep.
rašyti be mokytojo....... 10c
jausios mados ir pagal Jūsų noro.
Vakaro vedėja buvo kuopos
Aritmetika mokinimuiJONAS BERZELONIS A CO.
Karolina Karvelytė, Kauno
si
rokundų, su paveik
pirmininkė p-lė Ona GiedraiKeletą mėnesių atgal ęmė
28 Chandler Str., Boston, Mass.
slais
(apdarvta) ............ 35c.
taitė. Ant pabaigos paaiški atsirasti mus mieste lietuviai, gub., Ukmergės apskričio, Su
(Castle Sųuare’s Block’e.)
bačiaus
valsčiaus,
kaimo
ZviViso $1.60
no kokiomis sąlygomis priima kurie dirba cigarus. Nors rū
Kas
atsiųs
iškirpęs
šitą ap
mos naujos narės ir kvietė vi kymas yra priklas daiktas, bet liūnų. Ieškau giminių. Prašau
garsinimą
iš
“
Darbininko
”
Mano antrašas:
sas iki vienai rašyties prie Są jei jau kurie negali apseiti be atsiliepti.
Vienatinė Lietuviška
ir $1.00 per money orderį,
Petrapilis, Zarotnaja gatvė na
tai gaus visas 4 knygas 60c.
jungos.
tos piktžolės, tegu priremia
mo 30 buto 11.
♦:
pigiau.
Šis vakaras buvo surengtas savuosius ir tegu perka nuo jų
P. MIKOLAINIS,
tam, kad pritraukus prie Są cigarus.
Veronika Gobžienė ieškau
R. F. D. — Route 2,
Kuri užlaiko visokio ta
jungos kuodaugiausiai narių.
Rep.
Amerike Jono Gobžio, kurs yHudson, N. Y.
voro, reikalingo maineMoterys savo tikslą atsiekė,
ra mano vyro brolis, ir ieškau X nieriams.
nes prie kuopos priisrašė 16
Panedėlyj per pietus, ka vyro sesers dukters Anna Janaujų narių. Matant tokį mo da saulė karštai šildė miestą,
V. LUKOSEVICIA,
terų darbštumą, nėra abejo tai pradėjo lyti. Tai pirmą ranaiče, Mano vyras yra miręs
V. P. GINKUS & CO.
Amerike jau 6 metai, o aš esmi
nės, kad iki Seimui rasis Mo sykį taip stebuklingai pasiro
Minersville, - - Pa.
SAVI PAS SAVUS.
pabėgėlė su dviem vaikais ir
terų Sąjungoj 1.000 narių.
dė, kad “su saule lijo.”
LIETUVIAI PAS
skęstu varguose. Šaukiuosi pa
*v

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėją šių
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai kukardų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų celuloidu. Išdirbu tarpas, 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 daran savo
rankom.

I

Atsišaukimas
iš Rusijos.

SO. BOSTON.

Dr. Ignotas Stankus
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Aš esmi kauno rėdybos,
Panevėžio
pav., Gulbinų
LIETUVIS KRIAUČIUS.
PRIĖMIMO VAKARIENE.
ATIDARĖ APTIEKĄ.
valsčiaus,
parapijos Padbiržių,
Pasiuvu
visokius drabužius
Subatos vakare, 3 d. birželio
Ponas Vincas Brūzga, ge
sodžiaus
Ažugulbinės.
Mano
pagal naujausią madą, vyriškus
Lietuvių Darbininkų Sąjungos rai žinomas jaunikaitis tarpe
adresas toks: Maskva, eslo Bo- ir moteriškus.
Darbą atlieku
kuopa buvo surengusi priėmi So. Bostono lietuvių, atidarė
goradskaja,
2
Progannaia
ui.
gerai,
teisingai
ir
pigiai. Taip
mo vakarienę poniai U. Gurk- savo aptieką Norvood, Mass.
!
No.
2,
kv.
2,
Veronika
Gabžis
gi
iiproeinu,
pataisau,
skalbiu ir
liutei-Gudienei ir p. P. Gudni. I ant 1074 Washington St. Bu__________________________ _— i krarbuoju.
kuriuodu tik ką po šliubo buvo I vo gerai žinomas kaipo geras
Ieškau giminių ir pažįstamu PETRAS MAKAREVI0IU3,
sugrįžę iš Hartford’o, Conn.
lošėjas ir buvo L. Vyčių 17 kp.
r?
pabėgėk Jonas Griškėnas. Za-j
Žmonių susirinko gana skai į pirmininkas pereitais metais.
. (Arti lietuvių bažnyčios)
rasų ap. Onuškio par. Adresas:
tlingas būrelis ypatingai jau- ■ Galima jam linksti gero pasise
101 So. Meade Str.,
Iš pradžių susirinkęs 1 kimo naujame mieste.

LIETUVIUS.
Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje
galima gauti visokių vyru,
moterų ir vaikų drabužių,
čeverykų, rokų, aukso ir
deimanto.

52 MILLBURY STR.,
WORGESTER, MASS.

M. A. NORKŪNAS,
MONTELLO, MASS.

166 MELROSE ST

Vienatine Lietuviška
1

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.
Gyduolių gali
te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge
ros sekančios gyduolės.
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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
uoo
z5c.
25c.
50c.

25c.
50c.
25c.

Gyduolės dėl pataisymo
apetito
1.00
Gyduolės dėl suvalnimo
vidurių
50c.
Gyduolės nuo kosulio ir
sunkaus kvėpavimo
1.00
Gyduolės nuo vištakių
(corn’s)
15, 20 ir 25c.
Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų
75c.
Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10c.
Tikra lietuviška Trejanka
25c.
Visokie kvepianti
muilai
10, 15 ir 25c.
Perfumos visokių gėlių 25,
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau,

s

s
a
1.00
a
M
Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap- §
tingų ir kitokių ligų.
Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums svei
katą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame kus
sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų,
Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums
espresu.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
ertč C St., So. Boston,Nass.
SENAI UŽDĖTAS P00LRUIMIS ANT PAR
DAVIMO.

C. & P. Telephone St. Paul 5347

GRABININKAS
IR
BALZAMUOTOJAS.

4 stalai ir cigarams pastato- i Pagrabus atlieku pigiai ir gra
mas So. Bostone, geroje vieto žiai. Esu išėjęs mokykloj tam tik
je 628 "VVarrens St. E. Cambrid- Į rus graborystės mokslus ir išda
ge, Mass.
vęs egzaminus. Siunčiu numirė
7 stalai taipgi parsiduoda ; lius ir į kitus miestus ir pargabe
347 Green St., Cambridge, i nu iš kitų miestų.
Mass. Mes parduosime visus
Tai-gi, vientaučiai, laidojimo
ant sykio arba kas norės ir at reikale visuomet kreipkitės pas
skirai. Norėdami pirkti kriep- mane.
kitės:
Ofisas:
Klemensas Macevičius
JONAS GREBLIAUSKAS,
691 Cambridge St.
500 So. Paca Street,
E. Cambridge, Mass. i
Baltimore, M. D.
GERIAUSIOS
F A R M O S.
Norintieji pirkti gerų farmų
su budinkais, Sodais, apsėtais
sęmaz sojdS s<uqjipsi9u jį siaubi
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė- j
jų. Mes vienintėliai esame uždėtojai ir apgyvendintojai didžiau
sios lietuvių farmerių kolonijos
Amerikoje. Apgyvendinome 360,
lietuvius farmerius, kurie trum-;
pu laiku rengiasi išleisti Scott- i
ville, Mich. Amerikos lietuviams!
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau- j
šioji lietuvių farmerių kolonija |
randasi ant gerų derlingų laukų
puikiausioj
apielinkėj miesto:
Scotville ir portavo miesto Lu- i
dington, Michigan valstijoje, Ma- į
son county. Toj puikioj apielin-j
kėj mes turime daugybę visokiu ;
farmų parduoti, ant kurių galime I
kelis tūkstančius lietuvių farme-Į
rių apgyvendinti. Rašykite tuo- Į
jaus indėdami už 4 cenuts krasos.
markių, o mes prisiusime tos ko- į
lonijos mapą ir parduodamųjų į
įpuikių farmų katalogą su daugi
paveikslų iš lietuvių farmerių gy- j
venimo.
Adresuokite,
.« M i
A. KIEDIS
& 00.
Peoples Stato Baak Bldg.
s.
Scoerflle, Mich.

