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Popiežitis PIGS IX sako ;

“Kiekvieno kataliko yra 

šventa priederme paremti ka

talikiškąją spaudą ir ją kuo- 

plačiausiai paskleisti tarp žino- ; 

nių. Geri laikraščiai yra nau

dingiausiu daiktu'ir verti di

džiausio užmokesnio,rf

No. 05. Metai IX.-

EKSTRA
Bostono ir Brock-
tono majorai 
K.S. išvažiavime

/ ——--------- t

L. D. K. S. Naujosios Ang
lijos apskričio išvažiavimas ge
gužio 30 d. Montelloj, Mass. 
Romuvos Parke bus istoriškas, i 
Montelliečiai jau pakvietė 
Brocktono majorą, o Bostonie- , 
čiai pakvietė Bostono majorą 
dalyvauti pikniko programe. . 
Abu gerbiamu majoru pasiža
dėjo būti.

Taip dalykams esant visti 
kolonijų lietuviams reikia su- 
justi prisirengti didžiausiais 
būriais suvažiuoti į tą pramo
gą-

Visos L. D. K. S. kuopos ga
vusios tikietų knygutes, kuo- 
greičiau išparduokite tikietus. .. 
Pinigai ir knygutes būtinai tu
ri būt sugrąžintos iki gegužio 
25 d.

MEPIIIS, Tenn. — Trečiųjų 
teismas išsprendė, kad stryt- 
karių darbininkams algos būtu 
pakeltos trimis centais valan
doj. Dabar darbininkas pir
mais tarnystės metais gaus po 
45e. valandoj, antrais 50c., o po 
to po 55c. valandoj.

NETEKO 100 ATSTOVŲ.

• PARYŽIUS. — Visai paaiš
kėjo, kad Francijos militaris- 
tų valdžia visiškai pratatniėjo. 
Neteko 100 savo atstovų. Dar
bai- dabartinės militaristų val
džios šalininkų išrinkta 227, o 
jos oponentų 341.

Kai pradžioj birželio mėne
sio susirinks nauji atstovai, tai 
ministeriai rezignuos.

Pagal partijas atstovai ši
taip dalijasi:

Konservatyvų .....
Nacionalio Bloko ..
Radikalų
Republ. socijalištn.. 
Soeijalistų . .
Komunistų ..

Iš Romos 
gegužio 29 d Šeštinių dienoje, 
Šv.. Tėvas išft imąs raštų, kuria
me atėinančiy^TOŽŪ medus pa
skirs šventaĮimėtais - ir kvies 
visus pasmtlif, katalikus atlan - 
kytURpmą aiatdams gauti.

VyskupAt‘kiekvienos šalies 
turės pranerti savo valdo
miems kaMllcams, kad kelia-

pobūdžio. T
Šventas 1915 metas prasidės 

su Naujais<lfe5 metais. Šv. 
Petro BazilĮl^pje prieš Naujus 
Metus vakar4« Šventasis Tėvas 
atidarys jubiįMfaus vartus, per 
kuriuos popintai pereina, kar
tų į 50 metų.

ŠEDUVA (Panevėžio apšilę) rėmė. 
Radvilonių dvago sav. p. lioipp 
kokiam tai amerikonui M. par
davė gy v. namus ir 3 ha. ženraės. 
Tuose namuose gyveno 3 šei
mynos dvaro darbininkų, ir , jie 
Apyg. Teisino nutarimu iki š. 
m. balandžio 23 d. turį išžsi- 
krmistvti.r"

Nors darbininkai turėjo ir 
teisme,1 parodė darbo inspekto
riaus raštų, kuriame pasako
ta, kad dvaro darbininkai Irę 
prųs|kaltiimo negalima iš d\^a- 
rd prašalinti, bet į tai Ap. Teis
inas jokio dėmesio nekreipė ir 
p. antstolis darbininkus, sykiu 
ir darbo inspektorį už toktio 
rašto davimų iškoliojo bolševi
kais.

Įdomu žinoti kokio “paubkš- 
telio” to p. antstolio esamai?

STREIKAS PASIBAIGĖ.

SUVIENYS FARMERIUS.

Australijos valstijos agrikul
tūros ministeriai turėjo suva
žiavimą. Tarėsi apie parėmi
mą ūkininku. Nutarė snorga- 
nizuoti ūkininkus į kooperaty- 
ves organizacijas, kad jie ga
lėtų savo produktus kooperaty- 
viu būdu marketuoti.

TURTININKĖ IŠTEKĖJO 
UŽ DARBININKO.

GENEVA, N. Y. — Dr. 
AVilliam Pitt Durfee profeso- 
viavęs be pertrūkio 40 melų 
liobart kolegijoj gavo ištisus 
metus vakacijų su apmokėji
mu.

TIORNELL, N. Y. — Turtin
giausio šio miesto biznieriaus 
duktė Catherine Jolinson ište
kėjo už paprasto darbininko 
Jolm Falzoi, italo. Ji bemo
kindama ji skaityti, rašyti ir 
angliškos kalbos pamėgo jį ir 
tėvams sutikus ištekėjo už jo.

ŠLAVĖJAS GAVO $50,000.

' I !IIĮ_ —.....  . I *

PATARIA APSIRŪPINTI 
ANGLIM.

AYASHTNGTON. — Sekreto
rius lloover išleido visos Ame
rikos piliečiams patarimų apsi
rūpinti anglimi dabar.

NORI SUSIGĖRINT!.

Turkijos valdžia nori susige- 
rinti su Graikija. Buvo kalbų 
būk Turkija panaikins Kon
stantinopolyje pravoslavų pat- 
riarkatą. Turkijos diktatorius 
Kernai Paša užginčijo tų žinią. 
Sako, kad ne tik nepanaikins, 
o nei jo veikimo nevaržys, nes 
noris su Graikija susigerinti.

DEMONSTRUOJA PRIEŠ 
VOKIETIJĄ. -

MASKVA Visoje Rusijo
je eina demonstracijos prieš 
Vokietijų už tai, kad Vokieti
jos valdžia buvo suareštavusi 
koletų Rusijos atstovybės na
rių ir darė pas rusus kratų.

___ t__ ’Z. ’ “

mušto sovietų atstovo Vorovs- 
kio buvo svarbiausias demons
tracijos punktas. Ten buvo 
užsienio reikalų ministeris Pi- 
čorinas ii ■-k4H*«^igšti valdinin
kai.

Karinio žygio Rusija nepie
nuoja. Girdi Vokietija Rusi
jai esąs permenkas priešinin
kas. Girdi Vokietija netrukus 
Rusijai užganapadarys.

•Maskvoje prie' ŠveicariMuž-"S^rdl

. PRIGĖRĖ MOTINA SU 
VAIKAIS.

EX-KAIZERIS- VOKIETI
JOJ.

NFAY YORK. — Gauta žinia, 
kad ex-kaizeris su savo žmona 
apleido Holandijų ir atvažiavo 
į Vokietiją. Apsigyvens pa
čios dvare. Jis ten atvyko tik 
vakacijų.

M ARTTNSBURGTI, W. Va. 
— AVibiam Millerio pati ir ke
turi vaikai, prigėrė patvinusioj 
upėj. Vyrui liko vienas sūnus, 
kurs buvo likęs namie.

* l

SAUGUMAS PIRMIAUSIA

SAN FRANCISCO. — E. B. 
Lefferts važinėjosi su prakal
bomis ir kalbėjo apie Safetv 
Kirst. Pabaigęs savo maršru- 

jtų apsistojo kotelyje ir užside-

NEW YORK.—Ralpli Evans 
per penkis metus buvo šlavėju 
AValdorf-Astoria kotelyje. Gau
davo po $16 savaitėje. Dabar 
jis metė darbą. Tą padarė dėl
to, kad jo brolis įnirdamas pa
liko jam $5(-),0()0.

TOKS PRIEŠ TOKĮ.
N FA V YORK. — Garsusis A- 

merikos švietėjas Columbijos 
universiteto prezidentas Butler 
varo smarkių atakų ant prohi
bicijos ir sako, kad proto ibi ei - 
jos įstatymų reikia atšaukti! 
Prieš ji stojo teipgi garsus bu 
vusis Harvardo universiteto 
prezidentas Eliot. Pastarasis 
stoja už prohibicijų ir sako, 
kad jau nebetoli tas laikas ka
da slaptas svaigalų biznis bus 
suvaldytas. Sako’ toliau, kad 
nei viena partija nedrįs stoti 
už atšaukimą prohibicijos.

KIEK Li

PHĮLADE HIA, Pa. — 
Tėįsnųis čia Išriša taip, kad 
'vyras -sųvo gali bučiuoti 
ant gėležinkėįĄ-^Stoties ištisų 
valandų; 4; Bįwtaip: Ryman

atsisveikindamas su pačia bu
čiavosi ištisų valandą. Gele
žinkelių kompanijos detekty
vas pamanė, kad tai ištvirkė
lių esama ir suareštavo. Tada 
Sverdlow už nuostolius ir gėdos 
padarymų patraukė kompani
jų teisman. Teismas pripaži
no, kad kompanija turi užmo
kėti nuostolių $750.

PRIĖJO OŽKA LIEPTO 
GALĄ . ..

SKAPIŠKIS (Rokiškio apo.). 
Skapiškio gelžkel. st. tarnau
tojas Jonas Markuškis iš tiSii- 
miškių kaimo nesenai ta;po 
areštuotas ir šaltojon patiipdUy- 
tas už siunčiamų prekių ir si un li
tinių vogimų. Jo bute ras^la 
daug brangios rūbų ir batų n it*. 
džiagos ir. kv d,\

Nesenai įniręs areštuotojo 
bendradarbis Ignas Zagorsksiu 
paliko broliui Rapolui (Skapiš
kio miestel.) 3000 litų -grynrms- 
pinigais ir visokių daiktų.

Mat, jisai tokį pat darbą dir
bęs, ką ir J. M-kis.

Skapiškio miest. gvv. 
M-nas, garbus amerikietis, y'
bandęs minėtų aferistų pėdo
mis žengti, tik greitai viskas 
tapo nuslopinta ir palaidota. , ,

Pagalinus pamatė, kad 
jie yra tik apgavikai,, o ne už
tarėjai. Ir pradėjo nuo tų ge
radarių šalintis ir Ieškoti tikrų 
užtarėjų, tų, kurie nesigiria, 
kad ta ir tų mes jums padary
sim ir jūs būsit laimingi, bet 
dirba be didelio šauksmo ir pa- 
eigirimo, tik su tikru pasišven
timu. Tai via L. 1). F. frakci
jos nariai Seime.

Kadangi jau nuomininkai 
aiškiai pamatė, kad socialistai 
juos apgaipibnėja, tad kreipė
si į vietinį L. I). F. skyrių, pra
šydami, kad gal kaip būtų ga
lima jų vargams padėti. Vie
tos skyriaus valdyba, matyda
ma taip opų piečių klausimų, 
kreipės į Seimo atstovų K. Šu
kį, prašydama, kad atvyktų j 
Radviliškį ir išaiškintų, kaip 
būtų galima tų pl(‘cių klausimą 
išrišti.

Seimo atstovas K. Šukys at
vyko ir plačiai išdėstė apie ple- 
ciii padėtį ir nurodė būdų, ku
riuo einant būtų galima tų opų 
klausimų išrišti nuomininkų 
naudai. .Jau pradėjo rodytis 
pasekmes. Tai matydami, pie
čių nuomininkai taip susidomė
jo Darbo Federacija, kad val
dybai sutikus, kurie pažįsta, 
Kfatise arhus garima įsirašyti 
į jų. Žinoma, valdyba duoda 
teigiamų atsakymų.

Dabar radviliškiečiai laukia 
labai, kada vėl mus aplankytų 
mūsų visų laukiamas svetys iš 
laikinosios sostines.

J.
ra

mų galų gale leidžiu, bet, kad 
n up i o v u s tie k ta i t iek :
javų. Ateina tas laikąs jau 
plovimo tų javų. Einame kai
po baudžiavų atlikti. Pereitą 
inetą aš piauju savo dalį, jau 
suvis vakarui ariinanti.% 0 gre
ta manęs piauna taip pat tokis,. 
J. V. j tų laikų ateina dvarotlž- 
veizda ir tuo pareiškė mlhėtam 
J. V. kad esąs jo permažasmar
gas, tad užvaizdu atžiilgšfilaya i 
dar plotą gerą, ir sako “tai Ri
kis turi būti margas 'dydžio?’ 
Aš jau baigiau piauri mahskir- i 
tų margą ir rengiausi eiti prie 
savo šeimvnos.

* . ' ■ <

Rengdamasis eiti namo klau
siu savo kaimyno, ar eisi mi
mo, ar baigsi pinuti. , •

Kadangi saulė jau btivo ge
rokas laikas kaip nusileidus,' 
tad palingavęs galvų saku, “la
bai norėčia baigti bet jegosne* 
leidžia; nes dar priseis visą iš
tisą dieną pinuti.” Tad eina- -j 
va kartu. Beeinant, mano kai
mynas J. V. taip pavargo, kad 
važiavęs pro šalį ŠiaUtfines 
delis, paprašė jo, kad pavėžy- J 
tą, kuris sutiko.

Tai tai Į), kad geresnis vasa- . ' 
ros laiko uždarbis, praeiną tik ’ 
už karvę atidirbti, o žicfną veik 
darbų nėra.

Kidulių dvarą, kurį įšntjjįj 
umvo vuMžnr, kokiems 
rimus, kurie mus taip.kankina, 
o Kaimelio dvarą valdo pats, 
savininkas, kuris taip pat n** 
atsilieka nuo pirmųjų.

Nejaugi mūsų daržininkų, 
vargingų padėtį ir skurdąneišr 
girs valdžios organai, kuriems 
rūpi mūsų vargo sumažinimas, 

(Kauno “Darbininkas”)

y

ŠIAUDINE (Šakių
Kidulių valse.). Kai mes šiau
dinės m-lio darbininkai ir ma
žažemiai vargstame, sunku ir 
išpasakoti.

Šių sunkiųjų žiemą šiaip ta’ųi 
pergyvenome. Artinasi pava
saris, šiurpuliai perbėgo per 
visų kūnų, pamanius apie tą 
pavasarį.

Ne vienas iš skaitytojų nu
stebs paskaitęs šiuos žodžius, 
kad mes šiaudiniškiai bijome 
to visų laukiamo pavasario...

Bet gerbiamieji pamatytu
mėte mūsų padėtį, beabejo ir 
Jūs pasakytumėt, kad sunkus 
mūsų gyvenimas.

Sunkumų sudaro tas, kad 
mes veik kiekvienas turime po 
šiokią-tokių karvapalaikę, bet 
savo žemės-nė sklypelio netu
rime, kuris ir turime tai tik po 
kales lysves, (lėliai paso<lini
nio šiek tiek daržovių.

Bet kur padėti tą karvapa
laikę, kuri, kaip mums darbi
ninkams su šeimynoms ir ma
žais vaikais, suteikia daug- 
naudos, kas kiekvienam darži
ninkui yra žinoma.

Tiesa, mes šiaudiniškiai rau
damės, labai gerose sąlygose, 
būtent: kad iš visų pusių esa
me apriesti Katinėlio ir Kidu
lių dvarų ženiėms, kas beabejo 
nebūtų iaip sunku .išmaitinti 
po tą karvelę. Bet kur tau. 
■Nueini pas Kidulių dvaro nuo
mininką ar Kaimelio dvaro sa
vininką, (tik žinoma jau kepu
rė turi būti po pažtisto), pra- 

motorų įsteigtos ir vienų mote- šulųukė, nors jie prieš ripl4& Šak kad pavelytu leisti j ga- 
Po iljju brah

MIRĖ MILIJONIERIAUS 
TĖVAS.

LORETTE. Pa. — .Toliu A. 
Sc\vab, 84 metų amžiaus, tėvas 
žinomo plieno magnato Charles 
M. Sehvvabo mirtinai susirgo. 
Pasirgęs keletą savaičių mirė.

NUBAUDĖ UŽ MUŠIMA.

DUBLI N. — Airijos turti
ni nkas lordas Ashtovn, valdąs 
dvarų iš 22,000 akrų, buvo 
rastas kaltu žmogaus mušime. 
Nubaustas ant $500.

• v

SUAREŠTAVO DU STU
DENTU.

AUN ARBOR, Mieli. — Du 
Michigan universiteto studen
tu buvo suareštuoti už peržen
gimų prohibicijos įstatymo.

4

PRIPAŽINO GYVU.

apskr.

LENKŲ NORAI VĖJAIS 
IŠĖJO.

palankiau 
Klaipėdos 

buvo" galvų 
nuo vienų 
prie kitų,

Pradėjus kiek 
Lietuvai spręsti 
klausimų, lenkai 
netekę. Bėginėjo 
Europos “dėdžių” 
siuntė jiems ilgiausius protes
tus. ėmė aršiai persekioti ViU • 
nijos lietuvius, norėdami stl* ‘ 
kelti lietuvių pasipriešitthną ir 
tokiu būdu gauti progos pulti , 
Lietuvą. Lenkai buvo pradė
ję gąsdinti lietuvius net gink
luotu Lietuvos puolimu. 
lenkai — karštuoliai turėjo at
vėsti, nes lietuviai nesidavė 
bauginami, Europa ramiai žiū
rėjo į lenkų “ziliojimų.” Bėto,, 
kilęs bolševikų—runnitrų gil- 
čas del Besarabijos, ‘prfretflj 
lenkus aprimti. J-

*
VOKIEČIŲ KERŠTAS.

Klaipėdos evanįtelikif jiažny* ■■ 
čios komisaru liko ■-išrinktas ‘ 
lietuvis Gailis. Vyriausieji iM 
vangelikų Bažnyčios TarybaJ 
Berlyne atstatė jį nuo vietos,

----------- -—, t • 'S,
Panevėžio lenkai norėjo*: pi 

imti Montvilų rūmus savo 
imi jai. Montvilas mird 
tuos rūmus paskyrę^ 
Bet lenkai negali pakęsti,. Ms 
lietuviai naudotus tais H 
Lenkų gimnazijos inm 
taip jau vieni didfeitslą 
vėžio namų. Stehūtinail 
drąsumai kiršinti littu

RADVILIŠKIS. Gal niek.'nr 
Lietuvoje nerasi tokio miesUte-’ 
lio, kuriame būtų taip suruki 

-padėtis nuomininkų su pie
čiais, kaip yra Radvilišky. .A- 
pie 200 miestelio gyventojų, tin- 
ri išnuomavę iš dvarininllm 
Starickio piečius ir juose ttLMri 
pasistatę savo’ trobesius. A. p- 
sukrus dvarininkas sumanė g£(>. 
rų sau gešeftų padaryti iš esam- 
čių niiestely piečių; pradėjo ne
beimti nuomos iš plecininkų ir 
tokiu būdu gavo progos nuom ii., 
ninkus traukti teisman, esu tfųi 
už nemokėjimą nuomos, vemp
damas prievartos keliu pirkti 
piečius, žinoma, už aukštų kreti
nų; kuris neišgali nupirkai, 
tai iš to atima trobesius ir j ūmos 
stato parduoti. Piečių nuonr li
niukai pamatę, kad tokiu b# ru
du, per dvarininko apsuki”* n- 
mų, jie nebeteks savųjų bak;ti
žių, pradeda visur ieškoti jnž- 
tarimo. Žinoma, tuoj atsfrawrv> 
ir geradarių iš socialistų, k; m- 
rie ir pradėjo skelbti,* kad jį^ie 
iš dvarininko atimsiu piečius ir 
juos pavesiu nuomininkanns. 
Vargšai žmoneliai puolė prek 
tų “geradarių” tikėdamiesi, 
.kad tie ‘pasaulio lygintoja.) 
jiems tikrai padėsią ir jų tą 
vargą palengvinsią. Bųt skai u- 

tižiai apsivylė iš tii pagira>

“dėdžių

BUVO SUSTREIKAVŲ.

PTTTSBURG, Pa. — 3,200 
strytkarių darbininkų sustrei
kavo ir strvtkariai nevaikščio
jo. Darbininkai gauna po 67e. 
valandoj. Reikalavo pakelti 
i’ki 75 ir 77c. valandoj. Negavę 
pakeltos algos, sustreikavo. 
Paskutinėj valandoj darbinin
kai jau buvo benusileidžią iki 
70c. valandoj. Pagalios kom
panija pasiūlė naują plonų, ku-

Amorikon paskolos rį darbininkai priėmė

EVANSVILLE, Ind.—John 
Kopp pasitraukė iš gimtinės .ir 
per 20 metų nebuvo nieko apie 
jį girdėtu Teismas jį pripaži
no negyvu. Dabar pasirodė, 
kad .jis gyvas ir reikalauja da- 
l iės iš paliktų tėvo ’ turtų, ku
riuos valdė s.esuo. Teisnias’-vėl 
turėjo nagrinėti dalykų ir. pri
pažino jį gyvu.

t

Londone yra ’ dvi ligonines puodu, ne jokios pagalbos no^
legatų bus

Esanti 
to- 
pa-

INŽINIERIŲ SUVAŽIA
VIMAS.

į ■ '

V 
-J?

t.

•grįžo darban. mus į Seimą irlabąi ineinlutiAis nykią knrvf.rųvedamoi. ■

i

*

*

ę,
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SAN FRANCISCO. — Bir- 
• žello 11-14 dd. įvyks inžinierių 

suvažiavimas. Tai bus di
džiausias šių motų šiame mies
te suvažiavimas. T)e 

' iš visų valstijų.

SPALVUOTI “MUVIAI”

TIOLLYAVOOD. — Daroma 
bandymai padaryti spalvuotus 
judomus paveiksius.
tikra viltis, kad netrukus 
kius paveikslus pavyksią 
darvti.k ♦ 4

NORI PASKOLOS!
ATONAT. — flraiki.jos nžsie- 

nio reikalų ministeris ketina 
atvykti 
ieškoti.

ir
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‘ by—L ■
|UNT JOSEPH’S LITHUANIAN R. G. ASSOCIATION OF LABOR 

as second-claas matter Sept 12,1915 at the post offiee at
under tlie Act of March 8,1870,’* 

’tjMeeptancę for malling at spėriai rate of postoge provided for ta Mčtfon 1108. 
Act ©f Oct. 8,1017, authorlied on July 12,1018.”

SUBSCBIPTION RATES:
iKjĮAfĮy
Boiton and suburbs.....................................     .$5.50
Foreign coun’tries yearly............. ...............     -

V’/-
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“Lietuvos Žinios” 89 Nr. į- 
dūjo 3-čio Li ei uvos Va I s t y b i n i ų 
ir Savivaldybių {staig-ų Tar- 
mtutojų Profcs. Sąjungos ir 
Klaipėdos Krašto Darbo {Susi
vienijimo atstovų suvažiavimo 
Šęt balandžio m. vienbalsiai iš
neštą rezoliuciją, kurioje nuro
doma kad tarnautojų pragyve-

/nimo minimumas turėtų būtina tauta 
nustatytas toks: vienam žmo
gui mėnesiui 268 litai, žmonai 
priedo — 100 lt., 6 metų 
iriekvienam vaikui priedo — 
$5 lt., iki 14 m. — 45 lt., iki 
>21 m. — 65 lt.
L Tokio reikalavimo teisingu
mą prirodo tam tikromis lente- 

, .lemia, kur viskas smulkmeniš- 
. khi nušviečiama.

Vf>

Ištiesų dabar Lietuvoje val- 
dininkam ir tarnautojam labai 
sunkus gyvenimas, ypač kad 
.pradėjus maistų produktus be 
.muito išvežt Į užrubežius val
gomieji dalykai baisiai pradėjo 
brangti.

' Bet ant to pat puslapio tame 
pat laikraštyje keletą colių že- 

< miaus vėl atspausdinta: “...Va- 
; Sarojūs supuvo laukuose, bul- 
ves supuvo laukuos^ arba rūsy- 

.se — išvežimas ' tiek menkas, 
' jog grūdams ir gyvuliams kai- 

- UOS mažos... ” Kad daugelyje 
.vietų daug kas supuvo tai tei- 
'.jęybe, bet kad kainos mažos tai 
rimuoti gali vien “buožės,” o 

’ darbo -žmonės dejuoja kad vis
ikas perbrangu.

Brookline, Mass. 
10:14 A. May 2,1924

Rev. Francis J, Juskaitis 
iūimaculate Conception 
Reętory,
432 Windsor St, 
Cambridge, Mass,

His Emminence the Gardinai 
thanks the Lithuanian Associa
tion of Labor for their expreš- 
sion of loyality and devotion 
and sends to you and them his 
blessing.

. t.

»

KETURI GALĖTI 
MOTERIS?

, ; Komunisčių “ Darbininkių
' Balsas 5 Xr. turi gana keistą 
^dalyką. Tarp eilių labai rau- 

' '$onų komunistinio turinio1 
į,/ ' Straipsnių ir korespondencijų!

,”yra ir šitoks būk tai Lenino pa
sakymas: “Kiekviena virėja 

» iuri mokėti valdyti valstybę.” 
*.* Ką, ką, o jau šito tai “l)ar- 
jjininkių Balso ’ ’ moterėlėms ar 

t 
r *■$0 bus tik perdaug sunku at- 

’ Riekti, greičiausia iš jų nebus 
.Thei gerų virėjų, nei to tiek ge- 
1%valstybės valdytojų.. . juk 

' Joms dar toli iki Lenino meilu- 
Tžės pantaplių kad padėt Rusi- 

< J jų valdyt.
Įį'L Vienas dalykėlis via ir ge- 
* TOS tai užbaiga- straipsnio ‘‘Pa- 

Saillinė Darbininkų Šventė... ” 
4iŠioj dienoj susiėję neperdeki- 
mčf savo nei priešų spėkų, bet 
rimtai apkalbėję, pasvėrę die- 
1108 įvykius, darykime žings
nius pirmyn. Lai kiekvienas

į 
r

. JT
’ Si »

r *
* ' 4

; i

C *

į • mūsų žingsnis' būna arčiau mū-

Ir'*& ♦
P,«

fe?r
fe Mr ir visuomet stengkijnės nie- 
k* ko neperdet, bet gerai nusvars- 
Iš* Čilis, kiekvienų dalykų teisin
iu gfti įverty t/ ar tai savo veikime 
| ‘ ar tai veikime mūsų kaimynų 
|įį'priešų h‘ draugų. O niekuomet, 

apsirikimų

gų galutino tikslo.”
u Šitie žodžiai pasekmingai ga
lt būti pritaikinti ir prie mū
sų L.1). K. Sąjungos ir mes vi-

Į^gnt stambesnių, 
Kepadarysime.

F. V.

Katalikų Federacijos Cent
ras sujudo ir gana gyvai pra
dėjo varyt moksleivių šelpimo 
vajų. Duok, Dieve, kad tik 
greitai neįiusloptų tas pakilus 
ūpas, ir kad susilauktų iš vi
suomenės pusės reikalingos pa
ramos ir palaikymo.

Be mokytų? žnmnių nei vie- 
daug lm neatsieks.

Federacija remia aukštesnius 
mokslus einančių lietuvių jau
nuomenę, dėlto ją reikia tame 
darbe palei išgalių kiekvienam 
paremti.

Kad rėmimo darbas geriau 
sektųsi, tai būtų pageidauja
ma. kad ir moksleiviai moks
lus užbaigę visuomenės neuž
mirštų ir jaustųsi jai skolin
gais. Tuomet ranka rankų 
mazgojant ir visuomenės kiše- 
nius plačiau atsidarytų sušelpi- 
mui tų kurie bus reikalingi.

p

“Žvaigždės” 4 Nr. straips
nyje “Pagerbkime garbės ver
tus” pastebi kad šymet 7 die
nų gegužio mėn. sukanka 20 
metų, kaip Rusų valdžia, pri
versta lietuvių didžiausiu pasi
ryžimu, atšaukė savo uždrau
dimų lietuvių spaudos, ir ma
no kad geriausia būtų prie tos 
progos, tinkamiausia būtų lai
kraščiuose aprašyt darbus ir 
vargus visų tų kurie anais lai
kais prie spaudos palaikymo 
platinimo ir gabenimo šiokiuo 
ar kitokiuo būdu prisidėjo. 
“Žvaigždė” jau tame numery
je nemažai su tuomi dalyku su
rištų raštų ir dokumentalių ži
nių talpina o rudenyje ketina 
net atskirų tam dalykui knygų 
išleisti.

Sumanymas puikus, ir visais 
atžvilgiais remtinas.

KARO AUKŲ KAULAI.
(landai apie naudojimų kri

tusių apie Verdimų ir Mont 
dTLomme kareivių kaulų pirk
ly bojo tai yra išdirbiniui klijų 
ir kaulamilčių, labai suerzino 
publiką ir sub-prefektas Ver
ti fino priverstas buvo padaryt, 
ištyrimą kurio pasekme buvo 
ta, kad uždraudė rinkt ir par- 
davinėt perkupčiams žmonių 
kaulus.

Argi reikia didesnės begė
dystėj didesnio žmonių sužvė
rėjimo. Juk tai aukos kapita- 
lizino, militariziuo... Šventos 
aukos savo krauju suliejusios 
Francijos žemę, savo kaulais 
nuklojusios jos laukus, moly
nų, seserų ašaromis apraudo
tos. .. Tai didžiumoje broliai 
darbininkai imperializmo ten 
nugrūsti ir nužudyti he už ką 
Įritą, kaip tik už kapitalistų ki
šenių reikalus, ii’ štai, Franci- 
jos sukčiai, kad pasipelnius, 
tuos šventus kaulus į krūvas 
renka ir veiža į fabrikus, kad iš 
jų padarius — mėšlą Franci jos 
-kapitalistų dirvonus tręšti! L'.

Pagalvok brolau ir seąele’***.
ty

B. J. Haberlin, 
Secretary

The White House 
Washington

AprjJ 30,1924.

My dear Mr. Dauzvardis:
The President greatly appre- 

ciates the expressions of re- 
sion of loyalty and devotion 
come to him through you from 
the Lithuanian Cooperative 
Association of Labor, and has 

’asked that you will extend his 
thanks.

Very truiy yours, 
Ę. T. Clark, 

Secretary.

SUVAŽIAVIMAS PAVYKO.
L. D. K. b. Conn. apskričio 

suvai,žavimas .Įvyko balandžio 
27 d. š. m. šv. Jurgio parapijos 
svetainėj, Bridgeport, Conn.

Apie pirmų valandų po pietų 
delegatams susirinkus apskri
čio pirmininkas V. Bilins&as 
atidarė susirinkimų ir kvietė 
vietinĮ klebonų gerbiamų kun. 
Pankų atkalbėti maldų. Kun. 
Pankus atkalbėjo maldų ir 
sveikino delegatus linkėdamas 
rimto svarstvmo L. D. K. S. rei- 
kalų. Taipgi kun. Pankus su
teikė delegatams ženklelius, 
kurie buvo labai gražūs, už kų 
visi delegatai buvo labai dėkin
gi gerbiamam kun. Pankui. To
liau buvo renkama, valdyba se
sijom vesti. Tapo išrinkta vien
balsiai visa apskričio valdyba. 
Užėmus valdybai vietas, pasi
rodė kad prisiuntė penkios kuo
pos atstovus Į suvažiavimų. 5-a 
kp. Waterbury. Conn. prisiun
tė 6 delegatus, 6-ta kp. Hart- 
ford, Conn. prisiuntė l delega
tų, 28-ta kp. Xe\v Haven, Conn. 
prisiuntė 2 delegatu, 36-ta kp. 
Ncav Britain. Conn. 2 delegatu. 
39-ta kp. Bridgeport, Conn. 
prisiuntė 4 delegatus. Taip-gi 
buvo 4 svečiai kuriems buvo 
suteikta patariamas balsas. To- 
liaus pradėjus svarstyti orga
nizacijos reikalus pasirodė kad 
visi delegatai susirinko pilni 
energijos ir pasirengę darbuo
tis dėl šios garbingos organi
zacijos ir kad nenueitų mūs vi
si darbai praeitų kelių metų ne
atsiekę savo tikslo. Taigi ir 
buvo gana daug kalbama apie 
tai kad tuos visus praeitų me- 
tų nepasisekimus prašalinti ir 
kad daugiau panašiai neatsi
kartotų. Taigi ir buvo nutar
ta koletas svarbių nutarimų 
kurie buvo nutarta Į seimų pa
siųsti kartu su delegatais. Į

gal ir tavo artimiausio' kaului 
ten išniekinami, bet jei tąvo iš 
giminių ten nebūtų kaulų tai ir 
kiti] * darbininkų kaulai yra. 
kaulais tavo brolių.

To.ip tėi kapitalistai atside- 
kavojo tiems kurie už jų reika
lus savo jaunystėje galvas pa- 
guldydami kraujų praliejo.

i

. F. Vlrakas.

J

It mušt be clear to eve- 
ryone that during recent years 
their govemment at Waslung- 
tonhas not beęn operated in 

the people, būt 
rather in the interesu of sp«: 
cial privilege &nd privatf mo
nopoly.

I believe I know the Amer- 
ican people well enough to be 
sure that they will not willing- 
ly permit such a condition to 
continue. v

It is not yet dear just what 
developments will result from 
the political and economic 
chaos which has been created, 
būt you may be assured that 

splendid telegram dated today, careful consideration is being 
and to thank you sincerely for given to all the factors in the

Mr. Petep Pauivardis,
■iChairman,

Lithųaųian Cooperative Ąssn. 
of Labor,

Cambridge, Mass,

United Statės Senate, 
Oęmmittee onManufactures 

30 April 1924

Mr. Peter Dauzvardis, 
Chairman,

Lithuanian Cooperative 
Association of Labor,

432 Windsor St.,
Cambridge, Mass.

My dear Sir:
I wish to acknowledge your

your support. It is good to 
know that friends all over the 
country are watching with 
such intelligent interest the 
many developments in Wash- 
ington.

You may be assured that the 
real progressives in Congress 
are not blind to the far-reach- 
ing results which are likely to 
arise from the sensational de- 
velopments of recent fnontlis.

seimų tapo išrinkta sekanti as
menys; apskričio kasierius S. 
Cibulskas ir apskričio vice-pir- 
mininkas A. Mičiūnas.

Toliau buvo daug svarstytu 
apie apskričio išvažiavimų, ku
ris Įvyks birželio 22 d. š. m. šv. 
Juozapo parapijos darže, \Va- 
terbury, Connu ir buvo daug 
naudingi] sumanymų ir svars
tymų kad šii] meti] išvažiavi
mas būtų pasekmingas ir atneš
tų kodaugiausia naudos šiai 
organizacijai/ Taigi ir buvo 
nūtarta 'kviesti kitas panašias 
organizacijas, kaip tai: L. Vy- 
Čiii apskričio kuopas ir S. L. B. 
K. A. apskričio kuopas, taipgi 
parapijų chorus ir tapo nutar
ta skirti tris dovanas kuri kuo 
geriau atsižymės išvažiavime. 
Taigi da yra gera proga prisi
rengti ir gauti dovanų išvažia
vime. Taipgi apskritys nutarė 
po išvažiavimo skirti aukų šv. 
Jurgio parapijos naujai bažny-

situation.
Sincerely yours, 

Robert M. LaFollette,

Visur apgaudinėja. Vyriau
sieji Matų Saikų ir Probaviino 
Rūmai susekė, kad is užsienio 
Įvežamos sidabrinės šakutės ir 
peiliai nėra tikro sidabro. Tie 
daiktai buvo kitokios medžia
gos, tik aptraukti plonu sluogs- 
neliu sidabro.

(Kiiutio "Vienybė”)
----------------------------------  -n -......................

čiai, Bridgeport, Conn. Toliau 
nutarta laikyti kitų suvažiavi
mų New llaven, Conn.

. Apie penktų valandų baigėsi 
sesijos. Pirmininkas atkalbė
jo maldų ir uždarė susirinkimų 
ir visi dalyvavę suvažiavime 
skirstėsi namo gerame ūpe, pa
sirengę darbuotis ant tolinus.

■Reporteris.

Javu pasėlių plotas ir bend
ras derlius Lietuvoje 1923 me
tais galutiniaisiais daviniais 
šitaip atrodo. Pasėlių buvo 
hektarais: kviečių 81 tūkst 
500, rugių 583 tūkst 500, mie
žių 175 tūkst, avižii 330 tūkst. 
600 hektarų. Bendras derlius 
buvo centneriais kviečių 807 
tūkst., rugių 6 milijonai 53 
tūkst., miežių 1 mil. 732 tūkst. 
500 ir avižų 3 mil. 306 tūkst. 
centnerių.

(Kauno “Vienybė")

Kooperaciją turi būt be jo
kio politikos Įrišimo į biznio rei
kalus, tokia yra kooperųtorių 
taisykle. Rodos kad: Lietuvo
je taip ir badavo, bet paaštrė
jus pastaraisiais laikais politi
nių partijų kivirčiams pradėjo 
ir kooperacijos ratuose girgŽ* 
dėt, trintis > ir ka’st.

Išsirodo katalikai neužga
nėdinti yra-IŠ to, kad esant di
džiumai kooperacijos narių ka
talikų, aiigščiausin kooperaty
vų sąjungos valdyba vargu bė
gli yra katalikai,

Iš jų darbų pastebima linki
mas prie rėmimo socijalistinės 
idėjos.

Katalikai pradėjo akcijų pe
rėmimo kooperacijos Į savo 
rankas, jie tuomi tikslu tveria 
kooperacijas ūkininkų tarpe. 
Tai viena, o antra varosi, kad 
katalikai visur remtų katalikus 
kandidatus Į visos kooperaci
jos valdybas. Kiek tuomi bus 
atsiekta, ir kaip greitai, tai 
dar yra klausimas, bet laisva
maniams labai padūrę Į padus 
jau pats katalikų sujudimo 
faktas. Jie. visuose savo laik
raščiuose nuolatos ir plačiai ra
šo kad kooperacijos viršūnėse 
jokio politikavimo nebuvę ve
dama, kad buvę bendradarbia
vimo principas išlaikoma kosų- 
žųiingiau ir t. t. Bet besikar 
ščiuodami ŠĮ bei tų ir prasita
ria. Jie naujai susitvėrusių 
grynai katalikiškų kooperaci
jos bendrovių nepriima Į koope
ratyvų sąjungos narius — (ne
priėmė ‘ ‘ Ūkininko ”)...

Kooperacijos Sąjunga daro 
didelį pelnų dėlto kad valdžia 
jų neapkrauja tokiais dideliais 
«nuošimčių mokėjimais kaip 
privačius pirklius ir akcines 
bendroves, kad valdžia duoda 
kooperatyvams visokiausių pa
šalpų koprieinamiausiomis są
lygomis. Tuos pelnus skirstant 
Kooperatyvų Sąjungos valdy
bos nariai, yra sakoma, kad 
nevisuomet esti tik kooperato- 
riais — sakoma kad esu ir so- 
cijalistais ir paremia daugiau 
savo soči jaiistinį k romelį ne
kaip kooperacijų. Ypač kuomet 
matyt, kad jokiu būdu nenori
ma į Kooperatyvų Sąjungos ir 
Valdybų įsileisti aiškių, atvirai 
praktikuojančhj katalikų.

Lietuvos katalikai sako ši- 
teip’ Kooperatyvų Sąjunga B. 
valdžios malones ir iš’ katalL ' 
kiškos Lietuvos žmonių koope
racijai pritarimo ir palaikymo '., 
pelno didelės pinigų suūias, tie 
pinigai didžiumoj sudėti kata? 
likų ir jie turi likti kiūulifcų 
rankose.

Gali koks soeiulistas pasaky
ti, kad negali būti katalikiškų 
silkių ar druskos, nes vistfek, 
kas pardavinės socialistas, ar 
katalikas, tos pačios silkes ir 
druska bus. Tiesa, silkės ar. 
druska bus tos pačios, bet pel
nas iš to bus gaunamas ne iš . 
tuo pučiu keliu: jei socialistai 
laikys krautuvę, tai pelnas ir 
eis socialistų organizacijai pa
laikyti, ir jei1 katalikas pirks 
pas socialistą, reiškia, jis duos 
jam pelno ir tuo prisidės prie 
socialistų palaikymo. O to ne
turi būt: katalikų kooperacijos 
pinigai teturi būt sunaudojami . 
grynai kooperacijos reikalams.

Ir vieni sujudo ir kiti. Ka
talikų net buvę tam tikrais ap
linkraščiais norėta sujudini mi
nios, kad jos į tą ‘dalyką grei
čiau reaguotų, tas projektas 
matomai buvo sugalvotas kun. 
Vilimo,ir Šiauliuose Koopera
tyvų Sąjungos suvažiavime jis 
pats atstovavo ir savo poziciją 
drąsiai gvnė...

Mano nuomone kunigo Vili
mo eita prie dalyko ne tuomi 
keliu kuriuo reikėtų eit. Dabai* 
teip atrodo lyg kad Į Koopera
tyvų Sąjungą laužiaįnasi per 
langą, lyg kad nepasitikint sa
vo pajėgomis, ne natūraliu bū
du, o slaptų aplinkraščių pa
geliai ir t. t.

To viso, mano nuomone, te
nai nereikėjo daryt. Reikėjo 
padirbėt intensyviau koopera
cijos dirvoje, gerai susiorgani- 
zuot iš palengvo, visai atvirai, 
ir tuomet griežtai pastatyt 
klausimą socialistams šiteipr 
“Vyrai be jokių partyviškumų 
demokratiškai duokite valdy
boje mums katalikams tiek ir 
tiek vietų...” ir nors iš karto 
būtų gal kiek ir pasispardę... 
bet galų gale būtų su reikalavi
mu sutikę, nes kitokios išeities 
nėra ir būt negali. Būtų buvę 

gerai, ir gražiai ir manda
giai dalykas pravesta, būtų ir 
pačiai kooperacijai daug nau-

91
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Vartai bus atidaryti 10 vėl. ryte, Prakalbos nuo 3 valandos po pietų, 
Šokiai nuo 5 vai. vakare.
u■»! 11, i

{varios visokie gkrriūs uilkandiia i ir“ girijuai, lietuvių ir amerikonų kalbėtojai,
Rengimo komisija rūpinasi puMesti BfooMono ir Uostom maj^his ir kitus žymius amerikonus.
Tad,, lietuviai, suvAžiupkite j Lietuvių DarhMhkų J^Un^Os tongiamų pramogą iž visų Naujosios Anglijos kolonijų. 
Rengkįtes įpiknilcų ii snWo. Į

PHKSOS KOMISIJA.
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dingimi ue Įplip dubai Ijudary-

Klaida įVyko* Klaidų ręlHft 
#tit(lįsyjL Dabar reikia pavik 
Tyt taųiarkįąųsių 
kad kp labiau išplątyt koope^ 
racijos veikimų Lietuvoje. Kad 
visi Itogeriausiai suprastų ir 
brangytų kooperacijas idėjų o 
iiioini pačiu kooperatyvuose iš- 
augysiine katalikų tokių paj& 
gfy su kuria socialistai skaity
kis ir žmoniškai bendradar
biaus.

Kooperacijoje balsuoja ne 
*fpajai,” bet žmonės. Kokių 
žmonių bus daugiau balsų, tie 
ir‘kontroliuos kooperacijų. Bus 
daugiau katalikų, katalikų) 
bus viršus, bus daugiau socia
listų, bus jų viršus — bet tai 
bus demokratiška, teisinga ir 
.nepriešinga kooperacijos pa-

f

/ rs

t '
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į
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s/ -grindiniams dėsniams.

Tiktai tuo, o ne kita keliu 
Lietuvos kooperatoriai turi ei
ti prie savo tikslo. Koopera
cija teisingumo dėsniais turi 
vadovautis, o visoki apikreivi 
būdaj kooperacijos veikime ne
privalo turėt vietos.

Pas mus Amerikoje taip pat 
e turime kooperacijose Stengtis 

■'būti konoteisingiausiais ir ser
gėtis, kad kooperacijos idėjai 
kuomi nepakenk t.

Teisingu m as, darbštumas^ 
kooperacijos idėjos supratimas 
yra ramsčiai, kuriais daugiau
sia* paremtas kooperacijos idė
jos rūmas. Saugokime tuos 
ramsčius nuo pasikėsinimo juos 
išrauti ar pakirsti, o tuomi pat 
apsaugosime ir pačios koope
racijos pamatus mūsų tautoje.

Kooperacija atnaujins pasau
lio ekonominę išvaizdą, bet kad 
greičiaus to atsiekus reikia,, 
kad tai idėjai daugiau pajėgų 
susiburtų, susikooperuotų, kad 
toje idėjoje ir tai idėjai visi ge
li ir išmintingi žmonės bendra
darbiautų. Vienais gentis no
rais ir kad ir karščiausiomis 
maldomis . pasaulio netikusi 
ekonomini sutvarkymų į tinka
mesni neperkeisime, čia reikia 
bendradarbiavimo įvairiose sri
tyse ir tuo tikslu, kur tik bus 
reikalas ir proga tverkime ko
operatyvus.

Kooperacija su laiku perkeis 
pasaulio išvaizdų ir perkeis ne 
į blogesnę, bet Į geresnę. Mū
sų visų katalikų yra pareiga tą 
dalyką pagreitinti, o tai pada
ryt galime tiktai uoliai pasi
darbuodami kooperacijos dir
voje.

/
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F. Virakas.

i

, k

f

į•>"

Baland. 27 d. netikėtai vėl Įau- 
kesi ir sakė pamokslą kun. Gar
mus. Vakare buvo surengtos pra
kalbos Fedptacįjos salėj-. Vakaro 
tikslą aiškino Fed. sk pirm. J. Pa
kučius, žinomas visiems kaipo ge
ras katalikas ir patriotas Po tam 
kalbėjo kum Garmus. Daug da
lykų pasakė. Pertraukoj padary
ta kolekta, surinkta nemažai, nes 
katalikai to ir nori kad būtų gerų 
katalikų mokytų. Per pirmą kum 
Garmaus atsilankymų Amsterda
me katalikai suaukavo 4 tūkstan
čius dolerių, dabar mažiau, bet 
ir neatsiliko nuo kitų kolionijų. 
Teipgi buvo pamarginimų vaka
ro. Padainuota kelios dainos. 
Choristes parinktos iš šv. Cicilijos 
i noro. Padeklemavo J Tamašaus
kas.

J 
' ■ • # ” - •

čia koskaitlhigmusiu rašytis prie 
knygyno. » . • « .

Koresp. P. Qiu-ni;
r-v

Vardai kurie aukavo: Juospai- 
ehikė Ona $-10.00, GŪščiukū Salo
mėja $10.00, Antanina Kazlaus- 
kintė $6.00, Pr. Guobis $5.00, N. 
X. $5.00, Al. Kibartienė $5.00, 
Aleksandravičiūtė K. $3.00; po 2 
dol.; O. Galveliutė, J. Pakuckis, 
V. Valikonis, E.. Rozambcrgiuto, 
P. Liberikite, E. Tamošįūniukė,-P. 
Slaveikis, M. Jurkūnas, A. Kisie
lius, J. Tamašauskas, R. Gudikai 
t ė, (). Aleksandravičiūte, Pr. Vir
bickas ; po 1 dol.: M. Aleksandra
vičienė, K. Liutikienė, M. Mocke
vičius, A. Stokna, J. Kazlauskas, 
M. Karbolis, O. Grabauskiene, A 
(1 uohis.

Viso su smulkiais $100.22.
Ačiū visiems aukavusiems pini

gai pasiųsti į Fcd. centram

Amsterdamietis.

CLEVELAND, OHIO.

L.
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rašėsi 
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Moksleiviams į pagelbą yra 
darumas Kultūros Vajus. Tie 
•moksleiviai neturtingi ir netur
tingu tėvu vaikai. Mokslo 
siekdami, jie nieko neturi. Jie 
gyvena urvuose, lindynėse, ba
dauja, rūpinasi, džiūsta. Jų 
daugelis džiovos jau paguldyti 
kapuose. Kiti siunčia laiškus, 
pilnus ši ridės skausmo ir aša
rų. Daugelis jų yra tokioj pa
dėtyje, kati išvaižavę į užsie
nius mokytis nebeturi nei iš ko 
mokytis, nei už ką grįžti na
mo. Jaunos dienos, linksmos 
dienos, jiems džiaugsmo ne
duoda. "Ne sveiku toji tauta, 
kurios jaunimas varguose pa
miršo šypsotis.

Kultūros Vajus neturi kito 
tikslo, kaip tik pagelbėti 
vargstant irius moksleiviams 
pragyventi ir gyvenimo tikslo 
pasiekti. Kas krūtinėje turi 
širdį, ne akmenį, reuikite Kul
tūros Vajų.

Mūsą Tautos apšvietai, 
vargstančių moksleivių pagel- 
bai, mūsų pačių ir mūsų vaikų 
-goresniui ateičiai. —

Kultūros Vajui — aukas rei
klu siųsti tokiu adresu:

Katalikų Federacija, Kun, Br. 
Bumšas, sekr., 2201 W. 22-nd SI., 
Ohicago, Ilk

g
r Sveiki kūdikiai yra tautos 
Jei neguli žindyti savo kūdikio, u ‘ 
jokių Saugų,, Duok jam Bo> 
Eagle Pienų, matytų, kuris pase 
gal išauklėjo Šimtus tukstunčlų.kucl 
bėgy pastarų 62 metų,* Tūkstančiui 
dytojų po visų &dį rekomenduoja 
le Pienų dėlto, kad ji’ alengyal «av 
komas Ir maistingas, Eagle Pieną* 
grynas ir sveikus, Jig .lengvai i 
kuinus, ir ja visados gali gauti g 
nėję, nežiūrint kur eisi,

Tiktai nuolatinis saugojimus iž tėvulį 
pusės palaikys kūdikius nuo nedapenfr ’;rJ 
jtmo ir apsaugos juos nuo Ilgos 
puolimų bei užtikrins jiems jabnyirtti^į 
vikrumą U* Stiprių Sveikatų, kurie yH£* 
buslahęios laimes Ir pasisekimo imm» 
tai. IJžgaliedlntinlausi rezultatai gatt- 
nūml penint nedapenetus kųdllkųš, <n*’ 
Eugie Pienų. Mokyklų. vaikai, KttrUt* ■ 
kentė nuo silpnumo maisto, Stebėtinai.^ 
pasitaiso su. Eagle Pienu, kuomet tai 
įdedamus į jų paprastus valgius, Vl«i • 
vaikai turėtų gauti vieną sykį Eagle 
l’ienų į dienų, apart paprastų valgių. 
Atmiešk dtį šaukštu Eagle Pieno su tri
mis ketvirtadaliais puoduko Šalto van
dens. Kiti vaikai geriau jį myli «u” 
ginger ate, vaisių sunkomis, suplaktu* 
kiaušiniu ir skanskoniu.- 
Skaityk Šluos straipsnius kas širvaiti' 

ir pasidėk ateiviai.

■TrrIM.'irwm*y^ 
Oras.

Šviežiai orus yru tiek reikalingas 
kaip miegas. Kudiiks turi jo gauti nuo 
gimimo- Kambarys turi būt gerai iš
vėdintas, bėt tas nereiškia šaltas. Dvle- 
jų. savaičių kūdikis vasuvų, o keturių 
IRI-šeštų žteųių, kūdikis turi būti aklL- 
matuojamas, taip sakant, su lauku. 
Vasarų jokių prisirengimų nereikalin
ga, liet žiemų yra* gerai kūdiki apsupti: 
lyg išvežant lauk. Tada reik atidary
ti langus plačiai kokių valandų ar il
giau, nededant kūdikio f vėjų. Tų pa
darius keletu dienų, kūdikis gali būti 
išvežamas lauk. Kūdikis turi kasdien 
gauti šviežio oro, ar šluboje ar lauke, 
žiūrint koks oras, Geriausias laikas y- 
ra nuo 10 ryto l)d 3 po pietų. Jis turi 
būti gerai apsaugotas nuo vėjų, Šalčio 
ir dulkių. Kūdikiui augant, reiklu jis 
ilgimi laikyti ore, p prie gero oro, gali
ma jį laikyti tenai visų dienų.

> Haiilcįtluliiias.
ajankštinlnms yra tiek svarbus klek 

šviežias orrts ar miegas; Labai jaunas 
kūdikis gauna tiek mankštinlmor klek 
reikia, spardydamas, voliodamas ir rėk
damas maisto. Devynių ar dešimts mė
nesių paprastai pradeda rūpinėti, ir 
prie to reikia jį įikstlntt. Paprastai 
kūdiki bando vaikštinėti metų am
žiaus, bet čia kūdikiui sklirasl. Kūdi
kį nereikia ragint vakščįoti ar stovėti 
Ilginu negu jis pats nori.

Juu vienas eemm katalikas sa
ko. Jūs savą neprigulmingus pa
rapijos turtą galito ant gero ap
versti. Matote kaip mūsų jauni
mas nutausta. Keikia lietuviškos 
mokyklos, .kad jus suęitūriėte su 
katalikais bažnyčion ant Bradford 
$t., savo namą galėtumėte apvers- 
M j lietuvių katalikų jųokyklą, 
Tas jums būtų ga^binjga. Jūs 
daug Dievui ir tautai tuomet pa- 
tarnautfiinėte. O bėdavojate a- 
pie ton bažnyčion sudėtus pinigus. 
Jums katalikų vyskupas daugiau 
iiy teisingiau atgrąžintų jūsų įdė
tus skatikus kaip kokie ten jūsų 
komitetninkai. Komitetai, keli 
biznieriai, ir sandariečiai iytikro 
apsuks jus ir apvers jūsų turtą sa
vo naudai, Ar mažu taip yra pa
darę. O vyskupas niekur.

Matysime-toliau kokius vaisius 
tos šventos misijos Laivrencie- 
čiams atneš* ‘Virimo po jų yra 
čia daug.
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Tik k> ižejo Ič apaudė* naiilas <11- 
džlaiisis sapnininkas kokio <lar iki šiol 
nebuvo. Su daugybe paveikslu* Bru
tais apdarais; Jo kaina tik $1.75.

Ealnngos Trejos Devyperlog, geriau
sios-taip vadinamos tfejankos 60c. už 
Ipakriį* ...

žotea nuo priepuollą arba nervą 85c» 
Geriausios žolės nuo nedlrblmo arba 

užkietėjimo vidurių 60c.
Nuo strėlių ir pečlij sktiudejinio, ge

riausia sutaisyta arbata, kuri UKrai tu
ri gelbėti 60c. už, pakelį.

Groiuatonis popieros rąžyti J Lietuvą 
su gražiomis dainelėms; tuzlnasl75e.

Tas tai yra vienintelis lietuviškas 
sandelis visokių lietuviškų žojiij ir Šak
nių. Atsiųsk 10c., o gausi knygutę; vi
sokių žolių surašą arba katalogų,

M. ZUKAITIS,
449 HUDSON AVENUE> 

Kodiester, N. Y. 
cccoccocooooo.

LĄwmou,

l’aa mus po mis jų girdisi viso
kiu kalbelįip Vienas suklydęs lie^ 
tuvis džiaugiasi kad jis užgynė įr 
sulaikė savo moterį nuo ėjimo j 
Tėvų Marijonų duotas misijas* Jo 
draugas sako, taip nuo misijų, jis 
ją sulaikė, bet kol jis jos nesulai
ko nuo divorso. Mat dabar kelios 
suklaidytos poros tąsosi po teis
mus divorsų norėdami gauti. (

Stebėtina kad randasi tokių 
karšta, galvių kruie nežino nei vai
kams nei pačioms kito nieko , kaip 
tik eiti prie kataliką., Paltanavy- 
čiaus vaikeliai norėdami ėjo prie 
lietuvių katalikų mokytis katekiz
mo. Ne. Tėvas juos pasiuntė į 
ąpiskopalų-protestonų kirke, Ras 
ir tas miuisteris nešiojąs rymišką 
kaluierią. Vaikeliai verkia, neno-' 
ri ten eiti.

4 l

Iš tokio čia lietuvių prieš katali
kus crzeliavimo seka trys bėdos: 
žmonių dvasios sugedimas, kūniš
kų ligą atsiradimas, ir jaunuome
nės ištautinimas. Gerai daktaras 
Karalius, laisvamanis, ir susirūpi
no kad anot jo “iš 10G lietuvių a- 
pie 10 serga venerinėmis ligomis.” 
Vietoj ir “Vienybė” dejuoja kad 
mūsų jaunimas amerikonėja ir kad 
nebegalima jau nieko padaryti.

Čia tai ir Laivrence’o laisvama
nių griekai. Jie veda jaunimą prie. 
Y. M. U. A. Jie varo moterėles 
prie divorsų, prie abortų. Sukly- 
dčliai sėja lietuviams blogą sėklą, 
Lietuviai pjauja blogą vaisių. Rei
kalinga pataisa.

Socialistas aiškina katalikui 
kam socialistai labiau užtaria ne- 
zaliežninkų bažnyčią. Mat Kata
likų Bažnyčia labai irrntai ir stip
riai veda tvarką ir nuolat mokina. 
Tai mažai yra vilties kad žmonės 
patvirks, pakriks. Jie ir laiky
sis. Nėra progos jų nuo tikėjimo 
atitraukti. . Kas kitas su nezaliež- 
ninkais. Jie neturi systemos, nei 
vadų nei mokslo. Nuo jų žmonės 
greit į bedievybę žengia. Ot to 
mes ir norime ii- laukiame. Ir už 
tai mes labiau nezaliežninkus pa- 

• kenčiame bent paviršutiniai
Kaupinio laidotuvėmis socialis

tai tyrinėjo ar nezaliežniukai jau 
išvirto į bedievius ar ne. Ir ne- 
zalicžniukus vadovaująs bedievu- 
kas baudė nezaliežninkų bedieviš
kumą. Pasirodė kad tie buvę ka
da katalikai dar šiek-tiek tebeti
ki. Tai sužinojo, kaip Michelso- 
nas kad yra sakęs, “dar žmonės 
uėra visai prirengti prie laisvama
ny bes.” Reiškia daryta reikalas 
toliau bedievinimo ir tvirkinimo 
.darbą tęsti. Tolyn!

Vienas vaikinas veizėdamas į 
kunigo O’Reillio jubiliejaus paro
dą sako: Ot, kai tai linksma. Ka- 
daisia katalikai urvuose turėjo Su
tvertąją garbinti. Dabar dirbtu
vės sustojo. Miestas išėjo pagerb
ti katalikų kunigą. . Ir mūsiį mi
sijos žiūrėk. Pilna žmonių. O 
durnius ponas P. sako palaukim, 
tuoj katalikai išmirs. Bedieviams 
netik sąžinė užšalo, bet ii' protas 
maišosi.

Taip vadinami įiezalicžninkai 
matydami tiek daug žmonių per 
mūsų misijas, pradėjo rūpintis a- 
pie savę. Sako jau nebenoriu bū
ti atsaklūnas. Jau neb'gerai. Mo-

/*■

kame pinigus sandariečiui, kurie 
neva kunigauja mums. Bet kas iš 
to. Jis mums penėti kaštuoja 12 
dolerių į dieną. O mes tik į sa
vaitę dešimtukų tegauname $12. 
Kibą kaip atsidarys kempė, gal 
mus palaikys. Jau vargonininkui 
alga seniai nemokama. Ir taip 
jau man atsibodo toji naujoji baž
nyčia. Verčiau jau rymiška baž
nyčia. Bet kas atsitiks su mūsų 
turtu? Tiek turto sukrovėme. Ir 
nueis ant nieku. Viens-kits gud-

1

Balandžio 23 d. Clcvelando 
D. ir šv. Jurgio parapijos kny 
nas laiko mėnesinį susirinldntą 
knygyno kambaryje. Komisija 
rengimo prakalbų bei viešo susi
rinkimo, A. Padegimas, M. Jan
kauskienė, F. Šaukevičius, prane
šė kad prakalbos įvyko balandžio 
6 d. Gcrb. klebonas kun. Vilku- 
taitis paragino iš sakyklos. Į salę, 
publikos susirinko neperdaugiau- 
sia, bet gana .skaitlingai 
prie knygyno. Kalbėjo 
klebonas kun. Vilkutaitis,
gražiai paskatino prie šio prakil
naus sumanymo. Kvietė visus 
tapti knygyno nariais užsimokant 
$1.00 į metus arba 25 centus 3 mė
nesiams ir pilnas narys gali nau
dotis knygomis. Antras kalbėjo 
A. Padegimas, kuris irgi nemažes
nis patrijotas, knygynui aukojo 
visas jėgas kad tik išauginus į di
delę tvirtovę. Prisirašė 50 narių.

Susirinkimo aukavo Mikolas Pa- 
liulionis 10 dol. dep partraukinio 
dienraščio iš Lietuvos. Zuzana 
Boctnikivnė aukavo 3 “Garso’’ 
koinpletus. Aušros Vartų Drau
gija južrašė “Darbininkų” me
tams, Susivieniijiuo L. R. K. A. S 
kuopos atstovė pareiškė, kad jau 
pradžiai turi surinkę ir ji užrašys 
dienraštį “Draugą.” Visoms 
draugijoms ir pavienėms narėms 
u žaukas knygynas išreiškė širdin
gų ačiū. Išrinkti atstovai dėl at- 
sikreipinio į drattgijas knygyno 
gerovei: F. Saukevičius, A. Pade
gimas. Spaudos platinimo komi
sija M. Jankauskienė pareiškė kad 
dauginus kreipti domės reikia į 
Darbininkų Sąjungą. 3 narius 
privedė kurie paėmė “Darbinin
ką” už organų. Raportus priim
tas. Kitų nesirado nei raportų 
neprisiimto. Pirm. Jurgis Šūkis 
pareiškė, liad iš redakcijų agentū
ros knygučių dar negavo. Tad ir 
mūsų veikėjams nebuvo smagu 
darbuotis. Tik “Darbininkas” 
prisiuntė laiškų kad knygutes jau 
išsiuntė. Tad kviečiu visus veL 
kėjus į darbą. Atsisakius M. Jan
kauskienei iiuo prot. raštininkės, 
likosi išrinkta P. Glugodicnū. Kny
gynas įmrių turi 69 pilnų ir kvie- ruolis ruolis praturtės,

NEWARKf N. J.
J I I. ■. I

Gegužio G d.š. m, kalbėjo pralo
tas K. Alšauskžfs ir inžinierius 
Pauliškoms. . Aukų surinkta dėl 
Šaulės mokyklos $,155.35.' Stam
besnes aukas davė klebonas Ign. 
Kelmelis $50.00, J. Žemaitis auka
vo. L. L. P. Boną vertės $50.00 ir 
$5.00. Dar viena mergina aukavo 
$1,1.00. Pavardės nenugirdau. 
Publikos buvo labai mažai iš prie
žasties neišsigarsinimo.

Buvęs Netvarko vargonininkas 
S. Daunoras, paviešėjęs 4 dienas 
pas A. Verbą gegužio 6 d. š. m. 
išvažiavo Lietuvon.

A. Kazlas, buvęs N. Y. ir N. J. 
apskr. organizatorius pirko didelį 
hotelį su 30 kambarių ant 54 Li- 
berty 8t. Dieve jam padėk. Kas 
kasa, tas ir lesa.

Švč. Trejybės lietūviij parapi
ja fėrus atidėjo ant rudens, o da
bar rengia ekskursiją traukiniu 
dėl naudos naujų vargonų.

Nuo pereitos ųedčlios Netvarko 
lietuvių bažnyčioje bus trejos (3) 
šv. mišios. Pirmos 8 vai., antros 
9:30, trečios 11 vai. Taigi pato
gu visiems išklausyti šv: mišias^

L. D. K. S. 14-ta kuopa rengia 
didelį bankietą nedčlioj, gegužio 
18 d. š. m. parapijos svet. Pra
džia 6 vai. vak. Įžanga 50e. Val
gymas, gėrymas ir rūkymas veltui. 
O apie programą tai nereikia nei 
kalbėti: monologai, dialogai, net 
ir Raseinių Magdė dalyvaus iš 
Philadelphijos. O šokt tiek kiek 
kas norės.

Netvarkė darbai labai sumažėjo. 
Fordo dirbtuve ik v šiol labai gerai 
dirbo, dabar jau pradeda darbi
ninkus atleisti.

Panelė A. Bradūniutė. gegužio 
23 d. š. m. dalyvaus konteste Proe- 
tor Teatre Roof Gardine. Lenk
tyniaus su amerikonų gabiausiais 
artistais.

Vienuolika (11) šoferių nutrati
no automobilių laisnius iš priežas
ties girtybės.

Netvarko oras pabiuro, jau tre
čia diena kai lyja.

I
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Jei negali žindy ti sa
vo kūdikio^ duok 
jani. Ęaglę . Pieną, 
maistą, kur|s . išauk
lėjo daugiau stiprių 
ir vikrių vaikų negu 
visi kiti kūdikių mai
stai krūvon sudėti,

Tūkstančiai motinų 
liūdi jojo vertę kai
po kūdikių maisto. 
Gydytojai rekomen
duoja jį dėlto, kad 
gis švarus, saugus ir 
lengvai kūdikių su- 
yirškomas.

WXTKA! EXTĖA!9

NEPRALEISKITE PROGOS. į
Ką tik atėjo iš Lietuvos siuntinys, Lietuvos E 

Valstybės, Žemaičių, Gedimino, Vytauto ir Lietu- B 
vos senovės pilių ženklų. I

Tie nepaprastai gražūs ženklai yra atvirlaiškių K 

formoje, kurių eina 40 į vienų sąsiuvinį- Kiękvie- g 
nas minėtas ženklas, reiškia kokį nors atskirų mies-, | 

tų, pilį, apskritį, Lietuvių Valstybę ir kaip ku- | 
riuos mūsų tautos didvyrius, 
klų reikšmė:

1. Lietuvos ženki.—-Vytis.
2. Žemaičių ženki.—Meška
3. Gedimino ženki.—Stulpai
4. Vytauto ženki.—Skydas.
5. Vilnių*.
6. Kaunas. " ,
7. Gardinas.
8. iiauliai.
9. Marijampolė.

10. Geranainys.
11. Telšiai.
12. Jurbarkas.
13. Viekžniai.
14. Ariogala.
15. Kernavą.
18. Eodftnč.
17. Rietavas.
18. Alytus.
19. Babtai.
20. Ašmena.

Štai tiį istoriškų žeU-

26.
27.
28.
29.

-r
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21. Skirsnemunė.
22. Baisogala.

23. Vilkaviškis.
24. Kalvarija.
25. Darsūniškias, 

Pflnia. 
Suvalkai. 
Biriai. 
Raseiniai.

80. fteduva.
81. Veliuona.
82. Žiežmariai.
88. Kiedainial.
84. Malšiogala.
85. Lyda.
86. Žasliai
37. Valkininkai.
88. Daugai
89. Plungė.
40. Balninkai " " I.

v •

J. š.

Vi'sų neteisybių pamatas y- 
ra tiesos nenorėjimas, tiesoj ne
žinojimas. “Tiesa jumis išliuo- 
suis,” — senai pasakė Kristus. 
Aklas visuomet į duobę įkirs. 
Beprotis, tiesos nežinąs, tėvų 
ir motinų nužudys ir pats sau 
galų padarys. Nevienas vai
kas savo tėvų namus sudegino 
nežinodamas. Kultūros Vajus 
neturi kito' tikslo, kaip tik duo
ti tautai žmonių, kurie tiesų 
mylėtų, tiesos žinotų.

Tiesos mylėtojai, remkite 
Kultūros Vajų.

Mūsų Tautos apšvietai, 
vargstančių moksleivių pagal
bai, mūsų pačių ir mūsų vaikų 
gęresniui ateičiai.. —

Kultūros Vajui ~ aukas rei
kia siųsti toMu adresu :

Katalikų Federacija, Kun. Br. 
Bųmšas, sekr., 2201 W. 22-nd St., 
Chicag’o, III.

Nėra jokių abejonių 
apie jo grynumą ar
ba puikų rezultate 
Eagle Pieno dėl Kū
dikių penėjimo. Jis 
visados grynas 
šviežias, v

Jei nežinai kaip var
toti Eagle Pieną, 
prisiūsk nuims šitų 
paskelbimų ir mes pa
siusime jums penėji- 
jimo instrukcijas, Kū 
Slidų Knygą ir kito
kias brangias fnfor- 
mačijas dykai,’’

THEBORDBCOMMNY 
Bbrden SHj^bfavYbrk
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yr» felyku. katj M Ib-1 
eta* ratalUriikala teik.-' 

iax*ląia stviral^tr.IlboJ
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STRAIPSNIS 07.

.Tficf/o svarba.
Miegus svarbus yra valkams. Tik dėl 

penėjimo reikėtų vaikas išlmdintl. .Jie 
tuoj įgauna paprotį keltis tik clel regti- 
Iiariškų penėjimų, ir yra pupnistii, kad 
Kūdikis miega ištisų nokti huoį šešių iki 
šešių, pradedant su trečiuoju mėnesiu. 
Jie turi būti klikom i šiltame, gerai iš
vėdintume kambaryje. Yra paprasta, 
kad uormalls kūdikis išmiega 20 valan
dų ir 21. 1»<> pirmo meto jiems reikėtų 
snusterti klek paryčiais Ir po pietų, 
vlęnų ar dvi valandas. Rytini poguli: 
jie patys savaime utsliiratina po .dive- 
jų motų. Bet popietini reiklu palaiky-

KŪDIKIŲ

DĖL APRŪPINIMO 
• MOTINŲ IR JŲ •

jjįKUDIKIŲ SVEIKATOS,

B1 s' %
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%
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Nelabai senai gavome naujų tų albumėlių siun

tinį ir gavę pigiau parduosime pigiau. Dabartine 

jų kaina bus 65c. už vienų. Agentams duodame 

50%. LDS. nariams 50c. Pinigus siųskite:— .
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Lietuvoje kainuoja 5 dolerius, o Amerikoje 10 dol.

DAUGIAUSIA ŽINIŲ APIE LIETUVĄ TURĖSI 

JEI SKAITYSI

Adresas: Kaunas, Ožeškienės Nr. 3, “Rytui.”
v

“RYTĄ”
Įdėmiausią dienraštį, leidžiamą katalikų Lietuvoje.

Užsakyk sau ir užsakyk savo giminėms ir pa
žįstamiems. Kvieslį su aukso mintims siunčiame do
vanai kiekvienam kas paprašo. ą

{ .

a
1

KAS NORĖTįl GAUTI
gražių pasiskaitymų apie dvasiųį žmogaus gyvenimų, ų- 
pie šv. Pranciškų ir kitus jo ordeno šventuosius, apjįe ;* 
Lietuvoje esančius vienuolius, apie misijas ir misijono- 
rius ir daug žinių apie platų veikimą šv. Pranciškaus ID® 
ordeno Lietuvoje — taip vadinamus tretininkus, ir^Jaių 
kitokių pasiskaitymų,. parašytų prastiems žmonėms si 
prantama kalba, visiems tiems aš patariu užsisakyti sa 
ir kitiems patarti išsirašyti mėnesinį, paveiksluotą ($ai 
niausiai vienuolių fotografijomis) ir pigų laikrhštį:

"ŠVENTO PRANCIŠKAUS VMfffl’ ' 
Jį leidžia vienuoliai “Mažesnieji Broliai” (Pranciškai 
nai). Redaguoja: Tėvas Jeronimas. BendraĄirbia 
daug kunigų ir šiaip gerų žmonių. Kainuoja nįetiufcs 
lit., pusei metų 2 lit 50c. -

Adresas: Lietuvą, Kretinga Vienuolynas, Adminii
Jau išėjo iš spaudos «ŠK ANTANĄ^

Išleido “Mažesnieji Broliai J* Kainuoja Į litai*
■ ■ .................................
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ntimtd žimui
APVAIKŠČIOJO MEilNę/ 

ŠVENTŲ. •'

K Gegužio 11 d.j motinų pūger- 
dienų, vietine L< Vyčių 

opa apvaikščiojo kaipo savo 
inetinę šventę. Iš ryto buvo 

užpirktos šv. mišios, 
Vyčią tose mišiose dalyva- 

Į^-YO Atari jos Vaikelių Draugija 
Mfr 'Moksleiviu ikiopa. ■ Tai yi- 

x; sas So. Bostono prakilnesnis 
/ organizuotas ‘jaunimas. Savo 

motinėlių pagerbimui kiekvie
nas buvo prisisegęs raudoną ar 
baltą gėlę. Beveik visi ėjo prie 
sv. komunijos. Tas darė labai 

; gražu įspūdį.

Mišias laikė gerb. kun. K. 
Urbonavičius, pirmu syk vilkė
damas L. Vyčiu kuopos įreng
tąją arnotą, kuri ištikrųju yra 
puikiai išsiuvinėta su šv. Kaži-, 
įųiero atvaizdu. Tai mūsą Ka- 
Zhnieriočiii darbas, (lerb. kle
bonas pasakė puikų ir jauni- 

—Tttnt reikšmingą pamokslą.

Worcesteriečiai išpildė vakaro 
programą.

‘ - Vakare, po bažnytinėj salėj, 
įvyko minėtos kuopos pramoga 
kurios programą, išpildė L.' 
Vyčių 26 kp. artistai iš \Vor- 
cesterio. Ir tiesiog nustebino 
So. Bostoniečius savo vaidini
mu. Išrodė, kad tai ne amato- 
riai bet tikri profesionalai vai
dino. Ir labai aštrus kritikas- 
vargiai ką galėtų prikišti. Vai
dino 3-jų veiksmų linksmą ko
mediją “Balon Kritęs Sausas 
Nesikelsi.” - Vaidinime daly
davo: -J. Bačys, E. Baltrušaitė, 
M. Miklušis. J. Svirskas, E. 
Rožėnaitė, J. Zakaras, O. Kuli- 
kauskiutė, M. Velyvis. Įžy
miausia role turėjo .J; Bačvs.

' ūkininko vedusio išdykusią 
dvarponio dukterį. Stebėtis 
reikėjo iš jo sugebėjimo taip tą 
Savo rolę atlikti. Jo tvpas ne- 
$reit išdils mačiusiųjų atmin
tyje. .J. Svirskas gi puikiai at
vaizdavo Lietuvos bajoro typą. 

Pertraukose p-lė "E. Baltru
šaitė padainavo solo'“Onytė.” 

padainavo “Meilės 
J. Svirskas sulošė 

monologą “Silkių 
(Ii kaip jis padaina- 

“(lirtuok-

į

Iššaukta 
Dainelę. ’ ’

• juokingą 
Bačka.”
vo savo sustatytąjį 
lių Himną,” “Pamylėjau Va- 
-Irnr” melodijos motyvu, tai 
publika' jam sukėlė ovacijas. 
Žinoma privertė atkartoti. 
“Himnas” patiko ne tik gir
tuokliams, bet ir blaivinin
kams. Pabaigoje J. Bačys ir 
E. Baltrušaito suvaiidno dialo
gą, “Pasileidus pati.” iš ku 
rio publika iki sočiai prisijuo
kė.

- -Vakarą vedė P. Milius. ]- 
žinginę prakalbą apie jaunimo 
•reikšmę pasakė gerb. kun. K. 
Urbonavičius. Žmonių buvo

i
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Bs R. K. Amerikoje f
yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 

g MIRŠTANČIAM RAMYBĖ!M Tai musų, lietuvių katalikų nesugriaunama tvir
tovė. Lietuvy katalike! Jei dar prie šios organi- 
cijos nepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj prisi
rašyk, nes ji:
• 1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtines $150.00, |

, $250.00, $500.00, $750.00. $1000.00, $2,000.00, $3,000.00. 
; 2. Moka pašalpų nariams ligoniams kas savaitę po:

$3.50, $7.00, $10.00, $14.00, $21.00.
3. Šelpia suvargusius narius ir našlaičius.
4 Nariai gauna S. L. R. K. A. organą, savaitinį laik

raštį ”Garsą’’.
5. Skleidžia apšvietą, leidžia genis raštus ir dalina nat

riams veltui.
6.. Platina tikėjimą, dorą, rūpinasi tautos reikalais, re- 

: mia Lietuvos respubliką^ |
7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vienų I 

metų amžiaus.
Įstojimas į S. L. R. K. A. pigus, mėnesinė mokestis lengva. Kuo

pos yra visose didesnėse lietuvių kolionijoso 'Amerikoje/todėl, norin
tieji informacijų, kreipkitės prie kuopų Sekretorių arba ti<>«’"» ; Cen
tro Raštinę; s I

.» S. L. B. K. AMERIKOJE * — ;
222 So* 9th str., Brooklyn,

s

(;

b A<
V
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apipilnė sale. Iš visų bnvo gir
dėti pagirimo komplimentai 
dėl Worcestoeeių, kurie taip 
šauniai pasirodė.

•- '’v
I

Buvęs.

RODĖ MVEIKSLŲB,

Utarninko vakare, ppbažny- 
tinėj salėj c, G. Lukšis rodę 
knitamuosius paveikslus iš 
Lietuvosr .Rodydamas aiškino 
jtį prasmę, daugiausiai komiš
koje formoje. Publikos buvo 
apipilnė salė ir visi su pasige
rėjimu žiūrėjo Į įvairius vaiz
dus iš Lietuvos gyvenimo ir jos 
gamtos. Lietuvos graži kt£ 
riuomenė labiausiai visiems im
ponavo. Kareivių būriui pasi
rodžius sutikdavo jį plojimu.

Žiūrėtojas.

PABĖGO SU PINIGAIS.

Qld Colony Trust kompani
jos tarnautojas Meiliam D. 
Mardin pabėgo su $10,000. Jis 
yra tik 19 metų amžiaus vai
kinas. Pabėgėlis dar nepagau
tas.

VAKARIENĖ PAGERBIMUI 

kunigo F. V. Strakauslco, die
noje jo primicijų, kurios bus 11 
vai. ryte, gegužės 25 d., 1924. 
Durys bus atdaros nuo 5:00 
vai. vakare. Vakarienė prasi
dės 6:00 vai. vakaro parapijos 
svetainėje, 492 E. Sovonth St.. 
So. Boston, Mass. įžanga v- 
patai $2.00.

Ši vakarienė bus nepaprasta 
ir įspūdingai, nes dar tokios 
So. Boston’e nebuvo ir gal ne
greit kitos tokios susilauksim. 
Tad nepraleiskit geros progos 
ir kviečiam visus parapijomis 
atsilankyti. Bus daug aukštų 
svečių iš visos apielinkės. Tad 
ir mes visi turėsim gerų progų 
kartu pasilinksminti. Teipgi 
bus ir programas susidedantis 
iš dainų ir prakalbų. Įžangos 
bilietai bus galima gauti tik iki 
gegužės 1S d. Po tos dienos 
niekas negalės gauti. Prie du
rų irgi nebus parduodama. Tai 
jau yra trumpas laikas, tai pa- 
sistengkit Įsigyti bilietus, nes 
bilietų aprubežiuotas skaičius. 
Jų galima gauti pas šias vpa- 
tas: A. Kiburiutę, A. Bendorai- 
tį ir V. T. Savickų. “Darbinin
ko” ofise ir pas kitus komisi
jos narius. Teipgi aplinkinių 
kolionijų lietuviai kurie norit 
dalyvauti minėtoj vakarienėj 
tai ir-gi galit pžsisakvt bilietus 
per laiškų prisiųsdami $2.00. 
Vietos bus užtikrintos.

Bilietų norintieji užsisakyti 
kreipkitės šiuom antrašu: V. 
T. Savickas, 427 E. Seventh 
St., So. Boston, Mass.

P. S. Vaikams virš 4 metų 
bus lygus bilietas kaip ir su
augusiems ir vieta bus teip-gi 
paskirta lygi.

Rengimo Komisija.
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IŠVAŽIAVO LIETUVON.

Gerai žinomo ‘ biznieriaus 
Vlado Jakšto žmona dūlią su 
dukterimi išvažiavai Lietuvį. 
Ten viešes per vasarų iv rude
niop sugrįš.

; • ,7 ' '
r« «■»■■■■ j ... ■ j*

PRIEŠ VARŽYMĄ,

Massach.wsetts valstijos Ko
lumbo Vyčių suvažiuvimasj i- 
vykęs Bostone, išnešė rezoliuci
jų pasmerkiančių ateivybės 
varžymo biliit. . .

V.'

E^^^SUSIRINKIMAS.

Pilnųjų Blaivininkų 49 kp. 
ekstra susirinkimas bus pėtny- 
čioj, geg. 14 d. pobažlnytinej 
svetainėj, So. Boston po pa
maldų. Visi nariai būtinai at- 
silankykit, nes bus renkanti 
delegatai į apskričio suvažiavi
mų.

Valdyba.

RODĖ PAVEIKSLUS.

I)r. Landžius pereitų subatą 
kalbėjo Woreesterio lietuviams 
apie sveikatų ir parodė tame 
sąryšyje tam tikrus paveiks
lus.

Aplinkinės visos kolonijos, 
kol dar neperšilta, gali kviesti 
Dr. Landžių su prakalbomis a- 
pie sveikatų. Tesikreipia Nor- 
\voodiečiai, Laivrcnce’iečiai, 
W. Lynnieriai, Stoughtoniečiai 
ir kiti.

DIDŽIAUSI ŠOKIAI 
kokių cfar nėra buvę iki šiol 

Cambridge’iuj.
Rengia1 LIĖT. VYČIŲ 18 Kp.

GEGUMTS7,1924
CYPRUS HALL,

40 Prospect St., Cambridge.
Gerbiamieji vietiniai ir apy

linkės lietuviai kviečiami skait
lingai atsilankyti, o visi busite 
pilnai patenkinti.

Australijos valdžia pienuoja 
išleisti keturkampius pinigus.

. Ii it’« ioae with Heat 
Yan can do it beŲer vitliGu”

GAUK TUOJ AUS NAU- 
IĄ GAZINĮ PEČIŲ IŠ MU
SU OFISO. KAS JIS NE
BŪTŲ AR TAI GREEN- 
W00D, CLARK, JEWEL, 
TRIPLEK ORIOLE ARBA 
CRAWF0RD GAZINIS 
PEČIUS. JUS GALITE PA
SIRINKTI, KOKS JUMS 

GERIAU PATIKS.
-

Ai Any of Thete Officea
149 Tnant St., Boatm 36 Weit St.. BoitM 

20Z Huh« St.. Baltos 
S CasbrŪte St., Baitas 
11 Roibnry St., Razbary

7 Hurvard St.. Brookiine Villice
539 CalumbiiRoid) Uphaa'i Cor.. Dorcheiter 
657 Waihiattoa St.. CoJnu S<1.. Doreheiter 

34 Fretport St.. Dotcberter
1362 Bcacaa St., Coolidxe Cotoer. BrooMiaa 

399 Broadvray, South Boiton 
673 Centre St.. Jiaaica Pluia 
308 WuŪBctoa St., Ncvtoa 

683 Miia St.. Walthim 
38 Ccatral Sq.. Eait Boiton 

309 Brondwoy. Chehea ■ 
BOSTON CONSOLIDATED GAS CO.

A

R.

288

A. MacCLELLAN 
Akcionierius

Roxbury St., Roxbury, Mass. 
Box 0791.

O

FARMA
BUS PARDUODAMA 

VIEŠAI 
ant vietos Elm St, No; Retlding 

SUBATOJE, 
Gegužio 17, 1924, 3:30 po piet.

Labai paranki farma susidedanti iŠ 
trių dalių: (1) namas, 10 kambarių, 
visi intiiisymnl plektru, pečius, auto
matinė pompa, du akrai žemės su n- 
bttollų ir šlj vų sodnu. Vlštlnyčia 1000 
vištų. 4 karų plieno garažlus. (2) na
mas 6 kambarių Ir S akrai Žemės su 
obelių sodu. (3) mažus 24 ketvirtai
nių rbds' žemės,’ $300.00 reikalinga 
prie pirkimo. Gaint|ąnl nopterta su- 
darhme į 15 dienų, IilyH* autelta tik-
ciOMlerluj.

». -
PRANEŠIMAS

Smomi pranęšame^kad S. L. 
R. K. Ą. Bostono apskrities su
važiavimas bus gegužes 18 die
nų, 1924 m., lietuvių Šv. Jurgio 
parapijos salėj,. Norwood, Mass. 
Sesijos prasidės 1 vai. po pie
tų. Mitas - suvažiavimas yra 
priešseiminis, iad-gi visos kuo
pos malonėkite prisiųsti rimtus 
ir gabius atstvous ir įteikit 
naudingu įnešimų, kurie galė
tų būti naudingi mums patiems 
ir mūsų organizacijai, nes da
bar yra proga visus pageidavi
mus išreikšti šiam metiniam ir 
priešseiminiain suvažiavimui, 
o paskui galėsim savo’ pageida
vimus įteikti seimui. Taigi 
gerb. kuopos, kurios priguli!- 
prie apskrities ar* neprigulit, 
prisiųskit nors po vienų atsto
vą, o kurios negalit prisiųsti 
atstovą, tai galit, prisiųsti įne
šimos raštu apskrities pirmi
ninkui šiuo adresu: J. Versiae- 
kas, 564 Pleasąnt St., Nonvood, 
Mass.

J. M. Vieraitis, rast.
J. Versiackas, pirm.,

T

ar keisti nau- 
“ < I iodrininkų 
seniau buvusi 

ar palikti X sei-

Kaip visiems žinoma, porin
tų metų seimas nutarė ateinan
čiu motu centro valdvbą nomi- 
nuoti referendumo būdu teip 
pat išspręsti — 
jai suteiktą 
vardą atgal į 
“moksleiviai” 
mo nutarimą.

Apie balsavimą mūsų orga
ne seniau buvo pranešta ir lakš
tai išsiųsti visiems nariams.

Iki šiol šiame reikale mažai 
kas nuveikta, nes visai mažu
ma narių pasiuntė savo balsus.

Tas beabejo reiškia jog ne 
visiems nariams terūpi mūsų 
organizacijos gerovė bei reika
lai. '

■ Ydant tiems-kurie dar nebal
savo duoti progą išreikšti savo 
nuomonę, balsavimo laikas, 
vieton 1 geg., užsibaigs 26 die
ną gegužės.

Visi užsimokėję Susivienjii- 
mo nariai-moksleiviai ir alum- 
nai — turi teisės balsuoti.

Pasinaudokime proga sekti 
seimo nutarimus ir išpildyti 
narystės priedermes.

Visus balsus siųskite centro 
pirmininkui, 506 Broadway, S. 
Boston, Mass.

Ignas J. Barkus, 
Gied. centro pirm.

DGRC’HESTER’Y. — Parsiduoda du 
po 3 šeimynas namai su visais įtaisy
mais <5 metų senumo. Taipgi yra vie
tos dėl gnradžiaus. Kaina $12.500 už 
vieną. $3.000 įnešti. A J. NAMAK- 
SY. 395 Broad'vav, So. Boston. Mass. 
Tel. S. B. 2340. (17 i

Kuboj buvo .stikiNmas. Su
kilėlių susidarė būrys iš 200. 
Bet jie greit buvo įveikti.

Kūdikiai mėgsta jį ! .
Jie net prašo Saugiaus i 

Bet 'kuomet jie yra Itbal jauni ir dar ne
gali kalbėti, tuomet jų akys Jmlba ui 
juot—tik pastebįkit kaip jie uiaidajpi 
dliaugrmu, kuomet motina paima bonk< 

BAMBINO 
Įwr. S. V. Vai Biurfc 

Pasteblklt jų portaniaą nuryti UI* aka* 
niatuj vidurių paliuoručtbją, kokia tik < 
kuomet nore buvo padarytai. Ir jta yra 
lenrviauiir, vienok veikia ptaekmingiau- 
aiail Motinos—jus nešinote to amttumo 
jausti malonumn, j>|iiitUcljInii>. fn ūfai-. 
fanCdmimą, jei jųa nenaudojate Bailinto, 
kuomet kūdiki* paridaro. neramiu, auer- 
rlntū, piktu—tai yr* tikri Sėklai vidurių 
uikietsjimo. Mierok iląnakt ramiai. nw au 
auitanCiu rytu kudikfa Vili bUt iiakrmaa 
kai visuomet. Bluaikd - iitllka tavo darbi 
ir atiiįtk «*r»H
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Dabar mūsų {staiga randasi. I

1326-328 W. Broadway So. Boston, Mass.f

1| Lietuvių Rakandų' Krautuve pasekmingai tarnaudama lie- 
tuvių visuomenei išaugo taip, jog grisiojo pfėšti bizni. Da-

| bar turime dvigubai didesnę vietų, negu pirmiau. .Stoikas 
įjį teipgi padvigubintas. Pasirinkimas kuodidžiausias. Mii- 
? sų krautuvė yra vienatinė lietuvių rakandų krautuvė, bot

2 ji yra viena didžiausių So. Bostone. Pirkite pas saviškius,

Į
 gausite gerų patarnavimų, kainos žemesnės, negu pas ki
tus. Reikalui esant, kreipkitės pas mus pirmiausia. Vis

kas namams išfornišmoti ir papuošti.

« , ANTANAS ASMENSKAS, Vedėjas.

K*

Birželio 4 dieną 1924 
didžiausiu jūrų milžinu laivu

BERENGARIA
CUNARD LINIJOS.

Tai bus linksmiausia lietuvių ekskursija, nes tuo laivu | 

važiuoja ir Lietuvos Vyčių Ekskursantai Lietuvos aplan- x 
kvti. Rengkis ir Tamsta vairuoti tuo laivu.

Reikalingus kelionei dokumentus mes parūpinamo. 5 
Platesnes informacijas laiškas ar ypatiškai suteikiame, i 

Kreipkis į o

LITHUNIAN SALES CORPORATION| 
414 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS. |

> • estete h es

SUDIEVU
Pragyvenau apie 12 motų 

Suvienytose Valstijose ir per tų 
lail^ų teko gyventi daugelyje 
vietų, kaip tai Našlįuoj, N. H.,, 
Norwoode, Mass. ir pastaruoju 
laiku Dėtroit, Mich. Kadangi 
nesėdėjau kur kampe, bet da-. 
Ivvavau. veikįme’pagal savo iš
gales Bažnyčios ir Tėvynės la
bui, tai turėjau daug draugij ir 
draugių.- ’ Semi tevedu kviečia
mas apleidžiu šitų 'šalį if ke
liauju i mylinių tėvynę.' Atsi
sveikinu su tamistomis per sa
vo mylimų laikraštį “Darbi
ninkų.” Taigi mieli draugai 
ir draugios su kuriais ypatiškai 
draugavau, sudiev, visiems. 
Sudiev L. D. K. S. centrui ir vi
siems nariams šios brangios or
ganizacijos, prie kurios ir aš 
prigulėjau nuo 1916 m. Teip- 
gi Lietuvos Vyčių 3-č.iai ir 79- 
tai kuopoms ir abelnai visiems 
nariams linkiu laimingiausio 
gyvenimo visiems.
Su gilia pagarba, J. Venckus.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau šuniniu Naujokui . Vinco, 

Izidoriaus, Jurgio ir Jono; paelnanėlij 
iš Suvalkų gub., Lilhj kaimo, Zaplškio 
parapijos. Pirma gyveno Detrolt, Miclt 
Paieško Viktorija Stankuniutė pu vyru 
VALAlTIENfi, 391 — 4-th St., Jerse’y 
Cit.v, N. J.

PaieSkau apysenės moteries daboti 
dviejų ir pusės metų mergaitę. Geli at
sisaukt! ir iš kito miesto. Galės gy
venti mano namuose.

POVILAS MEŠKINIS,
291 W. Third St., So. Boston, Mass. 

(13)

Pabėgėlis l§ Rusijos Vasilas Anatzky 
po adresu Gabrovo, 10-th Street Ra- 
įletzky No- 2, Bulgaria, paieško žinių 
arba adresų Vincento Mutinio, kuris 
1907-8 metais išvažiavo iš Vilniaus į 
Suvienytas Valstijas.

NAŠLAITIS pasilikęs be tėvų Jonas 
Kasabuckis iš Nicinhų, Tlmlllšklu vai., 
Trakų npskr. 18 metų amžiaus, ieškau 
savo tėvų, kurie gyvena Amerike, Ado
mas ir Elena Knsabuckiai. Tėveliai 
patys ar kas Žlfta apie juos meldžiu at
sišaukti šiuo adresu:: J. Draugelis, 342a 
iv. Malu S t., Glrardvllle, Pa., arba 
Šiuo adresu: Kuo. Šimas Draugelis, 
Pakuonis, per Prienus. LITHTJANIA.

1 (17)

IcSktiu Veronikos Apžėgaltės, kuri 
gyveno pas mane daugiau kaip per pen
kis metus, šouthboro, Maas. Paskiau- 
sju girdėjau, kad ji buto Kuboje ir gtį.

I 
r

a

------------—- -----------------------------------
Ieškau,Teofilės' Katinijčlos, po vyru 

nežinau pararti ės. Prieš karę gyveno 
Rygoj. Meldžiu, jos pačios atsišauki 
aras kas žinot apie ja pranešk i t. Kas 
pirmas praneš gaus tinkami} dovaiu}. 
Taipgi Ir daugiau pažįstamų gyvenu
sių. Rygoj meldžiu atsiliept, nes norė
čiau ,.ąp.-visais sb- irašlnėt. Turiu svar- 
Jrių reikalų.. Laiškus meldžiu siųst Šiuo 
antrašu. ■

j - MATAS TEIKIS,
366 W. Breadffay, S<>. Rsston, aMss.

PRANEŠIMAS
Gerbiamoji visuomenė, kaipo 

Montello *s taipo ir aplinkinių ko- 
lionijų, pranešu, kad aš atidarau 
agentūrą pardavimui ir pirkimui 
namų ir farmų, taip pat ir auto
mobilių‘ir visokių Real Estate biz 
nių. Visi norintieji pirkti arba 
kas turite parduoti, meldžiu kreip 
lis visuomet pas mane, o patarna
vimas visada bus tamistom prie 
.lankus ir mandagus. Užtikrihu. 
kad kožna(s) būsit užganėdinti. 
Taip-pat bus greitu laiku atidary
tas ofisas ir Worcester’y, Mass 
Vieta bus vėliau pagarsinta. Da
bar su visokiais reikalais ypatiškai 
arba per laiškus, meldžiu kreiptis 
šiuo antrašu:

MIKOLASM KAMANDULIS 
20 Faxqn Street, Montello, Mass. 

(2-roslubos)

PARSIOUODA
3 šeimynų, 14 kambarių namas, visi Un- 
provemeotai. patogiausioj vietoj So. 
Bost?>ne, arti Golurubia Road, dėl grei
to pardavimo prekė $8,350. A. IVAS 
UGI W. Broadvvay, So. Bostou, Mass.

REIKALINGA
Reikalinga moteris prie dabo

jimo vaikti/ir namų darbo. 35 do
leriai j mėnesį,, rūmas ir valgis. 
Atsišaukite greitai: 45' Bacrelder 
Str. Dorchester, Mass. J.- Ku<l- 
revičius. 15.

SKOUNAIĮ PINIGUS
Skolinam pinigus ant pirmo 

ir antro morgičių ir statymui 
naujų namų ir pataisymui senų 
prieinamomis sąlygomis. VU 
sais reikalais kreipkitės pas A. 
P. KNBIŽĮ, 308 K ,9-th St. 
So. Boston arba 294 TVashing- 
ton St., Old South Bldg., Rooms

PirmlnlnkM •— J. J«roi«,
440 D. 6-th St, So. BoetOD, Mmw 

Vlce-plrm. *- J. Grnblnska#,
157 M St, South Boston, HMM 

Prot Rašt — A. Janušonis,
1426 Columbia Rd., So. Botton, MaM. 

FImmu Rafit K. Kiškis, 
«8 B. 8-th St, So. Boatoa, 

Iždininkas — L. ftragždys,
111 Bown St, So. Boaton, MaM 

Tvarkdarys — P. Lančka,
89S E. 54h St, So. Boaton, Maha. 

Draurijo* reikalai# kre ifikltž* rlsado* I 
protokolų raltihink*.

w t , DkMffiii tavo »WtaHn3» įaflę*
#U-812,-Bosto»> Mass.
B. BoMoa MM

Tel. So. Boston 4000 ■

DR. J. CJANDŽIUSį
LIETUVIS GYDYTOJAS IR I 

CHIRURGAS I
606 E. Broadway, So. Boston. I 

i (Kampa# G St ir Broad^ay) ■ 
VALANDOS? 9-rtl, ž-4, 7—9 Į
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KR, PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS

VIDURIŲ LIGŲ, 
vai. 0 iki lt ryte, 1 iki 3 po plot 

7 Iki 9 vuk.
381 Broadway, So. Boston, 

Tėl. So, Boston 2831.

ffT

Tel. So. Boston 270 

J. MACDONELL, M. D. 
Galima tuaikaltioti ir lictMviMcai 

onao valandos: Rytais Iki 9 vai.
Po pietį) nuo 1—D 
Vakarais nnoG--9

636 E. Broadvvay, So. Boston

16 metu south bostone .

D R. H. S, STONE
AKIU SPECIALISTAS

399a W. Broadway, So. Boston
VALANDOS: Nuo 9 r, iki 7 v. vak.

A

Tel. So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South Boston 
Ofiso valandos: 

nuo 9 Iki 12:00 ryte Ir nuo 1:30 
iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 viii, vakare. 
Ofisas uždarytas suimtos vakarais 
ir nedėldienlais.

Tel. Brockton 5112—~W.
DANTISTAS

DR. A. J, GORMAN
(GŪMAUSKAS)

705 Main St., Montello, Maus.

'■A

*xmum 'Mv«y tTivuvvuyj AYAuiKfo* ii 
(Kampas Broad Street) I

Tel. So. Boston 0464-.T.

JURGIS STUKAS
FOTOGRAFAS

453 WEST BR0ADWAY, 
South Boston, Masi.

Darom dailius paveikslus. Vėseillas 
traukiam vakarais. Užalikom vi
sokios rūšies rėmus.

4

4v. JONOEV. BL.PAŽELPINfcŠ 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS ‘ 

ADRESAI.

PIRMININKAS — M. Zoba,
539 E. Seventh St., S. Boston, MaM, 

Tel. So. Boston 1516—J« 
VICE-PIRM. — Kazys Ambrozas,

492 E. 7-th St., So. Boštoh, Masu, 
'ROT. RAŠTININKAS — J. GllneckUį

5 Thomas Park, So. Boston, M&M- 
N. RAŠTININKAS — Matas Seiki*

460 E. 7-th St, Soi Boston, Man* 
IASIERIUS — A. Naudžiūnas,

885 E. Broadvvay, S. Boston, MaM. 
MARŠALKA — J .Zalkis,

7 Winfield St., So. Boston, Manu 
Draugija laiko susirinkimus kas tre» 

ęią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-r< 
vai. po pietų žv. Petro parapijos salėj, 
492 E. Seventh St, So. Boston, Maaa.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

Boston, Mass. č#

Pirmininkas — Antanas Pastolis, 
146 Bowen St., So. Boston, Maaa, 

Vlce^-Plm. — Martinas Knlstautas, 
4062 Wasblngton St., RpsUndaū.

Protokolų Rašt.— Antanas Macejunas, 
450 Ė. Seventh St, South Boston, 

Eln. Raitininkas ~ Juozas Vinkevlčlim, 
906 E. Broadway, South Boston, 

Kaslerlus — Andriejus Zalleekas, 
807 E. Ninth St., So. Boston, Mass. 

Maršalka — Aleksandra Jalmokas, 
115 Granite St, So. Boston, Mass, 

Draugyste D. L. K. Keistučio laika 
mėnesinius susirinkimus kas, pirmu ne* 
dėldlenl kiekvieno mėnesio po No. 694 
IVashingtonSt., Boston, Masa., 3-Čl$ 
valandų po pietų. Ateidami atsitesklt 
ku savim nauju nariu prie sausu dra» 
vijos prlralytl.

ŽV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRASAI.
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