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kuoplačiausiai pasksleisti 
tarp žmonių. Geri laikra
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pasirodė ! Jau ne kartą teko plunksna 
i ir žodžiu pasakyti, kad darbi
ninkus iš dabartinio sugedu- 

I Bostonietė dainininkė p-lė ;s’° materijaiizmo. suktybių, 
k. A . . _ , . : skriaudi! ir didžiausiu kalnu vi-
.Margarcta Grvbaite. kuri . . . .* . .. .; šokių kitų sunkenybių ir vargų 

ILo/Te-s/m , M;i>s. — NvdfJ buvo šio koncerto papuošalu, išvaduos tik apšvieta, susipra-1 
šv. Ka-mustebo iš AVorcesterio lietu- ^r vienybė.

rengtas! viųi veikėjų, jų darbų ir ap- 
c. Kaži- iskritai iš visos lietuvių vi

diniai paminėti ,<iu- Kuomenės. Gėrėjosi jaunu 

\ įsais zvugs- AVorcesterio parapijos choro 
puiui Koium-, vedėju studentu Žemaičiu, 
žmonių buvo sugebėjo ir taip gražų 
k\iena sed\ ne, p’-ogranią sudaryti ir jį ge- 
nemažai turė-i L..,: išpildyti. Žemaitis lan- 
aies dei \ Etos p<() v jėzuitu kolegi- ■? 

publikos retai’:,, imvn'kpletnJnaujos kuopos tveriasi,
ųįa. auga ir stiprėja.

Reikia džiaugtis montellie-

PAVYKO.

pa

Didžiu!

10. S. Repšį 
F. Miežis, 
A. Varnas, 15. T. Kručiene 
(sk.). 16. E. Bartkiutė.

New PhilaAelphia: J. Salos-iii 
kevičius, J. Sužiedėlis, J. Pa- n 

.... . -balis ir keletas kitu.
Joki karai. , , • i --iI dus kuopos rast minkąs neuzil- ii.jo>. 

go priduos.
Shenandoah: L L. Rutkaus

kas, 2. J. Sanukinas, 3. Ig. Jan- 
člulis. 4. T. Križanauskas. 5. 
K. Januškevičienė, 6. S. Bart
kevičius. 7. J. Šimanskis, S. J. 
Bartkevičius. 9. A. Vaščila. 10. 
S. Vilkišius. tl. II. L’lčinskas. 
12. J. Paulavičius. 13. M. Stan-

Dabar L. D. K. S. žen- kevičienė.

revoliucijos, kraujo praliejimai 
darbininkams nieko gero neda
vė ir neduos.

Mūs skelbiamieji principai 
kasdiena vis daugiau ir (lan
giau pradeda urigyti lietuviuo
se darbininkuose — Lietuvių 
Darbininkų Kooperatyve Są
junga tampa žvaigžde visai iš
eivijai.
gia ne šuoliais, bet sieksniais:

senos

11. J. Leikus, 12 
13|J. Mulevičius, 14. 

, 15. T.

.o.iuus re.at Koncerte buvo keletas | ‘ J
į kolegijos profesorių ir šiaip j

iiiaiuoge.s. p.'omažai buvo amerikoniškos Įč ų, clevelandiečių, detroHiečių ■
ir kitų kolonijų darbininkų su- jKazlauska: 
sipratimu: jie tik per porą tre-j__ 
jatą mėnesėlių yra prirašę nuodą. 

Lio iro t 11' t romi r t

1. kun. P. Miež- 
Vanagaitis, 3. S. 
L S. Stoškūnas, 

6. A. Zuikis.

London. —
giau ir daugiau kalbama apie 
Išgarsėjusio Valijos princo, so
sto Įpėdinio, apsivedimą. Jis 
jau viduramžyje ir turi rūpin
tis apie šeimyninio žydinio su- 

Įkūrimą. šnekama apie tai, ką 
Visokių .'pūliojimų y- 
). kad rinksis sužie

duotinę iš Anglijos kiti iš ško- 
’j u dar kiti iš Kanados. To

liau šnekama, kad princas gal 
rinksis sužieduotinį’ iš Airijos. 
Tuomi sakoma hitų baigtas 
ginčas taip Anglijos ir Airijos. 
Tečiau yra kalbų kad kartais 
princas gali pasirinkti sužie
duotinę ir iš Snv. Valstijų:.

Princas dar žada keliauti Af- 
rikon, paskui pietinėm Amori- 
vestuvos.

PASIGENDA KAIZERIO 
BALSO.

Spirito kontrabanda.

Plungė. Norvaišių kaimo gy
ventojai. Įpratę dar vokiečių 
okupacijos laikais. |xu- Latvi
jos sieną ir dabar vis tebeneša 
spirito kontrabandą.

Prigėrė ežere.
Vaitkumi k., Kamajų va), i 

vasario (i Į 7 pil. Rudokas, vai 
kinas 
ežeru 
buvo
krito su arkliu ir prigėrė.

19 m. amžiaus grįžo Salų 
namo. Ežeras vietomis 
neuž.Šales. ir vaikina.- i-

Statė ••.Sniego Karalaitę" 
(keturių veiksmų dramą), vie J 
ną gyvąjį paveikslą: **Pabu- 
dės vaidyla’’ ir dialogą “Pro-' j 
za i;- Poezija:'' be to dėklą- i 
muota eilių ii- padainuota įvai-

Mirti rado griovy.

Kamajai. Yąsario 5 d. Vai- 
naikių k. pil. Markelis 60 m. 
amžiaus, g 
išvirto iš rogių į ravą, kuriame ■ 
buvo vandens, ir prigėrė. |

Iš rankų paspruko.

Zapyškis, Kauno apskr. Pa
bėgęs sausio 28 d. iš Šakių ka
lėjimo kalinys Pranas Kudirka 
vis dar stropiai policijos seka
ma.-. V:suų kur tik buvo ma
nyta, kad Kudirka galįs atsi
lankyti — pastatyta sargyba, 
h- štai vąsario mėn. 3 d. įvyko 
gana įdomus nuotikis. Du po-

o nc.u\ mi. \ ado- g viešuomenės. Buvo tos ko- 

-gijos Glce Club'o vedėjas.

i Bostono lietuvių daininin- 
\ę p-lę M. Grybaitę Worces- 

periečiai gražiai Įvertino. Jai 
linteikė puikų gėlių bukietą 

.. . už šaunu dainavimu. P-lėProgramas buvo didelis.;
., . . -v .. . . Grvbaitė per suma giedojoainis, puikiai ispikhlas ir. • 1 ' ‘.

t - • bažnvčioie. Savo keliu p-lelu zvilg-mu gavėniai pri-i *
, T- .................r..„. i Grybaitė duoda kreditą ne

choro vedėjui Žemai- 
Vietiniai artistai-me- 

toipgi puikiai pasirodę, 
dainininkas J. K. Gin- 

p-lė 
ir smuikininkė

judrim
v įsu o-

rb;i •'Dzimdzi Drim-d
Grvbai pasninko vai-:'1“1'

....... • .. .... u... gčjai

ios laikui. Dizmdzi
i • . kus ir jo sesuo Marė,dainoje. Kur sako-

■ i ’Manasiutė žarnų susiplosimą. ,
. 1 rm.ia Čižauskaite.

nrival- Tegyvuoja uolūs AVorccs- 
i daina o.-ri<-čiai. teužkrečia uolumu 

ir kitas lietuviui kolonijas.

PALEIDO PARLAMENTA HIPNOTIZUOJA 
-------  STUDENTUS.

paleido.
.įmentą p;
<' :m-ų:u r:nl-

NELAIMĖ.

Madridas, I-pani.ia. 
•Jų. dirbtu v'-; -jn’ogo

— Kvo 
boileris

1 iarvardo universitete daro- 
: bandymai hipnotizuoti stu- 
''■•mus. Tuomi tingūs, nega- 

■ studentai esą pataisomi. 
Į] lipnofizavimu užsiima vienas 
'i-rigiąs psichologijos mokslus 
Kuldentas. Garsus psichologi- 
;h>< prof. McDugall pripažįsta. 
!kad hipnotizmas gn! būti bus 
ą a.-ekmingai vartojamas moky-

ĮMETĖ VAIKĄ UPĖN.

Haverhill, Ma-
>'ii pranešė 

mačiuli žmogų.
■ !‘o nustūmė;.

St. Clair: 
vinskis, 2. J 
Radzevičius.
5. A. Poceviėiii>
7. A. Brilius, J. teinis. 9. J. 

10'. J. Kralikas. 10.
A. Kazlauskas. 12. A. Jakaitis.

. K. Gauri
po penkiasdešimt iki šimto nau-1 j. Vadvilavičių;
jų narių Darbininkų Sąjungai. Hy.
Jie yra tikrais kariautojais užųVSi 
visuomenės gerbūvį.

14. S. Širys, 15.
16. K. Kliras.

A. Miškinis! 18. T. šmulkš- 
...... 19. J. Seilirinas. 20. J. Pet- 
įkevieius, 21. OJPuišienė. 22. J.

Taipgi pereikią ir negalima .Januškevičius, 23. Jonas Kaz- 
pamiršti tikrųjų darbininkų ir Įauskas.__

naujųjų L. D. K. S. kariauto-į MWš^.‘^TutT prirašę a - 
jų — Pennsylvanijos lietuvių. pi° dvidešimt naujų narių. 
Jie visomis keturiomis kimba Juos paskelbsime trumpoje 

pradeda ateityje. MinnersviUiečiai tu- 
’ri tam tikrą sekrtą. nenori savo 
nariui tuoj skelbti. Jie nori už
teki didele vilnimi ir paskan- 
dyti St. CIairį ir kitas savo 
priešlenktyniuotojas.

Puikus, darbininkų susipra
timas auga; Liet. Darbininkų 
Sąjunga -didėja, o Pennsylvani
jos žmonės mano supliekti vi
sas kitas kolonijas.

Pagyvensime, pažiūrėsime — 
pamatysimo kaip viskas stosis.

Tatgi vyrai! petys į petį, 
smarkiau darban — o pergalė 
bus mūsų.

Vajaus Vedėjas.

prie L. D. K. S. ir 
žengti pirmyn visuomeninio 
susipratimo keliu, prie švie
sesnio rytojaus — prie darbi
ninkų kooperacijos, nesulaužo
mos vienybės — galingojo va
do.

Štai Pennsylvanijos nauji L.
]). K. S. darbininkai:

Philadelphia: V. Verevkiutė, 
S. Mažeika. P. Utkus, K. J. 
Koncevičius, P. Savinis.

Chester: 1. Kun. J. Tiškus. 2. 
K. Ručis. 3. O. Bobilienė, 4. 
M. Keturka. 5. B. Storas. 6. 
J. Danelienė. 7. S. Markšaitė. 
S. J. Petrikas. 9. A. Čeponis.

; Kiti hipnotizuotojai panaudo-
1 -avo galią išjuokimui užhip- 

ŽPTHOS 
Todėl

< _ Harrv S. !nV:zuotiĮ žmonių arba
policijai, kad ji |pYdiko^ pabovijimui.
kurs nuo Coim- i'«'''’mi /.mos daroma.

žę į upę. I -----------------

kenduojip/
ANGLIAKASIŲ STREIKAS.

Halifas, N. S.—Cape Bretone
-treikavo 12.000 Bigliakasiij.

angliakasiai priklauso A- 
. ' rikos Darbo Federacijai.

FRANCU A PASKELBĖ 
KARĄ. NUMUŠĖ ALGAS.

Paryžius. — Franci jo.- Brockton. — Ceverykn dirb-
i i i;i užvedė naują karą, tuviu laiboriams numušta algos 

Pradėjo .'ifnkas ant visų frontu, ant 5 nuoš. Kitiems darbiniu- 
kml kareivinėse išnaikyti visasįkams numušta net po 12] nuoš. 
Pusi-. utėles, blakes ir tam pa- ĮB-.t yra ir tokiu darbininku, 
našius -ut’. ėriinus. Tam varto- i kuriems algos paliktos po sono- 
jnma nuodingieji guzai. ;vei.

Tragedija lietuvių 

tarpe
PAŠOVĖ MERGINĄ 

IR SAVE.

Brooklyn, N. Y. — Seredoj, 
kovo 4 d. S. Čerkausko rūbų 
dirbtuvėj ištiko baisi tragedija. 
V. Gorkus sugrįžęs po pietų Į 
dirbtuvę tris kulkas paleido į 
Elzę Urboniutę. 19 m. amžiaus 
lietuvaitę, šovėjas. teip-gi lie
tuvis. tada šovė į save. Abu 
•K ietoj gyvi liko ir tuoj nuga
benti į šv. Kotrinos ligoninę. 
Ten padaryta operacijos.

T’rboniutė laikosi pusėtinai. 
Yra vilties, kad išliks gyva. A*. 
Gorkus. tai kol kas be žado, 
taip silpnas, kad negali kalbė
ti. Bot daktarai kitką spėja. 
Sako, kad pagal jų matymą 
Gorkus nesąs nusilpęs, kad ne
galėtų kalbėti. Jis tik taip nu
juodus ir tykąs progoj pabėg
ti ir išsisukti nuo atsakomybę.

Beriin. — Yokivtijos prezi
dentui Ebertui mirtis- Vokieti
jos ex-kaizeris nieko nepasakė. 
Tai vienas Vokietijos laikraš
tis “Neue Berlincr Zeitung” 
klausia kodėl cv-kaizeris tokį 
atsitikimą tylėjimo praleido.

SUSTREIKAVO 2,500
AUDĖJU. .

WHlimantic, (.'t. - Kai Ame
rican Thread Co. paskelbė nu- 
mušanti algas ant 19 nuoš.. tai 
darbininkai smireiknvo. Kom-. 
panija paskelbė, kad paliks 
dirbtuvės duris atdaras ir kas 
tik norės, tas galės“iti ir dirb
ti.

AUKOJO KNYGYNUI.

E. Haven, Ct. —Isaac Hage- 
man paskyrė iš savo turto 
$250.000 naujam knygynui į- 
steigti. Dabartini- knygynas 
yra menkame viem kambario 
namelyje.

ATĖMĖ $53,000.

St. Louis, Mo. - Trys ban
ditai padare hold np ant Henry 
Miller. 23 m. auz.ian.-. kurs 
taxieab’e gabeno iŠ vieno ban
ko į kitą $53.000. Banditai atė

jo visus pinhr.s ir pabė-

Todel .jis budriai saugojamas.
Valteris Gorkus yra nevedęs 

apie 35 m. amžiaus.
K. D.

P.^aužtardžit Maršui 
tas.

SUSTOJO TRAUKINIAI.
Graikijoj

/.inkelių darbininkai. Jie pa
reikalavo, kad valdžia pakelti] 
algas ir sutrumpytij darbo va
landas. Nesulaukę valdžios at
sakymo darbininkai išėjo strei
kai!. Yrai spėjama, kad valdžia 
paskelbs darbininkų mobiliza
ciją.

L. D. K. S. miršntaj New York 
ir New Jeney apskrity įvyks se-

’-rįždamas iš turgaus, pleištai iš šakių apskr. buvo pa-
1 siųsti i Kuro kaimą pas Ripins- 
Įkius laukti ateinančio Kudir 
ikos. Mat, Ripinskiai buvo įta
riami bendradarbiavę su vagi
liais ir plėšikais; darant kra
tas jų namuose buvo atrasta ne
maža vogti! daiktų, ir įiedu — 
vyras su žmona — yra dėl to 
suimti. Kaip jau buvo sakyta 
polleistai naktį iš vasario mėn.
2 į 3 d. nakvojo Ripinskių na
muose. Kalinys Kudirka iš 
tikrųjų tą naktį į RipinskiuS’ 
atėjo, tiktai įėjo ne į gyvena
mąjį butą, bet į tvartą, kur ir 
apsinakvojo. Vasario 3 d., iš
aušus polieistai išėjo į kaimy
nus pusryčių. Ripinskių mer
gaitė (apie 13 mt.) nuėjusi į 
tvartą, rado Kudirką begulin
tį; jam ant kojų dar tebebuvo 
geležiniai pančiai. Kudirka 
skundėsi esąs labai nuvargę? ir

: keletą dienų nevalgęs, todėl jo 
prašoma Ripinskaitė įį bent 
kiek pavalgydino. Kudirka sti 
savim turėjo kirvį ir iŠ Ripins
kių namo pasiėmė antrą, saky
damas kad eisiąs prie siaurojo 
geležinkeliuko ii- ant bėgių nu
irusias pančius, vėliau eisiąs 
pas žmoną į Novos kaimą, pa
imsiąs drabužius ir persikelsiąs 
per Nemuną Kauno pusėn. Nuo 
Ripinskių trobų visai ne toli 
miškas, tad Kudirka ramiai 

, sau į jį ir nužygiavo. Grižda- 
j mi po pusryčių polieistai pama

tė atstum apie 20 metrų kažko
kią žmogystą, apsisupusią su 
antklode ir mnančią skersai 
vieškelio miško link. Jiems nū 
į galvą neatėjo, kad tai galė
tų būti kalinys Kudirka, nes 
nežinomasis ėjo iš Ripinskių 
namų, o jie gi ten tik nesenai 
buvo buvę. Sužinoję iš Ripin?- 
kaitės. kad tai iš tiesų kalinio 
būta, puolėsi į visas puses jo 
ieškoti, davė žinią ir Zapyškio 
policijai. Vis: ieškojo kelias 
dienas, hd Kudirkos jau nera
do.

Mokyklos.be kuro.

Leckava (Mažeikių apskr.). 
Leckavos bažnytkiemy yra val
stybinė dvikomplekte pradžios 
mokykla. Praeitais mokslo mo
tais dėl kuro stokos ji nevei
kė su viršum tris savaites. Ir 
šiemet negalima dirbti, nuo 
sausio mėn. 19 d. jau trečia sa
vaitė. baigimsi, bet nežinia, ka
da bus aprūpinta kuru ir kada 
galės pradėt mokslą. Žiema 
Inu baigiasi, o kuro dar ir už 
pernykščius metus neatiduota 
30 erdm., iŠ kurių reikėtų sko
las padarytas piliečiams ati
duoti. bet ir šiems 1924-5 m. m. 
nei mokyklai, nei mokytojams 
kuro nė dulkės nėra parūpinta. 
Iš rudens iki pusės gruodžio 
mėn. dirbome nekūrentose kla-: 
sese. Toliau valsčiaus savival
dybė buvo man pavedusi mal
kas pirktis savais pinigais ir 
sulig sąskaitomis žadėjo apmo- 

]kėth Tokiu būdu mokytojams 
ir mokyklai kurą pirkau su vir
šum mėnesį. Apmokėjimas gau
ti pamrodo ne taip lengva. Kol 
sąskaitos išeina per tarąbaos 
posėdžius, tenka daug kartų 
gaišti, važinėti, išlaidas dary
ti be reikalo. Pagaliau savi
valdybė žodžiu pareiškia, kad 
toliau netesėsianti išmokėti dėl 
lėšų stokos. Ir dabar dar ma
no pini gi] 100 litų guli sąskai
tose ir nežinau kaip atgausiu.

Del šalčio kai kurie mokiniai 
pradėjo kaklų ligomis sirgti. 
Kuro reikalu tiek praeitais me. 
tai<. tiek šiais buvo labai daug 

' raštais prašyta savivaldybės ir 
skūsta ji Mažeikių! aps. valdy
bai bei mokyklų inspektorių, 
bei nieko negelbėjo.sustreikavo gele- kančiose vietose prakalbos;

Bayonne, N. J., ketvirtadieny, 
kovo 12 (L 7.30 vai vakare, para
pijos salėj, 15 E. 2Jrd St.

Paterson, N. J., penktadieny, ko
vo 13 d., 7:30 vai. nkare, pampi
jos aalėj, 147 Montgomery St.

New York City, iežtadieny, ko
vo IJ <L, tuoj aus po sumos, para
pijos salėj.

Newark, N. J., iestadieny, ko
vo 15 d., 4 vai po popietą, para
pijos salėj, kampa! Adams St. ir kaip viena, taip ir antra, dir- 
N. Y. Avt. ba išsijuosusios. Be tiesioginio

EliMbsth, N. J., iežtadieny, ko- ūkio mokyk-1
vo 10, T:30 vai. vikaru, A. Lhsd- Ta buvo surengusi viešą vąkn- reikalų ministerijos

LAIKINAS PREZIDENTAS
Beribi.—f vietą mirusio pre

zidento Eberto Reichstago tė
vūnų komisija paskyrė daktarę 
Waiter Simona eiti prčtidento 
pareigas iki hms išrinktas nan-

vtao 6$ SevthPaik Street.

Dvi mokyklos.

Augštadvaris (Traku npsk.). 
Pats miestelis labai apleistas ir 
sulenkintas. Prieš kokią dvi
dešimti metų jis buvo crynai 
lietuviškas. Dabar čia įsteig
ta progimnazija su dviejų nie. 
tų mokytojų kursais ir mergai
čių ūkio mokykla. Mokyklos.

Šventojo Tėvo Pijaus XI 
karūnacijos sukaktuvių dieną, v 
vasario 12 d.. Apaštališkojo So- 
sto delegatą Lietuvoj, p. Ree- -• 
publikos Prezidento vardn po-V 
sveikino fKras Bielskus ir nžsie- 1

Blavoščiflnas.

Mokyklos.be


8UBSCBIPTION KATES:

PASTABĖLĖS

$4.50
$5.50
$5.$0

aad eutarbt.......
^•antries yearfy

ėrary TUESDAY, THURSDAY and SATURDAY 
------------- by-------------

fĮMBHIV ERHUHRAV B. O. AMOCLATIOM OT LABOS

a^MaAdMB aatter Bept 12,1916 at tbe post Office at Boston, Mana, 
oater tte Act of Mareh 8, 1879.**

tįK Bailine at special rate of poetage prorided for in Sectlon 1109 
K ft Oct 8, 1917, antboriaed on Jnly 12, 1911.’

dėjo, ugnis giliai gfuzdėjo po 
viršaus žmonių draugijos, ku
rie grasino galutinai ar neiš
vengiamai prasimušti į gaisru, 
Materijalizmas, nesielinė pey- 
chologija, ir neišstatimiška me- 
tefizikA naikina dorinius pa

^Lietuvos kariuomenės lai- 

raštis “Karys” apie Lietu
ms nepriklausomybės šventę

5.16 d. šitaip parašė: “Bet

Išarėjome visam pasauliui pa
lodyti jog lietuviai verti sa- 

valstybę turėti, turėjome 
(parodyti, kad mes ne tik žo- 
jįjlžiais norime savo valstybę 
ifurėti, .bet kad mes mokame 

darbais pasirodyti, šie 
jįjai-bai labiausia apsireiškė 

||fearuose.” Toliau “Karys"

“Garsas” praneša, kad į 
vietų paliuosuotojo L. R. K. 
S. A. sekretoriaus ieškoma 

pilnai kvalifikuoto tam dar
bui asmens. Susivienijimas 
nariais užaugo iki 20,000, o 
kapitalu virš pusės milijono. 
Sekretorius tokios organiza
cijos turi būti su tam tikru 
mokslu ir tam tikrais gabu
mais.

SE
LAWXHfCK, MAS8.

Prašvilpi, praūžė daug veikimo.. , ■ i i - j- \ * raavuptį praust; uaug veimiiv.vyzdžius ir tveria klaidingą^- . . . .. * _... -.. , - ~yTrejos buvo prakalbos Dr. Pakšto,

gipybė paskelbta Vilniuje, ku- 
||io lietuviai dar neturi. De] 

įte, ra£o “Karys." karys * *tu- 
; daugiau savy sukaupti 
asios, pasiryžimo, kad ve
ji tą dvasią, pasiryžimą 

llniaus. atvadavimui
ifiioti.

ati-

•'Draugas" minėdamas šv. 
Kazimiero dieną, priminė, 
kad šitas šventasis ilsisi 'Vil
niaus Katedroje. Nurodė, 
kad Vilnius yra mūsų tauti
nio ir valstybinio gyvenimo 
liudytojas. Pagalios "Drau
gas” nurodo, kad dėl Vil
niaus ateities mums nedera 
perdaug nusiminti, nes Vil
nijoj veikia 150 lietuvišką 
mokyklų.

(y i Apatius s daiktas. kad 
lik kartu Amerike ir Lietu
je pasklido gandu apie pa

lo pabaigą. Skirtumas 
kad vargu bau kas iš A- 

irikos lietuviu rimtai ūmė 
os gandus. Kad šitokie 

Hįtiviški gandai plinta tarp 
pšviestu žmonių, tai per- 

fcug dyvytis nereikia. Juk 
vien apie pasaulio pabai- 
pranašau jama. Juk k iek 
ieviai pr i pranašavo apie 

ybos išnykimą, apie Lie- 
livos krikščionių demokratui 
mkrutą ir t. t. šitie p ra

vimai nei kiek negudres- 
už pranašavinuis apie, pa- 

ulio pabaigą.

|| Bostono kardinolas O'C cm- 

”el1 su maldininku būriu bu-
iškilmingai Ryme priimti. 

Arentasis Tėvas teikėsi pri
imti Bostono kardinolą au- 
®£ncijon. Šventasis Tėvas 
a^ste atydžiai skaitęs Aineri- 
■fe preizdento prakalbą, pa- 
■pkytą Švento Vardo Dr-jos 
■įVaži a v i me Wa sliin g t < > n e. 
■Biangėsi is Amerikos pre- 
Kdento prakilnybės ir j<> gi-

religingumo. Amerikos 
jfcezidentas nėra katalikas, o 
■at užsitarnavo šveiiii<jo 
Kvo pagarbos.

Sąjungos sekreto- 
įte’Dmmmond lankėsi Pa- 
įfijuno ''valstijose. Taty- 

B kad santikiai tarp jų ge- 
tik Lietuva dcl nebaigto 

Hfriaus klausimo dovinti 
bešaliai.

J. Naruševičius.

JEI GYVENANT
NE’PSILEISI

Jei gyvenant ne‘prileisi. 
'Nuolatos dirbsi, kratėsi,
Savo vardo nesuterši 
Ir branginti ji mokėsi. — 
Tai ir žmonės brangins tave 
Kaipo žmogų sau naudingą 
Ir padės tau dasiirti 
T gyvenimą laimingą.

GRYNAS IR TINKAMAS 
ELGĖSYS

Abelnoji Intencija Kovo 1925 
skirta Šv. Tėvo Pijau- N1 na
riams. Apaštalystės Maldos 
Draugijos yra grynas ir tinka
mas elgesys. Visi kurie turi 
užlaikę savyje jausmą sanlygu- 
mo ir išvaizdas gali pastebėti 
apgailėtiną nepaisejimą kuklu
mo ir dorumo kuri perstato pa
saulis šių dienų. Dienine spau
da, knygos ir žurnalai, aprėda- 
las ir šokiai, teatrai ir įudoniie- 
ji paveikslai, ir elgesys ypatin
gai jaunuolių, vis liudija trū
kimo susivaldymo ir ]iuo>ybę 
darbų, kurie būtų papiktinę 
jaunuolius kurie gyveno di i<le- 
šimts penkis metus atgal.

gyvenimo fiiozofiją, kuris pa- 
dievino užganėdinimus, nepri
pažįsta būsiantį gyvenimą, ir 
stengiasi protavimo išnaikinti 
Dievą. Karę su vėdyklą tiktai 
pavadino liepsnas. Buvo ne tai 
pradžia bet proga dabartinio 
ištvirkimo, ir daumėniško su- 
kilmo prieš senus šaltinius ir 
nuo laikų paduotus ir gerbtinus 
pavyzdžius elgesio.

Bendralaikinis bedievišku
mas tai išsireiškimas kuris tin
kamai išaiškina dabartinių lai
kų žmonių padėjimą. Žmonės 
pripažįsta sau tiesą mąstyti ir 
elgtis kaip jiems patinka, ne
paisydami dorinių patvirtini
mų, pamiršdami Dievo šventus 
įstatus, paniekos pilni amžino 
gyvenimo, kuris turėti civili
zaciją padaryti Į kitą Krikščio
nybę.

Svietiškumas gimęs iš bedie
vybės tai tėvas nemaldingumo, 
drungnumo, ir nesusivaldymo 
savęs. Kaip limpanti liga plė
toja savo diegus ir užkrečia o- 
rą kurį kvėpuojame. Nestebė
tina kad tiek daug, kurie turė
to žinoti geriau, besąmoningai 
pasidavė jos apsikrėtimų, ir sa
vo išlaukiniame pasielgime pa
sidavė jos kladingais pavyz
džiais ir pavojingais palinki
mais.

Todėl Šventasis Tėvas prašo 
mūsų melstis per ši mėnesį už 
ypatingai girtina Katalikų Re- 
gryną ir tinkamą elgėsi. ”Ta 
ypatingai girtina Katalikų Re
ligijos ypatybė,” sako Kardi
nolas Nevmanas,” kad ji turi 
dovaną daryti jauną širdį gry
ną; ir kaip tai Įvyksta? gi, kad 
ji duoda mums už maistą Jėzų 
Kristų ir už Motiną auklėtoją 
— Mariją.” Mus kviečia prie 
maldos per šį kovo mėnesį už 
savo jaunuomenę, kad ji savo 
gyvenimu patvirtintu tai, kuo 
katalikų Religija galėjo di
džiuotis, anot viršminėtų Kar
dinolo Nevman žodžių.

Jaunimas gali tai atlikti jei
gu imsis už būdų kurie jiems y- 
ra paduota, tankiai artintis 
prie sakramentų, maldingumą 
prie Dievo Motinos ir apsisau
goti visokių progų nuodėmių. 
Prie šio galime pridėti ir pra- 
silavinime katalikiškame susi
pratime skaitydami geras Ka- 
talkiškas knygas ir žurnalus. 
Katalikai turi priedermę pa
sauliui kuriame gyvena, prie- 
dennę davimo gero pavyzdžio, 
ir kitokis pavyzdis nėra taip 
reikalingas šiandiena, kaip 
GRYNO IR TINKAMO ELGE
SIO.

vienos kunigo Garmaus, vienos 
kun. Strakauako. Tankiai rodo
ma krutamu paveikslų. Kiltos bu
vo didelės kun. Juro išleistuvės. 
Dabar gavėnia. Žmonės ilsis. Lau
kia misionierių. Tik vieni laisvie- 
čiai laiks nuo laiko turi teatrą, šo
kius.

Nedėlioj klebonas aiškino kad 
tėvai Marijonai iš Chicagos atva
žiuoja duoti net dvi savaiti šv. mi
sijų. Moterų savaitė prasidės ko
vo 16 d., vyrų 22 d.

Nėra abejonės kad šios gavė
nios misijos bus labai naudingos, 
nes tisas kitas veikimas sustabdy- į 
tas. Žmonės sustelkę laukia jų. 
Rengiasi. Raanėja net į apielin- 
kės lietuvių kolonijas kviesdami į 
misijas.

Kolonijos ramumą sudrumstė 
tai šleiniškiai. Geri žmogeliai, tik 
be nuosprendžio. Laisvamaniškas, 
buvęs sandariečrų apskričio rašti
ninkas apsiskelbė esąs lietuvnj kle
bonu ir stojosi Lawrence taip be
reikšmiai užvadinta tautos bažny
čia. Nežinia nei kokios tautos. 
Nes tasai neva lietuvių klebonas 
turi prie savęs lenką nczaliežnin- 
ką kaipo ir vikarą lenkų' filijai. Jis 
taip-gi darbuojasi su rusais neza- 
iiežninkais, kurių cerkvaitė aną 
metą-buvo kuriama bet nesudegė.

Sausio 5 d. vietinis, anglų laik
raštis turėjo didelį aprašymą ang
lų prot ėstono, pastoriaus išleistu-; 
viii Į kitą parapiją. Tose išleis-į 
tuvėse buvo visi protestonai pa-' 
storiai su moterimis, net su visomis 
šeimynomis. Jų toks tikėjimas.. 
Latvrenee’o Evening Tribūne aiš
kiai išvardino kas viešėjo tame 
protestantiškam moterėlių baliuj. 
Suprantama, pastorių žmonos da
rė išleistuves poniai pastorienei. 
Pradeda, those who įvėrė present... 
užbaigia Rev. S. Šleinis. pastor of 
the Lithuanian National Catholic 
Chureh and Mrs. Šleinis.

Šleiniškiai ar žinodami ar neži
nodami kad jų vadas nėra katali
ku, dar labiau nėra kataliku-kuni- 
gu subruzdo. Bėga į “Tribūne.” 
Ką tu parašei. Reporteris parašė. 
Bėga prie reporterio. -Kas tau sa
kė kad mūsų kunigas yra su pa
čia? Salės gaspadorius. Nustvė
rė salės gaspadorių. Ką tu repor
teriui padavei apie mūsų kunigą. 
Rymiečiai mus užpjaus. Ar v... 
jūsų kunigo kokybę žino? Visi 
musu ministoriai buvo su familijo
mis.
rimi. O galas ją žino kas jinai per 
viena? ar jo arkeno kito motore? 
Mums ne'galvoj. Eikite prie laiv-

narių skaičium. - Aprižaž du na
riu pereiti per duuim iš savo iino- 
so noro. Juozas K. .Ambrozaitis ir 
Zigmas Gudelis tą daro. Jie ragi
na ir senuosius narius, kurie užsi
likę su mėnetan&nis mokestinis ir 
kad gauti daugiau naujų narių. 
Dieve jiems- padėk. Valdyba L. 
D. K. S. veikli ii* nenuilstanti, dar
buojasi kas link savo brangios or
ganizacijos. Pirmininkas yra Juo
zas K. Ambrozaitis, iždininkas M. 
Petkus, fin. rašt. Z. Gudelis, nuta
rimų rašt. Juozas August, maršal
ka Stasys Klimanskis.

Mūsų senesni žmonės kurie ink
sto daugiau apie savo močiutės 
kalbą ir nenori, kad visai išnyk
tų sutvėrė tarpe savęs sąryšį. Ko- 
žna kuopa ir dr-ja paskyrė iš savo 
tarpo po du veiklesniu nariu ir pa
mažu yra tvarkomas darbas.

likišką jaunimą ir niekinti nors ir 
geriausiai atliktą darbą.
•įsa Buvęs.

BRIDGEPOBT, CONN.

“Keleivy,” 5 d. vasario mėn. š. 
m. vienas iš laisvamanių aprašo 
apie kokių ten laisvamanišką rau- 
donagio Lenino ir Trockio mokyk
lą. Jis sako, kad skaitlingai vai
kučiai lanko tą mokyklą dėlto, 
kad ji yra tautiška, laisva. Tai 
tikras, paprasto bedievuko burbu
las ; man teko nueit minėton mo
kyklon, na ir ką aš pamačiau: pus
trečio su profesorium — tai visi 
mokiniai.

aiškiai buvo matyt nuo šalygatvio, 
kas viduje dedas, nors pusdienį 
lietus lijo, bet publikos perėjo a- 
pie tūkstantį, daug naujų sėrinin- 
kų prisirašė. Direktorių komisija 
svečius vedžiojo po vusus namo 
kambarius. Atsilankiusiems bu
vo dalinamos dovanėlės — gražūs 
paišeliai ir raktelių makštukės su 
šios įstaigos antrašu. Taip-gi da
lino Lietuvos žemlapį, kurį J. S. 
Vasiliauskas padovanooj. Svetim
taučiai buvo labai dėkingi. Ištik- 
njjų Baltimorės lietuviams garbė. 
Mes džiaugiamės, kad jau pamati
nis kapitalas siekia $1.000,000.00. 
Apie kovo 10 d. bus rinkimai di
rektorių, bet ir mūsų moterys turi 
garbės, nes i direktorių kandida
tus pateko viena mergina M. Man- 
dravickiutė.

J. K.

DETROIT, MICHIGAN.

AKRON, OHIO.

Putiuelis.

SŪNIŠKAS PRISIRIŠIMAS

Jis buvo su kokia tai mote-

kreipia atydą j ši svarbų daly-

pavestas aveles. ir sielų vadai 
persergėjo savo žmones apie tas 
baisias kilpas kurie traukto 
traukia visus Į prapulti, sykiu 
ragino visus paduoti pasauliui 
pavyzdį kuklumo, kuri pasau
lis taip užmiršo.

Teisingai ar klaidingai kare 
yra kaltinama už blogus pasiū
gimus tir pasileidimus šių'die
nų. Bet nepamirškime ' kad 
daug pirmiau negu karė prasi-

Jeigu yra džiaugsmas pri
rengtas tėvu širdžiams čionai 
šiame pasaulyje, tai yra jaus
mingumas tėvų žinoti kad jų 
vaikai nepamiršta jų gerus dar
bus. Sūniškas meilumas, ne
žiūrint kaip jis mažas bus. tai 
narni] saulės spindulys. Per
maino namus, tankiai prislėg
tus per nesupratimą nedėkin
gų vaikui: apšviečia apsunkintą 
motinos širdį abejojimų, kuri 
tankiai apgailestauja mdurtu- 
mą savo vaikų meilės suprati
mu.

Šleiniškiai padavė notą Į Tri
būne užginčijančią Mrs. Šleinie
nės buvimą net ir paties Mr. Šlei- 
nio tame smagiame pastorių su 
pastorkomis paūžime.

Čia nieko blogo, jei suprasime 
kad ponas šleinis neatstovauja Ka
talikui Bažnyčios, kad jis yra su 
apgavystėmis įsipiršęs lietuviams 
buvusiems katalikams neva kuni
gauti. Jis yra ne kunigas, bet že
mos rūšies nudavikas. Kaipo to
kiam vestis būtų per didelė garbė 
o ne pažeminimas. Pasekėjų strio- 
kas per nieką.

DAYTON, OHIO.

I). K. S 69 kuopa savo su-L.
virinkime 22 d. vasario, 1925 me
tais nutarė pakeiti savo -kuopų

Vasario 1-mą, Lietuvių šv. Pet
ro parapijos svetainėj buvo links
mas vakaras, surengtas šv. Petro 
parapijos klebone kun. Cibelio. 
Šio vakaro programą išpildė Liet. 
Vyčių 25tos kuopos lošėjai iš Cle- 
veland, bhio. Kun. Crbelis prane
šė susirinkusiems, kad jau prasi
dės vaidinimas ir kas vaidins ir 
kvietė ramiai užsilaikyti ir persta
tė šio vakaro programo vedėją J. 
V. Sadauską. Sekė perstatymas. 
“Nenori duonos, graužk plytą.” 
Lošime-dalyvavo: Kazio rolėje P. 
Ambrozaitis, Prano — P. Bartni- 

' kas, Dėdės — Jurgis Vcnslovas. 
Visi sal'o roles atliko labai pagir
tinai . Sekė dialogas “Diedukas 
ir Bobutė.” Atliko P. Urbšaitis 
ir panelė Urbšaitė. Pridarė pusė
tinai juoko. Buvo ir labai įdomu, 
kad lošėjai yra jauni ir Amerikoj 
gimę ir augę. Toliaus gerb. kun. 
Cibelįs paaiškino kad lietuviams 
darbininkams reikia daugiau žiū
rėti Į ateiti, taip pat organizuotis 
ir perstatė pakalbėti narį 51-mos 
kuopos L. D. K. S. iš Cleveland, 
Ohio, dabartini Ohio apskričio raš
tininką, M. V. ArdzĮ. Jis trumpoj 
kalboj nurodė, kad organizuoti 
darbininkai daug gali nuveikti, tik 
reikia prie to eiti ir ragino akro- 
niečius kreipti Į tai domę ir orga
nizuotis. Toliaus sekė dviejų ak
tų komedija. “Kas Bailys.” Vai
dino roles Jurgio — P. Urbšaitis, 
Aldonos — panelė O. Kuprevičiu
je, Šnabžduko , vagies Mo
kintas. Šie lošėjai vaidino tikrai 
energingai ir pridarė juoko, kad 
net svetainė skambėjo. Čia rei
kia atiduoti didelis kreditas jau
niem lošėjam: P. Urbšaičiui id p- 
lei O. Kuprevičiutci, kurie yra tik
ri vodevilio artistai. ' Toliaus se
kė dialogas,“ Potograpas.” Atli
ko P. Urbšaitis ir panelė P. Urbšai
tė. čia taip pat daug juook pa* 
darė ir buvo gerai atlikta. Tuomi 
baigėsi programas.

J. V. Sadauskas pratarė keletą 
žodžių Į publiką, padėkojo už skai
tlingą atsilankymą ir ramų užsilai
kymą.

Beje, smuikorius Juozas Luiza 
pagrojo smuiko solo, kas publikai 
labai patiko, ypač lietuviški ka- 
valkai; pianu akompanavo svetim
tautis.

Po tam buvo šokiai — ii<-‘uviš- 
ki ir amerikoniški.

Kaip išrodė buvo labai linksmas 
vakaras: ne tik programas, bet 
matėsi linksmumas visoj publikoj. 
Girdėjau, gi-yųo pelno liko apie 40 
dol.

Kaslink didžios garbės profeso
rių — tai tiek galiu pasakyti: mi
nėtas profesorius yra “diploma
tas” ir buvo išvažiavęs Lietuvon, 
kur būnant gavo “diplomą.” ku
lis tik jam vienam turi vertės. Ži
noma, jis giriasi, kad tokį gar
bingą diplomą aplaikė ir iš tos 
priežasties turėjo prasišalimi iš 
Lietuvos. Dabar mūsų laisvama
niai turi net du “diplomams.” 
Vienas pirmiau gavo kailiu už spy- 
čių, o pastarasis gavo perti. Na 
ir paliko didvyriais. Jų gyveni
mas irgi yra diplomatiškas: gyve
na kotely be lovų, sakosi tirinėją 
astronomiškai dangaus kūnus, Tuš
tindami stikliukus. Bravo Bridge- 
porto laisvamaniai, su jūsų pro-, 
tais ir jūsų idėjomis gali lyginties 
bile koks vaikutis. Gi kas-link 
mokyklų, tai žinoma — kokie mo
kytojai, •■tokie bus ir vaikučiai — 
arbūzgalviai.

Brigeporto katalikai supranta 
laisvamanių mokslą, kuris reiškia 
vien tik zero. Mes katalikai lei
džiam savo kūdilįus lietuvių šv. 
Jurgio parapijos mokyklon, kur 
mokinama pėtnyčių vakarais ir su- 
batomis rytais. Ten mūsų vaiku
čius išmokina doros ir žmoniško 
apsiėjimo ir katalikų tikėjimo. 
Mūsų vaikučių mokytojai nėra ko
kiais “diplomatais,” bet vien tik 
rimti žmonės. Tai yra mūsų pa
rapijos didžiai gerbiamas klebonas 
M. A. Pankus ir parapijos giedo- 
rių vedėjas vargonininkas Jonas 
Steponavičius. Šie asmenys nepri
ves vaikučių prie blogo kelio, bet 
nurodys tiesos kelią. Tai-gi bro
liai ir seserys katalikai-kės mūsų 
priedermė peršnekėt ir persergėt 
susipratusius katalikus, idant jie 
nesiduotų save už nosies vedžioti. 
Brangieji, būkim visi vienybėj, o 
turėsim stiprybę. Kaip tik pas 
mus vienybe silpnėja, tai ir mūsų 
laisvamaniai naudojasi proga. Mes 
visi turim stot i vieną šeimyną— 

tuomet mes tapsime neperga-. 
uola — nesiduosime laisvama- 
mulkinimams.

Jurbarko šarka

(East Side)

L. D. K. S. 72 kuopos paskuti
niame susirinkime išrinkta keli or
ganizatoriai, kad pradėjus vajaus 
darbą. Tad-gi dabar pradėsime 
ieškoti pasekmių, visi žadėjo po 
kelis naujus narius prirašyti, o P. 
Gustaitis keliasdešimtis. Tai da
bar gal ir 72 kuopa stos eilėje su 
visomis darban.

A asario 15 d. -J. M. Detroito 
vyskupas suteikė kunigystės sto
ną 17-kai jaunų vyrų, tarpe kurių 
buvo vienas lietuvis, būtent: Mise
vičius. Katalikų priešai pečius 
trauko matydami taip augant ka
talikus. šventinant į šv. Petro 
katedrą netilpo žmonės.

Vasario 22 d. kun. Misevičius 
atnašavo pirmas mišias šv. Antano 
parap. bažnyčioje. Gražų pamoks
ią, tam pritaikintą, pasakė kun. 
Karužiškis. Žmonių buvo pilna 
bažnyčia. Jaunas kun. Misevičius 
labai neturtingas buvo moksleivis. 
Linkime geros ateities šventame 
darbe.

Vasario 22 d. Moterų Sąjungos 
54 kuopa parengė vakarienė šv. 
Jurgio bažnytinėje svetainėje. 
Žmonių prisirinko skaitlingai, tarp 
kurių matėsi ir Detroito inteligen
tai, k. t.: muzikas kun. J. Čižaus- 
kas, Dr. Matulaitis, Dr. Jonikai- 
tis, adv. Uvikas, adv. Joneliūnas. 
aptickorius Gedvilą ir kiti. Čia 
reikia pažymėti, kad mūs sąjun- 
gietčs aukštai stovi susipratimo. 
Jos moka pagerbti savuosius.

Naujas vargonininkas p. V. Mo
doms užėmė vietą šv. Jurgio pa
rap. Pasirodo, kad pilnas energi
jos, geras muzikas, balsą turi ge
rą. Dabar nori chorą sudaryti, 
skaitlingą, kad nustebyt Detroitą. 
Tas galės įvykti. Jo moteris mo
kytoja smuikos Dctroit Conserva- 
torijoj. 
laike s: 
smuikos 
pradeda
tų jaunimui krypti prie dailės, kur 
linksmiausią vaaindą žmogus sau 
randi.

Sekmadieniais pasirodo 
mos graudingais stygų 
balsais. Choras 'ikrai

Reikė-
m a 
ui u

BALTIMORE, MD.

Vargu Žiedelis.

Berniukai, ypatingai, nca]>- 
ribokite meile savo dideliri šir
džių kuomet yra klnusynias~a- 
pleTė-vus. Meilę kuria palieki 
namuose niekados neapsunkina 
sielų; pripildo mūsų širdis,ir 
uždega mūsų sielas su-suprati- 
mu linksmybės. Ši meilė paro-

do tvirtumų žmogaus būdo, ku
ris padaro žogų naudingu nariu 
žonių draugijos. Berniukai ku
rie turi savo širdyse gilų ir tik
rų meilę dėki savo tėvelių pa- 
ępdo tikra st
gali tikėtis nuo Vispgalinčio 
“ilgų ir linksmų gyventų.” ■'

Putinėlis.

Vyčius Mylinti*

Beno AkrwtiriSo ašaro^mas.

šlamšte “Dirvoj” kokio ten sc-. 
no akroaiečio tilpo nesąmoningas, 
aprašymas atsibuvusio vakaro 1-ą• 
dieną vasario.,' Mano;nuomone,..tai

Vasario 23 d. Įvyko atidarymas 
“Pirmos Lietuvių.. Taupymo Pa
skolos JS-vės Bankos.” naujai iš
taisytam name, No. Grecnc Street. 
Visą dieną lankėsi gražių svočių 
svetimtaučių. Bm o bankieriai, 
advokatai ir kitoki biznieriai, visi 
reiškė prielankiausios simpatijos. 
Štai Central Bankos pirmininkas 
atsiuntė brangią rožių pintinėlę, 
visi gėrėjosi. Adv. V. Laukaitis 
bukietą gražių gėlių su panašia 
pintinėle. Gelių krautuvė didelę 
pastatomą patkavą iš gi vų gėlių. 
Central Fire Insurance Co. •— bu
kietą gėlių su kašiuke, Johnson, 
beilderis — gražų papartį su va
zonu, J. S. Vasiliauskas — paima 
su vazonu. J. Karalusi apkaišė o- 
fisą Amerikos ir Lietuvos vėliavu- 
kėmis, Kučauskas, graborius. at-. 
vp|ė 4 dideles palmas. Labai ma-

CLEVELAND, OHIO.

Vasario 13 d.. 1925 m. katalikiš
kų dr-jų ir šv. Jurgio parapijos' 
knygynas laikė mėnesinį susirinki
mą. Nutartą susirinkimą laikyti 
kas pirmą mėnesio penktadienį, 
baiminai nutarė knygyną peikei

Dien-

avo vyriškumą, Senas Akroj^tįs turėtų i.
nnn Vil-nė.in’paširaiįęs,' bet laisvapnavųi^$š^uDas,jlon^sjaukumai: Jrąųkė'akj P^ąęn 

o gal dš jCl.evlando' atsiijstąs.yku-'- vių^kurie hnolatęs-sustodami Įjū
rio nusistatymą* yra šmeižti kata- rėjosi per didžiulį lengą, pro kurį

kambarin. Komitetai su ererb. klc 
Bonu, kun. Kilkutaičin sutiko au‘ 
tokio sumanymo. Tame darbuoja
si: J. Dubiekas. P. Sutkus. A. Ad
žiusiems, M. Balčiūnas, P. Sušins- 
kas Laikraščiu yra užsakyta iš 
Lietuvos visi katalikiški, o jų at
plaukė po porą numoriiĮ.
rasti “Lietuvą” paaukavo p. M. 
Paliulinnis, didis knygyno rėmė
jas.’ Šiame susirinkime paklojo 2 
dol. dėl kito laikraščio. Tai gra
žus pavyzdis visiems.

Sekė baliaus komisijos raportas. 
P.jGlugodienė ir J. šūkis pareiškė, 

lka4 voikąlas “Pabaigtuves" buvo . 

suvaidinta 25 d. sausio ir komiai-



""Je savo užduotį atliko gerti. Pik 
ridarbavo p. P. Glugodient. Vitas 
vakaras buvo gana įvairus ir als
inantis. Šiame programe dalyva
vo suvirs 30 ypatų, nes veikalas 
buvo su dainomis ir šokiais. Daug 
reikėjo įvairių rūbų vaidyloms. 
Komisija pažymi, kad labai yra 
dėkingi visiems už tokį pasišventi- 

' *nią.

K))

tininkė — Pr:

Vieša padėka.

Visu pirma turiu priminti, kad 
didelės garbės vertas žmogus gerb. 
Adomas Padegimas, kuris vedė 
programą. Atidarė vakarą su 
gražia kalba ir trumpai apibėgo 
knygyno svarbumą, ragino visus 
skaityti geras katalikiškas kny
gas. Toliaus neužtenka to. Mato
si gerb. Padegimui rūpi ir darbi
ninkų likimas. Gyvai ir aiškiai 
nurodė ką geri laikraščiai duoda 
ir ką duoda Darbininkų Sąjunga. 
Tame vakare prirašė kelis narius 
prie Darbininku Sąjungos. Solis-

nė dama” jg
vi dainųlęą gražiai sudainavo p-lė 
M. BlažąpĮkaifj t *Y>4tlėgiš **£♦-• i 
pšitaė LUina” pajudino kiekvieni) 
žmogaus ardą ir mei|ė$ ajųsmua 
prie savo tėvelių.

11) “Mes broliai sesutės” — 
Šimkaus ir trio, “Ątfi^vęikįųin^as, 
su tėvyne” — Šimkaus, dąinavo 
p-lė Blažauskaitė, įpi-ato. Marijona 
Juškienė, iš Providenee, R. L; R- 
Juška ir choras. Paskutinė daine
lė yra labai graži ir jautri, taigi ir 
buvo dedamos spėkos kad išpil
džius ją gerai. Šioje dainelėje 
teko išgirsti p-nios M. Juškienės 
stiprų ir gerai išlavintą alto bal-

i <-pirm. —

stos: p-lė M. Radzevičiūtė, p-ič Mų 
Kuzmaūskaitė, vaidylos: P. Sut
kus, 
niutė 
nė, P.

Už surengimą šio koncerto pri
klauso pagarbos žodis gerb. vargo- 
nitikui R. Juškai.

Patartina ir ateityje nenuleis
ti rankų i rneeikvoti veltui laiko 
turiu’, savo tarpe toki gabų ir e- 
nergingą vargonininką. Lauksim 
daugiau tokių koncertų.

Mano plunksna

A iždi- 
ii įib

bčjte -—'.■O. N»vi&ies& irH Misie-;
tvark. D. )M&elionienė.

VaHygžt rimta,tolina tikėtis ir 
pasekmių gerų.

■ -Negaliu praleisti nepažymė’rs, 
kad Clevelando aųjungietės turi tą 
gaz€>ę turėti savo kp. gabiausias ir 
prakilniausias ariateris. kaip tai: 
p-r.a O. Miheliflh, kurios vardas 
plačiai žinomas ir svetimtaučių 
tarpe ir musų kp. jj yra pirmu, 
tinę organizatorė ir daug pasižy
mėjusi prakilniais darbais. Ant
ra ži, damininkė Stasė Greičienė. 
km i per daugelį metų puošė mūs-i 
kp. tr visą koloniją; trečia gi, dai
nininkė Marė Gižanskienė; p-nia 
O. Stcpulionienė, kuri viena galėjo 
prirašyti apie 40 narių per viena 
'ajų ir daugelis kitų, kurios ne
tik Mot. Są-goje darbuojasi o ir ki
tose organizacijose.

. . - RA^LMAVIČLį,,
Kur *s' už Lietuvį kovoja

Amerikoj — čte.
Taip, ne liaujas jis su kardu 

Už mus tarp tautų;
Ne įtekme savo vardo,

Bet savo1 protu.
Tai gabus ir diplomatas,

Garbė Lietuvos;
Neapkeniia jį sarmatas,*) \

Grobik ’s Vilnijos. —
Už tą, kad jisai kiek gali, 

Veikia kad atgaut
Lietuvos tų brangią dalį.

Broliai — reik jam šaukt:—
Valio! ir pint jam vainiką

Iš laurų, gėlių,
Kad neveiktų jis už dyką

Del mūs lietuvių.”

O prie paveikslo gerb. kun.
Pavilanio buvo šie žodžiai:

♦) Sarmatos—lenkas.

LAWREMCR MASS.

S&nd&riečių prakalbos.

A. Stauskas, pič 31. Vaizbū- 
X. Xavickienė, M. Pukelie- 
Glugodicnč. 31. Kuzinaus-

BROOKLYN, N. Y.

Nepavyko.
nė. J. 1
Bilą, p- 
gerb. -J. M:
Kvartetas Te
siems ačiū už

s Urbšiai' U. Rokiutė
muzikantai.
kuro. Vi-

P-

Narys.

NEW HAVEN, CONN.

Vasario 
kolonijoj 
kur: rengi

gonininko Rapolo Juškos. Tai-si 
pati gamta pritarė jaunimo užma
nytam darbui, nes oras- buvo labai 
gražus. Publikos atsilankė skait
lingai. Buvo daug svečių iš Pro
videnee. R. L. AVa'.erbury. Uonn., 
Nev.- Britain ir k.

šv. Kazimiero parapijos choras 
su savo vadu R. Juška jausmingai 
suda:

1

io rūbų dirbtuve iš
lįs be ^arbo apie du mėnesiu 

su viršum daabrtiniu laiku pradė
jo dirbti, bet vis-gi boselis sumis- 
lijii numušti darbininkams algas 
po $2.06 į savaitę... Darbininkai 
an: to irgi sutiko nusileisti, bet pa: 
sinaudoiiamas proga kad darbinin
kai išstovėjo be darbo ilgą laiką 
uusih'ido. Atėjus užmokesties lai- 

ik’ii pasirodo, kad neužmoka ir nu- 
intušč no Darbininkai to
kiam pasielgimu; pasipriešino ir 
sekančią dieną — kovo 2 nėjo Į 
darbą. Tu.omi privertė paimti dar
bininkus į darbą atmokant po tuos 
Š4.00 arba užsimokėt Į uniją $99.- 
99.

Gudavičiaus

2 ■ • Roma;:?-.- — 
niaus-:; i:- “II- j:-i K;i 
H'.lbay. >u'.’;;kavP J.

He.-.ii AVie-

Davido;

K1

R ;s
’ Cava:

•ni. <:;d.

go
ko

' R. J

pl-

Tu
4

sa

gU I. D 
mabnu> 
aW:-4;:'

A

JiK

P. S., rast.

Vasario 20 mūsų sandarieeiai 
tyrėjo prakalbas. Kalbėjo Jonas 
Ąlakauskas Lietuvos valstiečių 
liaudininkų šulas. Šis “didvyris” 
pradėjo savo kalbą nuo Lietuvos 
atgimimo laikų, nuo pirmojo lietu
vių laikraščio “Aušros” iki di
džiajam karui. Klausant jo kal
bos, žiopliem sandarieeiam. neži- 
nantiem Lietuvos atgimimo istori
jos. galėjo atrodyti, jog Lietuvos 
atbudimo nuopelnas priguli tik 
vieniem liaudininkams, kurių vie
nų rūpesčiu ir laikraštis “Aušra” 
buvo leidžiamas, ir knygos iš Prū
sų gabenamos, ir tarpe žmonių pla
tinamos ir tt. ir tt.

K. D.

CLEVELAND, OHIO.

sarto 17 d. š. m., L. šv. Jurgio 
lapijos svetainėj. Rengė Moterų 
Sąjungos 26-ta kuopa, šiame va
karėly dalyvavo vien tik moterys 
ir merginos, eyrai nebuvo leidžia
mi. >ąjut’gic4ūs irgi nevisos bu- 
v a ga. ne visoms aplinkybės lei
do. Buvusios linksminosi ir žaidė 
d:a::giškai. Pramoga buvo val
dybai pagerbti. Todėl valdyba sS- 
<:<> paski”oij vie'oj. S'alai buvo 

■ažiai ir apdėti skaniais 
šeimininkių paga- 
ir aukų. Aukavo 
Mihelich, aukavo 

and Į prie mėsos; 
E.zhi' 4a Lukoševičienė didžiausi ir 
g”ažiaus: k- isą : 31. V. Jankauskie- 

skania naminę duoną, P. Glu- 
g'yli":.'’. je:?:; rėklys4’;. Tai auka
vo k' ika. T”up:Tį užkandus ir na-

krū'inė” — A- 
labai jausmin- 
AVa^r’niry. Jn

įsnud’

T

a ne
i a i

R

pa-

papuos 
valgiai.' pačių

Buvo

prade.

tu .''j'’ I’ ietim: 
kvi< 11- m kar'oti.

* Tadas g-rėjas”
Alekso : 
pagirtinai ■ choras.

' Mnrdiaii i:- "Mo'imr Macree"
Bali. jausmingai sudainavo Ignas
Dvilinkas

Kada Phjlą. L. K. Jšąryš,\ je; bu? 
\o iškeltas klausimas kas-iink ap- 
vaikščiojimo mums brangios die
nos šventės 16to vasario, tai nu
sprendus apvaikščioti, tapo iš
rinktas komitetas suruošimui to 
apvaikščiojimo iš sekančų aisme- 
nų.- gu b. Antano Užumeekio, 
gerb. Prano Buko ir gerb. Stasio 
Bairūiio. Ir ačiū jų nenuilstan
čiam triūsui, apvaikščiojimas, kaip 
man regis, buvo kopuikiatįsias, nes 
vakare lt>-to vasario čia tuč prie 
kosvarbiausiis mūs 
Broad t 
Market 
Gardcn
Tempk- grūste prisigrūdo žmonių. 
Svetainė buvo puikiai išpuošta. 
Kalbėtojai, jei taip tarsip, pirnuts 
klesos. kaip ve: speeijaliai užpra- 

' syti iš kitur, gerb. kun. Stasys Pa- 
vilanis ir gerb. Enrikas Rabinavi- 
čia : o vietiniai —• gerb. kun. Juo
zas C’epukaitis, daktaras Luką Mi- 
šuga Gikrajinas , advokatas Hu- 
bert JToran. majoro pavaduotojas, 
Mr. Charles Grakelow ir gerb. kun. 
Petraitis 'mat
daguoja “Tėvynės Balsą,” 
nors jis ji gyvena kitur, mes jį pri-

• skaitom p;e pbjiedciphiečiųl. Ir
• kalbėtojai visi puikiai kalbėjo, nei 

vienam iš jų negalima yra padare.
■ ti koki nors užmetimą. Dabar, kas- 
i link antros dalies apvaikščiojimo 
; programos — dainų, tai nebėr ką 
- ;r kalbėti — kiekvienas tą gali su- 

kad k 
Banys

miesto gatvės 
t., ir porą vos blokų nuo 
St., ant 13-tos 'Spring 
gatvės svetainė Machinist 

ūdo žmonių. Gerb. Km. Stasys P a vilams, 
Įgaliotinis Šv. Kazimiero (Spau
dos) Draugijos Kaune.

jis mūsų mieste re
tai

ga rs*;

Dariružiutė. tai 
koncertas 4uri i 
siu. Gi vi.-?ini

gabus 4ame m.

uo pirmi- į 
:ą po

!■>' na:-. - šį bei »ą pasakyti. Vi
sos piir.iškė gražias mintis, gerus 
pag.-ida’. imus ir dėkojo šeiniinin- 
Xūns už taip skaniai ir gražiai pa- 
: ”g’;> ’.-aKar;-■ Būdamos so- 

i- .h: x. : užmiršo saio
i--i ; .ig'"» rri'panstfkma-

la B ;

“Gi vokiečių okupacijos metu 
mes suorganizavome pirmąjį Lie
tuvos valdžios kabinetą, suorgani
zavome kariuomenę, ją apginkla
vome ir paliepėme išvyti iš Lietu
vos bolševikus, vokiečius ir visus 
kitus priešus. Sušaukėme pirmą
jį Steigiamąjį Seimą ir norėjome

ją. Po cerei&oĮdjipfcerb, kun. Cfir 
panonis išref&ė į jaMhiemems gie
žius pamokinimus ir Širdingi^ lin* 
kėjimus graRam i? b^tedngaM jau
nosios porelės gyvenimui.

Pulke dalyvavo Marijona Pikū- 
niutč iš Itochester, N. Y., Rožė 
Aueiutė, Petrinelė Aučiutė, Pet
ras Petraitis, Jopąs Kamarauskas 
ir Gabrielius Pikūnas. Tarpe sve
čių matėsi ir gerb. sesuo Alena ir 
sesuo Bida iš Akron, Ohio. Sesuo ’ 
Alena yra gerb. Pikūno sesytė.

Tą pati vakarą jaunavedžiai iš
važiavo į Xe\v York, lydimi gimi
nių, draugių ir draugų. Gerb. Pi- 
kūnai apsigyvęs Roehester, X. Y.

Gerb. A. Aučiutė buvo viena iš 
veikliausių narių vietinės Vyčių 
kuopos, kur ji daug širdies ir dar
bo dėjo. Vyčių 11 kp. apgailestau
ja kad gerb. A. AučiutėPikūnienė 
turėjo išsiskirti iš mūsų tarpo, bet 
tikimės kad jos gražūs pavyzdžiai 
ir dvasia pasiliks su mumis ant vi- 

■ sados.
Ilgiausių ir laimingų metelių 

naujame gyvenime 
narni

CLEVELAND, OHIO.

“Šv. Barbora” pastatyta jau 
scenoje.

1M <arb& ir šaukiu griausmingai:' Jurgtia- Lajk« ląišių tmvo gtrfai 
—~ Valio* dėl jūs—ivalio!” {įspūdis kada riąaa pt^Įįg^s dryuige

maiiM ir puikia d»hi^i.“.6veh-_ 
toji” tikrai vaizdavo Dijoskrirt 
dukterį, kuri-turėjo mirti po $fuU. 
yo tėvo kardu. Ji Savo rolę atliko į »r; 
labai puikiai.

Dijoskoras ir-gi savo rolę atvaiz- . 
davd gana žiauria? ir eherigMi^ai, 4 
tik biskį reikėjo daugiau žiaurumo 
parodyti kertant iv. Barborabgal- 
vą. Maždaug taip išsireiškė Cle- 7 
velando didžiulis kritikas. Apie 
jį daugiau nerašysiu, nes visi Ck- 
velandiečiai jį gana gerai žino, 
kaip jis lošia tokias roles.

Rutinas, visų clcvelandiečių my 
įlirųas artistas: jis tikrai buvo pa
našus Į rą vergą, kuris vergavd * 
tam žiauriam turkui. Dijoskorui.~’ ’ 
o ypač savo rolės pabaigoje, kada- 
jis pabėgo nuo to baisriojo įurko. 
Gerb. P. Bortnikas savo švelni:1 
kalba gana labai sugraudino pub
liką bepasakodamas “savo” var
gus — atliko savo rolę “disdain-

' fullv.”

į “Kornelija” labai puikai atna-
Pikū- '.šavo Šv. Barboros auklėtoją, kuri 

j gerai mokėjimu savo rolės ir nuda-
J. D. j vimais, rodosi, kad jai visai buvo 

'lengva vaidiini >avo roję. P-lč A
Sumonaitė labai yra inkama ta

ikiose rolėse. Laukiame tamstos 
kaukiau pasirodant scenoje.
1 “Afra,” išiikrųjų. puikia: lošė 
'savo rolę, kaip kalboj:-. įaip ruda-

“Tai yr’ atvaizdą 
Skleidėjo spaudos, 
Kurį visada 
Simai mūs tautos... 
Pageri.: sugebės 
Už jo darbuotę: 
Jam triūse padės. 
Jam tars : širdį te 
Tu mūsę ųž tą, 
Kad savo veikme 
Vedi nūs tautą 
Ten, kur yr’ laimė. 
Mat, gera knyga, 
Geras laikraštis. 
Yr' laimes anga. 
Saulės spindulis.. . 
Tai šviesi žvaigždė 
Tas PHlanis: 
Jį. už <.arbuo4ę 
Gerbia lietuves.

bet klerikalai susiorganizavę išstū
mė mus iš valdžios ir pradėjo leist 
kenksmingus valstijai Įstatymus, o 
tais kenksmingais Įstatymais esą: 
1) kad mokyklose mokinama reli
gijos, 2; kad p
karnos žemės, kurias valdo kuni
gai, 3j kad kunigams leidžiama 
politikoje dalyvauti. Jeigu mes 
liaudininkai valdytume Lietuvą, 
tai mes prašalintume religiją iš 
mokyklų, atimtume nuo bažnyčių 
ir vienuolynų žemes, uždraustume 
kunigams dalyvauti politikoje ir 
mes tą būtinai turime padaryti. 
Jeigu mes to nepadarysime, tai 
Lietuva žlugs po klerikalų jungu. 
Xes klerikalai mus smaugia. Jie 

jpasmaugė mūsų “pažangią” giin- 
jnaziją Marijampolėje neduodami 
jai paramos. Jie smaugia mūsų 

ir.izaeijas, nes jų neremia. Tad 
broliai amerikiečiai jei; nori- 
kad Lietuva nežūti; paremkite 

mus kovoje su klerikalais.”
Kitas kalbėjo “Sandaros” se

kretorius, kuris ptvirtinęs pirmo- 
pjo kalbą, kad tai viskas esą ti<-sa 
ika p&’juas kalbėtojas sakęs, p”::š' .
i . . .. 4 .............-tajsąvn vienminmus paremti uamli-į, 
|nir.kus kovoje su 
/šiai aukojau4 tos
Tečiaus nors vak

te.

Vasario 22 d. liet. sve:. L. Vyčių 
5 kp. perstatė istorinį veikalą. 
Šv. Barbora.” Veikalas yra gra- 

t -ižus — šešių aktu. Xo.rs prie šio 
(veikalo iiuvo maža rengtasi, bet 
(jis gana puikiai tapo perstatytas, 
nes jame dalyvavo visi įžymiausi 
Vyčių artistai ir (Tevelando gar
susis teatrų mokytojas — gerb. J. 
Klimavičius. Darbas yra klausi
mas: kas tie visi per artistai bu
vo.’ .\a-gi, sekanti asmenys turė
jo roles “šv. Barboroje:” šv. Bar
bora — p-lė J. Sakalauskaitė, Di- 
skoras. jos tėvas — J. Sadauskas, 
Kasneiija, šv. Barboras auklėtoja
— p-lė A. Simonaitė. Rufinas. ver
gas -- P. Bortnikas, Afra, vergė
— p-lė P. Urbšaitė, Julytė irgi ver
gė — p-lė Q. Kupravičiutė, Klau
dijus — P. Janušaitis, Kvirinas, 'žmonės 
jo sūnus -- P. Urbšaitis, Ulpijonas už jos tokį šaunų vaidinimą. Gir 
—- M. Ardzis. Marcijciiias — J. (dėti, kad vyčiai labai ją gerui.? i 
D.ibiekas, Martyna — p-iė O. I (didžiuojasi šia jaunuole.
bšaitė. Idiiė. čigonė — p-lč M. Mi-Į “Mar'yna. z:tri. iš' 

savo tų; laikų kankinę, 
hui'o grąžus judėjimai, bet ir kal
ba kurios vis’iome4- jausmai buvo

ikelioniutė. jos sūnus G’.aukus — J 
• Bi-izgvs. Germanas — M. Maciu

J.
lai

— n-l<‘ J. B< ržinskaitė ir p-’ 
’aiši’t'č, Kareivis: — J. Andziu

j gražus ■d-ab
i jaunuoli:: šit?

vatu v
žavėjo pr:'
tik paridė

urną, be: i"

į juokingumą. P-lė P. T’rbšaitė su- 
Doroję at vaizdayo “ very—Very 
’ go<xl.

Xa, o ką galima sakyti apie Vy
čių 25 kp. naujausią lošėją — p-)ę 
< i. Kuporavičiutę, kuri taip grėi- 
tai įgyjo dideli vardą tarpe Cleve- 
laričUo‘'didžiulių kritikų. Jie ją 
vadina labai gabia ir talentinga 
aktorka. “Julytė” ir ši kartą pa-. 
rodė savo bočių gražiąją kalbą ir 

jjausmus. kad net iš publikos teko 
imatyti, kaip šiai panetei feikc 

gražiausius koplimentns

•a s*. už brangiai numylėtą-

da;
jog jame buvo'lamas

v n ma.o-

pačioj

apsidirbo

Užbaigiant. turiu pažvmi

šio veikalo, be4 Ui tikėjimą, o ama” 
pa- 'trfr romisKi drabužiai 
a~- i 
ga - j

m pa 1

romietis. m>r 
<ią rolę, b<>* 
gana puikiai.

tei; b»' abejonės 
išpulti kopuikiau- 

i chorą ■ prie šv 
nyčios . dirigavo 
e ge~b. Petras Sta

mm: laikų romieti, kuris gana 
d riko tai rolei. Ji< ??■ 
■4aja užduo4; athko nairirtmar 
Ulpijonas. ' kuris ‘ikrai bit4.'A

Kad i:•dėja.'. išk<"

'•ge.ot'-D. \ ip

Tap-. s

labai
-T. Rutkauskas

artistai būna 
r veikalas 4 

kopuikiausiai.

p per
tu iškilmingu

įvaikščmjin'ie tikru lietuviu, buvo 
paribį\ iani: Lietuvos ženklai •— 
vyi-iai pe- <rerb. Oną T'nguraitę ir 
jos drauaes. Ir an‘ kiek man teko 
ma4y4, sieksimas, net ne lietu
viai — amerikonai ir ukrajinai bu
vo vyčiais pasipuošę. Tad užsip. b

svi-n4čs Ib-'<t vasario.
di'.noj yra gimtuvės 
čia visjems en ra i žinomos veikėjos, 
p-inios Jui® Deški O pirmo 
vasario •— jimtnvt varduvės 
šv. Jurgio pampėjo 
kun. lyno Zimhlio.
lia man bus tarti:

n< s sugraudino, jog pękn- 
•rys man prasi'arė. kad 
gana grandžiai apsiverku- 
an4 i- girdint p-b*s J. Ša

lai va- HOMESTEAD, PA.

’nai Drasc- 
■si vickienri.

prirengta dar vie- 
i s!<i;iiirir.č meilė<

: raštininkės p.»
Dvasios varias kun

4 i ■ :i’k.t ic1 je atėjo nors vėliaus 
jSavo trumpoje prakalbeleje sut<i- 
;k*’ iria/i.i komplinvntų ir paska- 

oorcs-nio veikimo.
Į šio \nknro rengėjos bei šeimi- 
plinkės buvo šios ponios: O. Mihe- 
”jeb. M V. Jau!<auskienė ir Jieva 
įKalnka tiskienė

Moterų j/ -26 kp. valdyba

tojos \ ėjų. pagarbos 
ayiū. Žmonėms nageli; 
daryta ir kob kta Vilniau

ri’-k'a 170

I< B iv\das 
biys<H’. K. Danioiiiis —:> <i<>-

Kilo- 
naitė. <"• toliau, tai vis po doleri, 
ir gerą rieškutę smulkių... Gi 
kad svarliesnin padaryti apvaik- 
KČiojims ir kartu kad pagerbus y- 
patrngai prirvipijalius kalbėtojus 
— gerb. kun. St. Pavilanį ir gerb. 
En Rabinavičių. komitetas apvai- 
kičiojimo pasirūpino, kad ant ap
garsinimo būtu ir paveikslai jų 
ir.. . ir net kaip pagarsinimas til
po 4'Tėvynės Balse,” tai prie tų 
paveikslų, ir atatinkamos .eilutės;

Gerb. Km. Ignas Zimbiys, 
Klebonas švnt-i Jurgio parapijos. 
PJiiladelphia. l’a.

“Taip Tau mūs dvariškas Vadove, 
Kaip ir dėl Poškienės

Lai Dievas ui teikia gerovę
Už jfisij darbuotes

Kilnas. — Aš linkiu jum širdingai
Ilgam labai aaižio,

ir pin 
Baž:..’. 
syta, 
papuoš’i gi'lėmis Prie groteliu
jauni'^i-ms ir pulkui buvo specia
liai prirengta vieta. Virš janave- 
džiu galvų li\<) stHsiytas iš palmių 
didelis vainikas. Reginys buvo 
gražus! Mišias ir Avė Maria pui
kini giedojo gerb. Aučiutės gimi
naitis. Petras Petraitis, o graino 
vargonais jorioa dragė, O. Pfkufiu- 
tė. Iškilmingas mišias laikė gerb. 
kun. Gepanonis, jam anaiatavo 
gerb. kun. Vainoras ir gerb. kun.

. .- f. ■ ’ T .. • - -

Iš Lietuvos^
Ap'aikėme siuntinį maldaknygių vertės $1.000. l’ardimda- 
nm veik per pusę kainos, kadangi nenorime sukrovę laikyti. 
Agentai, p'-rkaintieji maldaknygų nomažiaus $25.00 vertės 
szaima gerą nuošimtį. Turime sekančių maldaknygių:
AUKSO ALTORIUS, baltais celuloidos viršeliais su ka- 

buke, auksuoti kraštai, nepaprastai graži, tik....$1.75
ANIOLAS SARGAS, tekiais pat apdarais, tik biskį ma

žesnė. Kaina ........................................................$1.25
ANIOLAS SARGAS, rudos skūrns apdarai, laabi graži <1.50
AUKSO ALTORIUS, juodos skūros minkštais gražiais

apdarais, su kabute.................................................... $1.75
ANIOIJILSI, labai graži vaikams knygelė, minkštais 

skūriniais apdarais, tik .......................................
VAlNlK'fcT.TK, maža, juodais minkštos skūros apdarais, 

tik ..........................................................................
ANI0LELI8, graži vaikams knygelė, kiataia apdarais.

Kaina tik ....................................................................
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“DARBININKAS”
3M W«rt Broadw*y South Botum, Mm.

SO



jotimi pats šventosios tėvas nukir- 
to jai galvą. Vienas Clevelanilo 
iri tikas jam davė dideli kreditą už 
jo lošimą.
' ** I<lllė,' ’ tikrai buvo tų laikų či
gonė ir neišpasakytai mylinti pini
gus. Pastaroji lošė savo rolę či
goniškai, o ypatingai ji gerai darė 
toje rolėje nudaviinus.

“Glaukus” ir “ Germanas ” abu
du buvo tikru tų laikų piernėnii! 
ir broliu, tik vienas buvo labai my
lintis pinigus, o kitas mylintis 
vargšus. Jiedu abudu savo už
duotis atliko labai gerai, o ypa
tingai “ (.'laukus.'’

Dabar iš Įžymesniųjų rolių trr 
rinčių tebelieka pažymėti Kelvi
nas,” kuris buvo Įsimylėjęs šv. 
Barborą, šis jaunuolis, kaip pa
prastai, savo už.luoti atliko kopni- 
kiausiai, taip ir ši syki jis parodė 
savo didelius jausmus prie švento
sios ir prie krikščionių tikėjimo, o 
ypatingai pabaigoj.- veikalo. kada 
jis savo kardą d ė ji po šventosios 
kojomis.

“Centurijomis," Kunigas," 
Angelai’ ’ir ‘' Kareivai" savo ro

les atliko gana puikiai/.
Šis veikalas daugiausiai Įspūdžio 

padarė, kada "šv. Barbora" 
‘'Angelais" pasirodė aukštybėse, j 
kur buvo, mm tikra i a: yr:’.r,;-|

rw. puikų atsižymėjimą,”
Kuri drįso kirsti gerb. P. Bortni- 
kui per veidą.

Gali kilti klausimas: gal šis vei
kėjas buvo vertas žandinčs nuo 
e-saliūninko dukters? štai kaip 
buvo. Ex-.saJiūnininkienė pradėjo 
liete isingai įskųsti parapijon'uns 
vyčius, įnik vyčiai naudoja "pUl- 
teibciius" parap. ir visą svet. ir 
neleidžia kitiems naudotis jais, 
(lai žinoma ir jos "karžygei"). 
Tt» kartu gerb. P. Bortnikas. L. 
Vyčių 25 kp. pirm, užstodamas vy
rūs — užprotestavo prieš tai, lies 

o •ikras melas. Jis pareiškė 
kai yra tikra neteisybė vyčiai 
nenaudoja tų parap. stalų. B> t. 
ti?. -sykiu tos "garsiosios karžy
ge- ’ nebuvo sus-me. Jai jiribu- 
s uvtėi!, tai ristrič-bi buvusioji ex- 
saiiūiiininkienė save drąsuolei pri- 
pasikojo, pripliurpė, kad ši me
lš o::c- laukus fu< p;;j’jo<|us. Kad m-t 
bir.; męs;- pažiūrėti ui’.t j<..s ir 
su. v.->iam jamiuom,! per veidą,, 
šų rėdą mus <:aug;an mai.'lag'.;-
im - ■ nekirtę : va: lai. Teigi 
>ii•■••:(-•, ko saliomis išmoki::.!, Bra
vo: možy m.:. Vaikimmis
■re:-.;:: a p-:-;::; g* u i :mo u k iv

Clevelando šalygatviai 
persiauri.

»Sapyškls, Kauno uipskr. 
pjtškis jau nuo pernai nulenio, 
išvykus i Kaunu d-rui p. Guda
vičiui, neturi gydytojo, todėl 
riepajėgia ligomis nusikratyti. 
Suserga žmogus, lai -ir nežino 
ijią kreiptis. 7" tirti ilgesni žmo
nes dar šiaip ne taip randa sau 
rodą: jie ir iš Kauno gydytoją 
]Mir>jkvieeia. o vargingesniems 
tikra bėda. Ar gali už atvyki
mą iš Kauno gydytojui mokėti 
150—3(M) litu? Tačiau ir ma
žiau pasiturinti-eji ligoniai vi< 
dėlto stengiasi kviestis š Kan
tui gydytojus, afduodant tam 
reikalui paskutinius skatikus 
arba paskutini turtą.

Zapyškyje gydytojas neblo
giausią} galėtu gyventi, nes 
vietoje”, kaipo valsčiaus uentre, 
yra šiokių lokiu Įstaigų, yra 
vaistinė, paštas, o Im to gydy
tojo pagxdho> reikalautu net 
grotiinujų Kaziu Kudso, Lekė
čių. o irai :r užnemunės Kau- 
idon-ivario vaisė, gyventojui.
I Zapyškiečiai jau ne kartą 
ikr.-ipesi Į vietos savivaldybę, 
prašydami tarpininkauti Svęi- 
ka’o-.s Dopartiiimite. ka<Lpa.>ta- 

’ra> s iš centro parūpintų Zapy
škiui gydytoją.

preusische Woche” 50 Nr.; 
prieš Kalėdas įdėjo didelį Vik? 
niaus miesto vaizdą per ainį 
puslapiu ir dar keletą mažesni^ 
vaizdelių: Gedimino pilies, tri
jų kryžių ir kitus. Tame pa
čiame numeryje buvo įdėtas il7 
gokas straipsnis: “Plotas tarp 
Nemuno ir Vilijos,'.' kuriame 
atpasakojama legenda apie 
Vilniaus Įkūrimą.

Kovo mėn. pradžioj žemės ri
kio koperatyvų sąjunga siunčia

■ i Švediją tam tikrą komisiją 
f pirkti veislinių gyvulių. Iš ū- 
kininkų kasdien gaunama daug 
užprašynni.

Išsimaudė. Vasario 12 5:30 
j vakaro vienas darbininkas, 
[kažkur gerai įsilinksminę.- ir 
i netekęs nei pinigų, nei batų, 
[nutarė nusiskandinti. Atėjus 
įprie Nemuno krauto ties žiemos 
juostu, šoktį- į vandenį. Bet 
!čia. matyt, nepatiko, nes ėmė 
Įplaukti ir šauktis pagalbos. 
'Buvo išgirstas ir visoji* kranto 
(gatvėje kilo didžiausias triukš
mas. Laiveliai pasivijo jau ties 

j pat Aleksoto tiltu. Nors buvo 
Į jau tamsu. tačiau pavyko iš-
■ g'elbėt i.

lįęNedaro skirtumo kaip toli Tamistps

L ‘ I ' --------- ■ • iyėos. A. Bamw>ntten« persikelti, aS patarnausiu <TnueKreitų nedėlių Kaznųie- klr1' ...............
(101 t *<rotR. K, dr-ja turėjo savo meti- 

ne£ iškilmes. Iš ryT° buvo dr- 
jož mišios, o vakare-įvyko pra
kalbos. Kalpėjo p. (jiidas, Dr. 
Jakimavičius, gerbi kun. Ūfbo- 
mivičius ir A. F. KfteižVs. Žino-Ei. mes l"nokvskn£ PI^nU^CASB' 

1 ..............■ -.. MARKi-r nu I.' g." .mnių bnvo vidutiniš-kai prisirin
kę. Gerb. klebonas palietė sa-

- ----------...................... Kreipkitės, 
I J. MARKVXAJS, <m> KldgewoiMj Ntreer, 
JUorclM^ter. MiušS. Tel. I)or. 3062-W.

GĘOąEBNĖ.

prwtu laiką, punjuota, nes sa- 
ta« JAvužtttojį j kit4-Ulieęt:;. Ga. 
Pirkti bkailii- nemokančiam dirts.

lĮAltKinų "U. V..I>ichth St., So. Bu<- 
ton, Mass. Tel. S. $. :ri35-M.

vo kalboje Amerikai# lietūvnf H- f i I m, * < .
kinią. Įrodinėjo, kad lietuvių 
organizacijos turi pradėti in- 
traul<inėti Amęrike gimusi jau
nimą. Vyčiuose Amerikos lie
tuvių jaunimas jau ]>arodė, kad 
tasai jaunimas yra tinkama 
medžiaga. ■ So. Bostono vyčių 
kuopa turi iš viso apie 140 na
rių ir čia gimusio jaunimo yra 
virš 1(Xt asin-enų, kuopa-gi ge
rai gyvuoja. Todėl, sakė, kle
bonas ir pašalphiės dr-jos pri
valo atidaryti duris Amerike 
augančiam lietuvių .jaunimui. 
Tą vakarą šv. Kazimiero dr-įa 
gavo 20 naujų narių ir tarp jų 
vienas “amerikonukas." Dr- 
jos pirmininkas ir vakaro vedė
jas ]\ J. Jaroša sakė, kad šv. 
Ka.ziimero K. K. dr-ja paskelb
sianti jaunimo mobilizaciją.

Ten buvęs.

PAIEŠKOJIMAI
A» Mikola* KAMANDUIJS, prašai; 

vis’ pažjstamu, o ypač Daugų parapi
jos. Bukaučii.škių kaimo, Kaman<luli(|, 
Patinskų. nibačiauskij, atsiliepti šiuo 
antrašu : go F'a.yon S t.. Moutelio, Muss. 
nes apleidžiu Ameriką Ifi balandžio t 
m. Lietuvėj lankysiuos šiose vietose: 
Dauguose. Alytuj. Pivašiūnuose, Onu^ 
ky, Dusmenyse. Žiežmariuose, Auždva- 
ry. Alovėj ir kt (A.10)

Aš. Karl-Alfons I rbunavičius. sūnūs 
KotistauTiiKi ir l'il>:uia\iėii(. gj.
męs Mekkio dvare. Šiaulių :(]iskr..’K:nt- 
no rėd., paioškau savo dėdės Jono l’i-. 
bnnaviėiuiis. sūnaus Aleksandro ir Fe
licijos V rbarmviuių. šiaidiŲ npskr.. 
Kauno rėd. Jau 4o m. kaip išvažiavo i 
Ne\v Yorką. buvo ir Philadelphijoj, o 
dabar nežinia kur randasi. Prašau ji 
at-iiiepti. Mano antrašus: LITUVaI 
.XI A. Šiauliai Vilniaus gt. ,\o. 7‘.>. Karo! 
Ailous VrbaiiHvičius.

Pa ieškau savo broli; Joną I’o<-į. jau I! 
metai kaip išvažiavo iš Peunsyivani.jos 
val-r. ir dabar nesigirdi kur jis gyve
na. Prašom atsiliepti, (lavonu* žinitt 
kad jo pati mirė Lietuvoje, žiiuintiej; 
apie j; malonėkite pfiinešt:. M. Po-
<’irs. BON 305, Three River. Mass.

KRIAUŠIUS
Krlaučius A. SIMOKAITIS per

sikėlė į naują vie»Q. Jis siuva vi
sokius vyriškus drabužius ir gerai 
padaro. Pigiau, negu kur nors ki
tur- Taipgi išproslna ir ištaiso senus.

A. SIMOKAITIS
344 W. Broadvray, So. Boston 

(Antros lubos)

Tel. 8o. Boston 270

J. MACDONELL. M. D.
Galima nuikalb^U Ir lietuvUk^f 

orrsw V AL ardos: Rytais iki 9 r*L
Po piettj nuo 1—t 
Vakarais nuo6—9 

638 B. Broadway, So. Boston

ta.
Bet šio veika'.u didž:a::>:;-e i -;^ 

pelnas tenka i::<:ž:ai gero. .Iiu.zr.: !<. 
Klimavičiui už jo lok: pasbvęy*:- y 
mą šia:*.-- dUr'' \ <:i <l .. aa-.ę, 
L. Vyčiu 25 kp. ka-ilg :: ■ :•> S,.’. 
šį talentuotą ■nė::ini::i<ą. j:’-: 
vienas iŠ Įžymia is:-; ('b-vi aind V 
teatrų mokymją. Taig: ;.š. 2
šalus žmogus. ši:•<;ir.i ;
ačiū ir sakau, kad T;:::;>:ą J ‘ "■■- s. 
velando in- 'Uiiink:; ; ;’į'

Gerb. J. Versi,.aas -
bėjo apie jaunimą ' ■ in-isr-.ę ma , :: 
prie jaunimo 'v-ga’-izaci;: 
tingai prie V;- Xo:-<
Venslovas y-a. čia aii::--> ;::;gvs.
bot jo dvasią y:-ą <krai !-•" . iška. ■ •' 
Progranlo vedėju 1 K - m. '>
ras. Pn pro g ; , v šok’.-.: ik* 
vėlumos.

Viską Matęs.

LAWRENCE. MASS.
___  i -

Vasario 22 Į--yx ; i.. V; ’ ; > ■ . 
<p. prakali).,>. Ka I :

Strakauskas i- - ;■ • ro y: 
). Baikim. \'. ■ ■ -i-i- ;• ■
ias. nes rnaž::i ■ č :

Mūsų veisliniai gyvuliai.

Pabiržė, š. m. Biržų ūkio pa
do’: l)i;\-(> atvesta Pabiržės 
■•b<>;;o kili). Andrašūno visa 
(rlija liolun-iu veislės rngao-

tarpe buvo tikras

susidėjo daugiausia iš agrono

Švietimo Minister'-jai leidus, 
'vasario 15 d. Kaune* Šiaulių Są- 
I jungos bust atidaromi pr-of. š?- 
'bedevo italų kalbos kursai.

Piepuiai ir neteisybė.

mą. minėtų raguočių nepripa
žino kolandų veislės raguočiais. 
M-.Ū vielinės Veisles, (ik margi; 
gy\u'ię:. Pcrskaičiu- tokį pri
pažinimą ]<l;*bonas. patikėjęs 
komisijai, minėtą bulių parduo- 
-ia Biržų žydam.- mė-ai už 5tH) 
m.ą. Bei ši>-j'i pažino, kad tai 
bolamlų. ne vietinės veislės^ ir 
tu.o.'au nugabeno ne i Birža 
ske:d\klą. bot Į Latviją. Kaip 

įtik tuo tarpi; pasimaišo t<-n 
<'■■ko-lovakų pirkliu.’, kurie pa
matę bulių, tuojau nuperka už 

•«i: <*1 i i;.- pinigu- ir nugalina Į 
(’ekoslovaki.ią. veislei. Tokiu 
im per neišmanymų ir -;ivi- 
niiduis daug nr.s'.ojo. o ir iŠ š;-,. 
ims '-''raukė ve’-iini urvini.

Kooperacija — kai ją supranti 
— geras daiktas. Bet koperacija 
tik iš vardo — yra lygi kitoms biz- 
ninėms sistemoms. Tat, pirm ati 
darant koki nors kooperatyvi biz 
ni, reikia gerai suprasti koopera-

STATYS OPERETĘ.

Suimtoje po pieių buvo Mari
jos Vaikelių Draugijos susirin
kimas. Nutarta statyt: oi)t*r<*- 
t-ę sekmatiienį jx> Velykų. Nau
jų narių jirisirašč ir vaikai pie
nus (iaro surengti dideli išėa- 
žiav’mą vtisaros metu.

FOTOGRAFAS IR MALIO- 
RIUS VAŽIUOJA 

LIETUVON
P,t:vos PbiIndei|>hij<>s fotografas ; re- 

kartu važiuoju Lietuvon. Ifrgg jne-

1« METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

899a W. Broadway, So. Boston
VALANDOS: Nuo 8 r. Iki 7 v. vak.

lostono Draugysčių Vai-

Niekas neali būti pal/cinnma. kaip 
įtrynimas su geruoju, senuoju

Pain-ExpeBeriu
Kai tik pastebi! apsireiškimą šalčio, 
tuojaus r.audok:t š: garsų naminį i pagclbininką, kad išvengus tolimesnių

| komplikacijų.
35c ir 70c vaistinėse. Temykit. kad 
butų Inkaro vaixbaženklis ant pake- 

I ko.
*F. AD? RICHTER & CC. 

Berry & South 51 n S:s.
Srooklyn, N. Y.

SUSIRINKIMAI.

Nedėlioije. po >unios buvo 
Sai-dž. Širdies V. Jėzaus tlr-.jos 
susirinkimas.

Po^Graudžių Verksmų buvo 
bažnytinėje svetainėje Pilu. BĮ. 
kuopos susirinkimas. Keletas 
naują narių prisirašė. Nutar
ta blaivybę daugiau platinti 
tarp So. Bostono lietuvių.

Taipgi buvo Tretininkų 
Draugijos susirinkimas ir Kan
ams Seserų Tiėmūjų Draugijos 
susirinkimas.

tais dėl iMKj Amerikos lietuvių sąžinit’. 
g;ii ]>aiarimvu;i įsufoiogr;;fuodainns ji: 
jt; gimines Lietuvoj. Suvalkų ir Kati 

<;i<> rėdybosp. _J>auz kns siuntė pinici.i 
f ;u.sitraukt p:iveikslu< “liet jų tiesulau- 
I ky. Lietuvi: Jeigu nori kad Lietuvoj 
I uit mukčiau fotografijas jūsų tėvukų. 
1 broliu. s!*xolity iriobas su gyvuliitis, ar 
mylinei vietą, lai rttšv k ItlojatK piną 
adresą .itisų giminių Lietuvoj, ji- savo 
adresą, m-s sugrįžęs Amerikon rudeny
je UrjJ m. prisiųsiu prabas. Piitnatt 
••samiK'lins“ duosite užsakymą. Pinigų 
ant rankos nereikalauju. Nereikabiu
siu pinigi; ir Lietuvoj nuo jūsų gimi
nių. Aplankysiu visus, kad ir tolimiau
sius. Lietuvos kampelius. V. J. STAN
KUS. fotografas. 70 N. 7-th Sr.. Kastion 
Pa. (T6BVtillM20)
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T. Linksmutė.

Vėl naujos paskalos

LAWRENCE, MASS
L. D K. S. 70 kii-'po- kd 1 

ins ivąvks !•) »i. <»>•.*»», m<\j ' ■■■•- 
ii šv. uiiši'i p:i ores*'ij ■■:■■■■; VI- 
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įsi rink: ne i" ’ui-ijų }>‘>iv--s*

Valdyba.

CLEVELAND, OHIO.
Žinių žinelės ir plepalai.

Vir-iianie "IbiT-b " !)iimi-!-yj<* bn- 
j apfašj ta ap:<- l- . Jurgio pu-ap 
etini susiri- -'u:;. Žiu-iina. 1-)je 
>resp. h-.i'. <> ' ••■iinp.'ii ■■ nlškiJ :ip- 
išyta pn r.ip fruiusl-'is c ■ ■ x

ii mm i-Mitis vy'ėms nii-rgdiiiins
• )'-iii<-( Pasijarb:>vimą -B ! 

',|)W Valio, •. i-iė.^ vy‘čs llie’ gi-

LIETUVIS GRABORIUS IR BALZAMUOTOJAS

D. A. ZALETSKAS

mm-

ii.-t itute.

983 Cambridge Street, Cambridge. Mass.
REZIDENCIJA:

St., Somerville, Mass., Tel. Prospect o415-M.26 Dimick

Itllot

i šeiinvno). rit
mui i

,.\])ie iiiuiio’uni jai atidarytą bizni patys atsi- 
niir.kitr ir f)a>kl<-i>kite apie mane žinias tarp sa
vo draugu, prietelių. savo draugijose ir visur

nkiri mane. Mano patarnavimas jus 
• mano kaino- įū-ii nenustebins, nes

OFISAS:

SVEIKSTA.

Didžiai gerb. kun. P. Juškai- 
ti>. Cambridge'io lietuvių kle
bonas: kurs Šiomis dienomis 
buvo sunegalėjęs., ėmė sveikti. 
P<-re:tą podėlių jau į-tongč lai
kyt; mišias.

Vietinis.

C AMBRIDGĘ7MASS.

L. B. K. Federacijos 16 skyr. 
susi rinkimas atsibus kovo 13 d. 
po vakariniai pamaldų. Visi 
draugijų atstovai būtinai pri
valo atsilankei.

Valdyba.

"bTrgInaš
3 šeimynų kampinis namas 

po 5 kambarius kiekvienai, su 
maii<iynčmis. skalbynėmi>, pia- 
zai> ir lt. Savininkas išvažiuo
ja tooi-I parduoda u: $7.8M.

12 šeimynų namas geram pa
laisvino. elektros Švioa. rendos 
$255 i menesį, prekė $1S.5OO; 
dženitoriaus nereikia.

A. IVAS, 361 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

Ofiso Tel.: South Boston 3972—R. !
Resid. Tel.: So. Boston 1912—IV.; L

S. BARUSEVIČIUS '
Lietuviškas Graborius, balsamnoto- Į 
>s, Real Estate ir Publie Notaras, j 

343 W. Broftdway,
South Boston, Mass. !

Resldencijat 237 D St., So. Boston.

dybų Adresai
iV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
’irmininkas — M. Zoba,
539 Ė. Seventh St., So. Bo-ton, Mass. 
Telephone South Boston 151G—J. 
ice-Pirmininkas — J. Petrauskas, 
250 Goki St-., So. Boston, Mass.

'rot. Raštininkas — J. Glineekis,
5 'J'homas Pk., So. Boston, Mass
in. Raštininkas — M. šeikis,
4ū Marine Iloiid, So. Boston, Mass. 

iasierius — A. Naudžiūnas,
S85 K. Broadvvay, So. Boston, Mass. 
varkdarys — J. Zaikis,
7 IVinfieid St., So. Boston* Mass. 

draugija laiko .sijsirinkiinĮMi kas tre-
či4i;u«iei(Iiėnl kiekviea$4Sįties(o. 2 rą 
valandą po pietų, pafjįpijps salėj, 492 
E. Seventh St., So. Boston, Mass.

I Tel. S. B. 4000 !

j DAKTARAS
I. LANDŽIUS-SEYMOUR

Lietuvys Gydytojas
772 EAST BR0ADWAY !

So. Boston, Mass. ;
VAI^VPOS:

j nuo 9 ryte iki 9 vaL vakare. r

IR-STfi LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS SV6.

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBA

'irtn. — Z. Zičkienė.
203 W. 3-rd St., So. Boston, Mass.

• ice-Pirm. — A. Janušoniene,
1426 Columbia Rd., So. Boston, Maso.

, rot. Rast. — O. Siaurienė.
443 E. 7-th St.. So. Boston. Mass.

-in. Rašt. — J. Keys,
115 G Street, .So. Boston, Mass.

U. — O. Staniuliutė.
105 fJ-th St.. So. Boston, Mass. 
varkdarė — O. Mizgirdienė.
164 G-th St., So. Boston. Mass.

•raugijos reikalais kreipkitės visados Į 
protokolų raštininkę. Draugija laiko 
savo susirinkimus kas antrų utarnin- 
ką kiekvieno mėnesio 7:30 vakare, 
parapijos svetainėj ant Penktos gat
vės. South Boston, Mass.

;V. KAZIMIERO R. K. DR-JOS

PADĖKAVONĖ
Mike Bluis, 501 Pine HUls St.. 

Minersville. Pa. rašė: “Dėkui Tamsta’ 
p. žokaiti, už jūsų stebuklingai šutai 
sytas žoles, kurios mane sveiku padarė 
Turėjau vidurių didį sukietėjimą, aki! 
vio nedirbimą, galvos skaudėjimo, nak 
timis nemigo, dieglius viduriuose Ir nle 
ko valgyti nenorėjau, bet kaip aš ra 
naudojau jūsų žolių du pakeliu No 
SOJA, tai tas visas nesmagumas cn< 
manęs dingo ir veliju kiekvienam žino 
gui kreiptis pas žukaitį su negerais vi 

durtais, o tos žolės ir jumis ntPilays 
Prekė 60c. už pakeli.” jkboųsk 10c. 
o gausi visokių zonų ir knygų kataiojų 
Adresuok taip:

VALDYBOS ANTRA1AI
Urmininkas — J. Jaroša,

562 E. 6-th St.. So. Boston. Mass. 
Ice-pIrm. — J. Gmblnskas,
z157 M Street, So. Boston. Mum 

'rot Raštininkas — A. Janušonis.
1428 Columbia Rd.. S. Boston, Mm*» 

■’lElnsų Raštininkas — K .Kiškis,
8 Hatch Street, So. Boston, Msaa 

Mlninkus — L. švagždys,
111 Bovven FL, So. Boetoa. Ma* 

frarkdarys — P. Laučkn,
895 E. Flfth St.. So. Boeton. Masu.

Draugija* reikalais kreipkitės vtaa- 
los | protokolų raštininkų.
Draugija savo susirnk!mus laiko 2-rg 

iedlldf8n| kiekvieno mėnesio 1-mų vaL 
■o pietų parapijos salėja. <0Q S-ventr

M. ZUKAITI8
449 Hudson Avė., Rdchester, N Y 

-------- --------------M-----------------------

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriausį paskutinį patarnavimu, todėl verta pas ji 
kreiptis.

OFISO LR GYVENIMO ANTRAŠAS:
820 E. 6-th St., So. Boston, Mms. Tol S. B. 0183-W.

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

BOSTON, MASS.
IRMJNTNKAS — V. Zalieckaa.
514 E. Broadvrar. So. Boston, Mas*.
ICE-PIRM. — Povilas Rnka,
ff> C Street. So. Boston, Mass.

I’ROT. RAST. — Antanas Macejunna, 
450 E. Seventh St, So. Boston. Mam. 
IN. RAšT. — Juozapas Vinkevilčns, 
!W E. Broadrvay. So. Boston. Mas*. 
ASIERTUS — Andr. Zalieckas, 
611 K. Fifth St.. So. Boston. Mass. 

IARŠALKA—Kazimiera.* Mikaliionls.
90« E. Broadway, So. Boston. Mm 
D. L. K. Keistučio Draugija laiko w!- 

o nėnealnius susirinkimus kas pinas 
Htkllenl kiekvieno mėneaio, po nvaa. 
IM VVasbtBgtoa St. Boston. Masa^ 
:30 raalndg po pietų. Ateidami ant 

sutrinkimo ataivesklta ra savim dan- 
glitu naujų narių prie nraaų drangtjoe 
prlraiytt

Benis




