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Popiežius PIUS IX suko:

“Kiekvieno kataliko yra, 

šventa priederme paremti ka

talikiškąją spaudą ir ją kuo- 

plačiausiai paskleisti tarp žmo- 

nių. Geri laikraščiai yra nąu- 

daigiausiu daiktu ir verti di

džiausio užmokesnio.”

No. 48. Metai IX.
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Sveikiname L,.D.K.S. 9-ojo 
seimo delegatus, atvykusius 
svarstyti organizacijos rei
kalus į Cambridge, Mass. 
balandžio 29-30, 1924 met.

Ateina dešimt metinės su
kaktuvės nuo L. I). S. įsisteigi- 
mo. Dešimties metų laikotar
pis mūsų Organizacijų gyvavi
muose esti apvaikščiojamas i- 

"Vairiausiais būdais, bet svar
bių svarbiausia, ruošiama vi
sokia medžiaga kurios pagelba 
galima būtų teisingiau ir nuo
dugniau pažinti aplinkybes ir 
laikotarpį iššaukusį organiza
cijos atsiradimų. Pažinti žmo
nes ir laikotarpį organizacijos 
vystimosi, kilimo ar smukimo, 
ir galutinai, dabartini einamą
jį laikotarpį, kad padaryti iš
vadas apie tai ant kiele organi
zacija savo užsibriežtaji tikslą 
pasiekė.

Dėlto ir nies L. D. K. S. na
riai, atliekamu nuo .darbo lai
ku pradėkime ruošti medžiagų 
tam dalykui o rasi mūsų šių 
nudų seimas išneš nutarimų 
kaip tų medžiagų centras turė
tų sunaudot. '

Medžiagų beruošiant ir mes 
patįs gerinus pamatysime ko
kios mūsų yra padarytos klai
dos ir kokia pažanga. Tai ma
tydami tolimesnę darbų pašok
ini ilgiau galėsime varyt.

Juk per tų laikotarpi daug 
kas atsimainė, pasikeitė. Vie
ni mūsų priešai susmuko, kiti 
sustiprėjo, vieni draugai aplei
do. kiti gal daugiau rodo užuo
jautos ir pritarimo, kame to vi
so priežastis ir ktis bus. toli aus?

F. Virak’s.

PONI ELENA NAldNKAlTĖ-RAKAWji^N^ 
kuri atvyko iš Uhieagos dalyvauti L. D. K.. Sjfejnę ir koncer
tuoti rytinėse valstijose. Ateinančią .nededa ^a^Bostone išpiL 

uys programą AFotet-ų Sąjungos kuopos ^t'engifeiąnie vakare.

LAIMĖJO NEGRAS. YRA DAUG BENAMIŲ.

BROOKLYN, N. Y. — šio 
miesto pilietis, negras Oiiver 
D. IVilliams, teisių studentas 
katalikiškame Fordham uni
versitete laimėjo, valdišką sti
pendijų. Tas negras studentas 
yra biednas iv pats užsidirbda
mas mokinosi. Kai valdžia pa
skelbė konkursų, tai jis stojo Į 
egzaminus ir buvo vienas ge
riausia atsižymėjusių, Už tai 
Ne\v Yorko valstijos valdžia 
jam duos po $200 kasmet moks
lui baigti.

Šis faktas bus lietuvių soci- 
jalistanis ir laisvamaniams 
nauju argumentu, kad katali
kų mokyklos yra tik tamsos ir 
mulkinimo įstaigos.

MOKESČIAI ANT TIKYBOS 
PAMOKŲ.

. PRAGA. — C'eko-Slovakijos 
sostinės Taryba nutarė uždėti 
.mokesčius ant tikybos pamo
kų. Tėvai, kurių vaikai ims 
mokyklose tikybos pamokas, 
turės mokėti tam tikrų mokės 
tį.

Katalikai, surengę masmi- 
tingų, išnešė smarkų protestų 
prieš šitokį nežmoniškų įstato
mų.

Naujojoj Zelandijoj įvyko ge
ležinkelininkų Streikas.

KOPENHAGEN. — Danijos 
sostinėj trūksta butų. Apro
buota, kad esu 6.000 benamių. 
Jie laikinai gyvena kareivinė
se. mokyklose ir kitaip skurs
ta. Miesto valdžia ir privali
niai žmonės skubiai stato na
mus, kad jų štokų panaikinti. 
Kai kurie benamiai ir žiemos 
laiku turėjo gyventi priemies
čiuose iš lentų sukaltose pašiū
rėse.

ĮTAISĖ RADIO.

NE\V YORK'. — Ant 
Leviathan tapo iutaisyta radio

1514 m. buvo vartojamos ak
meninės kulkos.

laivo

Ne\v Yorko Pliillianuonic or
kestrą padarė su samdytojais 
nauja sutartį. Orkestro* na
riams metinė mokestis pakelta 
ant $22.248.

V< >k i e t i joj med i ei uos 
naši 1,500 merginų.

moki-

Geležinkelio inailė Andų kal
nuose atsiėjo $100,000.

Amerikos žydų duonkepiai 
savo suvažiavime New Yorko 
priskyrė $000,000 skelbimams 
ruginės duonos žydišku būdu 

įkepamos. Amerikonai ruginės 
(duonos nevartoja, žydai pasi-

Nottingliamo vyskupas Durni] rvžo jų išpopulerizuoti.
sako, kad tik Katalikų Bažny
čia tegali suvienyti anglų .tau- Dr. Jarmilia Vessela yra pin
tą, Jis sakė, kad katalikyste jina Čeko-Slovakijoj moteris pa-
anglų tautoje neužgeso ir kad 
netoli tas laikas, kad angluose 
katalikyste užliepsnos.

Turkijoj priviso daug šernų. 
Tuomi net valdžia susirūpino. 
Per metus jie padėto ūkinin
kams nuostolių už apie $8,000,*

skirta, tesiėju.

Seniausias pasaulėje bankas 
yra BareeJonoj, Ispanijoj. Jis 
įsteigtas 1401 m.

000.

Dideles išleistuves
/

GAUSYBĖ SVEČIŲ.

Pereitą nedėlią, bal. 27 
Nonvood’o, Mass. lietuviai 
vo surengę savo mylimam kle
bonui kun. V. Taškūnui išleis
tuves. Gerb. kun. Taškūnas 
vykstą Lietuvon. Vyksta ten 
trims mėnesiams aplankyti tė
velių ir Lietuvos. Jeigu Lietu
voj ras sau tinkamą veikimo 
sritį, kur savo mokslą galėtų 
sunaudoti, tai apsiūks ten. .Jis 
ten pienuoja veikti švietimo 
dirvoje.

Kadangi gerb. kun. Taškū
nas atsižymi maloniu, švelniu, 
džentelnionišku būdu, tai turė
jo prielankumą ir vietinių lie
tuvių ir apielinkės lietuvių vei
kėjų. Jis ingi jo gerą vardą ir 
tarp amerikonų. Kadangi gerb. 
kun. Taškūnas gerai išsilavinęs 
anglų kalboje, tai prie lietu
vių nedidelės parapijos glau
dėsi daug amerikonų. Todėl 
it Į jo išleistuves susirinko ne- 
vien lietuviai bet ir ameriko
nai. Didelė parapijinė salė bu
vo kupina svečių.

Iš kaimyniškų kolonijų be 
kitų atvyko gerbiami kunigai 
Čaplikas, Urbonavičius, Švagž- 
dis, Dr. Pakštas, dainininkas 
-R. Juška, poni Elena Narin- 
kaitė-Ralęauskienė, So. Bostono 
vargonininkas M. Karbauskas 
su žmona, p. Bušmanas su 
žmona, p-lės Gribaitės, P. Gu
das b luti,

'i » • *
Makariene prasidėjo apie 7 

vai. vak. ir netrukus prasidėjo 
programas. Kalbėjo lietuvių 
veikėjai, vietiniai pavapi jo-

Bov Semitų Amerika yra a-.naL deklomuota>dainuota. Bu- 
pie 425,000, m semitų vadų yra vo kalbų ir nuo amerikonų 

f. į [kalbūtojų.v Viso progt^iuo

d.
bu-

dejų buvo vietos uolus Veikėjas 
V. Kudirka. Antras vietinis 
uolus veikėjas Versiaekas pa
sidarbavo išlydžimam klebonui 
dovanos reikale. Pavapi joną i 
sudėjo apie $300. Skyrium do
vanas inteikė Altoriaus vaike
liai ir p-le Kudirkaitė inteikė 
dovaną nuo Marijos Vaikelių.

Gerb. kun. Taškūnas vyks 
i per Atlantika laivu Olympie, 
kurs New Yorkų apleis gegu
žio 3 <1. Prieš apleisiant Nau
jųjų Angliją kun. Taškūnas 
dar dalvvaus L. lj. K. S. seime.

RENGKITE KONCERTUS.

Poni Elena Narinkaitė-Ra
kauskienė, atvykusi Bostonan 
pagatava koncertuoti bile ku
rioj kolonijoj. Gegužio 4 d. 
koncertuos Bostone, o gegužio 
11 d. Amsterdame, N. Y. No
rintieji jai koncertą surengti 
kreipkitės i ją “Darbininko" 
adresu.

Havanoj, Kuboj, prasidėjo 
transporto streikas. Padėtis 
kebli ir gali išsivystyti į gene- 
raiį streikų.

Panamoj gyventojų yra 410,- 
000. Gimimų ten yra du sykiu 
daugiau, negu mirimų.

Anglijęs ir jos kolonijų pa
roda, prasidėjusi mieste AVeiub- 
įev, baigsis rugsėjo mėnesį. 
Angiai -tikisi, kad parodą ap
lankys 30,000,000 žmonių. Pa
roda atsiėjo $100,000,000. .

.135,000..
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NAUJI DVARAI DALINAMI vos ežerai, kurie

Laikinasis Vilniaus Lietuvių 
Komitetas, kailio Vilniaus 
krašto lietuvių atstovybė, pil
dydamas mus išrinkusios vi
suomenes valią, žiuomi taria 
širdingą! ačiū Amerikos lietu
vių visuomenei už tą užuojautą 
vilniečiams, kurią mes matome 
apsireiškiančią! Amerikos lie
tuvių spaudoj, draugijų veiki
me* ir įvairiuose piliečių susi-' 
rinkimuose. Tuo labiau esame 
dėkingi, kad ta užuojauta reiš
kiasi ne vien tik moraline pa
rama mūsų tautiniam ir kultū
riniam darbui, kuri varome 
sunkiausiomis sąlygomis ir ap
linkybėmis, bet dar suteikia
ma mums dideles materialinės 
pagalbos našlaičių šelpimui, 
neturtingųjų vaikų švietimui 
ir kitiems reikalams. Pasta
ruoju laiku tiesiai iš Amerikos 
gauname aukų gana daug, 
siunčia atskiri asmenys, orga
nizacijos ir viešų susirinkimų 
rengėjai ir komitetai. Labai 
žymiai pakilus brangenybei 
mūsų krašte, tik ta Amerikie
čių pagalba ir padeda mums 
sĮnnažitįtį skuųdą labdarybės ir 
spietimo fstaigosk

Iš vietinės visuomenes daug 
materialinės paramos reįkalau- 
ti negalime, nes ji dar tebėra 
ekonominiame skurde ir pri
slėgta įvairiais mokesniais. Ta 
visuomenė ateityje tautiniai, 
kultūriniai ir ekonominiai pa 
kilusi atsilygins Amerikos lie
tuviams ir visai tautai už jos 
paramą.

Vilniaus krašto lietuviai gy
vi ir jeigu juos ir toliau rems 
visi laisvieji*mūsų broliai ir se
sers. tai nieks tos gyvybes ne
galės apmarinti, mūsų gyveni
mas plėtosis ir mes turėsime į- 
gyti visas priderančias kultūri
niams žmonėms teises.

Laikinojo Vilniaus Lietuvių 
Komiteto nariai: D-ras D. Al
seika — pirmininkas, Kun. K. 
Čibiras — virė - pirimninkas, 
Kun. D-ras V. Zajančauskas — 
iždininkas,- Mokyt. St. Kai
riūkštis—sekretorius, Kun. Pr. 
Bieliauskas, ūkin. K. Gaigalas,. 
Kun. Kl. Maliukevičius, Mokyt. 
St. Matijošaitis, D-ras Al. Ry
mas, D-ras J. šlapelis. 
Vilnius, 1924 iii. kovo m. 25 d.

Mažeikių apskrity: Viekšnių 
miestely žemes piečius su tro
besiais, kuri valdė Viekšnių 
stačiatikių cerkvės dvasiškija. 
Liealičių kaime esamas van
dens malūnas su žeme. Viekš
nių valsčiuje. Leckavos malū
nas su žemo, Mažeikių valsčiu
je. Prie Bailiškos kaimo esa
mas žemės plotas, Rakių vals
čiuje.

Telšių apskrity: Skurvidiš- 
kių — Valakiūnų, Pagalvėlių, 
Guivėnų, Baluklaukės, DinniŠ- 
kių, Rožukų ir Viekšnių pali
varkai, Luokės valsčiuje?

Tauragės apskrityje: L Kon- 
gailių paliv.. kuris yra Jurbar
ko valsčiuje ir buvo valdomas-

*

■-*

majorato teisėmis.

Ukmergės apskrityje: 
Vaitkuškio dvaras, .k’lkanu i 
Volnomyslio, Skominėlių, .An
takalnio. Antakalnėlio, Bar- 
boriškių. Juozafuvos ir Gerda- 
viškių palivarkai, > Kasakių ir 
Novoselės vienkiemiai, kurie 
yra Pabaisko valsčiuje.

2. Šnekovus dvaras. Pasie
kiu, Dukstinos, Ožka ragių. Vė
rei kili, Markei iškili vienkio- ,j. • • *■
"iiiiai ir'Biuiūnų kai'iiTc žemė, 
kurie yra Ukmergės valsčiuje.

3. Bėrių dvaras, Lazdonių, 
Evelingol’o, Aleksandravo, Mo
lino. Ilgahrodų, Ekateringofo. 
Mikališkių I ir II krjžkuvos 
Riečių — Papievių. Pajeziorkų, 
Vankuvo. Mikutiškių. Ovseja- 
vo, Lambertavo su Vasilevo. 
Vdllovo, Paramų — Zarečių, 
Šakių I ir II ir Upninkėlių pal„ 
kurie yra Veprių valsčiuje ir 
priklausė Aleksandrui Štolvpi- 
nui.

4. Bukonių dvaras su pri
klausomais prie to dvaro atski
rais ūkiais ir kitomis žemėm!.-, 
Bukonių miest. žemės, kurie y- 
ra Panaterių valsčiuje.

5. Šakiškio paliv., kuris yra 
Želvos valsčiuje ir priklausė 
Zigmui Ruščicui.

6. Lemontovščiznos dvaras ir 
Melkeriškių palivarkas, kuris 
yra Gelvonių valsčiuje.

7. Popeliškių (Šilių) dvaras, 
kuris yra Traupio valsčiuje.

Utenos apskrityje: L Bur
biškiu dvaras, kuris yra Anyk
ščių valsčiuje.

2. Stirnų ežeras, kuris 
M alėtų valsčiuje.

.3. Galonės ežeras, kuris 
Kuktiškių valsčiuje.

4. Vidiiisto ežeras, kuris

J-J

yra

6, Alaušus ežeras, 
Užpalių valsčiuje.

7. Rėksniu dv„ dalį Jutau-
čių d v. dalį, Sulų vienkiemį, 
Vinkšninūs pieva, 3 žeiiįes skly* 
pai prie Buklių kainu,“ Tau- 
rakšnės vienk.,. 1 žemės skly
pas Kirkilui km., 2 žėiiieš-sfcly« 
pai Tankelių k. ii4 teisę į pusę 
žemės sklypo Audeikių iniest,, 
ežerai: Juodaluiikį, Lųnkį,
B riedi šį, Biedsailį, Rriėdėsiii- 
kų. Stumbrį, Lubiną, Bagdo- 
niškį, Giedrį. Paštį, Vąrleže- 
rį, Vari e kėnį ir ATarnakų,‘kūr!e 
priklausė Koz<*lo Pokveskpti| 
paliekant’ jam 80 ha. JotūUČhj. 
dv.

DEL VALSTYBĖS VIDAUS 
PASKOLOS LAkžTŲ < 

APMOKĖJIMO/" -

Ministerių Kabinėta.*yra Su
statęs brangiau apmokė^ 1 Vi
daus Paskolos lakštus,, negu 
buvo pirmiau paskelbta,. Ųū- 
tent, po dešimt auksinų;

; litą^skajtoina^
> ' ' * t « • M » • — • . - 1 ' M

vra

t.anw, kuriuos iždines 
iki 1921 m. rgusėjo inenęįippa
baigai, ir po dvidęšiit.'įtdįi- 

nų už vieną litą tiem* laitams, 
kuriuos iždinės pardavinėjo,' 
pradedant 1921 m. spalių •’$«** 
nešiu, šitas nustatvtmas liečia 
Nepaprastos Valstyliės^ 
Paskolos k rašto gv veimfte. rei
kalams kvitus. * -»•

" ;w - 
Valstybės Vidaus .

trumpo laiko Bonai lnis?išjiėįį‘-- 
kami, skaitant po 10 ąuksiių 
už vieną litą. Mokesnius mo
kant Valstybės Iždo 
lakštai priimami, skaitant >0 
dvidešimt auksinų už vieną" li
tą. g

'Taigi, kas, pa v., tuyidakštą 
i už 300 auksinų, datiaT g$lt 
gaut 30 litų. • - -

______________________________ >■ -

NEPAPRASTAS ĖRIUKAS

Telšių apskr., GintanČ|ųJctfL 
me atsiradęs ėriukas šŪ'S kojo- 
mis ir 2 galvomis. ĖriuJvąs^i- 
męs negyvas. Tai du erhrkUi. 
Vienas gerai suaugęs, 
suaugęs skersai pirniojų pas
turgalį. j ‘ J

Ateitininkų Susišelpimo* Ftn- 
das kviečia katalikiškąją ' Vi
suomenę aukot tnokslųsZęinąM’-. 
čiai jaunuomenei. AukQ$ pra
šoma siųst šiuo adresuKąu* 

Vilniaus g. No. 2^.Ateiti- 

l Persikraustymo išpardavimas . . .
■ž A ■ SI Muito vasario mėn. guMtn du

jau prasidėjo |: milijonu 531
LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖJE B (;L . l)«tigiausia gauta iš Vir-.

į 268 Wpst Broachvay, - Soutli Boston, Mass,. | ’’’ Klaipėdos įuuihntųy
4 ■ ;— ' y,« -
I Mūsų krautuve, turėjusi gerą pasisekimą nuo -pat savo į-1| Savaitė be 
| sistėigimo 1916 nn, jautėsi porankštai dabartinėje vietoje. tintoji prieš Velykų /sųvaitl^

Kraustėmės i dvigubai didesnę vietą po num. 326—328 W, g pavasarininkų 'draugijos butSAi 
Broadway. Tos priežasties delia^ senąjį šlaką parduodame ? skelbiamą be rūkymo.; Nft įik*l 

g žymiai papigintomis kainomis. Visus iietttvms kviečiame » pavasarininkai^ bet ir yląį 
g tą proga pasinaudoti. . Pasakykite apie tai visiems savo g riskiai kviečiami susilaib^t

• savaitę mm tabako it

t Kauno
I ' ♦ ■ ' ' A ’ • • .....

Suvienytų Valstijų kongre
sai! ineštas bilius, siūlantis sek
retorių (ministerių) kabineto 
rinkimą pavesti visuomomei Utenos valsčiuje, 
balsuoti.

yra

5. Kermožio, Ilgio ir Apšta-

2 •

Londone prasidėjo airi ų-ang- g kalnynams, pažibamiems iv draugams* 
lų kont’ereneija rubežtųi mista-* 
tjrti . Atrijojs it

’• *4.
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«*U?T JOBBPH S LITBUANIAK E. 0. ASSOCIATION OJT 1AB0B

■Jtltered us.secoud cinas matter Sept. 12,1015 ai thė post offhte at Bent**, 
unite? the Act ot Maneli 3, T 879.” . *

•’Ukcceptmięe for tini III n.te «t sporini rate of postage protlded for Im IJtętHin 110& 
Act of Oct. 8, 1:117, aathorizod pn Juty 12, ima”

Kai kurie* amer i k iečiai taip 
mano ka<l jau be amerikiečių 
tai nebūtų Lietuva nei laisvos 
iškovojusi, nei nepriklausomy
bės įgijusi, nei iš karo griuvė- 

.. šių- atsjstačiusi, kad net mų 
gyvuoti negalėtų.. . Kad visą 
tą; sutverę, įtaisę ir palaiką 
daugiausiai amerikiečiai ir t. 

t t... Toki amerikiečiai labui 
klysta, o klysta todėl, kad ne
žino tikrojo dalykų stovio, tai 

‘ yra nežino kaip ištik rujų tenai 
Lietuvoje yra.

1 • e

Teisybė, Amerikos lietuviai 
Lietuvai daug naudos; padarė 
svetimtaučių tarpt* platindami 

~ žinias apie Lietuvą, pirkdami 
Lietuvos paskolos bonus, su- 

’t-veydpim įvairias bendro ves 
kurios savo surinktus kapita- 

• JusĮLietuvą, sukišo, o dar svar
biausia tai siuntimu pinigų sa
vo giminėm, saviškiam ir įvai- 

. riems kultūros, apšvietus, iab- 
Cia!

-..«z

k 
t.

r

apšvietus 
dorybės organizacijoms, 
yra gana daug padaryta ir Lie
tuvos lietuviai už 4ai yra aim - 
r$<ieeiams dėkingi... bet Lie
tuvos nepriklausomybę ><kovo- 

•vieni. Kraują liejo ji:' 
Kalėjimuose rusų ir vo- 
žiaurumus perkenle jie 
Sutvėrė <avo armijų jie 
valdžios visa aparatą 

i.tvarkė .jie vie 
įstatymus

/jo jie
. vieni, 
kiečių 
vieni, 
vieni.
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' susitvėrė ir susit 
Iii, reikaiiugiau>ius 
ir tvarkų nusistatė jie vieniu.

. amerikiečiai kad ir ne Visi, bet 
gana žymi dalis tai yra visi bol- 
šeyikai, socialistai, “ialsifi- 
Jtubtįi tautininkai ” daugiausia 

^.tiktai, atsidėję viską Lietuvoje 
; kritikuoja, peikia, netyčia ir 

tyčia kitaip nušviečia negu kad 
ištilcrųjų yra'... 1’žtad Lietu- 
vos ir liaudis ii’ Tnteligentlja. 
kurie yra tiek/laug privargę ir 
kraujo pralieję prie Lietuvos 
sąvi^tovybės sutyėrinio ir pri- 
vetlimo iki dabartinio stovio, 
imt amerikiečių yra už tuos 
nuolatinius užsipuldinėjimus 

’ pikti ir ne kartų jiems iš lūpų 
amerikiečių adresu išsprunka 
ir nelabai mandagus žodis.

pj|e sako, jūs pridėjote tik 
‘ Iirąžų. Julelę savo triūso kuo- 
met .mes viską išnešdami savo 
pecjaįą^ir pirkdami savo krau
jų pp sunkybių našta alpome, 
iš po kupms naštos dar ir dabar 
VOSMUvns TTepradedame atsi
stoti arft kojų. Gitna mumis 
ujo rustu, rijo vokiečiai, snmu- 
ge lenkiu, bent iš jūsų tikėtis 
galėjome užuojautos, bet vieto
je tb1 susilaukiame vien ujimo 
ir labinai nerimtos ir nepama
tuotos kritikos žodžių... Mes 
ir pįtįs kaip pamatome- klaidas 
m* ydas tuojatis stengiamėsi 
atitaisyt. Nekūriau klaidas pa
darome tiri nežino jimo, dėl ne* 
turisjhnū nutinkamų išlavintų 

Į. ' ' ’

iš jų juk ir vėl k Uo
ka pi t a lis- 
nesvei ka
be abejo

*
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I 
žmonių, bet yra daug ir tokių 
dalykų, kuriuos padarome ne 
taip kaip reikėtų vien tik dėl 
taip susidėjusių tuom kart ap
linkybių ir dėlto kad'4uoinet 
kitaip nėra galima padaryt..-. 
Nekartų mūsų širdis sopa, bet 
prieš vėjų nepapūsi... Iš pa- 
lengvolio viskas susitvarkys, 
staiga viekų neįveikiame... 
Ateikite ir jūs broliai i darbų, 
priimsime visus;.. kaip patys 
kartu padirbėsite, paprakai
tuosite. smegenis pasuksite... 
tuomet pamatysite kad ne vi
sos jūsų kritikos buvo vietoje, 
ne visos buvo gudrios ir dau
giausia buvo 1 nereikalingos. 
Tuomet* nebūsite mūsų kriti- 
kais, bet sandarbininkais ir 
bendros tėvynės Lietuvos rei
kalai galima tikėtis eis geryn 
ii- geryn. Mums reikia dirbt, 
dirbt, .be poilsio ir. nuolatos 
dirbt, visiems bendrai dirbt.

! t-.’Gin.'t pasaulis pamatys kad
i ištik rujų yra verti 

ašvos nvprigulmingos Lietu- 
Ir mes jų tokią amžinai

li-’hiviai
L.
VOS. 

turėsimo.

Ne vienas amerikietis -sun
kiui dirba Amerikoje, bet ne- 
manylhto kad ir Lietuvoje yra 
lengva. Ir Lietuvoje žmonių 
rankos pūslėtos ir pūslės.ne 
kartą kruvinai pratrytos. tik 
skirtumas yra tame, kad ame
rikiečio lietuvio uždarbio di- 
džiaus-ia dalis eina Amerikos 
naudai, o Lietuvos lietuvio 
triūso ir prakaito visas uždar
bis eina Lietuvos naudai, nes 
ar jos yra vienose rankose ar 
kitose, jis vistiek lieka Lietu
voje. Amerikiečių didžiuma 
Lietuvai dar neatsiteisė už tą 
maistą kuriuomi maitinosi kol 
užaugo ir galėjo j Ameriką va
žiuot savo raumenis svetimųjų 
išnaudojimui pardavinėt. O 
ne vienas 
met jau Amerikos 
tams dėl senatvės ar 
tos nebus sugadus, 
pargrįš į Lietuvą valgyt Lietu
vis kad ir stambią, juodą, bet 
sveiką ir skanią duonelę. Dirb
kime broliai ir seselės visi iš
vien, stengdamiesi atlikt ko- 
dnugiausiai tokio darbo, kurį 
mes kogerinusini suprantame, 
išmanome ir- galime. ' Pitfys 
dirbkime ir kitus raginkime 
kad taip pat dirbtų. Būkime 
lietuviai ir nedarykime kaip 
lenkai darydavo, kad ant vie
no darbų dirbančio tikro darbi
ninko, stovėdavo keletas “pri- 
stovų” ir tų darbininkų “ka- 
mandydavo,” bet dalykime 
tikrai lietuviškai, varčiaus te
būnie komažiau tų kurie “ka- 
inandiju,” o kbdaugiau tų, ku
rie ištiktųjų patį *
dirba, Jri taip n

Suvymeile, egoizmas arba sm 
“pš’L didžiausias dnridnnv 
priešas.

Kapitalistas tik. dėlto skriau
džia, ir išnaudoja duritenkms 
ikad jo didžiausiu dievaičiu .y* 
ra savo “riš.” * .

/ Karaliai,' kaizeriai vrila ka
rus, milijonus žmonių išžtidch 

- jūres kraujo prulieja vien tik 
•dėlto kad parodžius kas tai esu

v
.Visokį sukčiai, apgavikai vi

sokių suktybių ir skriaudų pri- 
cliiba vien tik dėlto, kad užga
nėdini, patenkint kaip kuriuos 
norus savo

Parijų rietenos,, visuomenes 
erzinimai, skaldymai, nuomo
nių drumstimai dažniausia da
roma kad parodžius: še, kas tai 
esu “aš.”

Tautybės jausmais žaidžia-' 
ma, kartais net tikyba žemina
ma ar išnaudojama netiku
siems tikslams vien tam, kad 
ant kitų pastačius savo “aš.“

Kiek tų puikiausių minčių y- 
ra išreikšta darbininkų vieny
bė s klausimais, darbininkų or
ganizacijų stiprinimo- klausi
niais, bet išsirodo, kad ir čia, 
bene tik bus galima- viską su
vest i savo “aš..“

Štai Italijos darbininkai sa- 
ko kad jiems jokio intemaci- 
jonalo nereikia, jiem rūpi tik 
kad Italijos darbininkai turėtų 
uždarbi.

Štai Amerikos junijistai pa
darė spaudimų kad ateivyhę 
susiaurint- tiktai 'dėlto, kad 
ateivy.bei nevaržant gali tiek 
.darbininkų privažiuoti kad ga
lėti] jiems siunažint užmokesni 
už . darbą. Ar-gi ir čia neri sa- 

£ t v * 5 vo as.
Rusijos bolševikai sakosi esą 

darbininkų valdžia, o vis-gi ži^- 
do darbininkus ir valstiečius, 
vien tik dėlto, kad valdžioje 
ilgiau užsilaikyti. Ar-gi tai ne 
yra garbinimas savo “aš.“

Vienu žodžiu, kur įneš nepa
žvelgsime, mes visur dažniau
sia pamatysime vietoje skelbia
mųjų prakilniųjų idealų su gra
žiausiais pavadinimais vien tik 
plikių plikiausią, šalčių šal
čiausia. šlvkščiu šlvkščiausin 
žmogų-žvėri pasislėpusį už die
vaičio savo “aš.”

Kodėl taip yra L Todėl, kad 
visa žmonija nutolo nuo teisy
bės kelio, atmetė Dievo moks
lą. atmetė meilę Dievo ir arti
mo. Negali būt teisybės bo 
meilės, nes visi teisingumo i- 
statvmai yra daugiaus nieko 
kaip tik tušti žodžiai.. .

Dėlto iy mes broliai katali
kai darbininkai norėdami eiti 
prie geresnės pasaulio surėdy
mo tvarkos, pirmiausia steng- 
kimėsi gerai ištirti patįs save, 
ar ir mūsų širdyse, ar mūsų 
mintyse, mūsų darbuose ne tu
pi tas mūsų baisiausias priešas, 

mūsų “aš.” Jeigu gink Die
ve tai pastebėtumėme, tuomet, 
pasiryžkime kogreičiausia kib
ti jam į kūdlas ir nuveikti, o 
tiktai tuoniet mes sugyvensime 
su savo draugais ir priešais ir 
nors fr išlengvo • bet dirbsime 
tikra geresne darbiu inkų atei- . O 4.
ti tverianti darbą.

Be idealistų, be pasiaukavi- 
mų, be nuolatinio sunkaus, sis
temai inio darbo, nė viena stip
resnė visuomenės organizacija 
neišaugo ir neišaugs. Ar mūsų 
L. D. K. S. tas pasiaukavimaš, 
tas darbštumas yra ? Jeigu y- 
ra, tai kiekvienas krizus mus 
ne tik ką nesusilpnįs bet su- 
stiprįs; dėlto kad mes pajutę iš 
kur koks pavojus mums gręsia, 
visi nuoširdžiau pradėsi mę dar
buotis o meile, vienybė ir dar
bas. viskų įveikia.

F. Virakas.

Man teko sužinoti, kad su
lig nutarimu SLA. \Vilkes- 
Barre'io apskričio, tos organi
zacijos centras reiktų kelti į 
AVilkes-Barre. Teip-gi girdė
jau, kad centro valdyba tą 
nutarimų užg-vrė. Namas esąs 
paduotas ant pardavimo ir pir
kėjai jau esą surasti. Dabar 
tik laukiama seimo užgyrimo. 
Seimas įvyks Wilkes-Barre, 
Pa. ‘ .

“Tėvynei” persikėlus į Wli
kęs Bar re, turbūt persikeis 
kai-kurhi ypatų nusistatymai 
link rėmimo Lietuvos reikalui

Toje orgnnižarijoje, kaip gir
dėjau esą daug tokių, kurie iŠ 
lietuvių duonų Valgo, 0- dirba 
svetimiems ir Lietuvos reika
lams kenkiu ant kiekvieno 
žingsnio. laukas būt tas ypa
tus palodyti visuomenei, 
organus to<

si pradėsime darbuotis, neturė
sime laiko kritikoms ir peiki
mams, hus pilnos rankos, ne 
tik pilnos, bet net ir perpilnos, 
pozityvaus naudingo ir labai 
tėvynei ir lietuvių visuomenei 
pageidaujaiud ir reikalingo 
darbo. Vienybėje galybė, ben
dradarbiavime sugyvenimo ir 
tobulėjimo pagrindai. Ne vie
nybės, ne tikrojo *bendradar- 
biavimo be savo ‘‘ožio“ paau- 

. kavinio pasekmingai neišvys- 
tysime. Pirmiausia^ mes visi 
nulaužykime kiekvienas savo 
puikybės ir užsispyrimo rugu
čius, o tuomet ir yu kitais leng
viau ir greičiau susikalbėt ir 
bendradarbiaut galėsime. Ge
ri norai ir. tikras paširyžinu|s 
visuomet viską perga

h’ weH,' ■
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* & d/yra seimą vakariene

mdMą 7 yal< vaka?e/^^ / ■ , ’
Geri>'rimoji vi^uųmęnū telpnėkite skaitlingai atsiluiikytb nes ši vakarienė hus viena iš svarbiau

sių, kokiu ym kada tovu& Todėl, kad bus tikrai dūi‘biniiitldšką> Taipgi laiko vakarienes bus viso* 
kią patrim^upiinų. Tilriettts pasipirkit iš anksto, nos tų vakarų, atėję galite negimtų į kml paskui woi- 
ketų giulete/ Tiki<M tiktai $L00.

=ę

B&MdŽia 3& d sėlintais Micėt&as bažnytinėj salėj, Wmdsor Si, dambridge, Biąss. Pradžia 7:30 
vai, vakare. , .• (

Koncertų išpildys vietinis N/Pr,.Švč. P. Marijos parapijos bažnytinis choras po vadovyste gerb. 
viergonminko’ V. Pereita. Apart choro dalyvaus Naujosios Anglijos gabiausi solistai: paneles M. Gri- 
huitėy & Motiejūnilitė ir kiti, po vadovyste gerb. vargonininko M. Karbausko iš So. Boston, Mass. 
Vincus,Jenkins, žymūs Itetiitys'baritonus, Boston, Mass. ' 

. • Baniįj su. save solistai, S, Paura, baritonas, išBrightono ir vietinė solistė panelė O. Šinibe-
hdtė ir kiti. žodžiu sakant, koncertas bus toks, kokio dar CambridgeheČiai nėra turėję. 
Todėl nepraleiskite progos nei vienus neišgirdą Įžanga visai pigi. Tiktai — 50c. vienam, 
vaikams 10 centų. Bitstaip-gi orkestrą. '

■ N f H.Į ■■ X.-^TW.I>W

KAIP APSIGINTI NUO 
IIURKIŲ

’ f

•Švarumu ir tvarkunid gali
ma ir žiurkių nusikratyti ir 
priversti jas išsikraustyti. Pa
slėpimas valgių taip, kad ne
būtų joms prieinami, panaikins 
jas visai. Nors tas nevisuoluet 
galima, bet kuoarčiau to laiky
simės, tuo lengviau bus jas iš
naikinti.

Svarbiausias valgio slėpimo 
būdas yra dėti jj į tokiuos in
dus, kur nebus galima joms į- 
sigauti, išmatas dėti i gerai už
sidarančius Ribinis, ir stengtis- 
kuošvariaus^ai ir neleisti tru
piniams metytis. Netik kad 
valgio ir buveinės stoka naiki
na žiurkių vaisinimVsi, bet di
dinantis alkiui, lengva jas už- 
nuodinti'if sugauti.

Geriausias būdas žiurkėms 
naikinti ,tai jų nuodijimas, ir 
nuodai y»a patariama, kur tik 
galima juos saugiai pavartoti: 
Arilteliai vadinami “barimu 
car-bonate” ir labai pigūs, yra 
tinkamiausias žiurkėms nuo
das. Neturi nei kvapo nei sko
nio. taip kad žiurkės turi už
tektinai laiko atsitraukti ir su
grįžti j savo uf'vtis prieš padve- 

. siaut.- 

- Įvairios Kilpos.

. Į vairios kilpos, atskirai var
tojamos, netik žiurkėms duoda 
progos pasirinkti valgį, bet ir 
pašalina atšargami> Šie val
giai sumaišant su “barimu 
carbonate” patariate naudoti 
žluridų bei pelių nuodijimui:

1) Mėsos ir ldtokių .dalykų. 
Malta mėsų, dešra, žuvis, ko- 
pvtmis lašiniai nr sūris.

2> Datiąirių it vaisių, Plo
nos rfekutčs olnrolįo, tommtės 
ar agarkb) virtų korte morkų 
ar keptų saldžių htdvių.

-K v) iifriįdį. Avižųr dttonosj 
Valgio lieka- 

tL
turibūti

4>T

šv’i ežiai ir gardžiai sutaisytas.

Kaip Prirengtu 
r 7‘

Milteliai “barium carbona- 
tą” turi būti gerui sumaišomi 
su valgiu imant vienų miltelių 
dalį ir keturias valgio dalis. 
Reikia dadėti vandens, kad pa
darius jas šlapiomis. Vilionės, 
kurios esti panašios košei yra 
labai žiurkių mėgiamos.

Kaip Paąkirstyti Nuodus.

Reikia dėti po- šaukštukų į- 
vairių vilionių, tose vietose kur 
žiurkių labiausiai lankoma. 
Reikia jas dėti ant popierukų 
ar pagalufcų, kad paskui būt 
galima patogiai išmesti.

Bet geriausias būdas yra dė
ti po šaukštukų į mažus mai
ši ūkus? užrišti juos ir padėti 
žiurkėms prieinamose vietose. 
Vilionės, tokiuo*būdu paskirs
tytos, pašalins atsargumų ir 
žiurkės greičiau jas ims, 
jei bus viešai padėtos.

neg

Pasargą—Milteliai “bartum 
carbonate” yra lengvas nuo
das, bet kariais gali būti pavo
jingu. Reikia laikyti nepriei
namose vaikams vietose. Tuos 
miltelius gulite gauti visose 
aptiekose. -

—, - , ------------ --- - .. ■ " I. .

[ Gegužės Mėnuo
| v pavasrio aMh tai mente. ĮM v

b tai šiįi Įr paistas tiahgaus KasaUs-
i žr<s.\ g^raa katalikaspagerbti sava
| ir būdais. »KiėWaao tatai ka- 4

taUką-prįedmi įsigyti gražiį gegužes min* kiekvienai
| dienai skaitymų knygutę,

I ’< JOS KAINA TIKTAI 50 CEKtŲ.
* **
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CUNARD
Atlankykite Lietuvą!

' Trečioji Vasarine

EKSKURSIJA Į

J/

LIETUVĄ
$ių Ekskursijų Vadovauja

S. G. LUKS1S 
plačiai žinomas lietuvis kalbėtojas Ir 

keliautojas.

Išplaukimas iš New Yorko 
Gegužio (May) 28 d» 

IMignKsęjuslu visame sviete 
EKSPRESINIU LAIVU 

AQUITANIA 
(45,617 temt)

LH-LsI.UTIEŠ DIKNNU LAIKU l 
LIETUVA 

per SotitliumptouiĮ
6 malonios dienos kelionės jūrėse 

KAIKOS TRECIA KLESA: , 
T Kaunu       .......... $109.60
Į Piliavų..................   .$100.50
Į Klaipėdą (Memel). $107.00 

Virš to §5 muito (kares)
Pilietis Luksis lydės ekskursantus 
stačiai i Lietuvą ir aprūpins visus iv 
pusi 1 iiiksaTinimtfs visoj kelionėj.
Kiti išplaukimai kas Seredų.

(TNARD LINE,
126 gtate St, 
Bustai), Mass.

v

”8

N

i
i

B«a& Botton, Mm. |

i

c
K

• /

t



t

t 

ir

o *-

o

L

*"imiĮ

f

i

•» &

i
<*

s
M

f

*

NA'SHŪA, N. H.

Reporteris.

1

l •

%

r

S

*

' *

>

Svečias.

, LAWRENCE, MASS.

* * * • t
-■»

I 
.t

- >

- • >■

MbufreuPe yra Rięlrič' kolonija 
lietuvių, ale trūksta Darbinin
ke” žinių fffte ją jūiĮfjimif. jįi* 

bommjant kun, P. Vanagui tapo 
įsteigto# dav | iimpijine# mokyk- 
los. Jo .rūpesčiu, pasapijbš skolų 
sumažinta aut 2,000 dolerių, Kun. 
M Vanagas apleido žy. Kazimiero 
parapiją vWrio ittėn, š; m-Atoiif- 

' realiu vyskupo kviečiamas kun, J. 
Daknys atvažiavo iš Suvienytų 
Valstijų 13 d. kovo ir Montrealio 
vyskupas pavedė jam ‘ šv, ’ Kari
ni ir ro parapiją. 22 d. kovo, 1924 
m, Sv, Karimiėro parapijos choras I 
pritariant visoms draugijoms ir 
imrapijincms mokyldoms, surengė 
vakarėlį su pasveikinimais dieno
je varduvių mūsų gerb. kun. klc-

■ bono J. Dalinto, išyeikšdamos vi* 
. . &os savo ^rditigiausiūs linkėjimus 

vardo dienoje. Šv. Kaziimero pa
rapijos mokyklos mergaitės intei- 
kė gyvų gėlių dovanas. Geri).

• Rup klebonas J. Daknys pasibai
gus Sveikinimams ir linkėjimams, 
visiems nuoširdžiai dekavojo, kaip’ 
mokyklos mergaitėms už dovanas 
teip ir visoms draugijoms už gir- 
dingus linkėjimus ir žodžiu sa
kant visiems dalyvavusiems šiame 
vakarėlyje. Toliau# sekė prakal
ba gerb. kun. klebono J, Daknio. 
Bake apie'dabartinę Lėtavos val
džių ir jos padėtį fr kaip grįžusie
ji iš Amerikos gyvena. Pasibai
gus prakalbai buvo suloštas vei- 

• kalelis. Visi lošėjai savo roles at
liko gerai ir visi susirinkusieji' 
ant vakarėlio biivo užganėdinti. 
Toliau# kun. klebonas J. Daknys 
leido puikią lempą parapijos nau
dai. Dovana teko p-niai Kleižie- 
nei. Girdėjau, kad 92 kuopa L.

■ D. S. rengia prakalbas, aut 4 die
nos gegužės pobažnytinej salėj, 
TŽOPhrtrmiies, todėl hieMžiOnie vD 

narius aut viršminėto vakaro • 
s.'

K'
i

r
'

I

J

t

v
<•

i>-

t
i

3

yra neturtinga, ne tik sau turi už- 
4<MHW,3et & iąotiiri tūri pagel
bėti. Veria'Ir Iižbar vitata šiame 
jvefos darbe paremti Paremkime 

‘ *h' ” ‘ ’ J ’ ’ *

ją zavo ' atsilankymų.
Pradžia Kval. vakare^ Po koncer
to Šokiai;

’ ‘j .»

> • r t Rep.’

jtfcr.i ,i ijn » !

Visli įlrmiaųsia. atvykus niati p, 
šį jniestą puolė man į akis Keturių 
graži bažnyčia,’ imra svetuiftįų, o 
ypač lietuvių graži grynai lietuviš
ka kalba, jų gilus tikėjimas ir tau
tiškas smjipratimas. Norą čionai 
lankėsi pora agentų r kini. Brazys 
— liberalų ir Muzikantas — pro- 
testonij. Jie bandė žmones tiky
bos pamokyti, bet.čionai žmonės 
y ra susipratę ir jiį muzita Jie- 
klauso. Kai^ girdėjau čionai y- 

’ra kalbama apie lietuvišką mo
kyklą,' kurios nėra, par ne prbŠu- 
lį bus mąn pabriežti keletu žode
lių apie jaunimą, ypač apie čia au
gusias mėlynakes geltonkases pa
nelės. Yra tai tikros lietuvaitės; 
aukštos, laibos, kaip nendrelės, 
baltos skaisčios kaip roželės. Pa
matę lietuvį, ypač iš kito miesto,, 
nepažįstamą, žiūri svetingai ii’ pa
gilta vbs patarnauti. .Taip-gi yra 
jos geros dainininkės, pamylėju
sios dailę.. Pirimaus čia buvo du 
korai ir abu gerai gyvavo ir vei
kė, linksmino visus lietuvius savo 
gražiais, balseliais. Bet dabar dėl 
stokos vedėjų sustojo dainavę. 
Būtų gerai, kad eionais atsirastų 
žmogus, kuris galėtų korą vesti, 
nes čionai yra gražaus jaunimo. 
Galima būtų sudaryti vienas iš di
džiausių ir gražiausių kovų Naujo
je Anglijoje.

.narius ant viršmirmto vakaro 
atsilankyti ir visus lietuvius iv lie- 
.tūvaites senus ir jaunus į tas pra
kalbas. Kalbės neseniai pribuvęs 
į Montreal gerb. kalbėtojas.

Kun. kleb. J. Daknys laikė re
kolekcijas 10, 11, 12 d. balandžio 
su 40 valandų atlaidais. Per visas 
3 dicnas^žmonių rytais ir vakarais 
prisinkdavo po pilnų bažnyčių. Į 
•pagclbą pribuvo 4 svetimi kuni
gai. Procesijoje dalyvavo visos 
draugijos su ženklais. \

Parapijonas

ELIZABETH, N. J.
' 1 '• r 1 * •

I’agal teisėją J. Browirprasižen
gėlių skaičius per 1923-eiu m. pa
sidaugino. Priežastys esančios sa- 
liūnai. Daugiausia prasižengėlių 
jaunų vaikinų už nešiojimą gink
lu be valdžios leidimų ir girtuok
liavimą.

Stebėtina, kad ir seniai nuo jau
nų nenori atsilikti. Vadinasi kad 
progresas, tai visiems. Bet kur 
link/..

Amžių.s: 1922 1923
10 iki 20 m. 596 770,

- 20 ” 30 ” 96 L 1476

30 ” 40 ” 640 964

40 ” 50 ”'340 517

50 ” (iO ” 145 118

00 ” 70 ” 37 46

70 ” 80 ” 5 7

80 ” 90 ” 1 o

t

!

LDS. narys.

HARTFORD, CONN.

Ar žinai kas bus 3 d. gegužio?
■ ----- *

Tai pdė Ona Kątlcauskiutė ren
gi# įdomų koncertą «v. Petro svts 
tainej. Bus. garsių dainininkų iš 
New York’o ir kitur. Klausimas 
kame tikslą# ir ar yrojverti para
mos? Taip. P*lė Katkauskiutv 
Hartforde tai yra žvaigždė, turin
ti stebėtinai tvirtą kontr-alto bai
są. Nuo pat mažų^dienų ji i>fi- 
klauso parapijos chore, iš pradžių 
prie jaunųjų, vėliaus ir dabar še. 
Cecilijos ehow Yru pasiryžtt^to*

į >
<

v>:
' ■*

• * ■ * ’ “S. , • *. » • , *

Sioux City,Ia. lietuvių darbuotojaųpasėkiningai vaidinusiejiConcilium Facultatis.’* (žiūrėk korespondenciją).
- ' t

,ri,.Į Uj.j- «■ J.i Į.rf- 'ini.W>r.lĮ.-iti'

Visas miestas ruošiasi apvaik
ščioti kun. O’Reely jubiliejų; ka
reiviai, unijoj parapijos, draugi

jos, žydų ir masonų organizacijos 
dalyvaus parodoje. Lietuviai ka
talikai taipogi dalyvaus.

Lietuviai katalikai jau savaite 
kaip ruošiasi dalyvauti jubiliejuj. 
Baland. 20 d. Federacijos skyrius 
turėjo tam tikslui savo susirinki
mą. Baland. 23 d. buvo mass-mi- 
tingus. Federacijos skyrius su
sirinkimą vedė. Jai pavesta reng
ti ir apvaikščiojimą?

Parodoj dalyvaus trys lietuvių! 
katalikų būriai: merginos, mote- 
rvs ir vvrai. Kiekvienam skyriui 
išrinkta komitetai.

Susirinkimo buvo pranešt a' kad ] 
ir draugijos laisvamanių atluptos 
nuo Katalikų Bažnyčios „dalyvaus 
parodoj, kaip tai Lietuvos Sūnų. 
Apšros Vartų,' Šv. Onos ir kitos, 
dfbt aiškiai nušviesta kad nors y- 
ra žmonių tose draugijose norin
čių būti katalikais ir gerbti juos, 
tečiaus laisvamaniai užnėrę pan
čius už kaklo, nepaleis- paruduoti 
kunigo pagerbimui. Mat visur 
mažuma vadžioja didžiumą. Ka
da gi įvyks toji visų pageidauja
moji demokratija?

. . Reporteris.

SIOUK CITY, I0WA.

“Concillium Facultatis,”

Šv. Cecilijos choras po vadovy*#-, 
te gabaus vargimini^ka getb, JT. 
Šlapelio perstatė scenoje Miko 
Petrausko operetę ° Concillium 
Facttltatis0 šv. Kazimiero parapi
jos svetainėje Velykų vakare. Tas

*

veikalas yra vienas iš gražiausių 
kada čionai buvo vaidinta. Žmo
nių šush'inko pilna svetaine,, kad 
net Sėdynių neužteko,, daugumas 
turėjo stovėti. Scena buvo labai 
gražiai papuošta gerb. choristo JC 

f*

Baranausko, kuriam geri), kleb. 
taria ačiū. Vaidylos dėvėjo- labai 
puikius drabužius kas visiem# pa
tiko. -

Artistai, kurie dalyvavo tame 
veikale buvo sekantys:

(1) V. č'esna kaipo Gasperas 
Bulbickas, bassas.

(2) J. Balttfamiene, Margarieta,
jo pati, alto. t . . , •

4 (3) M. Adamonienč,-Onute, jįj 
duktė, soprano.

(4) A. Petronis, Židzeslovas Mu- 
rickis tenoras.

(5) A. Žibąs, Ladislovas Suskis, 
baritonas?

(6) A. Jodelis, tarnas, teiioras-
(7) J. Balkevičius, Daktaras 

Reckis, baritonas.
(8) V. Biržėtaitė, tarnaitė, sop

rano.
Visi kuopuikiausiai atliko roles. 

Žmonės buvo visame patenkinti. 
Pelnas eis pastatymui klebonijos.

Fotografija rodo veikiančias y- 
patas to veikalo.

27 d. ftii-ž., po tam vaidins 
‘ ‘ Vargonininko Duktė. ’ ’ •

Spaudos Savaitė prasidės birž.
27 d. ir baigsis gegužės 4 d. Pa
dėkime papĮatinti gerą spaudą.

Croristas.

išganymo mokslo žinovai, misio- 
nietiai.

Dntbar čia labai blogai eina. 
Žmonės tedirba po tris-keturias 
dienas savaitėje. Kurioj šeimy
noj dirbą prie vyro dar rrioterė, 
vaikas, tai tiems nebėda. Bet ku
riose šeimynose vienas tedirba, tai* y ■ ,
jau vargas. Darbo negalima gau
ti.

LAWRENCE, MASS.

Velykų subatoj šv. Pranciškaus 
bažnyčioje žmonių prisirinko' dik- 
čiai, buvo klausymas išpažinčių ir 
turiningas pamokslas, kurį pasaldė 
gerb. kun. F. M. Juras.

Velykų ryte Kristaus Prisikėli
mo Mišias laikė kun. Juras. Žmo
nių buvo arti septynių šimtų. 
Pirta mišių buvo procesija, kurio
je dalyvavo Alt. Dę. nariai N. P.
* f ' i * ? J* A 5*

mergaičių, dįvjjo v'ad: O. D. Side- 
raviciutėš. Šv. Cecilijos choras 
vad. vai’g- M. Dailiutei (Daly) su 
orchestra gražiai giedojo šv. mi
šias. Solus išpildė F. Juknevičiū
tė, Izabelė Zalabiutė, V. Lenzber- 
kitiie, F*. JFrankonis. Skaitytas 
mišias* laikė Klebonas kun. F. A.

t

Virmauskis. Velykų ryte daug 
žmonių priėmė V. Jėzų savo širdy
je. Ačiū Dievui už jo malonę.

Trečią vai. po pietų įvyko miš
parai, kuriuos laikė kun. Juras. 
Choras giedojo gražius tam tikrai 

V * a *•
pritaikintus velykinius mišparus,

• *

tik gaila, kad neperdaug žmonių 
juos girdėjo.

- ______________ r

' • / *■ 
ganizuotas jaunamečių vyčių sky
rius. Bet dabar pradėta visai ant 
kitokių pamatų — tapo išrinkta 
kompetimtiška tam darbui komi
sija : Pr. Brotnikas, L. Štaupiene, ! 
J. V. Sadauskas. Kp. patarė ko
misijai, kad ji nueitų pas gerb. ’ 
kleboną kun. V. Vilkutaitį ir jo 
paprašytų, kad ir gerb. klebonas 
prisidėtų prie šio darbo, nes ši- 1 
toks darbas no tik vyčiąnis atneš 
naudos, bet ir pačiai parap. Ka
dangi, kada pabaigia bažnytinę 
mokyklą, o niekur nepriklauso, . 
tie visi vaikučiai ir mergaitės, tai' 
ir dingsta ir jųjų daugiau nebe
galima sugaudyti ir prirašyti prie, 
draugijų; o dabar kaip bus jau-,- 
namecių vyčių skyrius ir jie pri
klausys jamę, tai be abejonės, ka
da pabaigs parap. mokyklą — ži
nos jie kur priklausyti.

Tad-gi • visi tėveliai nemirškite 
paraginti savo vaikučius priklau
syti prie Vyčių. jaunameČių sky
riaus; o tada žinosite kur jūsų sū
neliai ir dilkreleSr eina.

Naujų narių vajus.

T. Ąsa;

CLEVELAND, OHIO.
- —

Istoriškas veikalas “Liurdo ste
buklas.

PRILADELPHIA, PA.

Čionykštis, visiems gerai žino
mas darbuotojas, tėvynainis Lie
tuvos, gerb. Matas Bau knis, kaip 
jam dabar jo pati, gerb. Ona 
Dauknienė paskiausiu laiku pasi
mirė, žada išvažiuoti į Lietuvą. 
Tik tikrai nežinau, ar ant visados, 
ar tik ant nekuriu laiko.

Šv. Jurgio parapijos klebonas 
gerb. kun. Ignas Zimblys pas- 
ktaufht laiku yra gan nesyrikas. 
— Todelci daugelis iŠ jnrgicčių .y- 
fa kibai nuliūdę dėlei to. — Mat,

EASTON, PA.

Keturdešinitinč šv.. Mykolo 
htviškoų parapijoj Easton, Pa. at
sibus šįmet 4, 5 ir-b gegužio mėn. 
Tėvas Kun. Dr. Navickas sakys 
pamokslus laike atlaidų.

Kun. V. Matulaitis, klebonas.

lie

Stato scenoje Liet. Vyčių 25 
kuopa 4-tą gegužio šv. Jurgio pa
rapijos svetainėj. Veikalas' yra 
užimantis, kurį turės progą cleve- 
lamliečiai pirmu kartu pamatyti ši 
Veikalą, 
merginos.

Lošime dalyvauja 22
's

Korespondentas.

LAWREtfCE, mass.
Maža mergaitė meldė savo tėvo 

kad ją leistų eiti mokytis katali- 
hiškon bažnyčion katekizmo. Bet 
tėvas'sako ne, vaike. Kitur tūi 
kur nori ten eik. Duodu .tau vi- x r *.
Są liuosybę, bet ne prie katalikų. 
Katalikai, jis sako, baigia -mirti. 
Mergaite pasivogdama nubėgo į 
svetimtaučių katalikų bažnyčią, 
tai tėvas skaudžiai mėfiga^bavč; 
La\v rence daug yra tokių perse
kiojimų ir užsispyrimų.

Ypatingai dabar prieš misijas 
lietuviai vienas kitą agituoja kad 
neitų klausytis garsių misionierių 
lovų marijonų Andriulio ir česai- 
čio. Bet ir agitacijos nieko ne* 
bepadaro. Visas Buvrence’uą lau
kia'garsiųjų pamokslininkų. /

Iš- Now Yorko bibliniai kalbėjo

ęĮĮLim'.'.'.'JSĮ'J ■ I.IW 1
ka snegali jau ištraukt 
darbo, darbo, švento ■ darbo . 
kuoiųet nesukto jaučio 4r daug 
padaryta ir kų tolyn, to eina tgi 
darbas getyn ir palieka auk 
Ros, Ter šiuo# kętitrfuą 
padaryta daug naudingo d 
Dievui ir žmonėms. 'Bakalbčoi^ 
kas tą viską atliko ir dar n< 
tančiai darbitojasi. *‘Knip man 
nomar,taFMontolloj get-b. kun, klc-' 
bonaš Jonas Švagždy#, .tai j*tt 
gyvena apie 4 metus, Atvažiavus t 
Montriiou reikėjo nė kartą pa**- 
mąstyt apie pavojingą gyvenimą. ] 
Iš vienos puses pavojus Tūtvo ntm • 
bedievių, iš kitos puse# nuo, gir
tuoklių. Būnant Čionai kun. K. 
DrbatiavlMui rašė laiškus grąsįu- 
darni mirtimi. Atvažiavus kun. J. 
švagždžiuf patįs parapijony# reng
davo išvažiavimus. Tai būdavo 
-pirmiausia nuveža kelioliką bačkų • 
svaiginančių gėrimų-ir keldavo to
kius piknikus. Kun, J. Švagždys 
pamatęs tą, nors gal nieko.tupiu 
♦karta nesakė, bet jautėsi nelai* : 
miiigu tarpe tokių parapijėlių. 1 
Pažiūrėkim dabar-ar tas yra? Tie 
patys parapijonys paliko pirmutL' 
niai blaivininkai, paliko didžiausi 9 
priešai alkolio. Ar Čion ne pui* 
kuš darbas, ar čioų nereikia pri
dėt savo darbo ir pasišventimo, j 
Tai. galima tikrai pasakyt kad ste
bėk lai. O kiek buvd bedievių,-tai j 
tik vienas’ Dievas težino, Vieną 
kartą einant šaly gatvių kun. 
Švagždžmi pasitaikė susitikt* ma- .1 
žytis vaidelis. Kunigas paklausė : 
‘ ‘ Kur eini, vaikeli ? ’ ’ Vaikelį# at
sakė, kad eina Dievo užmušt, Ku
nigas Švagždys paklausė: nKas 
vaikeli tave teip mokino ?” f<Nų- / 
gi papa su įname,’.’ atsakė vaikas. 
O kas tarpe didelių būdavo, tai 
saugok Dieve. Būdavo sueidavo, 
tai pirmiausia pirma atidarymo į 
mitingo nubalšu.odavUy kad Dievo 
nėra. Painatykim šiandiena. Jei 
katras laisvamanėlis ir fnąsto, kad į 
Dievo nyra, bet nedrįsta balsuofcr- 
Atvažiavus kun. švagždžiūi baž- J 
lųfeioii sueidavo ant šv. mišių S vy- .
rai ir 18 moterų. Pažiūrėkim da- ' 
bar. Kožnas nedėldienis * lanko 
bažnyčią.suvirs 700 žmonių. Ar' 
čion ne stebuklai kad per metu# . 
užaugo 150 parapijonų. Tai čia 
aiškus daiktas, kad žmoneliai ma
to kur yra teisybė ir kur yra tik
resnis kelias ir katruom niekados ’ 
nepakeliui. Daug darbo čionai į 
padėjo gerb. ir visų mylimas kun. 
klebonas Jonas švagždys.. Skola# 
išmokėjo, kurių buvo netoli $.0,- i 
000. Skolas .apomkėjus papirko J 
puikų parką, kad nereikėtų dau- J 
žytis pas svetimus. Parke pasta-| 
tė puikią salę, kur jaunimas turi’ 
puikią vietą pasilinksmyt, o para-, 
pijai neša gerą pebią. Parkas pa 
pirktas jau 3 metai, bet dar šį me
tą dapirko daugiau, kurkus padaĮ 
ryta dėl bolės grainimo ir teipog 
aptvers., Tada tas parkas btt#ycr- ‘̂ 
tas apie 65 tūkstančius dolerių, i 
Jau dabar yra viskas, išmokėta, nė. 
ra parapija nei vienu centu nie
kam skolinga.

Rodos, lietuvių parapija' seniai 
Nashua’oj gyvuoja, bet turbūt 
šiemet pirmą kartą tokie įspūdžiai 
būna. Pirmadienyj po Velykų 
dirbtuvėse svetimtaučiai klausi
nėjo lietuvių kodėl pas lietuvius į- 
vj ko žymi permaina ir kodėl taip 
skaitlingai buvo susirinkę į bažny
čią. Nashua’os mieste yra 6 ka
talikų bažnyčios. Turbūt šiemet 
lietuviai būna pirmoje Vietoje, nes 
būna begalo daug žolynų ir pui
kiai išpuoštas grabas. Tai tas ne
viskas. Kada ryte prašvito skais
ti saulutė, tai žmoneliai ir vaiku
čiai vienas po kitam bėgo, skubi
nos į bažnyčią. Suėję" į bažnyčią 
Marijos Vaikelių Draugystė su sa
vo vėliava mergaičių ir berniukų 
buvo apie 200. Paskui pasirodė 
klebonas kun. P. Daniūnas su mi-| 
šių tarnautojų pulku. Laike pro
cesijos visi varkučiM gana puikiai, 
užsilaikė ir choras gana puikiai 
giedojo*laike procesijos, bet kada 
sugiedojo rezurekcįją prieš mi
šias, tai visus nustebino ir visose 
mišiose giedojimas nemažą įspūdį 
darė. Be to grieže dvi smuikos. 
Todėl tokie dalykai »ne tik saviš
kius, o ir svetimtaučius stebina.

Kadagys.

Vajus sekasi gana gerai. Nau
ji nariai prie kp. rašosi. Šiame su-.: 
siririkime prisirašė, berods, ned 10 
naujų narių; tokiu būu pasirodo, 
kad miisų nariai nemiega.

Sportas—basebolas.
Šiame susirinkime buvo gana 

plačiai apkalbėta ir apie base belo 
tymą, kuris jau suorganizuotas ir 
pasirengęs stoti į rugtynes su ki
tais tymais, šiemet kp. savo ty
mui įtaise naujas uniformas. Ži
noma, kp. ižde pinigų daug nesi
randa toms naujoms uniformoms 
užmokėti, o jų gamintojai reika
lauja tuojau atlyginti. Nariai 
permatydami tą sunkią finansų 
padėti, tai vieni paaukojo po ma
žiau, kiti po daugiau. J. Kuzas, 
kp. pirm.- ir J. Vf Sadauskas, kp. 
vice-pirm. šiedu paaukojo dėlto 
tikslo net/po $5.00. Reikalui pri
siėjus ir daugiau žada prisidėti. 
Šis darbas pavesta gerb. gerb. J. 
Venslovui, tymo manageriui ir j- 
žyimems basebolininkams A. Lui- 

f

zai ir A. Pangoniui, kuriedu yra 
smarkūs grajotai — jie žadėjo vi
sus liet, basebolininkus prirašyti 
prie kp.; ir tymo iždininkas, A. 
Grigaitis, irgi žadėjo^risidėti prie 
šia darbo.

% - i « i Įl

CLĖVELAND, OHIO.

Jaunimo darbuotė, veikiinas ir 
judėjimas.

Balandžio 14 d. L.. Vyčių 25 kp. 
laike mėnesinį' susirinkimą lietu
vių svetainėje.’ Galima sakyti, 
kad šį# susirinkimas ar tik nebus 
pasekmkfgiatirias ir iškilmingiau
sia# už kitus susirinl«imus.. Ka
dangi šiame susirinkime atsilankę
- ■ « *

daug jąuūamęčių narių prisirašy
ti prie kp- (jųjų buvo apie 35). 
Kp. matyčiame, kad mergaitės ir 
vaikučiai nori taip priklausyti 
prie vyčių organizacijos — nuta
rė organizuoti jaunamaeių Vyčių 
skyrių. Tą darbą pradėjo jauna 
mergaite p-lū Izabele žmbriutė, 
Aį daFbą jau pradėjo pereitą ru
denį Juozas Baltrušaitis, kuris 
buvo* suorganizavęs jmuiamečhj 
hasebolo tynią, bėt nepasilaike, iš* tas bus statomas rudenyje.
U I k « * * 4- __ i

Teatrai.

Teatrališka komisija raportavo, 
kad trys vėildilai jau yra mokimt- 
masi. Pirmas, “Liurdo Stebuk
las,” kuris bu# perstatytas gegu* 

zžes 4 d.» šv. Jurgio parap: svet Ja
me dalyvaus tik vienos merginos, 
net 21 mergina. Kablūs gerb. Ona 
Mikalpiene-Žvingiliutė, kurios iš
tiktųjų kalba visiems, vertėtų iš- 
gitstt Šiam vakarui surengti bu
vo išrinkta Komisijai inž. Ali 
Stankus, Pijus Jaimšnitis iv M 
Ardzis. Antras veikalas Bau* 
ČiaV’ kuris bus suloštas gegužės 
25 d. Lietuvių Svetainėj. Trečias 
veikalas ^/Keistutis.0 Šis vvikn-

MONTELLO, MASS.

Keturių metų darbuotė.

Montello kįla teip stebuklingai, 
kaip nei jokia kita kolonija nega
li teip kilti. Dorėja ir blaivėja ir 
kįlavdvasios reikaluose, kad nie
kas negali to aprašyt. Aš nekal
bu apie senovės laikus, bet aš kal
bu apie dabartinį laiką, kuris yra 
teip susidrumstęs, teip susipainio
jęs visokiais niekais. O vis-gi yra 
keno nors valia, kad meta savo 
klaidas, meta savo praeities nesu
sipratimus ir grįžta aut. tikro ke
lio, kelio tiesos ir laimės. Ne vie
na moterėle šiandiena su savo vai
kučiais sėdi laimingai ir- garbinu 
Aukščiausi linksma it ant kito pa
saulio gyvena, it neturėjo savo gy
venime linksmesnių ir laimiiigcs- 
nių dienelių lfaip dabar, džiaugia- 
si ir kartu vaikučiai su motina, 
siunčia savo balselius maldos Pra
amžiui ir šaukia:,, Mama, mayte, 
koki mes įaučiameš laimingi šian
diena,- kaip balandėliai su. savo tė
veliais. Klausima# ko anie tęip 
džiaugiasi, ar gal daugiau valgyt 
turi, ar gal gražesnius drabužė
lius turi. Teip tą jau gavo, bet 
ūė drabužiais anie'teip džiaugia
si, ue valgiu t^ip> auie džiaugiasi, 
anie teip yra laimingi ir džiaugs
mingi, kad anų tėveliai pametę 
gtatuokliavę, kad eina kurtu į Die
vo ndmą ir maldauja AtikŠčiaprib 
kartu su mamyte ir su, savo mažy* 
čiais vaikeliais. Tai ko anie 
džiaugiasi ib Jaučiasi laimingi t’O 
tam visam -darbui reikėjo pasi
šventimo, reikėjo ne kuriu pa* 
mąstyt apie lokius Žmonriius, ku
rie buvo paskendę purvinam gy
venime, kurie buvo nariui tų kalių 
,kurie )vdn į prapultį, R khr uie*

■y t

C' .

jau prie Dievo. >

Pas šventąjį Tėvą lankėsi 
vaikų būrys, skaičiuje 7,000, 

——- 7-.
Rochester, Minu.

kotelio kanįbaryje iš 
rasta negyvas Dr. W. 
Canley.
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Patogiais laivais 
(»1MS — SI'UITO 

MUNOTEN
ir vieno* klesos kambariu lai* j 

' valiu Daug mtalsy ta $ khmv 
laivais. Parankus, nMaroad Ir 
ir 4 lovų kambariai. Lalyris»'| 
Cių reikalais klausk virio* *»3 
NOUTriGERMAN LtOtPjl 

102 waridnitw “
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Granitu.ti, kad nemažai kainuoja, bet’ Ona
1

Ikwu. apie daugų-Žemę, dabar gi kalbės Įtaiko ir tokiu būdu liko neauot
lesniai lavinti bulsą. Reikia žįįm- jį myli ir labai gerbia*
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ATSTOVAUS CHICAGĄ.
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Nuvytusio^ Gėlės.”

Galima tuslkalteti ir Ueiniškai 
OT1BO VALANDOS 5 RytttlS Iki 9 Vfll.

Po pletg nuo 1—3 
Vakarute nuoGr-D-

586 E. Broadway, So. Boston

(vornų varpom užauginamos 
pey. metus Sįtv. Valstijose^ sve
ria 20,060,06aW;: - J

Cliietigą.
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>Hl!RMIĮi!m.l J ir 
:.sraaEMMt-mFEit. 
įer 'kiekvieną’
kostuinerį. Me* gvnranturtjftm (gtm- 
rantee) savo darbą 'visados. Kreipki- 

t t
■ UTHUANIAN AGENO Y

361 Bro»dW»y, Tel. S.Boston' 0605

FARMOS-flKĖS
\ i .160 įbkrą &ml#t didėlis sodnas, 
stuba 1,3 kambarių, kūtė 140x80 

(p?dų, šilo, kubilas, garadžius, yiš- 
tininkaiį -iO-kary^ 3 ,ver*
šiai, 20 tonų šienų, mčšlui kratyti 
mašina, trekas, plugab akččies, 
dtapokai ir kiti tikis Įrankiai ku
rie reikalingi dėl tikės, Tik 1$ 
mailių iš Bostono, Savininkas par- 
idttbs pikiai) arba pamainys į namus 
Bostone;' "i ‘

60 akrą Žemėn, arti- bouleyardo, 
su-pųikiais namaiti krautuve ir 12 
kambarių su vania, elektro šviesa 
ir šiliuną, didele kute, šilo kubilas^ 
^orySa, 1 aridys, yištininkai ir<50 
jylštą, gašalino.tankas. Savininkas 
iššluoja ,ir .ąlc§ tori būt greitai 
iplrduota; ’ Prėkėf $3,000 ii* laimi 
lengvos išlygos; Vietą: arti prie 
stoties ir ;nctoli.iš Bostono. .
? 5.'ak±ai nauja stuba 5
kaniMriiiy kute,' ’garadžius, f kar
ike, vėršis, •• vištib' '■ ančių’; * sodnai 
į*rekę $4jt750 ir lengvos, išlygos, 
Menas M’as'dš'^ostono, . x

• JjTurim ir -daug feit# tikiu ant 
fgreito ' pardatgjno, 1 kur galima 
pirkti daųg pigiau,: negu jos ištik* 
nyą yra yęrtoA.

m B W arU 837 St,

Trt. So. Boston 04I8-R Htlšt'S, B. 0605 
. :• ’ (29)

1 ' » ■ . *
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Taip-gi svarbas dalykėlius susirinki- 
kartu sutiko vykti (ir mūsų mas baigta malda. 
gerto sesutės p-Iės M. ir Q. Grl- 

. baltės ir solistas S* Paura. Tai
* • a- - 7™. -r. , - vvoreesteriečiams bus proga

Ctarag^e poniEl RataBs. ž#.
kme, o Bostone ir JT«: Wo,_

An^oj - seninti ąnapur įkaiti atsilygindami snti- 

atvykti So. Bostonan su ln- 
myleta dnnunmke, U a Iv. S. ’w nlek<įd „evai.
šerne^alyvans atstovaiKlinm

Sausas Nekelsi/’' Tas veika- 
* jasTto įeitais pamarginimais 
Ims atvaidintas gegužio 11 d. 
Pobažnytiiiėj Salėj. Vist »ieto 
kalingi darbininkai dėl to va
karo, jau išrinkta.

Sužinojus jog šios kuopos 
nuo jauną diemų'ualtts narys, 
d. y. gerb. klierikas Strakaus- 
;kas gegužio 23 d. įstos į Kris
taus Vynynų, t. y. priims -Ku
nigystės Sakramentų, tai jo pa
gerbimui nutarta rengti iškil
minga vakarienė To darbo 
vedėju išrinkta V. T. Savickas* 
pagalbininkais V. Medoųis, A. 
;Bendoraitis ir V. Valatka jr 
dar apie dešimts darbščių mer
gaičių. Apie vakarienės lai
kų ir tikietus tėmvkite komisi
jos pranešimus.

V. T. Savickas pranešė,. ;jog 
metinės šios kuopos šv. mišios 
užpirktos gegužio 11 d. (moti
ną pagerbimo dienoje). Per 
tas mišias pirmu syk bus iškel
ta naujoji, šios kuopos Įrengto
ji ernota. Nutarta visiems vy
čiams maršuoti in corpore. 
Taipgi pakviesti ir Marijos 
Vaikelių Draugijų dalyvauti 
kartu. Toji diena bus kaip ir 
Vyčių diena, nes vakare Įvyks
ta indomi pramoga su vaidini
mu.

Išrinkta komisija surasti tin
kamų vietų išvažiavimams bei 
gegužinėms vasaros laike.

A. Bendoraitis pranešė jog į- 
vvkusieji subatoje lietuviški 
šokiai buvo taip-pat pasekmin
gi, kaip ir prieš gavėnių. Tik 
dabar muzika, esanti dar geres
nė. [Tokie šokiai dar įvyksįų 
kas subatų iki gegužio 31 d.

‘ ‘ Vyties ’ ’ redaktoriaus,, gerb, i 
Mato Zujauš apsilankymas čia - 
pasekmes atnešė geresnes, ne
gu iš pradžią manyta, nes šia
me susirinkime prisirašė net 
septynios naujos narės ir visos 
užsimokėjo už visus metus iš- 
kalno. Valio!

veikalu ‘k Pražydo J Aptarus dar kitus menkesnės

PUIKIAI PAVYKO.

D, D, K. S. 1-mos kuopos pa- 
t rengtasai vakaras nedėlioj pui

kiai pavyko.’- Atvaidinta di- 
, džiūlis 5 veiksmų tTagingas gy- 
* veninio vaizdelis .‘■‘žmogžu

džiai.” Vaidinimas gerai nu- 
. risekė. Pertraukose, p-lės Ver- 
Večkintės mikliai išpildė kele
tu muzikos šmotelių srimika ir 

, pianu. P-lė M. Gribaitė ir S. 
Paura padainavo . po keletu 
dainų akompanuojant p-lei O. 

' ■ Gribaitėi. Publika juos po ke- 
rnis^cartus. iššaukė atkartoti.

* Žmonių buvo kupina salė. Pla
čiau bus sekančiame numery.

Būvąs.
. ■ . »

PRANEŠIMAS.

\ L. Vyčių 17 kp. rengia rnil- 
/žiniškų vakarų gegužes 11 d., 
1924 m. bažnytinėj svetainėj 
ant Penktos gatvės, So. Boston, 
Mass. Vakaro programą išpil
dys L. Vyčių 26 kp. artistai iš 
VTorcester, Mass. Sulos labai

• gražų ir juokingą veikalą.
Rengimo Komisija.
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' Iš L. VYČIŲ SUSIRINKIMO. 

*. L. Vyrių 17 kp. 'mėnesinis 
» susirinkimas įvyko nedėlioj po 

.įlietą, savuose kambariuose. 
Buvo skąitlingas. . Dalyvavo 
if-'^erb. klierikas St. Kneižvs.

Pirm. P. ^Liliui dėl svarbiu 
priežasčių neatvykus, susirin- 
MOBi-.Y^dč vice-pirm. V. Medo- 
nis.

Reikalų svarstymas ėjo labai 
gyvuli. Teatralės komisijos 
vardu raportų išdavė V. Medo- 
nis. Paaiškėjo, jog IVoręeste- 

1 rio vyčiai yra pakvietę mūsą 
kuopų išpildyt i programų Wor- 
eestery, 4 d. gegužio L. V. N. 
A. apskričio suvažiavimo lai
ke. Bostoniečiai vyks sn savo

■ populeriu

Massachusetts ir Maine apskri
čio ^jungiečią suvaiiavima^-* 

Išvažiavimas.

r A, L. R, K. Moterių Sąjun
gos Mass. jr Maine apskrieto 
suvažiavimas įvyks gegužės 11 
d., 1924 m. (Motiną dtontye) 
'VVai’eester, Mass. Šęsijoi pta» 
stdes 2 vai; po piėtųi Dailia? 
jųu pradeti rengtis ]>rie šio su
važiavimo. Išrinkite delegates 
į-tų suvažiavimų. -

Buvo pranešta, kad tų pačia 
dienų- įvyks ir išdirbinių paro
da. f Dabar gavome žinių nuo 
Vforeester’io sųjungiečių, kad 
prie parodos prisirengti reikią 
daugiau laiko ir kad dėlei 
trumpo laiko paroda, k;aip bu

vo skelbta, Aeivyks. Tad reng
iatės prie suvažiavimo ir išva
žiavimo.

Išvažiavimui daržas (par
kas) jau paimtas visiems žino
moj gražiausioj vietoj, Romu
vos Parke, Montello, Mass. Sis 
išvažiavimas įvyks birželio 8 
d. 1924.

Brangius .sesutės, tikiuosiu, 
kad šį pranešimų Tamistos ma
loniai priimsite ir tuojau, imsi
tės už darbo. Svarbu,.kad į bū
siantį suvažiavimų pribūtų ko 
daugiausia atstovių nuo visu 
apskričio kuopų.
. Jeigu tik mes visos, kaip tos 
bitelės sukrusime prie darbo, 
tai mūsų suvažiavimas bus gy
vas ir pasekmingas.

Alena V*. Kneižienė,

“KARYS”
Kam Tūpi nustotos sekti mūs 

Wtynė8 gynimo reikalas, tas 
tegul užsisako 1924 metama 
kariu lavinimo laikraštį “KA-

**Karysy> rašo įvairiais IĄė* 
tuvbs kariuomenės reikalais ir 
duoda daug žinių iš visos Lie
tuvos ir iš užstonto. ' -

<fKarysM/spausdiną bendrai 
lavinančiij raštų, kurto svarbu 
skaityti visiems* šviėsesnieięsj 
žmonėms. •. '/

;■ “Karyje esti daug tfrauešto 
mų.tiŠ kariuomenės Švietimo 
Komisiją darbų.

“Karyj” raudasi paveikslų, 
reginių, apysakų, ®iibj> juo
ką ir L t. .

“Karys” > rūpinasi jaunuo
menės . kūno lavinimu, paduo
da daug sporto žinių iš Lietu
vos ir užsienio* ir todėl jis būti
nai reikalingas kiekvienam 
sportininkui. Sporto skyrių 
^Karyj” veda sportininkai- 
spec-ialistai- . _
/‘Karys” savo skaitytojams 

atsako į Idausimusi.
“Karys” savo metiniams 

prenumeratoriams duoda do
vanai priedų gražų,, spalvuota 
sieninį KARIŲ KALBKDO- 
IlIŲ 1924 metams. . Kalendo
rius dailininko Jomanto darbo, 
papuoštas D. L. K. Vytauto 
portretu, kitais paveikslais ir 
surašyti jame žymesnieji lietu
vių ginklo nugalėjimai nuo pat 
senovės ligi šių dienų.

“Kaiyj” ' bendradarbiauja 
daug Įvairią rašytojų, moksli
ninkų, poetų, sportininkų ir t 
t.

“Karį” redaguoja majoras 
P. RUSECKAS.

Aprokuota, kad Suv. Valstk 
jose apyvartoje yra 500’,000,000 
itotsargią. . f.

Suv. Valstijų paštas 'samdo 
294,226 žmonių.

■. ■ ", -J1 _ -

Suv. Valstiją valdžia per 
Agrikultūros departmeiitų kas
met išleidžia mišką, atąugini- 
mut po $2,70OjW> ' į - \ ’

* w i i » , i i i i >

’ Vokietijos Katalikų Jąaįida- 
rybės Sąjunga atoiŠauį:o j rir 
sus pasiturinčius, aiikuotj lab
daringoms orgamzamiom^ ;$ft 

’tob"kad jei patys vokiečiai są- 
vo badaujančių pešelps, tai ga
li ir užsienio parama suinažeti<

Federale valdžia paskyrė 50 
naująr veterinarų kovai, prieš 

\ gyvulių, ligas Kaliforni jo j..
. : . ... i, r - ■_____ ____________

1 " " • • -4 ■ '.y

N. Y. ir N. J. APSKRIČIO 
VALDYBOS ADRESAI. .

PIRMININKAS - M. Stabinstas,
■ 131 Inslee Pi., Eližabetii, n. J.
ILIŠTININIUS- J. ietelka, i

? 211 JeffersoD St, Nutverk, N. J,
KASIERIUS - y, Daubaras,

, ' 300 S. First St, Brooldyn, N. t.
•.

(
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L KONCERTAS
7

fV

RENGIA ŠVENTO JURGIO DRAUGYSTĖ
Brighton, Mass, 

PRAKALBOS ĮVYKS

r 

E

Gegužio -May 4 d., 1924
Lietuvių Liaudies Salėje

26 LINCOLN STREET, BRIGHTON, MASS.
Prasidės 3 vai. po pietą.

5

, Taigi brightontočiai ir apielinkės miestelių lietuviai kvie
čiame jumis dalyvauti ant šių prakalbą ir koncerto. Tų dienų 
bus priimami nauji nariai už pusę įstojimo ir kviečiam tuos 
kurie yra pametę šių draugystę, grįžt atgal prie jos, Visi gerai 
žinot, kad minėta dr-stė yra ^pirmutinė Brighton’e ir yra daug 

L ■ gerų darbų nuveikus ir šiandien jos gerais darbais visi džiait- 
l giasl ir šelpia našles, šelpia darbininkus laike streikų, šelpė Lie- 
t ''e tuvų ir užlaikė mokyklų kur jūs vaikučiai buvo mokinami, 
f Btondie, jūs nekuria esat nuo jos atsitraukę, paniekindami jos 
A tokius gražius darbus ir palikdami jų vos ant#200 
y gi grįžk brolau ir stok sykiu darbuotis su visai. Tz 
t žydi toji šalis.

■p Dr. Landžius iš So. Boston’o kalbės sveik/^du 
s reikalais.'

4

A. L. R. K. Moterių Sųjun-‘ '“Kario” kaina Amerikoj 
gos Mass ir Maine Apskričio mofarns 2 dol. 50c. pusei metų 
Raštiitinkė. .1 <L 50 c.

— Adresas! Kaunas, Nepriklau- 
Franeijoj gegužio mėnesio somybės Aikštę “Kario” Re- 

apsivedimai rokuojami negiliu- 
kingais.

dakcija. '
Suv. Valstijų' ir Kanados 

kataliką Ligoninių Diena bus 
gegužio 12 d. Chicagoj, Atsto
vą bus nuo 600' ligoninių.

T«!. So. Boston MOS

IBR. J. C. LANDŽIUS
. LIETUVIS GYDYTOJAS IR
[ CHIRURGAS
[fiOS M, Btoadway, 8o. Boiton 
į, (Kampan G St, Ir Broadtffty) 
VAtANLOR: 0-11, 2-4, 7—0

,........ ... y

iaainitiitiiiniKi
. lel. BrosMon 8112—W.B

" \ OANStSIAS: 
DU. A. J. GOSMAN

(GŲMAŪSKAS)
70b Mato St., MofiteUo, Mąvg 

' (Kgmpajs Brond Streat)

T *

. i

i
i

X6 MinV S0UTH BOSTONĄ

0 R, H. S. STONE
AIŽIU SPECIALISTAS 

|2W9aW.'Broadway, So. Boston 
VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v, vai,

*

SKAITYMELIAI 
~N^V'jA~KNYGA~ 

Joje telpa daugiau, kaip 
100 trumpų pasakaičių 
3150 pusi, ^45 centai J

DARBININKAS

Kalkutos vyskupas Paul Pe-, 
rini pakeltas Į popiežiaus gra
fus. Kalkutas vra Tndijos Di
dysis miestas. '

Palešlmu kaimyno Stanley Ambrose, 
i398 East.47 St., Cleyeland,, Ohio. Pats 
ar kas nors j į žinantis malonėkit pra
nešti. Turki Jąm laišką iš Lietuvos 
įmo tėvo Ir’ teip Žinių. • •

JUOZAPAS, ANDRILAITIS,
102 C Street, South Boston, Mass. 
~*—’ 1      ■ »—«—'
l’aieškau savo giminaičio Juozapo 

Palapio. Prieš, karą gyveno Rochester, 
N. Y., o paskiaus išvažiavo j Silver 
Creek, Pa. j mainas. Jau, keli metai 
praėjo vkaip nieko apie jį.nežinom <ar 
Jis yra gyvas.ar miręs. Todėl jeigu 
kas apie jį žinote ipalonėkite. mums 
pranešti arba jisai pats, už ką aš tams
toms busiu dėkinga. Mano- antrašas;

• ZOFIJA-rilMAITĘ, .
112 Piereo.-Street, -Eewlston, -Me,

• . - • . .- (20) 
t —--u-—/. r—; 

Ieškau Teofilės Kiitiničios, po vyru 
nežinau pavardės. Prieš karą gyveno 
Rygoj. Meldžiu jos pačios nfsišaukt 
arba kas žinot apie ją. praneškit. Kas 
pirmas praneš, gaus tinkamą dpvąiją. 
Taipgi ir daugiau pąžjs.tainų -pyvėųu- 
sių JiygJj meldžia atsiliept, nes^norė-; 
čiau su visais ;stitira&inėt‘ Turiu; svar-i

SK01INAM PINIGUS
SkMiįanrpimgt’is ant pirmo 

ir antird mcmgičiu ir statymui 
nauju namą ir pataisymui ser 
nu prieinamomis sąlygomis. 
Visais reikalais kreipkitės pas 
XO$&W308 E. 9-tli St, 
Šoį Boston arba 294 AVashing^ 
ton' SĮ.% Old Šouth BJdg, Rdorpis 
8ii-r-T^į2/',’B0ston, Mass. Tel. 

S. Boston 1696 arba Malą 2483.

' Tol. So.' Boston 0823 • 
LIETUVIS' DANTISTAS

DK. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

4A^ Broadway, South Boston 
Ofiso valandos: 

nuo 9 iki 12:00 ryto ir nuo 1:30 
Iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 vai. vakare. 
OfJ^as uždarytas suimtos vaifarnls 
lt nedėldleniniš.

r

ttJ.

Karo JIepartmeutas pereitais 
metais išleido' $355,722,000.

s
B 366 Broadtvay, Boston 21, Mass

TIK PATRINKI! JU0M1
• Kuomet jus kankinu skaudus atakas 
rcuinatiškU skausmų, ar užpuola ncu- ‘ 
raitija, strūndieglis, skaudami sjna- . 

J riai ir muskulai—kokis neapsakomts 
palengvinimas patiriama tvirtai patri-

• nant su >
s-
• Įreg. S. V. Rrt. Biure. •<

ir tuojaus pajaučiama malonini de- •' 
pinanti Šiluma besiskleidžiant po skau- .

. gumų ! Visiškai nėra reikalo kank’ntis

■w

* damą vietų, kuri suteikia nuUonų stna-* .............. - — • « . . .. r
turint po rauką tokiu tikrą pakalbę. ,• 
) Pain.Ęxp«lleria -tikrai paęelhčs ir , 

» juni-f, kaiĮ. jisai pjgeHH-rO ne.'rkaito- 
« mietu tūkstančiam 'Žmonių per daugelį * 
, metų. Visuoipet laikykite jo botikų » 

parankioje vietoje. .
* Sūe.-ir 70c. už liotika aptiekose.

Pain..Ęxp«lleria-tikrai paęelhės ir. 

inieni tūkstančiam žmonių per dan-eli * 
inetij. Vjsuoipet laikykite jo bonką »

—. ir 70c. už botiktį aptiekose.
F. AD. RICHTER 4h CO.

1O4.I M So. 4th St.. Broolclyn, N. Y. .
MtaiAibhfaiįBiii i i ihA H "<•

Mes turime nauM me- 
tod:j gydymui romatiz- 
mo, kuri$ nieš pashjsi- 

■Nine j namus kiekvieno 
?/ /Šio- laikraščio skaityto

jo, kuris tik pareika
laus. Jeigu jus turit 
skaudėjimu jusij mus
kuluose arba sąnariuose, 
jeigu jįjs kenčia skaus
mą oro permainose, štai 
proga išbandyt naują 
metodą, kuri atsieina pi
giai ir kuri' pagelbėjo 

šimtams. Jeigu jūsų liga yra ir chro
nišką ir užsisenėjusf ir jokios gyduo
lės jums negelbėjo, mes patartam iš
bandyt šią metodą, kurią mes pasiun- 
čiame DYKAI išbandymui.

DYKAI MUSU LĖŠOMIS,
Mes neprašom nuo- jūsų jokių pini

gų, tik prislųskit savo adresą. Mes iš
siųsime jums apmokėta pasta DYKAI 
IŠBANDYMUI musų metodą. Šimtams, 
šita metodą pagelbėjo, pagelbės ji ir 
jums. Nepraleiskit geros progos pasi
naudoti. Rašykit šiandien, jeigu jus' 
kenčiat nuo romatižmo.

PLEASANT METOD CO. 
3624 No. Ashland Avė., Chlcago, III.

v Dept. X 10
ni.1 n r -n' ......  i >

■■■■ra

1 ^IbĮyA 9 Broadvay. - Nev'lork. jTif L

PARSIDUODA
3 leimynų 15 -kninba'rhj namus visi nau
jos-, gadynė* Įtaisui'-(Improvements), 
skyrium šildomi, ąiečiąi, elektrikas Ir 
,plajial; 'geroj vietoj Dorchestery; rcn- 
doy $1620'1 m dus; dėl greito pardavi
mo 'prekė .$12/ 00 ir lengvos Išlygos.

. : , ...... A.-IVAS
BGl Broadv)ay, So. Boston, Mass.

U|£S PAHSIDUODA 
į .200 akrų, apie 3o dp-banuri lygtos be 

-----  -------- . -.!.įpĮbflehų.ŽėnĮėSt ■ Didelis miškas .apie 
bių reikalų. Laiškus me|ilžlu;rtųrt ŠiuoLa^rJ^»ttt-.l£teto;.nie<l?iU dėl malkų' ir 
—’ i jfrišlų. -xreį lehtų apll1' lM'tūkstančių

j p^į:4^iteipiharią - stob^ g; kūtės, ant 
& maUios’ j miestuką' ir 

.^'rik^'.-©j^liš :'|ėkd įpei;- f.-d'mą’ir mm 
ąašhvfe?kių.-^yff.', -išrėkė ak S&ooo. 1- 
-ihbfcfit ferma yni du syk
, ‘ 80 ąJttoVap dirbamos žemės, kita ga- 

£ k^ėbarilj sttipa 
šiluma,.elektros šviesą ir bartis vaa- 
Uim (r kūtė, 12-kaivJų, 2. arklini, višti- 

2 antys,;3 žąsys, .veži-- 
niasįJiagėt patupimi iidkiti formos įran- 
kifli'. vfeha ūteUd j-miestuką prie “r-bitc 
1-oaA’’ ' Pienų parduoda kvortom, pa- 
fahkbvJtik, ffi^VŪ^tolcy raiįdasl fab- 
iikų, 'Oj&kustal ąūdelaiūe^ Uar<luo- 
iki lumotet

. (30)
1

■to

antrašu: . .< . - ■
MATAS šElkl’S,

366 W. P,roadway, So. Bostpn/ ttMssr.'
. .. •; - >

ŠTAI U MUMS UšOt
Sergu jau G metai ir niekas degti* 

gelbėjo. Gavau progą bandyti jūsų 
sutaisytų Žolių No. 303, tol jos man 
labai gelbsti, čion prisiunčia pinigų 
vėl ant vieno pAkelio No. 303.

Inthony MorritOHt 
Slmpson, Pa.

iFpŠią ir kitokią laiški gauname šlm* 
tus Jtaid žmonėr geriau paslgangilina bu 
^olomis,? negu tig specialistais J Mes už- 
aikomę virė j6w rfiHų Žolių Ir sutg 
me nuo yi&luik ligų. Atsiųsk J0& - a, 
gąnsl žoRų katalogą,. Reikalaujama a- 
gentų vtsėse apygardose.

Musų^olčs yra grynai lietuviškos M 
letuvlšknis ir angliškais nurodymais.

K ZUKAITIA,

Hudsbn Av«;. Mocheatar, M. f.

CTt JONGMV. BL. PAŠELPINAS 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.

t.

GERA PROGA SUTI BUČERZU;
PARSIDUODA bąeėrne ųerajei 

vietoje, kain^inįs storas, J^|rbĮaą: 
biznis per dalig metą.: Lietuvią ajb: 
gyventa. Prieinamas pirkimas 
kiekvienam norinčiam pirkti. Pa
gal narą pirkėjo priežastį .parda
vimą paaiškins'pardavėjas. .Kreip
kite į ‘‘Darbtata” ofisą, 3& W. 
Broadway, So. Boston, Masė, (ė)

REIKALINGAS
Kaunas vaikinas ”tari> 1U-20 mė
ty dirbti prie* ofiso ir mokintiš blznfo.

A. IVAS,
361 Broadwuy, So* Boston,'Mass. 

' ~ ..... ."t*ą

PAisimoA
Parsiduoda labai geri rakant, 

dar. Taipgi galėtu užimti kam
barius (5) geroje vietoje, ren
čia pigi. Priežastis pardavimo', 
išvažiuoju Lietuvon. Atsišau
kite: B, V., 2§ą W. 3-rd Street, 
2-nd floor, So. Boston, Mass.

■ 7 • .

Hmm pigiai
3 šrimynu. namas, geriausioj ir 
gražiąąsipj Sa Bostone vietoj. 
Barsidūos pigiai^ nes savinto- 
kas tnripirkęs kUgsuą miestely 
ir. šis nanum turi bdti parduo
tos . Kamą galite apžitv- 
fęti Bile -kada numeriu 432 

Boston. De- 
M Sąlygą kreipkitės pas A. F.

9-th St, Sotttb 
Boston, Tok S. B; 1696,

PIRMININKAS — M. Zoba,'
' 63b Ėz Seventh St., S. Boston, MAm, 

Tel. So. Boston 
VIO&PIRM. — Kazys Ambrozaš, 

492 Ė 7-tl^Sto So. Boston, Mass, 
?E0T. RAITININKAS — J. GUneckte, 

.5 Thomns Parl<, So, Boston, Masą- 
'N. RAŠTININKAS — Matąs fedkte 

469 E.. 7-th St,,' So. Boston, Mas* 
KASlERlUS — ANaudžiunas, 

885 E. Broadway, S. Boston, Mat*. 
MARŠALKA — J .Zalkis, 

7Į wimtirid st, So. 'Boston, Maita,

jv. kazimSro R. K. DR403 
SOUTH BOSTON MASS. 
vaidybosantrajai.

Birmttlnfaui ~ X. Jaroia, 
440 E. 6-th St, So. Boaton, Ha* 

VIce-pIrm. X Groblnskim, 
H St, South Bustom Hm 

Prot Rast — A. Janušonis, 
142$ Columhia Rd., So. Boston, Mass. 

Finansų RaSt — K. Kiškis, 
428 EL frth. Bt. So. Boston, HaM 

Ifdlpfrikis — L. švagždya, 
iii Bowen St, So. Boston. Mase 

Tvarkdarys— P.Laučka,
W E. 5-th St, So. Boston, MaU, 

Draugijoj reikalais kreipkitės visados | 
protokolą raštininką. ,

DraugljA savo susirinkimus laiku r 
2-rą nedėldlenj kiekvieno mėnesio 1-mą 
vai, po pietų parapijos salėje, 402 B 
Seventh St., So. Bostdn, Masą,

H

mituos
Petitam ir parduodame 

morfgąjižius,- taipgi duodame 
lt .gųranctome paskolas ant na-

A. I V A S,
110 Tneesumt Stortt, Rcom 50$ 

; Te!. W Boston.
' X*■. a' ■■

rimo FONOGRAFAS

JUJ6IS STOJAS 
Lfatets'*

PARSIDUOū*
5 šeimyną ir du stojai, namas 

Dorchešter’y, maudynės, gazai,. 
Kaina $18,000. įnešti $4,OOO.JRen- 
dą $210 dol. mčn. • Atsišaukite ;

f.a.'zalieskas,
395 Broodvay, Sb. Boston, Mass. 

Telephone So. Rofeton 2340.
(20)

Jį.

Kviečia Br-jos VALDYBA,
V

u. Tai- 
>mga ir

užlaikvmo
* ►

BOSTON’O PIRMAI MŲzX<08 
SAVM1I 

Gegužip 4—10, 1924
Piano ir Smulkus notos, už vienų. 
Visokių muzikos knygų už pusę ktinok.

I

J

,» 7 ,

vi

-ie

*A * < A i 
t

lt>
i,r:

A; c
'■ i

, -.N*
t s

/.

T ' *■
^3

■
:A.' <

• 1

PRANEŠIMAS,
Tų dieną rytmetį Ims šv. mišios draugijos. Meldžiam susi

rinkt kaip 8 vai. Cambridgė’to bažnytinei salėm 9 valandą bus 
mlštoa.

Įžangos nebus jokio*.
i 1

uepojel |
VAŽIUOKIT VISI PARANKIU IR 

TIESIU KELIU 
Lietuviai važiuoja j Plliavą 

Aplenkia Lėntaj Juosto (Katidorlą) 
VISA TRECIA KLESA PADALINTA 1 

kambarius ant 2-jų, 4-rlų ir 8-nlU lovų. 
S. S. LITUANIA.:... .Balana. 30 
S. S, ESTOMIA..... .GėguW 81 

 

Trečios klemjratooa I,t 
HAMBURG'4 $1OS.5^-FIXIĄJ 
«S'

D. t K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOSADRESAI 

Boston, Mass.
temii i'» ~ii ii m ii i ii -

Pirmininkas — Antanas Pastells,
146 Bowea St., So. Boston, MaMt 

Vlce-Plrm. — Martinas Knlstautaa, 
4062 WartitQgton St, RosUndate, 

Pfotokūlų Balt >—AnfaUM MkeemUį 
<450 ^Ba'rtntu SU South Borto* 

Fta. Baltininkas — Juoans VlnkėvIČins,
906 E. Broadw> South Boston. 

Kisielius *** Andriejus ZaUeckai,
807 E. jstinth St., So, Boston. MaM 

Mąrialka, Aleksandra Jalmokas, 
llOfctabtte SU 80. Boaton. MaMk 

te D. L. K. Ketatučta laikų 
Mrtun tart rinkimui kw pirmą jmh
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