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BAISI NELAIMĖ.

Popiežius PTUS IX sako:

“Kiekvieno kataliko j?ta 

Aventa priederme paremti ka

talikiškąją spaudą ir ją kuo- 

plačiausiai paskleisti tarp žmo- 

nių. Geri laikraščiai yra nau

dingiausiu daiktu ir verti di

džiausio užmokesnio.”
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Ml ^roadiray, įoBton 27, IM < 
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Iš Vilkaviškio Koperacijos 
padanges.

Vilkaviškio apskrity iš visų 
Koperacijos Vartotojų bendro
vių geriausiai gyvuoja bendro- 
metais hirželio m. 4d. Pradė
jo savo veikimą turėdama tik 

_apie. 40 narių ir viso pajinio 
kapitalo apie 8(1(1 auks., arba, 
imant, laiko kursą (maž-daug 
už dolerį 14 auks.), apie 570 li- 

%ų; bet praslinkus keturiems 
metams, būtent, iki 1924 m. 
sausio m, L dienos, narių skai
čius užaugo iki 1202 ir pajinis 
kapitalas iki 28,150 litų. Šitos 
skaitlines parodo bendrovės 
veikimą ir augimų. Tiesa, 
buvo gan kritingų bendrovei 
momentų, ypač pereinant iš 
vokiečiui markių į savąją va
liutą. Taip, pavyzdžiui, lap
kričio ir gruodžio mėnesi 1922 
m. bendrovė gyveno su nuosto
liais ir 1923 m. sausio 1 d. tu
rėjo deficito net 801 lt. 75 et., 
bet vėliau, energingiau pasi
darbavus Valdybai, ypač jos 
pirmininkui Vincui Bilevičiui, 
ji atsistojo ant kojų ir pradėjo 
žengti pirmyn.

Kadangi 1923 metais narių 
skiiirius jaudavo virš 1000, 
kadangi visuotini susirinkimai 
retai ivvkdavo teisėtai ir ka- % * •'
daugi bendrovė turėjo be 2 
krautuvių Vilkaviškio mieste, 
dar 4 krautuves Vilkaviškio ir 
Mariampoles apskričiuose, į- 
vyko reikalas pakeisti bendro
vės įstatus toje prasmėje, kad 
visa bendrovė būtų padalinta Į 
skyrius ir kad visus bendroves 
reikalus spręstų tų skyrių įga
liotiniu susirinkimas, kas ir ta- 
po padaryta 1923 m. rugsėjo 9 
d.'

Pirmas igaliotiniu susirinki- 
mas įvyko 1924 m. vasario 9 d. 
Tame susirinkime iš apyskai
tos. duotos bendrovės Valdy
bos ir Revizijos Komisijos pa
aiškėjo štai kas

1)1 d. sausio 1924 metų 
bendrovė turėjo kilnojamojo 
turto sum. Lit. 10,814.00; ne
kilnojamojo turto sum.: 70.- 
079.00. tame skaičiuje mūrinis 
dviejų gyvenimų namas, kuria
me telpa eentralinė krautuvė ir

sandėliai, raštinė, Koper. Ban
kas ir Organizacijų Knygynas, 
skaityklą; pajų L. K. B. Są
jungoje ir Kop. Banke—13,271. 
litus; prekių visose bendrovės 
krautuvėse parduodamomis 
kainomis sumoje 94,808 litų.

2) (Irjuo pelno už 1923 
gauta 5,263 lit, 55 et., be 
bendrovės nariams pirkėjams 
padaryta nuolaidų sumoje 3,- 
000 litų.

3) Per visus 1923 inet lis .apy
vartos padaryta sumoje '357,- 
263 litų.

4) Visa bendrovė padalyta į 
penkis skyrius ir turi savo 
krautuves po vieną Gižuose, 
Š un s k u os e, K et i ir vai a kį uose, 
Vištytyje ir dvi Vilkaviškio 
mieste (1924 m. vasario mėne
sy atidaryta m. Vilkavišky dar 
trečia bendrovės krautuvė).

5) Be mūrinio namo bendro
vė turi dar didelę erčią (pie
čių), naują medinį namą ir ki
tą medinį namą-krautuvę 
nuoiuuojanios žemės.

Tame susirinkime dar pri
imta 1924 metams samata ir iš- v .
rinkta nauja Valdyba bei Re
vizijos Komisija., ^Sąinątt>už- 
tvirtinta sumoje 110,000 litų; 
manoma parduoti prekių per 
metus už 726,000 litų.

į Valdybą išrinkti: V. Bile- 
vičius (pirmininku), kun. In
kratu, St. Šakelė-Puišys (sek
retorius), St. Višniauskas iž
dininkas) ir J. Kaminskas. T 
Revizijos Komisiją: J. Valai
tis, J. Žebrauskas, J. Rumše vi
rius, V. Žemaitis ir A. Sa.jonas.

Iš to, kas pažymėta, matyti 
bendrovės stovis ir jos veiki- 
mas. Kaip girdėt, nauja Val
dyba yra susirūpinusi steigimu 
naujų skyrių bei krautuvių; 
pirmoje eilėje norima dar Vil
kaviškio mieste atidaryti ket
virtą krautuve ir įsteigti skv- 
rilis Gražiškiuose, Lankeliš
kiuose bei Didvyžiuose. Kaip 
pasiseks — ateitis parodys. 
Tuo tarpu pageidautina, kad 
visi ne tik nariai, bet ir šiaip 
vartotojai palaikytų šių rinitą 
įstaigą.

(“Talka”)

m.
to

ant

NESUTIKIMAI SU 
FAŠISTAIS.

RYMAS. — Italijos fašistai 
labui susikirto su katalikų par«> 
tija. Dalykai iki to daėjo, kad 
ir Šventasis Tėvas įsikišo.

Nesutikimai kilo laike rinki
nių. Šiaurinėj Italijoj buvo 
pasirodę, kad katalikų partija 
gaus daug; balsų. Ten katali
kų akcija buvo smarki. To
dėl fašistai prisibijodami kata
likų viršaus išgriovė ir išpiešė 
katalikij klubus, gautasis 
Tėvas išleidę protestą, Fašig- bąį riščsi su kooperacifca.

BENWOOD, W. Va.—Wliee- 
ling Steef Corporation kasykloj 
ištiko ekspliorija. Užgriūva 
114 darbininkų. Buvo daro
mos didžiausios pastangos iš
gelbėti užgriūtuosius. Ikšiol 
išimta 80 lavonų.* Nėra vilties 
ką nors gyvų rasti,

PALEIS DAUG DARBI- ? 

> NINKU.

NEVY llAVEN, Ut. — Ne\v 
York, Ne\v llaven & Hartford 
geležinkelių kompanija ketina 
atleisti 2,250 darbininkų.

ŽUVO DU, SUŽEISTA 
SEPTYNI.

UHK’AGO. — Elektrikinių 
darbininkų unijos susirinkime' 
įvyko riaušės. Nušauta du uni- 
.jistai, o septyni sužeisti. Dar
bininkų susirinkime dalyvavo 
apie 300 narių. Policija nega
li susekti kas pavartojo ginklų. 
AVilliani Brooks, unijistų va
das, slapstosi ir. detektyvai jo 
ieško. Odie Graves, kurs yra 
Brookso priešininkas, yra su
areštuotas.;

ŽADA STREIKUOTI.

PARYŽIUS. — Organizuoti 
kukoriai pareikalavo geresnių 
darbo sąlygų ir didesnių algų. 
Jei negaus tai* streikuos.

DIDIS GAISRAS.

LOAVELL, Mass. — Sudegė 
Associate Hali, Mongean Bldg.. 
1. P. Hood & Co.. Knigįit of 
Colunihus namas ir Acadeniv 
of Musie. Nuostolių u&$1.200,- 
000. (Sausras prasidėjo tuoj kai 
šokėjai apleido salę. .Tu buvo 
2.200. Begesinant žuvo gais
rininku kapitonas. (

DELEGATŲ IR SVEČIŲ 
APIE 50.

londq:
nuo sosto (Jralldjos karalius 
pareiškė,

“ - F »' ‘

SOSTO.
p.,«t Į w

W . Pavarytasis

Katalikų IV Kongresus nu
tarta šaukti š. m. birželio 15 
diena.

*» -

kiįl laike balsavimo i*J-
Graikijoj raPUtęs teroras ir 
žmonės n^gafeję pareikšti savo 
valios. Saka kad ateis laikas, 
kaifa Grąildj is žmonės jam su
grąžins sostą LV *

-1•

GAVNAtPASKOLĄ.
-- ą

• BERLIN.V Užsienio veika- 
lų ministeris- Stressemann pa
saką kad Vokietijai jau paža
dėta paskplįpti 40(1,000,000 
auksinių markių Amerike ir 
300,000,000 Mikšiui u markių 

Anglijoj. f
-

ATVYKO?

LONDON. h 
atvyko Londonan Amerikos fi- 
nansistas J. Rkrpont Morgan.

■ -i.

TIK DU LAIKRAŠČIU.
BUDAPEŠTAS. — Valdžia 

uždarė visus liijcraščius Veng
rijos sostinėj išliekant Uk du*

čia i kraipę faktus.

.LONDONAN.
!.į‘ . ;

Tš Parvžiaus

KELIAUJA PALESTINON.

MARSELIS. — Pravažiavo 
150 Ispanijos maldininkų. Jie 
k ol i au j a Palestinon aplank vt i 
Šventųjų vietų.

AŠTRŪS SANTIKIAI.
. J——x.
■ PARYŽIUS—Ėrancijos rin

kimų agitacija prasidėjo. Da
bartinės valdžios šalininkas 
Andre Tardieu kalbėjo mieste 
Sartrouville. Tai ten žodžio 
laisvės ginėjai, komunistai nu

stūmė ji nuo platformos.

Pereitą utarninką bal. 29 d. 
Cambridge, lįuss. prasidėjo L. 
D. K. S. 9-sis seimas. 9 vai. iš 
ryto gerb. dvasios vadas kun. 

atlaikė šv. mišias 
Asistavo šv. .Tono 

auklėtiniai Pr. 
St. Kneižys.

•v I

tai supyko. Po to Šventojo Tė
vo sekretorius Gasparri popie
žiaus vardu pasiuntė katali
kams 500,000 lirų atstėigti klu- 
bi(s. Kartu atsiuntė užuojau
tos laišką. Tas dar labiau su
erzino fašistus. Net Mussdli- 
nio organas prabilo ir papeikė 
Šventąjį Tėvą už pinigų siunti
mų klubams atstėigti. Girdi 
reikėjo tuos pinigus biednųjų 
sušelpimui uaudotk Popiežius 
ypač dėlto gailėjosi klubų ir šių studentas Daužvardis, 'jo 
jieips paramą atsiuntė,/kad kliu padėjėju Bir-

. ka. 'Raštininku išrinktas! P, VL

F. Kemėšis 
su • asista. 
seminarijos 
Strakauskas ir
Pamokslą pasakė So. Bostono 
klebonas gerb. kun. Urbonavi- 
v • 
C Į lįs.

Susirinkus delegatams ir 
svečiams, bažny t i nėn salėn bu
vo atidalytos seimo sesijos. 
Delegatų ir svečių buvo arti 50. 
Tarpe svečių buvo kun. P. Gar
inus, kun. Taškūmis, kun. 
^vagždis, . .

Seimo vedėju išrinktas t’ei-| kiai Išpuoštą
> * » **<. v t »• r * * •- *

gus ir organizaūipu bus vairin* dirbtas X662 jn. ? Vapoje ppse
4r M k. k u. J ' •

*

—----------

rakas, jo padėjėju Cambridge- 
ietis Šereika.

Delegatai suvažiavę rimti 
vyrai ir moterys, uolūs veikė
jai, kuriems rūpi organizacijos 
gerovė ir bujojimas. Pirma 
diena sunaudota raportų iš
klausymui ir naujosios konsti- 
t uc i jos ■priėmimui.

Tą pat dieną vakare vietinė 
L. D. K. S. 8 kuopa surengė 
šaunią vakarienę, kurioj daly
vavo apie 200 žmonių. Vaka
rienė buvo gausi gardžiais val
giais ir sausais gėrimais. Su
sirinkusiųjų ūpas buvo paki
lus, linksmas. Gražios prakal- 
bėlės ir muzikos šmoteliai dar 
labiau pakėlė dalyvių ūpų*

Vakaro vedėju buvo rietės 
veikėjas Snnlgis. -Salė p-les 
Onos Dailidinaitės buvo pui-

Taigi seimas rimtas ir siiift-

Degtukai, Lietuvoj yra ke
turi degtukų fabrikai. Pernai 
visuose fabrikuose pagaminta 
48 milijonai 56 tūkst. b'HI dėžu
čių degtukų.

ir karališkas vainikas, o kitoje 
pusėje žmogaus galva. Taip 
pat turėjo daug ir kitų senoviš
kų pinigų. Be to, turėjo dar 
tris rylas: viena vvla titnaginė, 
Tas žmogus sakės esąs iš Tel
šių m.

(Kauno “Viepvbo”)
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8) Dažnai “Ryto” nepriimti

Jei mokslo stokos mokytoji 
dai'huojasį lenkų f 1 Atacjčrz ’os- 
Szkcin ’os ’ ’ mokyklose be jokiu 
kliūčių. ♦

■ » *

9) Stoka aiškių įstatymą n- 
pie nelenkų mokyklas sudaro 
nesusipratimų.

i

Lietuvos miškai. Neokupuo
toj Lietuvoj yra 869 tūkst. 872 
hektaras miškų i>loto. Miškai 
padalyti į 34 urėdijas,^00 giri
ninkų ir 2,700 eigulių. Miškų 
yalilytojų, baigusių aukštuo
sius mokslus, vra 93 žmonės. 
Dabar girininkus ruošia Pane
vėžio miškų mokykla, į kurią 
stojant reikalaujama 6 klasių 
mokslo. Piliečiai, kurie turi 
savo miško mažiau kaip 10 
hektarų, savo reikalams gal 
kirsti savo miškų be jokio leidi
nio. Kasgi turi daugiau kaip 
10 ha., turi pristatyti Depar
tamentui ūkio planus, sulig 
kuriais nori kirsti savo miškų. 
Pernai apsėta trys tūkst. hek
tarų naujo miško. Mišku ap
augusio ploto yra 705 tūkst. 
866 hektarai.. Geležinkeliams 
paskirtą 100 ha.' butij skyriui 

goms 1,200 ha.; kariams £0(10 
ha., naujakuriams 500 ha., 
valsčiams ir apskritims 3,001 
hektarų. Miško priauga per 
metus apie pusketvirto iiiil. 
ktm. Klaipėdos'miškai užima 
36 tūkst. hektarų ir p'askirstv- 
ti į 6 urėdijas,'38 girininkijas.

Lentpiūvių Lietuvoj yra 160, 
Klaipėdos krašte 17. Gaterių 
yra 170, ratadirbių 300, inda- 
dirbių 80, skindelių dirbtuvių 
90, plytnyčių 50, deguto ir ang
lių gamyklų 70, smalos 17 ir 
terpentino 1 gamykla.

Traupis. Mūsų apylinkėj 
žydai gavo leidimą dalį miško, 
prieš kąrą nupirktą, išvežti už
sienin Šventąja upe. Žmonės, 
ištroškę litų, Rungčiomis veža 
senojus prie upės; het pelnas iš 
to labai nekoks. Du vyru su 
arkliu praverčia beveik dienų 
ikic ištraukia sienojų iš miško; 
tik antrų dieną pristato vieton 
ir už tai gauna .5-6 lit. 
lito brangumėlist

Koks

Traupis. Gana jau naikinti 
miškų mažiems tilteliams. Juos 
gali atstoti akmenio suremti 
tiltai, kurie bus amžini.

Visas . kultūringas pasaulis, 
kurs važinėjas rogėmis, visuo
met žvyru keliains veža žiema; 
ar nemetas ir mums atsipeikė
ti. ■

“RYTO” DRAUGIJOS TE- 
LEGRAMA LENKIJOS 

SEIMUI.
* ___ .
“Ryto” pirmininkas kovo 1 

dienų mušė Varšuvos Seimui 
telegramų, paaiškindamas sun
kių lietuvių mokyklų padėtį, 
nes Seime ir lenkų spaudoj bu
vo skleista daug neteisingų ži
nių. Telegramoj turinys toks:

“Sąryšy su Vilniaus Kura
toriaus Gųsidrovskio ir kai ku
ino Komisijoje, kurie telegrafu 
buvo perduoti spaudai, pareiš
kiu:

1) Lietuvių Draugija “Ry
tas” Vilniuje turi legalizuotų 
statutų ir Draugijos veikimų 
kontroliuoja .Valstybės jstai-

2) Yra neliesa, kad “Ry
tąs” neva ardęs valdžios į- 
steigtas lietuvių pradines nto-

' - ■ - 1

Vinco Kudirkos 25 njetų mir
ties jubiliejui paminėti ,Suval
kijos poetai yra paruošę savo 
poezijos antologiją, iliustruotą 
autorių atvaizdais. Ji pava
dinta senuoju Suvalkijos var
du “Sūdova” ir dalyvauja jo
je1 apie 15 suvalkiečiiį poetų, 
pradedant Vincu Kiuįirka ir 
baigiant jaunesniaisjąis poetais 
— Putinu ir kt. SųyaRdjos 
bendram kultūriniam, vysty
muisi atvaizduoti jos pątriūT- 
cbas Pr. Mašiotas prie antolo
gijos pridėjo kiek platesnį ra
šinį. Knyga leidžia l‘Ųirvds’r’' 

bendrovė Mariampolęji'pasiro
dys maždaug apie * Velykas. 
Veikalų redagavo J. Tysliava, ‘

L

Firmas lietuvių muzikos sim
fonijos koncertas įvyrks, gegu
žės 31 d. miesto Teątrė Kitune. 

Programų sudarys;ję. 
___ ChujUonies simfoniniai kūrL

e lįs dvaras,’’ kuriame baMtŽhn 
partijų dainuoti atvažiuosiš' t- 
talijos A. Sodeika. Bę opįros^ 
orkestro ir kitiy Kauno muzildų 
orkestre dalyvaus dar apie 20 

ifmieerts.- - - <

nuolat teikė ir teikia pašalpos 
valstybinių mokyklų mokyto
jams kiek jie moko lietuvių 
kalbos net nežiūrint mokytojų 
tautybės. Valdžios Delegato 
Revizijos Komisija turėjo ran
koje tam išrodymų.

3) Yra netiesa, kad vyriau
sybės atsinešimas į privatines 
lietuvių mokyklas esąs toleran
tingas, nes. ligšiol nežiūrint 
“Ryto” Draugijos prašymų so
džiuje Vilniaus, Trakų, Ašme
nos, Lydos, Gardino ir Bres- 
lavės apskrityse neduota ne 
vieno leidimo lietuvių privati
nėms mokykloms. Gi mokyk
los, kurios buvo įsteigtos karo 
melu, yra policijos ieškomos 
ir uždaromos, mokyklų in
spektoriams arba kuratorijai 
nurodžius.
-4) Vilniaus ‘.Ryto” Draugi

ja doleriais nemokėjo ir nemo
ka. Tai patikrino Valdžios De
legato Revizijos Komisija.

5) Vilniaus Gimnazijos di
rektorius (Biržiška) ir Šven
čionių gimnazijos direktorius 
Untulis) administratyviai iš

vežti Lietuvon, taip pat ir Ja
is kvalifikuotu mokvtoju. 

. ^>) Mokytojų kvalifikacijos 
viešose lietuvių mokyklose daž
nai esti mažesnės, kaip privati
nėse mok vijose. Lietuviu'mo-* v
tykios buvo Kūra tori jos par
imtos iš “Ryto” Draugijos ir 
Išvardytų apskričių srity pati 
Kūra tori ja mūsų turimomis ži
niomis nė vienos lietuvių, mo
kyklos neįsteigė.

7) “ Ryto ’ ’ Draugijos ■ mo
kyklos, kurios praėjusiais me
tais buvo toleruojamos, dabar 
Kimitorijos yra laikomos slap- 
tonus ir visų įstatymų aštru-- 
imu kaipo tokios, persekioja
mos, nors Jei jų <vRytasM daž- 
n«i šusirašm5.jo su vuldžtu irkTYsUmlonn,

muzikų iš užsienio. ri.___
ves Stasvs Šimkus. ■

•**!"*►
Girdėti, kad panašius muzi

kus lietuvių simfonijos kon
certus žadama rengt j įPaiyžiu^ 
Londone ir kitur, sąryšy su M* 
K. č’iurlionies paveikslų parų.- ,

* *
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Josvainių G am i n. B-vė^Šįrš- 
vė”’ Kėdainių apskr: B-ye 
“Šušvė” turi Josvainių mies
telyje krautuvę, kuri to mies- . 
lėlio prekyboje užima ganą žy^1 
mią vietų; B-vė finansiniai 
paskutiniu laiku sustiprėjo, 
laiko Įvairiausių prekių ir sten
giasi pilnai patenkinti savo ria* 
rių reikalavimus; turi nuosįa- 
ėus namus su sandeliu. Narių 
yra 83. t

Iki šiol B-vės visuotinas šii- 
skinte imas buvo nusistatęs į-ėt* 
kalanti iš narių duoti nemoka
mai po vienų padvadą, skirti 
daugiau 8 nuoš. dividento pa
jams ir buvo nutaręs, kad 
B-vės namas yra tiktai šėpų 
narių nuosavybė. Tąs varžo 
naujų narių įstojimą Ir rode. 
B-ves narių norą eiti ne . kopė- 
racijos pagrindais.

; t i

Visuotinas B-vės nHHų susi
rinkimas š, m. Sausio inčn. 13 
d., L. K. B. S-gos TWritkto- 
riut patarus, nutarė atšaukti 
savu nutarimus dol padvadų iš 
narių voltui rėlkalaviiųa ir n«v 
sprendė, kad nokilnojiiiuus tur- J 
tas priklauso B> ne&H- f 
want narių į senus ir

5

Seni pinigai. Žemaičių Kal
varija (Telšių apskr.). Nese
niai čia pas vienų ūkininkų 
•Jezd*' k. nakvojo tūlas žmogus, 
kurs beturįs daug senoviškų 
pinigų: vienas buvo dirbtas 
101.0 m. (būk esąs tas pinigas 
rusų);, kitas, rodos, dirbtas 
diithtas 1661 m., kuriame aiš
kiai buvo matytis Vytis* Turė
jo ir unijos pinigų, kurs buvo inspektorių atstovai pereitais 
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Ką davė Lietuvai ame
rikiečių lietuvių orga

nizuotas kapitalas
—— , -

Apie tai kas yra duota tam 
tikrų organizacijų, tam tikrų 
puftijų reikalams, čia neminė
siu deltoH kad tai yra labai gin
čijamos vertės dalykas ir jo 
naudingumas ar blėdingumas. 
Čia paminėsiu vien tą, kas šiaip 

, ar kitaip rišusi su grynai mate- 
'”“’*riale arba medžiagine puse.

Stambesnes sumas pinigų į 
/Lietuvą perkėlė “Amerikos 

Liet-Prekybos B-vė,“ “Lietu- 
Vos Atstatymo B-vė,“ “ Rū- 

. has/’ “Lietuvos, Žemės Ban- 
kas A’ Apie kitas organizaci- 

- jas ar jos kiek pinigų į Lietu
vą inešė ar ne, Lietuvoje ne
teko girdėt... “ Lietuvos Že-
mes“Mxnkas” kiek girdėt Kau- 

*ne yižL prisidėjęs rodos su 2,- 
000,000 auksini/ prie “Ūkio 
Banko” ir su 1,000,000 auksinų 
prie “Prekybos ir Pramonės 
Banko.“ Tie pinigai tenai bu
vo indėti kuomet auksino kur
sas buvo geras, bet auksinui 
Imtus ir iš tų pinigų liko teip 

■ sakant... tiktai... šnipšt... ke-
. 11 šimteliai litų.

:* Nors iš tų pinigų kaip ir nie
ko neliko, bet savo laiku jais 
labai sustiprinta tų bankų ka- 

.^pitalau -kas be abejo labai 
daug prisidėjo prie tų. bankų į-' 
Sigalėjimo ir bendrai prie Lie-
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i tuvos ekonominės padėties su-
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** Įa4 beręįkąlo kaimynas

.toaf ifeMęs opie ji 
įššišoke Svirp- 

tienė. --sūtot 
Ir yįštįsšsųKpūsi, -;
| Tįiarfarpų ^einnpįnkf $r 
MHąrĮapIektdpiyniis, lepuinW 
kas riiįčiįi ! pažvelgi mvp

.DpgaBaų,’ lyg nieko 
nebuvus,pridūrė:

Duolf, Dieve, kad tik ne
būtų ant blogo! . ’

&3kių gyvulių. nerašysi
me. Todėl kaimynai gali lai* 
kyti nųmie‘kaip vištas, taip ir 
arklius, karves, grūdas iv ki* 
tus daiktus* Dėl 
nėra ko bijotis, nes apdrau
džiant namus reikia juos nuv 
tnoti, apspręsti Vertę, o dabar 
to nedaromu.

—- Nuje, nuje! — lyg patvir
tinąTarškalas.

Tuo tarpu seimininkė lydi* 
ma nekuriu savo vaikų, išėjo 
ar, kad pranešus sužinotą, ar 
kitais tikslais* Viduje likosi 
Mikėnas, Tarškalas ir Svirp
lys, kurie kalbėjosi apie blogiį 
laiką suėmimui vasarojo, apie 
rugnj sėjimą ir apie ūkės rei* 
kalus. Saulei užšileidus brėkš
ma savo pajuodusiomis akimis 
žvelgi prigimtin. Tarškalas jau 
rengčsi eiti namo. Pagaliau, 
Siisįfatęs SU Mikėnu pradėti 
anksti darbą, apleido Svirplio 
namsti.

Viduje likosi šeimininkas, 
Mikėnas ir dvi žingeidesni tai
kiu. Tarpe Mikėno ir šeiminiu- 

, Bekal-

$immt paklaus
apį# W gintojo 

d&a 
Šiandienmmm upui, pfadiljd 
pasakoti. Pasirodė, kad ‘ da- 
jbnrtlniK ieimininkiu nesąs vie
nas tos. žemės valdovu,, bet esą 
brolių Ir šešetą, burk dellai 
"brolio $gesb tarnauja. Todėl 
dabar imp ir gyvenąs/ Taršba< 
lui dar tebepasakojant juodu 
priėjo kitą kiemą.

$įilig Išlaukinės išvaizdus 
neutr-ode geresnis. Bet čia 
jiems dar neįėjus kieman juos 
pasitiko nedidelis šunelis savo 
balsu ir kėli vaikai, kurie iširi* 
šę iš priemenes galvas vėl pa* 
sislepė. Viduje rado šeiminin
ką ir taip prasidėjo darbas. 
Nuolatinis Mikėno klausinėji
mas vardų, metų ir t. t. sutei
kė. šeiminhikm daug vargo; nes 
ncpamefuint ieškok motinos, 
kuri pasakys ar tai Vincuko ar 
tai Praniuko metus. Darbui 
pasibaigus šeimininkas nusi
braukė rankove pasipylusį ant 
kaktos prakaitą ir paklausė:

— Pasakykite, juk tamstos 
žinote, kode! yra tie surašinėji' 
■mat Mano protft, ar nebus tik 
‘1 striu'l i avos, ’ ’ arba užties mo-“ 
lieti “padiegus” kaip, kad bu* 
vo vokiečių valdymo metais.

— Bet mes juk nematuojame 
namų, kaip tai daroma ap
draudžiant. Mums nurodyta 

“Užrašyti ir mirusius Šią naktį 
po vidurnakčiu. Tas- vėl paro
do, kad nieko blogo nebus. 
i — Kiti sako, kad rašoimų 
kad atiduoti “paliokams” —t 
vėl klausė šeimininkas.

— Tai beprasmiai prasiiha* 
nymai, nes mes su lenkais e- 
same ne geruose santykiuose, 
bet bloguose ir todėl nemano
ma atiduoti jiems ir kitą. xlalį 
krašto; bet norima atsiimti už- 
imtą, — kalbėjo eidamas su 
Tarškalu iš kiemo W<ęnks.

(Bus daugiau); • . .

je ęsąpčlų apiifti^bių -Mta 
ir neišlaikę, konkurencijos iš 
žydų puses, pradėjo aplęipti... 
/ Daug prieito prisidėjo nesu- 
sitarinio. dvasia: Jei kur stisL 
eidavo du Amerikos įstaijgų ve
dėju, tai jau trdrias jų draugas 
būdavo arba vienas kitu neuž* 
^įtikėjimas rta ’ pavydas ir 
niekuomet negalėjo prieiti prie 
bent kokio koordinuoto veikt- 
men

ToliaaK Lietuvos, lietuviai.' 
seni bizniuose Rusijoje ar net 
ir Lietuvoje dantis parėdė viL 
kai, veik1 visuomet amerikie
čius susivarydavo į savo pink
lių bučių, ir ne kartą ne tik ką 
išnaudodavo, bet dar mininke 
paskleišdavo gandus, kad ame
rikiečiai kvaili,-ir kad jų visas 
biznis galų gale pereis Į gud
resniu rankas. iŠ to kildavo 
lietuviuose nepasitikėjimas a- 
merikiečių vedamomis įstaigo- 
nūs Ir t. t. (> pati visusvar- 
biausioji priežastis amerikiečių 
nepasisekimams buvo neturėji
mas ar neprisilaikymas tam 
tikro pieno savo veikime h1 per
daug plačiai sklaidymasi.

Dabar jau ir amerikiečiai 
daug ko Lietuvoje .bent apičiu- 
poms pramoko ir išgudreję ap
sitvarkė bet praeities klaidos 
labai atsiliepė į jų kapitalų sto- 

’ vi...
? s. Vienok ar mes šiaip dąlyką 

imsime ar kitaip, amerikiečių 
organizuotas kapitalas labai 
žymiai prigelbėjo Lietuvos e- 
konorninio stovio stiprinimui. 
O tie kurie tuos kapitalus su
dėjo padarė labai naudingą ir 
pageidaujamą Lietuvai para
mą. Jei tie kapitalai savo šė- 
rininkams neatnešė tiek naudos 
Įdek tikėtasi tai iš dalios kal
tos lūutopoje pokarinės aplin
kybės, iš dalies amerikiečių or- 
gmiizAcijų. vedėjai Uvą^bo.^. 
o iš dalies, it patys šėrininkai 
kam pernašai savo .kapitalą. 
kontroliavo ir kontroliuoja.

Aš tikiu kad per kokį portį 
metų amerikiečių organizaci
jos esančios Lietuvoje dikčiai 
sustiprės ir galės mokėt atatin
kamus dividendus savo šėrinin- 
kanis, ir kad tas šėrininkų su
lietas kapitalas nors yra kaip 
kuriose organizacijose daugiau 
ar mažiau sumažėjęs, aptirpęs, 
ar kartais net valdybos ar vtT- 
dėjippelių apgraužtas, bet dar 
nėra visiškai dingęs.

.Daugiaurtegul lieka kitam 
kartui. '
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nrai j- Wus] Tartliihiik Tuo&u y**
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kt».. .f’rią’šito^ipMąknrini^jo aįt 
gavau tamstid buveinę* ’

Vietoj atsakymo Malimą 
pakilo ir iššoko fiĮ ratų* 
iiatt prabilo! ’

— KntĮangi čįą yra vežėjo 
namai todėl tegu ir važiuoją. 
Dėl tokio trmnprtelio nerdlria 
hetęikaKngui taryti atkilų.

— Dar čia palengvinimų! 
burbėjo lipdamas iš ratų Turš* 
kalas. Ir taip jiems gerai, 
kad hl‘ręikia ištisą dieną va
žiuoti.

Tarškalui išlipus* vežėjas 
pasuko namų link arklius. Mi* 
kėlias su Tarškalu nužingsnia
vo tylėdama linkui Svirplio fi- 
■kio. Uąl *TarŠkalut nepatikę 
Mikėno įsikišimas į reikalus su 
vežėju. Taip juodu prisiarti
no prie Svirpliu namų. Iš to
lo juos pą&itiko Šltnės savo bal
sais. ,

Greitai ateiviai suėjo į Svirp* 
lio pirkią. Viduje juos pasiti
ko šeimininkai ir penketas nia* 
žų vaikų. Šeimininkai sodiną 
svečius, o vaikai nenuleisdaF 
mi akių | juos žiūrėjo.

Kambarys, kuriame radosi 
ateiviai, buvo jaukus. Gale 
stovėjo stalelis apdėtas puo/ . _ ...
Sianeinis kumbiuį daiktais. lcalba-
Virš stato kabojo prie sienoslbant nepasijuto* kad jau prisi- 
prisiglaudęs veidrodis, kuris artino vakarienė, ir šeįuiinnikė- 
rodė tikri, atvsfodft pdpuoiušio paprašS jiUĮŠ prie stalo. Pava- 
jo akysna. Sale veidrodžio ka, Utarieniavus šeimininkai apri
bojo fotografijos ir paveiksią!,. 4o Mikėno , kambarį palikdami 
Languose stovėjo išstatytos gė. Lfl poilsini.

Ies^ kurios,siuntė lengvą Wa-| .
ipąi . • : . č . . * f . .

§večiaink's,usedus , šeiminiii* I.’^į1’ J/??8?".tebelaiko ąpgobji- 
kas irgi atsisėdo', o jttodtt šydu, kąi Mi- ■
apsupta savo’ mažų Valitii sto- | pkhndd. Mat, nau-
vėjo. prisiglaudusi prie sienos. |.Janie^^J^nttegas tiek ne i- 
Seimininkai pasižiūrėjo j vie-r?tt*’ ^?v.° besirengiąs . veltis, ū 
nas kitą, lyg duodami kotriūs Wt nebuvo J<o veiktu
ženklus. Paguliau,Šeimininke, Fes*u Wteiyezė nei yie-
lvdima keturiu mažų vaikų ap- r10S knygutes, o, be tojsmdm- 
lėido kaiubari tlJ miegamus seimininkus ir

Viduje litai Mikėnas, Tai*-U vaikį* / Tąriel paskendo 

kalas, šehnininkaš ir vienas jo jumis kartu dzmu-
vaiku, lmris nenuleisdamaąk’81 * ^'«^us Mi-

akių žiūrėjo į surašinėtoją-f f 
Tarpe Tarškalo ėjo pasikalbČ- M?^’ .^e^ms sei-

Ijimas, o Mikėnas rinko IŠpap-Pnilimkl.llie^ 
. 2 bepusryeiaujant atėjo Tarska-

Į las. 
Į bėjo ir išėjo surąšinėt, 
Į Ūjo; kaip Sakoma, nosies 
Į tiesumu. Pirmiausiai -užsuko į 
lant kalnelio stovintį ūkį. Ma- 
[tėsi penki trobesiai, bet nė vie- 
I pas neatrodė geras, nes vienam 
trūko stogo, o kitam ir sienų 
stokojo. , Kieme jų nepasitiko 

[nei šuva. Todėl rainiu būdu

j kūnas vos išsiteko^ nors jis ir 
risti, ligai prašyti netikėjo, Lcs‘ek8 Pu^“g? “et.ro k?* 
nes juodu buto be pietę o sau- kals Viloje pr<e
IS jau visiškai buvo pakrypu- H“* T?1“ 

si vakaruosna. Todėl g^ititt 
pradėjo tuštini lėkštes pri- krautas Varškį pieno stikli- bas «*«*« >

$es.
Laike valgymo abu šeiinininr 

kai kaž ką . tarp savęs šneįejo.] 
Pakiliau šeimininkę paklausė J 

-L-ČIa b'Uvo‘4th^į,daug.Wį‘ 
mynų ldaūsMš apie sur^U^i*ĮB 
nią. Visi rūpinasi,, ar tik ne- f | 
bus rašomi gyvuliai, , padargai 
ir kitas turtas. Jeigu taį^ rU-f/ 
šote, tui ar nežinote ant ko ta|| 
gali Išeiti. Kąd tįk neuždėtųtl 
^straclmvas*’ mįba “padlo- 
gus.” ’ \ N

— Nereikią klausyti* įvairių į J 
prasimanyto jų, kurie mėgsta! 
Iš adatos vežimą priskaldyti, h 
♦tuk buvd .išlipinti pi^ieMmai, H 
kad žntonėfe nesibijotų to suw*|l 
ŠbiejiiM. Be. to bfes terašysi* H 
ta imujiesj/ jų verslą,; riinbe*Įį 
sius, tarnavusius pasauliniame, f j

— 4«U ir susirinkę,— 
lo vytesnios klW« 
tas Antanas Mikėnas į snririn* 
tanus ties valsčiumi draugus.

Labus!labas!
, — Kame buvai užvirtęs, kad'
ligsiorneaiėjatž lyg žiageį^ 
dtfudamas paklausė jaunas 
draugas Pranas!

Jaunas tebesi ir todėl tau 
nepravartu viską žinoti! ■— už
sipuolė su/ gerai apdygusia 
barzda Juozns.

Teisybė, kad nereikalin
ga daug; žinoti, nes patarlė sa
ko: “daug žinosi, greitai pa
sensi*1 — lyg patvirtino Pet
ras. J

Mes juk atėjom ne spren
dimui kiek kurifim reikia žino
ti, kiek pažiūrėti skirtų mūsų 
išvažinėjimui padvadų, — per
trauke užvestą kalba Mikėnas.

— Bet kelios tėra ir ne viena 
Skirtų, — kalbėjo Pet-11 
ii ‘ - 1 i . I s

iš 'mums i
ras nuodydamas padvadų pu
sėn.

— Kad mes atėjom, tai mū
siškių nėra, o kurie neatėjo, 
tai jų ir padvądos senai laukia 
— patvirtino Mikėnas.

— Žiūrėkit! Viena padvada 
jau atvažiuoja, Gal bus ir mū
siškė — bylojo Pranas žiūrėda
mas į atvažiuojantį.

Tuo tarpu padvada prisiar
tino. Vežėjas aprūpinęs ark
lius pašaru prisiartino prie su
rašinėtojų būrelio ir paklausė 
ar nežiną kas važiuosiąs į N. 
kalnią.

.4.

Aš esu tuo kaltininku -*-
> . • « • 1 , .

atsiliepė Mikėnas. — Qal galė
sime tuojau ria^iuoti," nes aš ešm 
pasirengęs. Bet seniūnas ar y- 
ra l . »

— Ten pas valsčių stovi, — 
pratarė prisiąrtihęs žmogus.

— Pasikalbėkit su juo, $ųaš 
tuojau atsinešiu reikalingus 
daiktus ir galėsime važiuoti.

& *
«&

Praslinkus nekuriam laikui 
Mikėnas apleido miestą. Te
kiniai atsimušdami į bruką, lyg 
pykdami barškėjo. . Bet’ kuo
met išriedėjo ant vieškelio, tai 
lyg atsipeikėję apsibėrė dulkė
mis ir pasileido rietėti, lyg 
stengdamies viens Įritą pra
lenkti.

Pačiame vežimo gale sėdėjo 
Mikėnas su vidutinio amžiaus, 
ir išblyškusio yeido žmogumi, 
kuris buvo N. kaimo seniūnas 
Tarškalas.

Jiems važiuojant pro šalį 
slinko ar nuogi, ar pasipuošę 
kupetomis javų laukai. Kar
tais pasirodydavo blizgąs ma
žo upelio paviršius. Nors Mi
kėnas ir-norėjo skrajoti aki
mis po klonius, pievas, dirvas, 
bet tai trukdė Tarškalas it ve
žėjas savo klausimais.

Baigėsi vieškelis ir prasidė
jo. vadinamieji, šunkeliai. Ke
liaujant naujais keliais keliavi
mo būdas pasunkėjo, .nes ark
liai nespėjo ištraukti ratij. iš 
vienos pelkės, kaip tie atsidur
davo kitoj. Tekinių atsimuši
mas į akmenis gerokai išjudin- 
davo sėdinčiuosius. Tuo laiku 
ir Tarškalas su vežėju nustojo 
klausinėję.

Atsiradus geresniam keliui, 
klausinėjimai atsinaujino.

— Jau prasidėjo ir mūsų kai

kuris daugiau finansuoja ir at 
t lieka reikalus “Nemuno,’ 
“Dubysos” ir “Ringuvos.’ 
Tos visos organizacijos daug 

> maž viena kitą palaiko.. . I
to'kapitalo yra naudos Lietu
vai, nors Lietuvoje kalbų ne
trūksta ir tokių, būk. tai kaip 
kurie tų organizacijų šulai esą 
gan'dildąs sumas sunaudoję 
saviems reikalams, bet kiek 
tuose ganduose yra teisybės ar 

•melo, tai gal tik ateitis teparo
dys, teip pat apie didumą jų 
inešto į Lietuvą kapitalo ir-gi 
ne vienaip kalbama.

“Amerikos Lietuvių Preky
bos B-vė” taip pat Lietuvoje y- 
ra sutvėrusi iš savęs kelias ats
kiras savvstovias šakas... A- v
merikos Lietuvių Prekybos 
A kc inę B- vę, “ “ Lietuvos 
Tarptautinį Banką,“ “Egą“ 
Šiauliuose elektros gaminimo 
akcinę bendrovę. Teip-gi 
‘ ‘ Ta rptautmis Bankas ’ ’ turi 
didžiumą akcijų ir “Audimo 
Bendrovės'' arba ‘‘Amerikos 
Lietuvos Audimo Korporaci
jos. ’ ’ šitos visos organizacijos 
teip pat viena kitą palaiko ir 
remia kaip savos savą. “A- 
merikos Lietuvių Prekybos 
Akcinė B-vė“ ir kitos čia pas
kiau paminėtos organizacijos 
turbūt apie savę daugiau turi 
sukėlusios įvairių įvairiausių 
kalbų <įeito kad labai plačiai 
veika. Turėjo daug pritarėjų 
ir daug priešų teip kaip pa
prastai esti su tais kurie dau
giau bruzda.

Visų tų įstaigų bendra gero
ji pusė yra ta. kad susitvėrus 
Lietuvos valstybei, pargrįžtan
ti iš kitų kraštų o labiausiai iš 
Rusijos bolševikų apipešti pus
plikiai specialistai inteligentai 
gaudavo tuojaus jose užsiėmi
mo ir pragyvenimą pasidary
davo kol toliaus ką geresnio su
sirasdavo. Daugių daugiauisa 
įvairių inteligentų ir inteligen
čių darbminkij ir dalininkių 
perėję yra per “Amerikos Lie
tuvių Prek. B-vę” dėlto kad ji 
plačiai veikė, bet daug jų perė
jo ir per kitas amerikiečių į- 
steigtas įstaigas. Ųž tą tjo 1 
žmonės ir dabar amerikiečiuins 
yru dėkingi... ir tos organiza
cijas reikale paremia ir palai
ko. * • ,

Be abejo, su tokiais kapitu-
M k k • ‘ . M ’ - - «
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PRANEŠIMAS
& Vyčių H. Y, ir N. J. Apskrf, 

čio doiiiei. .•

F. Virakas.

štiprinimo.

“Rūbas. ” kriaučių bendro- 
vė turi Kaune įsteigusi dirbtu
vę, kur rūbus siuva valdžios į- 
Štaigoms ir šiaip žmonėms. Te-

■ Ūki dirba apie 100 kriaučių, 
kartais daugiau, kartais ma-

* žiau, tas nuo to priklauso kaip 
daug turi užsakymų. Darbas 

’ vedamas Amerikos sistema.
*Teip pat “ Rūbas“ turi elek- 

; tvos gaminimo stotį Tauragėje, 
kur mano įsteigti audimo fab
rikų. Kiek ištikrųjją jų kapi1 
tttlo Lietuvoje yra inešta, nete
ku girdėt, bet jų veikiama ga- 
na naudingas Lietuvos dabar
čiai ir ateičiai darbas.

: . rtAtstatymo B-vė” Lietuvo
je tiesink kaipo tokia nieko ne- 
vejkiay bet jos kapitalų pagel- 
bu yra, -sutverta “Nemunas,” 
Dubysa,” “Ringu va,” kur 
bene tik “Atstatymo B-tf^ ir 
yra stambiausiu akcininlnro- 
ba šėrininku. * ‘ Nemunas* ’’
pardavinėja, taiso ir'perdirbi
nėja ūkio mašinas ir kitus prie 
ūlrip’ir'dirbtuvių reikalingus litis, visos tos organizacijos 
dalyta ir įrankius. “Ringu- gidė jo padaryt Lietuvoje daug 
va” supirkinėja semeiris ir dir- daugiau naudos ir Lietuvai iv 
ha iš.jų aliejų. > i “Dubysa’ ’ šit* savo1 Šėribinkams amerilde- 
jdrkinėja ir pardavinėju P*e- etoms, bet čia kaip tik ir y$u 
kės* Dar' “ Atstatymo B-vew rita nelainfės kamienus, kad 
'daug įmi prisidėjusi pine suor- amerikiečiai, vedėjai (nevistm\ 
'gmiiavimo “Kredito Banko/* mot norėjo ir nuwpdniet mp-

nėja ūkio mašinas ir kitus prie

Redakcijos prierašas. Ben
drovių šėrininkai jau senai pa
matė, kad bendrovių steigėjai 
juos apvylė, kad bendrovės to
li gražu neatsiekė to, ką šėri- 
ninkams žadėjo. Jau senai 
“Darbininke“ imta nurodinė- 
ti, kad kapitalo kėlimas kapi
talistiniu būdu Lietuvai at- 
steigti buvo netikęs, kad tą 
reikėjo daryti kooperatyviu 
Judu. Teeinu, tariamės .jie 
pro šalį bus skaitytojams gauti 
žinių apie tų pačių bendrovių 
veikimą iš po plunksnos gerai 
“Darbininko” skaitytojams ži
nomo rašytojo.

Ukrainos trys kdperaėijos 
centrai (Didmemj s-ga, Ž. Ū. 
\op. S-ga ir Kred. Kop. Ban- 
tas) įsteigė Londone savo 
agentūrą su 30,000 sV. stori, pa
matinio kapitalo. Biuras ran
dasi Husu “Centrosojuzo” na
muose.

■ 1 * '

Sidės 2 vai. po pietų.' Laikąs 
jau pradėti rengtis prie šro su
važiavimo. Išrinkite delegates 
į tą suvažiavimą, -

Alena V. Kneižiopė, 
A* L, R. K., Moterių Sąjun* 

m. (Motinų dienoje) gos Mnss ir
. ....................... Raštini!^.

Čio suvaži&vinias—
fšvaiiliayiftias*,,

A., L. B, K. Moterių Sąjun- 
; :gop-Mm ir Maipo apskričio 

suvažiavimas įvyks gegužės 11 

^Vorc^aer, Sesijos pra-
\ f

•kės lapus ruošdamos rytojaus 
dienai.

Kieme nuolat pasirodydavo 
ar vienas ar kitas žmogus. Ma
tytis, kad tai ateidavo iš kai
mynų, nes šunės nuolat ar tai 
smarkiau ar tai lėčiau užsiput- 
davo pasirodžiusi. 
' Pagaliau, Į kambarį, kur] 
radosi atkeliavusieji; šeiminiu* | 
kė atnešė užkandį. Paruošus . , _ . ... . ...stalo abu šeimininkai kvietėfeleke lrS*5Ll u faoja 

Mikėną ir Tarškalą pasistip-

Todėl dabar Įtiek susku-

Mūsų apskričio suvažiavi
mas įvyks 4 d. gegužio, 1924 
m.' 3 vai. po piet, National Sa
lėje ant kampo Cliuton ir 
Willow Avė., Maspetli, N. Y.

Gerbiamieji yeikėjai ir ger
biamosios kuopos, šis mūsų su
važiavimas turėtų būti vienas 
iš didžiausių mūsų istorinio 
gyvavimo, nes bus daug svar
bių dalykų, kuriuos reikės ga
lutinai nuspręsti.

Valdyba.

nes juodu buvo be pietų. o sau-

ine būta šėjmniįnko ir dvięjų 
samdytų;- Dabar ateivai vėl 
traukė toliau.

4

Sėklos nukentėjusiems šiau
rės Lietuvos ūkininkams btis 
duodamos be skirtumo, kurie 
bus užsirašę valsčių valdybose 
ar' vietos Ūkininkų Sąjungos 
skyriuose. Užsisakant sėklų 
reikės įmokėti 20 nuoš. užsaky
tų sėklų kainos. Likusioji su
ma bus atidėtu išsimokėti gale 
metų ir net pukelta sekantiems ; 
metams be procento. . Garan
tuot bus imama vekseliai su 
vekselio davėjo ir kaimyno pa
rašais.

. (Kauno “Vienybe”)
• . i t "■ -

r. .- r- '-..y

Gegužės Mėnuo I

v. . pavasario mėnuo, tai Per
tai ** pašvęstas pagerbimui pangaus Karaliė-

.gęhžį p^ripi savo

| ir tab
c taiilęo priedferinė įsigyti gražią gegužė* mėn. kiekvienai 
Į dienaf sMtymp knygutę. ’ ,

DARBININKAS
Bmdway> Soutti Boiton, Maia

« 'ir-

Maine Apskričio kare,— utsiliepe i-SefotfnbkMF' 36^

n

paklaikimą Mikėnas^
■ ‘'i .

■ 'ti

■t

1

$
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rti& pį Moja i- w?įdug& žinią‘visos O«- f

H Į*Aiitefr . .. t i*fi pagal fcs-huvąs ir iš Vienio,

spausdiną bendrai J jĮI

1’

, ii'į,"... L ,.<■ ,^>.^11,,, i,,..jį »

hittk PMi*r|ri* <«rbi

minirimlimj lenda iifldlmiiiffi va r Iresnio choro u>ąį|<«da[reu^8Lprie dŪriio jubiliejai įskaityti visięms čviiesniems|

*' *“** <*>• fru.' O«w. žmonėm

koiVrtairti, «gaTyj».esti dftUR praneži-lAvė To vąltąro Delnui eis MOką-l“’?1*.. ■**»» BW3ta’[vertų Tiį įiyMtt,tį^| įy Mdįm-MMHta. »Ptat|jta gtisinimų taiS-į .
MtaZ t^fetitata veltaųveft^ ir Vėb tuoj*, b* kitu,k, .<taug BMW.rj»v{» tartam 18 touomenes Svietam
JSąta^toSSS^ - ‘ įta vtapoinepė, tapė.' AM» dfe-

; - A- Momas SlSkąTW0,U” y‘*l ?*»®«l»i«A fe;*uroP* W«wta ttv4 “Karyj” Wfčla9i paveiksi*

. fhbt obėWijdš iy. Marijos 4<»rij fcmiiį. taria fegiiiią, apysaką* eilių, juo-
>. W tai paeita fe *Wir tt ’ ’ ■

r ‘ . Į < - (riamuš/ MltU dariigtąs Į *. i . i-
|W:. ’ voiiušiuntesbukietą. “Karys” apimsi juąnuoJ

,, v • , *"*i v .J Matas’Žūiua bil. 13d buvoat-3toti parodoje 7 d, gegu- menes tano lavinimu, paduori i 

LRKS. M-ta Snepoš moĮatai-« fMfcrtBk •J&llĮMojuJfi0- rtta da diūg sportų žinių iž Iiiptn-

viovsjawv#witaufeit^ėi Bu-l“0?. ■*** kur yrą. d»ng ja;l - u, . , . . ........ I > l

T

CkOMKIu>v

®»u«4o. ĄS rt»u Amcrike gir-1tart^m^fcDtt?®^* jSSTk®'‘tąSto, flOTintmčJtjrąSttJ,' kurie svarbu( MtTONŲIR

BKŪMKIŲ BVlIKATta.

ta

f... .. - s*

it Mrtrik* rrM«Mtawr*l* .

HkMUy.' ;

KU»l«a»rt»id*ulr>K 
yrkitiMM tyTMr' 

rtafc* t*taya«l ir u«tal 
ir imi JMIba*, IMI tai 
yta UybM. Inuf- !«•' 
ririr rtrUbritadr Juk**' 

urylata ttvW.lr. 
į|f*v**Įar m

I
_ _______ r ____t _ r .^ ^jCkAlPSNlŠ■(& - 

vio vėjau# VMB* IkSėj^gįta gttrt ir____________M^^/'?****** "(sitale, kos ir užsienio ir todėl jis būti- (®“» o»°« Mrtta.ta
■ w skelbtame, kB<t nžsibd^ ba-F®®®’,k»’P L^n^į .xMlike &. Naatten mraHril . .. ... I -**

hnidžio 26 d,, 1924 m. Iš priešas- Į • Wuovią tarpe. Visi juda, tau- 
ties ueprisiuntimo vis® knygttėių.Į ta> l,ct MVtaiiinlai ir nevienodas 
atidėjome .2 savaites, būtent auti P^^mes turi ir krutėjime. Via- 
gegužio 10 d., 1924, Ūerbtainieji, s® «* rtudoa ta tautai,-

malonėkite sugrąžinti knygutes.
' Komisija:

J. iereika,
J. ŠikŽuitiSi
V. Antuliš.

OLEVELAND, OHIO.

na-Šįuomi pranešu L. D. K. S. 
į’iams .51 kuopos kad mėnesinis Su- 
sirintdmas atsibus 8 dieną,, gegužio'' 
Lietuvių Svetainėj. Visi nariai y- 
ra prašomi atsilankyti ir užsimo
kėti savo duokles kurie jau esate 

\ seniai jas užtraukę, uos kitaip tu- 
"■* rėš laikraštis būt sulaikytas. Po

draug visi nariai turėtų daugintis 
lankytis į kuopos susirinkimus, 
nes tokiu būdu sudemoralizuojat 
pačią kuopą ir atiinat energiją 
Valdybai. Tankiai matosi laikraš
tyj kad vienur ar kitur nusiskun
džia kad valdyba yra neveikli. 
Bet tankiai tas neveiklumas gal 
paeina ne iŠ kaltės valdybos, bet 

’ iš neveiklumo ąačių kuopos narių. 
1 Kadangi valdyba be pagalbos na

rių kad ir voikliiusia būtų’ vienok i

[ rinkta apie $12.00. 
F ’

I taip-gi ir bažnyčiai, o kiti tai sau 
t ant gėdos ir nesveikatos. Taip 
put net ir tautai padaro gedą, 

Į Gal nei Vienoj kitoj kolionijoj ne- 
[ra tokio smarkaus vcikimdkhip.. 
[MonteUoj* Katalikai taip tvirtai į s‘ 
laikos, it tvirta armija; O armija j 
be gero vado negali gerai “ir tvirti 
tai būt, jei neturi tam tikro vado. [ 
O jei vadas gabus ir išmintingas, I 
tai tos armijos niekas negali su-1 
laužyt ir apgalėt. Ot kai sykis. I1

> »,4p«VM*U VV I ’■* ’ t V’

Bet tik labai Iiko Sv- parapijoj .- • f .< u _ Irielrinonftml
A A v . «... ^EfebietOšdrria visos kitos konri*1®1 reikalingas Kiekviemuą ^.larfot kokia pienų.peniam, kieto

gailą, kad suvisai mažai publikos F’Luomtosur ja,.. visos Lportinh!^ Sporto skyrių įv^iiam kūdikiai reikia duoti, penint iš
IBuvo atsilanko Atiku buvo | Stitucijas neemaiiiė, vėliavas įsai- į ■*. / įbuhkos, dar kitų valgiui? apelsino snn-'Z*Jir po “KtayĮ" .veda uportoinkai-h^^ntl rekomenduoją pn-me!- 

[■ Mūsų kun. J, Valantfejus buvo p1*9* dfetai gatHnh Šlčihį, p^UpeeiąlistaL Apelsino smiIm. Rudiwi suka-,

labai apsirgęs prie^lykas^^^^ KS

sirgo kad^iiet nei mišių negalėjo P“ūb susrtvste musą dori vyrai šv. ątsųko į klmisnnus. * miegtAsti lygiu kiekiu virinto "vam*
i & t . & ■ vi ... . •' ■■*• .. hW w sykį i di^ną pim vatesm

“KftTys” ‘savo motimanis|Wpsii!Wi dWuk: kiekį ikt jau,duodi 
, * ' • .3, j /.a tvaikui neitinfežtą suiJkųpuĘgs kpelsi-pręmimeratonams duodA1 do- į„(>. t™ davimas galima tęsti iki ku- 

vanai priedą gražų, spalvuotą Jfkis ^rtt gal5s valsyti II’ kitokiu vai- 
’ . • <. *rr i Ti-r-rr -tr irninv A* r SIU* ,

įtaikyti.’ Art Velytai psw«ik« riKataBneta, • Wn*f«' patrono, 
'pats klebonas laike pirmąsias mi-|ttaaiijfipį- ptf JtHrtSUs-Vėliava, tai-

, ‘ į ri.su viršmineta moterų draugija 
5Fįat’ pątsJ W dalyviamą parodoje. Maldos 

Apašt., Pranciškaus Brolija, ide- 
Stffttt ar'TY IOWA ■ I,Ws kiwlws d®1™ kua
Siuva uit w» aU yr > , vhwadilW sOėMuią dorą veikė-

BalandŽio 23 d; ceredpje, buvo P^griba, jGėguzio 22 d^!921

įsą gerb, klebonas Jurgis., Tai-giR. K. skyrių.
šv< Cieilijos choras, pagej’bimui [ Wcvūi, tčvui Bučiui, kad mes 

J’įsavo mylimo klebono ant vardo Į ^ndientt galime stoti visi katali- 
Idienos, surengė puikią Vakarienę ir dirbti bendrai.

su įvairia programa. Į 4sa*
Visiems nariams-ems susirinkus —- —-------—-r*------------------------

*"■ I *
paskirtame laike, visi pradėjo • f f V 'i n V O! J 
dirbti kiekvienas savo paskirtą [, It R H I V
darbu: Viepi stalus pnožė, o kitos Kata rū^uolatos-sekti mūs 
kultntaje-valgius gamins. Kada TčVyn6s reikalaS( tas
jau viskas buvo prirengta, sta ai L „jjįjįjgjį,,, 1924 metams metams 2 dol. 50e. pusei metų f 
papuoštigėlėmis, tą«ka. j A W «.

[ir “speeial” kėdė dėl gerk. klebOi-įjjt ,9
* Ino papuošta gyvomis gėleinĖš ta-į - Adresas: Kaunas, Nepriklau-
’'|da visi už fttoastmaste?į”'išrin- “Karys1’ rąšo įvairiais Lie- somybės Aikštę “Kario’? Re-[ 

ko p. A&edelį kuriam^nutarėir ttivos.falais ir dMRjija.
_ _ - - i v* I g. ..'r . 'I - v‘ ’ .. I

Jialkio s
Hvkžlai pagaminto kalkinio 

galiniu gauti uptieko.se, Padar 
mulą, gi yra sekanti: prUMfc 
gesintą kalkių (gaunama a 
kvortą svirinto ar distiliuoto v 
užkorkuok fa? stipriai sopink 
kią į valandą. Lttf. kalkini xm 
dugne m po iHHaiondij nuplik 
5ans vaistų skystimų į Svarų ką 
užkokrkuok stiklu.- Laikyk 8a 
toje, gerai uJikorlruotų.

Vartojant kalinį vandenį, 
vienų šaukštelį prie kiekvienu 
mo per pirmų savaite, o pa»kuf 
liekai didink-kiekį, Jei reikalą* 
duosi Vaikui penktus šliukštelimi 
ylenų teykį Iki dvylikto mCoeniOk

Vartojant kalkinį vantienį?re 
7.1au vartoti virinto vimdomi, 
džlul, jėi sakoma, kad 12 minėsią 
ąliklul reikalinga šešių šauHituką 
tfausuoto piene prie 7 Uncijų 
vandens, o jus norite duoti 5 
Ims kalkinio vandens, lai-vIeM* 
eljų virinto vandens jus linkite 
a vieno, uncija susidarys 18 $-1* 
kų kalkinio vandens, taip, kad 
dona vistięk bus 7 uncijos. ‘

Ar tava kūdikisyerkla? ArjU ni 
vuotas ir neramus- Jei taip, tai ii 
klausia maistas nesutinka su juo. '.X

■ netigli žindyti savo kūdikio, arba ja* j 
netnrpstit Iš krupių-pieno, duok jiį 
Borden's Uagle Pienų ratiistų, Mnį 
pasekmingai Išauklėjo šimtus tttkąt#L 
Šų kūdikių. Ir Ipngvat sutAlHOMtfl^

■ tik pridedant virintu vandens 
rpdynius. Per 65 metus mtlMft fflH 
.vinėjo Eagle. Pienų, kaipo fflilžInuMft 
šhlkatos dovanų sąyo kūdikiams. <3> 
dyto jai jį rekamenduo  ja viUkams, icuw 
sirguliuoja'Ir silpni, kadangi ji» Iea> 
viii suvfrškomas Ir teikia pilnnčiauąl 
sotinrnj. *
Htiftityk sltiios st^psiilu^ Ietis 

ir pasidėk ateistai;
- ' '4 ,

, £*. -Ąį.

sieninį KARIŲ KALENTO- 
RUT 1924 metams. Kalendo
rius ddilininko Jomanto darbo, 
papuoštas D. L. K. Vytauto 
portretu, kitais paveikslais ir 
surašyti jame žymesnieji lietu
vių ginklo nugalėjimai nuo pat 
senovės ligi šią dienų.

4 4 Karyj ’ * bendradarbiauja
daug įvairią rašytoją, moksli-

. v ■■

AvižiniKąŠėr*-? Kjtlla kądiktdl su
kanku penki infineslttl, pridėk prie kiek
vieno penėjimo po šaukštukų avižines 
košeles. Laipsniškai didink kiekį iki 
duosi valkui kiekvienų sykį po tris 
Šaukštelius .avižinių įriittif košplės, kad 
padarius tų košele, paimk keturias un
cijas oatmeal prie kiekvienos pnintės 
vandens. Virink viską diibeltuvąnie 
puode tris valandas; pridėliok tiek va n
denio, kad pasibaigus virimui, gautu
mei skystų košele. Kol ji šiltu,,jjer- 

’ leisk per koštuvų, ir atvėsink. Tų ko
šele galima duoti iki vaikus galės val

gyti gerai išvirintus’ kitus javus.
—-      -f. ■ ■ - -■  -■ ----

pastaruoju laiku Ukrainos 
koperacijd toli pažengė pir
myn, organizuoja cukraus ga
mybą, ima į savo rankas eks
portą. Per 1923. m. Išvežė 
Anglijon 2000 dėžių’ kiaušinių. <

Jurgių diena, , o kaip sykis ir mu- m- P™* B^ys
. _ _ _ . _' . . t A T. T» Ačiū

Montello katalikai ir turi tam va
dą, tai yra gerbiamą kun. kleb. Jo
ną švagždi, kuris dirba su parapi- 
■onais kartu ir kokiam reikale 
svarbiam.

Klebonas po Velykų kogreičiatv [ 
sin ėmės už darbo kas link parko 
kurį skubinamės aptverti prieš 30 
d. gegužio. Pafapijoiiys klebono 

[klauso ir kožnas paskirtą darbą 
[dirba. Kas subata visi parapijų* 
įnys kaip vienas eina dirbt. Kle
bonas visuomet pirmas, raginda
mas kitus pats vis daugiau dar
buojas. Kataliką sakysime šulais k 
Įy» Ata osmtnys: Mikota Atea-ri fe

f.yėstt jta u^'Kciiiį taittužiiį tat. p. | 

[K. Baranausku atvežė gerb. klc-Į 
boną su automobiliam. Gerb.į 
klebonui įžengus į sveikinę, vistas, 

[pagerbė savo įpylimą kleboną at-J 
[sistojimij ir dideliais aplodi$mcn- [ 
' tais. Tada p. A. Juodelis supa-

niūkų, poetų, sportininką ir t. 
t.

“Kalį” redaguoja majoras . 
P. RUSECKAS.

/‘Kario” kaina Amerikoj

t

ar ankščiau ar 'Vėliau turi rankas Ikiškas, .Tadas Kulolius, Jį Trai- į
* hmvičius, A. Tautkus, A. Aksti-K 

Inas, V. Pigaga, K. Rainis, J. 
Dūkštą, K. Peliaekas, K. Vaičių-1 
nas ir kiti keli šimtai, 
tvirtai ir pasiturinčiai.

1 rėmėjai kataliką, tai K. Oksas, F, 
Budreelds ir k. Mat MontcllosL. ; r. r,.

---------- -- - ------ - ... ,. [ ziudmo gerb. kleboną kokiam tiks- 
pasijusime daug tvirtesniais -kiek-1 MtalTkus tai 110 ki durnius gali [

[kur paverst tai nėr nei kalbos. [ 
Stovi vienybėj. Spaudos platin-i 
.tojais tai veikliausi visoj N. A. y-[ 
ra gerb. Jonus Jeskeliuvičius, Juo-1 
zas Daugeliavičius, M. Kamaudu- 
Iis ir panelė Ona. Kašėtaitė, kuri 
nenuilstančiai darbuojasi katalikų 
tarpe, o ypač katalikiškoj spau
dos dirvoj.

Vienas laisvainanelis sumanė 
pajuokt Velykų dieną. Mat įlin-

apleisti. Aš tiku kad visi sukru- 
sit energingiau dirbti u* no vienas 
nenorėsit paleisti teip brangaus 
laikraščio “Darbininko” iš savo 
rankų, ir ueapleisit tokios bran
gios darbininkų organizacijos. 
Mes visi stodami j bendrą darbą

viename mūsų užmanyme. Ir tuo
met padalysime daug didesni 
žingsnį, priė tobulesnio mums gy
venimo.

Fin. Rašt. Ad. Padegimas.

M. £« -* - j*- 'v^*-**; į.*..
. •
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Visi stovi 
Taip pat t

4

[Tui ši vakarienė ir visa programa i 
[yra surengta. Viską paaiškinęs, 
{paprašė gerb. kleboną užimti delj 
[jo parengtą vietą. Klebonui alsi-j 
įsėdus kėdėje tarp kvietką ir gėlių, 
p. M. Adamonienė pasakė gražias 
eiles pritaikytas dėl vardo dienosi 

[ir įteikė gražią,dovaną nuo choroI 
'puikią kolytą, “pocketbook” įtei-į 
kus dovaną, chorasLužtraukė **I1-| 
giausius Metus.” Sugiedojus ii-į 

i. giausius metus, p. A. Juodelis pęr-1 
įstatė kalbėti moksl. J. ZabulionįJ 
[kuris pasakė gražią prakalbėlę,Į 
[pritaikytą šiai iškilmei. -Po jo 
įkalbėjo gerb. varg. E. Šlapelis ir j 

................................[ sveikino 'gerb. kleboną su vardo | 
n įsigeisim n.................... jp žadėjo darbuotis dar daif-l

giauš dėl parapijos labo ateityje 
'Ant galo kalbėjo gerb. klebo

nas, ‘ širdingai dekuodamas varg. 
Ė. '^lapeliui ir visam cliortii ūž 
gražią dovaną, už surengimą pui-' 

| kios vakarienės ir viso progrąmo 
jo vardo dienoje, taip ir visiems 
atsilankiusiems uz jo pasveikini-

O močiute sengalvėlė, 
Vargužėlių kiek turėjai, 
Kol sūnelį užauginai! 
Kiek naktelių nemiegojai, 
Prie lopšelio prarymojai, 
Jį, sergantį, kai dauginai J

• u r

e
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NEW HAVEN, CONN.

Pasibaigus gavėnios laikui, vėl 
organizacijos pradėjo rengti pasi
linksminimo vakarus.

Gegužio 4 d. mūsą kolionijoj į-1 do Į skylę su koncertu. Tai manė, 
vyks A. L. R. K. Moterą Sąjungos I kad pajuoks bažnyčią ir kunigus. 
Couneeticat apskričio susivažiavi- Xu, girdi, katalikai bažnyčioj 
Inas. Sajungietės iš kalno rengia-1 Dievą bučiuoja ii* kelia iš numiru
si atstoves ii* svečius linksniai pri-[šių, 
imti.

Tą pati vakarą rengia didelę iš
kilmingą vakarienę, kari bus vie
na iš geriausią. Jau ne vieną 
kartą, žmonės kurie dalyvavo 
Moterų Sąjungos 33-čios kuopos 
refigtuose vakaruose turėjo progąlbagamš nepavyko. Mat turbūt vy-1 
patirti svetingumą ir draugišku- ras jau buvo numanęs, kad bus 
jną tos kuopos narių. | avantiūra. Tai didvyris kai šune-|

Tai-gi iškabto užkviėčiani visus j lis pradėjo prie svetimos moteries! . . m t
.. .. , .. < . , v mą n- pagerbimą. Taip pat ir gerb.
fiT.uiinnkvri nut vntio'imnno viibntno-1 lcmvbno "iM-uno +«Jir» »n™nr»J;t I ** .* •*

klebonas tokiu pat būdu .žadėjo 
visiems atsilyginti ateityje. Po 
klebono kalbai prasidėjo skani va
kariene. Laike vakarienės kad 

Įsmagiaus hūją-valįjyti, choras iš- 
| W4tERBUBY, domi; ’ tauri ai-

A, įdėjo 18 įvairią šluotelių, k. t. so-
( Praoitą kartą buvau biskutį pa- įhl> duotų, kvartetą ir iš įvairią 

ww. 0BJ™»>“Pta Metam ’Vyffllj kUopt.|to«Įta. PoVąį^ ytaigM-
■ ' ISj kartlį mėginsiu parašyti ajafih”“ tantamitos ir žaidė iki pat

Kviestame ta B apieljnkėa ke-|8v- paMpijes vhorį UitayiilrtM.
Itapijij svėrių ateilanltyti aut gUtauntaiij ta k#M» iawūu« tv«r- t ■ . M

yalfatlėtiės. Visi tilsit itžganėdin-Į ■' . Į T t tmvtMv vraatt
įi ' I * Pas mus neperseniai atvykusį . w»

v.arMOtthdiikui p. A. Alpk-Į Tęyo O’Reily jubiliejus.
■ ............ - .' - :sim, tai tiesą pasaldus, rado SttVi*į Le,. .;-... :/. /

qkIQ. I*** įpykusi elmrą ir podraug A< Ped skyriusWside-
'^.^7 ’ t įut laikui bėgantįjį Jdefc- patitis ii visą nKŪsą Wugtą org^

ČU priviso daug chorą* kWją|sisApi<> tą viską greitai suprato Į nharij|j po Kristaus VęUąva vaįo- 
trys yra tikrai geri. Tie- gėriojiĮkus tam viskam keirkerir tuojau* vau jaut ktfm Virmau^iui> kum 
^ra Tcatraližkaa, Vyčių irbtfžuy* pradėjo tvarkyti chorą &1jykitt Jurui, mrnia&d uuvWk$ Ltytuvos

o mes pąsidarysim “ambro” 
ir “munšaino” 
sim pas svetimą pačią, gal gausim P; 
pasibučiuot ir pamatysim ar mušt

v I
Dievas baus ar ne. Kai sumano 
taip ir padare. Įsikaušė ir atėjo I 
pas tą, kur manė bučiuotis. Na-f

fotsilankyti ant rengiamos vakarie- laižyties, o vyras tada nesnaudė* ! 
Uės 4 d. gegužio 6 valandą vuka- Kai pamatė, tai tuo jaus atbėgėsi 
re, nes si vakarienė bus nepapras- [trenkė per ausį, o anas tai pęr du- į 
ta ii* labaj iškilminga. Bus turtpi-| ris paspruko, 
gas programas, susidedantis iš( 
Idainų, žaislą ir šokią,.

Ant šio vakaro prižadėjo, atsi
lankyti garsi solistė p-lū M. Blą- 
^usįiutė iš, New Brįtain, C<nm,„ 
kuri palinksmins publiką savo 
ploniu balselių.

Svečias.
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Grįžus nuo slinkaus darbelio, 
Skubai greitai prie lopšelio. 
Kad pasupus^ paliūliavus 
Savo brangų sūnutėlį, •
Busimąjį artojėlį, 
Karštai meiliai išbučiavus.

Sengalvėlėj tu tikėjai, 
Iš tikėlių laimę spėjai, 
Kad jis bus tau padorus.
Kad už triūsą ir nakteles 
Nemiegotas prie lopšelio, 
Atsilygint mokės sūnus.

Ir užaugo sūnutėlis,
. Kaip daržely bijūnėlis, 

’ ■'. Kietą varg-o nežinojo.
; Ir išėjo gint tėvynę, 

Savo brangiąją gimtinę, 
Save jauną paaukojo - .

” c-

8įai Tėvynė atvaduota! 
Atgimimo kelia puotą 
Bitmutinei laisvės dienai.

močiutė sengalvėlė,
Sūnaus šermenis pakėlus;
Pasiliko vargti viena . , .

-J

K

J. čerbulėnas.
t

. t. K

GWritt ^w
; Pamylėjau mergužę . , . 
Ji mane UŽMttė.
Ir liaują pasaulį 
Bei manęs stikūrč.

, - Sukūrė pasaulį, 
Blatą ir galingą, 
Savąją akučių 
Jėgą stebuklinga. 

Pamylėjau ją karštai.. . . 
Ir visad myWtt, 
Nors it dėl tos meilės 
Gal daug nukentesni...

r i

f

»

& ČerbulSnM.
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nas išsenka, dėlto kad jis yra saugus ir lengvai 
euvfrškonias maistas.

Eagle Pienas' pagamintas iš gryno karvių pieno 
ir cukraus, ypatingai paruoštas, kad teiktų kūdi
kiams sustiprinimų, kurio jie reikalauja. Pėfr~6# 
metus jis buvo priimtas maistas kūdikiams penet 
Jei nežinai kaip vartoti Eagla Pienąx.prisiūsk mums žbį. 
paskelbimą it mes jums pasiusime penėjimo instrukcija^ 
Kūdikių Knygą to ltitoStigs teaugtos informacijas, dykab

t

THE 
BORDEN 
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KAS NORĖTU GAUTI
gražių pasiskaitymų apie dvasinį žmogaus gyvenimą, ą- 
pie sv. Pranciškų ir kitus jo ordeno šventuosius, apie 
Lietuvoje esančius vienuolius, apię misijas ir misijono- 
rius ii’ daug žinią apie platų veikimą šv. Pranciškaus UI 
ordeno Lietuvoje — taip vadinamus tretininkus, įr daug 
kitokiu pasiskaitymą, parašytų prastiems žmonėms su
prantama kalba, visiems tiems aš patariu užsisakyti sau 
ir kitiems patarti išsirašyti mėnesinį, paveiksluotą (daž
niausiai vienuolių fotografijomis)'ir pigų laikraštį: ‘

“ŠIIENTO PAAHCIŠKAUS KAUPELĮ”
Jį leidžia vienuoliai 4 4 Mažesnieji- Broliai” (Pranciško
nai). Redaguoja: Tėvas Jeraninias. Bendradarbiauja 
daug kunigą ir šiaip, gerą žmonių. Kainuoja metams > 
lit.^ pusekmetų 2 įit. 50c. -

Adr esas: Lietuva, Kretinga Vienuolynas, Administradjik 
Jau išėjo is spaudos “SVV ANTANAS

Išleido J
ilTĮ.lil'l<lii ni ll i" I lįTJ ■imi ifrįn jini! imliij illįM.imĮliii Jr»į i»Įi..WililTĮi;-
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G*IS mažas vaikas išdykavo, todėl fa 

motina pareiškė, kad jis negaus 
trupučio. .

Ir*®;. S. t- Fet. niur*.
Matai ka jis daro!
Palauk, kuomet sugaus motina! 

Motinos, iribahsMtę savo vaikų neturtk'- 
. mu Bambino po ranka, kuomet jie to rėi- 

*< kalingi. Jei jie išvemia dalį savo maisto, 
* turi vidurių diegimą, išpūtimą, vidurki- 

vimą—duokite jiems Bambitio be JoMo 
atideliojitno. Tie nemalonus simptomai pranyks ; 
taip greitai, kaip gremu jųsistemą* perims nitas ns- 
pavolingas, pasekmingas vidurių paHuousuotojaa.

mGSTA jm NEt braso MvaiAUSi
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DALYVAUS SEIMO 
KONCERTE.

apeini Elena Narinkaitė-Ra- 

lakieiiė dalyvaus L/D. K. S. 
leniniame koncerte, būsian- 
ame seredos vakare^ hal 3(1 

parapijos salėj, Cambridge, 
i«s. Visi So, Bostoniečiai vy- 

fcjie gražaus kdneerto pasi- 
fcltiausytu

jiiMMi ■■ ■—J J,... l

V fAVYKES VAKARAS.

PKmrhhriimiiiiihii—

te, Jonas, samdinis S. Žno- 
tinas; Felčeris CVVasiliaus- 
kas* jaunikaičiai - mergaitės: 
Ona . Bačkąuskiutū, Autose 
Gtabijoliutėr Marijona Grilovi- 
čiutč, V> Trečiokas/ J. Garba- 

j vičia. , . ' t

; Veikalas galima sakyti, gra
žus, įvairus. Jo . siužetas, 
maž daug toks: Nastė, nesenai 
ištekėjus už vienrankio Anta
no, ne iš mėilės, bet dėl jo’tur
tų, įgytų jam netenkant ran
kos, Nemyli jo bet įsimyli į sa
vo berną Jurgį. Tas privedą 
prie to, kad Jurgis nužudo sa
vo šehnyninką Antaną, kad 
gavus jo žmoną, Nastę. Jiems 
apsivedtis ir nors pertękliuje 
gyvenant, sąžinė griaužia, 
kankina. Jurgis pradeda gir
tuokliauti ŠermukŠniene ne
tekus sūnaus iš gailesčio suser
ga neišgydomai, gi išnetyČių 
išgirdusi jog Jurgis nužitdč 
Antaną netenka kalbos. Galop 
Jurgis sąžinės graužiamas ir 
bylės ^ermukšnienės baisiais 
žvilgsniais kankinamas neten
ka proto ir nusižudo. Naste dėl 
tos pat priežasties tą pat pada
ro.

Tarpe to dramatiškų scenų 
yra įpinta gražių ir komiškų 

‘vaizdų,, k. t. Lietuvos jaunimo 
pasilinksminimas ir romansa- 
vimo būdas, gj seno kareivio 

■ pagirtino Grigo pasirodymas su 
pasakojimais apie Ararato kal
ną ir karus su turkais privers-

p-Iės Marcelė ir Zuzana Žu
kauskaitės, Marijona Kilmo- 
niatėj. Petras Miliui ir k. 
reikia nei lakyti kad‘jie sava 
rale.s gabiai • Vaidini
mas abelndi padarė gerą įspū
dį. Pertraukose pdčs Emilija 
Vervečkiutė smuiką itr jos se
sutė Marytė, piaAu išpildė po

rą muzikos Šmotelių ir beveik 
nustebino savo miklumu. Mū
sų mylimi solistui, p-le Magde- 
Iena Gribaitė ir Stasys Panrą, 
pritariant pianu Onai Gribai- 
tei padainavu po trejetą linksi 
mų dainelių, žinoma, jų <Iai- 
navimn publika neatsigeri. 
Gerb. klier. Strakauskas pasa
kė gražią prakalbčlę.

Kad tas veikalas į tokį 
trumpą laiką ir su tokiu pasi
sekimu tapo pastatytas, tai 
dėka L/D. K. S, 1 kps. kaiku- 
rių narių darbštumui ir pasi
šventimui. Tokių tarpe pirmd- 
je- vietoje stovi tai gerb. p-lės 
M. ir Z. Žukauskaitės^ Jos bu
vo ta ašis apie kurią tas dide
lis darbas sukosi. Jos galima 
sakyti it toje pasakoje,’ iš šipu
lio priskaldė vežimą, ties to 
veikalo teturėta dvi knyguti, o 
jos visus aprūpino, nes išspauz- 
dino ant typewriterio. A. Na
vikas ir-gi daug dirbo šio va
karo surengimui. Bė pačiųak- 
:orių dar daug pasidarbavo M.) 

Šeikis, K. Kiškis, Glineckis ir 
c. . .Jie daug pasilsio bei mie
go valandų nuo savęs nutrau
kę, aukavo lietuvių darbininkų 
abuį. Kuopa ir organizacija 

gali didžiuotis su tokiais pasi
šventusiais nariais.

Pašalietis.

Nedalioj, gegužio 4 d. pobaŽ- 
nyrinėj svetainėj bus nepapras- 
tas koncertas ir-teatras. Ren- 
gįa-Mot. Sąjungos ULkp., So. 
Bostoit, Mąs^ 7 $0• v|tį yąkare, 
Koncertą išpildys visiems ge
rai žinoma lakštutė, kuri ilgą 
laiką nebuvo o dabar vėl par
skrido iŠ.Chicagos. Tai yrą po
nia Alena. Narinknitė-Kakaus- 
kienė. Tad visi kas gyvas atei
kite ant to vakaro įasiklausyti 
ir pasigerėti gražiomis dainelė
mis ir taip-gi pamatysit juokin
gą teatrą. >

Rengėjos.

ŽINIOS
■ " • J..... . - *

ĄT^LAUKS DIDŽIAUSIAS 
LAIVAS.

t

f

♦
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NEW YOBĖt. Didžiaušis 

naujas laivas Columbus atplau
kia iš Bremeno Amerikon, Tas 
laivas daro pirmą kelionę per! 

jtirę, .lis priguli ^orth Ger- 
man Lloydiu.

Šita kompanija atsigriebia 
po karo.

L’olumhitš atgabena 2,026 pa- 
sažiėrių.

’’ į ' ‘

GUBERNATORIUS 
KALĖJIMAN. '
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UMinls, Pečius yra reiknlin- ?
• gus, kaip vanduo jūsų name, ’y 
fPfttaukns šeinis vii^uj pa*
, rodytos peilius yra labai pu-, 
frankus lengvesniam, taupiu-
* gesntom virimui, Bostono
plušų k lėk vienam e 15 ofisų. 
Į*ftžO kompanija patariu 
jtimš jj gauti.' . ’ .

žhti'Sįi į telefono knyfliį, '

BOSTON # CONSOUDATĖO ’

PARSriyUGD-A LŪčcrnS .geroje, 
Vifttoje,‘ kampinio Štoras, išdirbtas

* [birius per daug metų. 'LfettLyiiĮ ap
gyventa. Prieinamas pirkiniūs 
kiekvienam norinčiam pirkti, Pa- 

. gąl norą pirkėjo priežastį pard«-
* viiTio.paaiškiMs pa'rdavėjas. Krcip-

oM M w. 
Broadv&y, #0, Bostoti, Mass. (G) 

"t. r „ ^’Įiutr ■ .

REIKALINGAS
MUNĄtLYAjKlNAR W l«Ug0 nw 
tų dirbti ėrie ofLšo ir mokintis biznio.

;; A.1VA8,
361 Bmdway, 80. Boaton, Mass.
L“! . , ■ T , «
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Tel, So. Bostoh jWOO ■

DR. J. C. LANDŽIUSI 
’ LIETUVIS GYDYTOJAS IR I 

; CHIRURGAS I
tfOS JB. Droadway, So. Boston. I 
. (Kampas*G st. Ir Brondtvny) f I

4

ė

| Persikraustymo išpardavimas j 
į jau prasidėjo I

ilETUVię RAKANDf KRAUTUVĖJE | 

peOfest Broadway, ’ / ‘ Bbstdn, Mass. |

) Mūsų krautuvė, turėjusi gerą pasisekimą nuo pat savo į- g 
Lsisteigimo 1916 m., jautėsi perankštai dabartinėje vietoje. S 
pKraųstomės Į dvigubai didesnę vietą po ninn. 326—328 W. į 
: Bfr0<id.way. Tos priežasties deliai senąjį staką parduodame s
■ žymiai papigintomis kainomis. Visus lietuvius kviečiame 8 
; tą-proga pasinaudoti. Pasakykite apie tai visiems savo |

č |! kaimynams, pažįstamiems ir draugams.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.

(Poniai Karolinai Šajevkienoi, 
So. Bostonietei rašo kun.

Melys)

, Judintai, ,
5 d. balandžio, 1924 m.

s'

------- IR-------

KONCERTAS
RENGIA . ŠVENTO JURGIO DRAUGYSTĖ 

Brighton, Mass.
P R A K A L B O S Į V Y K S

Gegužio-May 4 d., 1924
Lietuvių Liaudies Salėje

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

Taigi brightoniečiai ir apielinkės miestelių lietuviai kvie- 
čimiię jumis dalyvauti ant šių prakalbi) ir koncerto. Tą dieną 
bus priimami nauji nariai už pusę įstojimo ir kviečiam tuos 
kurie yra pametę šią. draugystę,, grįžt atgal prie jos. Visi gerai 
Žiųot, kad minėta dr-stė yra pirmutinė Brighton’e ir yra daug 
gerą darbų nuveikus ir šiandien jos gerais darbais visi džiau
giasi ir šelpia našles, šelpia darbininkus laike streikų, šelpė Lie
tuvą ir užlaikė mokyklą kur> jūs vaikučiai buvo mokinami, 
isiandiė, jūs nokurie esat nuo jos atsitraukę, paniekindami jos 
tokius gražius darbus ir palikdami ją vos ant 200 narių. Tai
gi grįžk brolau ir stok sykiu darbuotis su visai. Tegul auga ir 
žydi toji šalis.

Dr. Landžius iš So. Boston’o kalbės sveikatos užlaikymo 
reikalais.

- . - ■ - ■ ■ - < ... . ...... ..........................

PRANEŠIMAS.
• Tų dieni}, rytmetį bus šv. mišios draugijos. Meldžiam susi

rinkt kaip S vai. Camhridgė’io bažnytinei saloti. 9 valandą bus

įžangos nabui jokios.
*

Kviočia Dr-jos VALDYBA. . tv
'> - 1

Gerbiamoji!

Labai ačiū už čielą glėbį į- 
vairių. laikraščiu ir knygeliu. 
Kaip aš dabar matau, bene vi- 
sijgeriausis laikraštis “Darbi
ninkas.”

Pas mus tokios naujienos. 
Liūdna bus dėl Tamstos žinia, 
kad Pranas Šipas jnirė 2L d. 
kovo, per pačius 40 valapdų 
atlaidus. Du sėtu kunigėlis jį 
aplijtnkė su sakramentais. Ko
kia buvo jo lig?t, aš nesužino
jau, sako palengvėli džiūvęs, 
kol nepasibaigė. Mokytoją 
Starkų iškėlė į Kamajus. Bet 
kol tai įvyko, daug buvo skan
dalų. Mat jis perdaug įsidrą- 
sino, pradėjo sakyti vaikams, 
kad meldimasis prieš kryžius 
— tai esąs pagonų stabų gar
binimas. Ant tėvų susirinki-1 

»inų manęs netik nekvietė, bet 
dargi nenorėjo lesti kalbėti; o 
kuomet aš ėmiau kalbėti, jo ša-1 
lininkai ėmė visaip mane ko- 
lioti. Aš nustojau vaikščioti į 
mokyklų. Gricaitė buvo pa
skirta trečiąją mokytoja. Jie 
.tėvus visaip kurstė, kad ją 
prašalintų. Negana to, vaikus! 
subuntavojo, kad jos neklau-Į 
sytų; tie ėmė rėkti, švilpti, net) 
sniegais mėtyti. Atvažiavo 
komisija iš Rokiškio ištirti da- Į 
lyką. Cicjli kėliai, matydami, 
kad Starkui blogai, ėmė po pa- Į 
rupiją ir ant manęs kurstyti, 
rašė prašymą vyskupui, kad iš
keltų; surinko iš viso 171 paravį 
ša. Audrą padarė, bet viskas) j 
niekais nuėjo. Starkus turėjo! 
išvažiuoti. Mums buvo paves-) 
ta mokyklą sutvarkyti. Pra-[ 
šaliname keletą ištvirkėlių vai
kų ir viskas nusiramino. Da
bar beliko Žvironas ir Gricaitė) ] 
ir mokslas eina, tvarkoje.. O

:ėsi už poros sa- (j 
: uąamę iš Jų$ą. Į 

nulėiię nosis tyli.
t .

tie, kurie gyrėsi 
vaicių iŠkeįiią 

dabar
■4

Tei. ■Brmton 5il2^W# || 

 

f DANTtSTAB

DR. A. J. GORMANI
,* (GUMAUSKAS)’

705 Main St., Montello, Maad

,, j, ,r ■ -b-..-....   .rf-...:.,

Ws ĮDUODI
? . t • * «

: Parsiduoda labai geri rakan- 
įdąt įSiUiti kam
barius (5^ geroje vietoje, ran
dą pigu Priežastis pardavimo, 
išVažliiojį. Lietuvon. Atsišau-

262 W. 3-rd Street, 
2-nd floor, So. Boston, Mass.

‘ • "Z * ‘ ....................... .................................... .

K

T

b, ,i .J , • IL- ri.-,.,,MK » ... •» ,
». Y; ir‘M 3, AESKRJterb 

VALDYBOS ADRESAI. ''

' ■ ’ • / t J.
Į PIRMININKAS — M. StapInskaB, 
: 131 Inslee Pi., EUzubetli, N.

— . . >r.n Y • M . L—..
. T* «*'SssP*?***-' .*211 Jeiferson SU Nejvąrię, N. J.

KASIERIUS — V, Daubaras, -
. 300 S. First St., BrookIyn, N. t.

PARSIDUODA BUCERNĖ
Parsiduoda Imčerne ir grosernS už 

$3,000. Biznis eina tarp $700'ir $800 į 
savaitę. Galite gauti .lysij ant kiek; 
norite. Dėl platesnių informacljij 
krolpkrtūs sekančiai: 123 N Street, So. 
Boston, Mass.- _ ' (G)

INDIANOPOLIS, Tnd. - 
Indianos valstijos gub. AVarren 
T. McCray 1‘ederaliame teisme 
pripažintas kaltu panaudojime 
pašto aĮiga.,vingiems tikslams. 
Keikės sėdėti kalėjime penkis 
melus. •

KALTINA VYRĄ, •

WHITE PLAINS, N. Y. — 
(’larenęe O. Baring kaltina sa
vo vvra bandyme ja nunuodv- 
t i. Sako, kad jos vyras indė
je aršeniko į jds valgį.

: ■ - i • ■ •

*•

•»

PARSIDUODA
Parsiduoda puiki nuosavybė ant 

Oross St., Somerville. Namas dviejų 
šeimynų, Storas ir garadžius. Vist |š- 
reodavotl nešu .$142 j mėnesi, ištikimi ■ 
gyventojai, Kaina $11,500. IneStl .$3> 
500. Adresas: J. SI. Purtell, 45 Gils St. 
Tol. Somerville 6250—R.

STOGDENGIU -ROOFERS
Per ' 80 'inetų itžgAriSdinftni kiekvieną 
feositumer], ’,Mos 'gvaranl-uojani (gua- 
^anfėel savo daVbų vikiuos. w Kreipki- 
frLITHUAHĮĄtr AGENCY 
W Broadway, Tel. 8, Boston 0605 

’ parsiduoda”
5 šeimynų ir du storai, namas 

Doįriiesteriy, maudynes, gazai,. 
Kaina $1.8,000. įnešti $4,000. Ren-. 
dų $210 dol, mėn. Atsišaukite:

A. ZALIESKAS, , 
,395 Broadway, So. Boston, Mass.

- ■ Te.lephone So. Boston 2840.
. ' (28)

■' ■ ‘ Tel. Sd.- Boston 270

J. MACDONELL, M. D.
GiiKwt« atisikbllrfti i? llettrtttkai 

ofiso valandos: Rytais Iki 0 vttl.
Po pietų nuo 1—3 
Vakarais nuoO—9

536 E.,Broadway, So. Boston
l,.»« ..rr *r r-U...Į.ta) H .lJįP ! T, - - - - I

ib Metusouth bostone

DU. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

899a W.JJroadway, So. Boston 
•VApANljOŠ r Nuo 9 ’r; Iki 7 v. vak.

f

. r

REIKĄIINMMEUGINA 
arba pavienė MOTĖlįtS tilrbtf ųamno- 
so lietuvių Šeimynoje. Puikus kambu- 
ris, valgis ir $1AOO savaitinės algos. 
Kreipkitės 1 “Darbininko” Admlnistra- 
ciJq, 366 Brondyay, So. Boston, Mass.

| DkuGliUSlA ŽINIŲ APIE LIEYUV4 
| • t; JEISJtAlTYSI

f .M." „ „ ... .

I Tel. So. Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
( Kasparavičius )

425 Broadway, South Boston 
_ Gflfto valandov* 

nuo D iki 12:00 ryto ir nuo 1:30 
iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 vai. vakare.

. Ofisus uždarytas suimtos vakarais 
: ir nedėlflieniftls.

tfc. ■ Mtaiii.i.yę - —— , - - - --BOSTONU BIRMAI MUZIKOS 
SAVAITEI'

Gegužio 4—10, 1924
Piano ir Smuikas notos, 9c. už vieni]. 

.......................................... "7 r Visorių' nitižlkos knygų nž pusę kainos, 
n A I i" >£. u a i ■ a i pjpudos Jiuo’$8.75 .ip aūkSČlau. Klausk 
P A IF x K II H Nt A l A haęuMb- imšth. CHASi A.
1 n I L U h V J 1 III n 1 . kTjpiTTOtf, 771 Wasliington Št>, Bfis-

--------  ' J ton, Mass. " ’ ’z(l)
IeSkau Teofilės Knttnlčio8> pb Vyrui’----- r-?.-.p-'---'——- ,------------------

nežinau pavardės. PrieB karų gyvenoj Q A D. 0 LA. II A fl 1
Rygoj. Steldžlii jos- pačios atsisaukt) * vi* |* A'

‘arba kas žinot apie ji]. praneSklt Kas L^įįįį tombŠihj-nęmflH dsi nau- 
pirmas- praneš gaus tinkamą dovanų. |jo&, gaiiyjjff^ jiaishl (Unprovemonts), 
Taipgi“ fr daugiam pažįstamvgyveau*|;.skyiiųm' žUdomk poČtaL elektriką* Ir*

ki. ..L„L l<k>5 ęiijŽO- i uv>tusį (tel greito pardovi*'Mari wį. dsata s^nuln^.; rir lengvos išlygos,..
bhj rūkalų; Laiškus meldžiu slyst Muol «. . » ./£, 1VAS -■ •
•antrašu: / . ■ . ‘ Į361 Bmidwayy So. Boston, Massi

• MATAS ŠETKIS, • . ■ ------ --
366 W. prėartvvu.v, So..Boston, ; f^^SlDIJOuA

J y • 3tY, <7p'batt)ĄS lygios bfe
n akmenįi^Žėm^ ŲMviis nįiSK.as apie 

J jw‘! kowŲ; Mėtų medžių, dėl Jiialkij ir 
apie ioo tuksuuiMų’ 

|perh]v5f tfiinibstiv'«Ū>ba, 2 kiites. ant 
I mfeštnRa ir 

1 l^hrgras. Upelis teka per Urrnų ir rtuu 
|Msi^ris&kitt-žūrti.A-PreW hk $2.900.1- 
■iibokėt farma. ym thi syk
Ižiųjt yerfg/. y, „
L.Magtų;.įdirbamos Žemės, kita ga- 
jnvkįa ir jul^£aftfc>l^jnhajįft stubii so 
Wi’upin<e^ktfnsSvi^nrtr,begaijtis..van- 
jatovMią; p.-taf^Rk ? «*W1, rl§«* 
Jnyfcas 6i> .vktų, 2 oiptys. 3 ŽWs, vi^i- 
imas. linge, paftinkai ir kiti formos jran- 
j jtjfli;, vlųua moJla. j ialestuk^-prie te 
Iroad.”, Pieną ’jįa įduoda kvortom. p:v 
trahkr ykte;.he£ nUestuky. randasi fa b 
liikų, daušinusjaV audeklinės. Paniuo* 
Idy uJL’į&SOlk Jumokėt $3,500. ’ t

Tt'Pmou;.',St,wet. Bos- 
| tos; Ūooraš 508; Tel. MMa 6467. . 
L ■; . . (801
I 2 • . *».* . - • v " • ‘

!

t 
r

f 
t“RYTĄ”

Įdomiausią dienraštį, leidžiamą kataliku Lietuvoje;
». •

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

Lietuvoje kainuoja 5 dolerius, o Amerikoje 10 dol;
. I

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

’ V
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PARSIDUOBA PIGIAI

[3 šeimynų namas, geriausioj ir
[gražiausioj So. Bostone vietoj. 

. įFarsiduds pigiai, ,nes* 'savinin- 
Į1 įkas turi pirkęs kitame miestely

[ir šis namas turi būti parduo- 
J tas greįt, Namą galite.apžiūr 
XI MM kada po numeriu 4^ 
£ W. Fdlirth St, So. Boston. De- 
S M ~s$yįiį kreipkitės pas A. F- 
®30# & 9-th Si, South 
g Boston, Te V S. B. 1696.

- .. .... .... .... . . a-

£
PASKOLOS

Perkame ir parduodame 
morigadžius, taipgi duodame 
br surandame paskolas ant na- 
mų- ■ . _

: AčJ-VASį. ’
110 Treemont Stoeet, Room 508,

Tel. Main 6467, Boston.
1.....  iVrNfr

FAtrotmt kuriuos 
PADARO FOTOGRAFAS

JURGIS STUMS
<53W

'■■4

*,*-v V W VI! 9Š»5> vy MM S* Ą* K J *„» 1 4

** t

.4-

R.
A a • •

>-■

ŠTAI Kį MUMS RAŠO:
Sergu jau 6 metai ir niekas negel- 

gelbėjo. Gavau proga bandyti jūsų 
sutaisytų žolių No. 803, tat jos man 
labai gelbsti. Olon prisiunčju pinigu 
vėl ant vieno pakelio No. 803.

Anthony IforriiMt 
Slmpson, Pa.

Tokių frkltokhj ialfikų gauname#Im« 
tuš kpd ŽmonSs-gęrlaa pūslgnnMina su 
žodinis, negu ajyv «pėclalfstals, lieįi už- 

, šikome virs opą rūšių žolių ir sutaiso
me nuo visokių Ilgų. Atsiųsk 10& < 
gai$I žoHų iąitalogę. Reikalaujnme a« 
gentį visose apygardose. .

Musų' BoJSs yra grynai lietuviškos y* 
letiiviSkniB ir angliškais nurodymai*.

< ZUKAITia,

40 Hadmn Avs.. Rochester, JT. X. 
,11 _ _ r ______ '____  ■

iV. JONO EV. BL. PASELPINŽ8
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI;

PIRMININKAS — m! Zoba,
530 D. Seventh St., S. Boston, MaM, 

Tel. So. Boąton 151O-J, 
VICB-PJRM. ~ Kazys Ambrozas,

492 M 7-th St., So. Boston, Mass, 
PROT. RAŠTININKAS — 3. GUneekis, 

5 Thomns Park, So. Boston, Mns* 
,TN. RAŠTININKAS — Matas geŪ£l» 

480 E. 7-th St., So. Boston, Masei 
KASIER1ŪS — A. Naudžluuas,

8S5 E. Broadvvay, S. Boston, Mase* 
MARŠALKA — J .Zuikis,

7 Winfield St, So. Boston, Mas& . 
Draugija laiko susirinkimus kas tre* 

ilų nedūkįieių ^tekyleno mėnesio, 2-rg 
va], po pfgt^vrPetro' parabijo^ salČJ, 
492„jgj, Seventh St, So. Boston, Masą.

ŠV. KAZIMIERO E. K. DR-JOS 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAJAI.

z

PLnnlnlnkaa — J. Jarola, 
, 440 E. 6-th St, So. Boston, Haiau
Vlce-plrm. — X Grublnskaa,

157 M St., South Boston, Mom« 
Prot B'ašt. — Ą. Janušonis,

1426 Čolumbla Rd„ So. Boston, MaM 
Finansų; Rašt — K.' KlSkls,

4$8 E- frth St, So. Boston, Haafc 
IMlnlęjkas — I* fivagždys.

111 Bovven St, So. Boston, MaM. 
Tvarkdarys — P. LauČka,

390 E. ff-th St., So, Boston, Mala. 
Draugijos reikalais kreipkitės vlsadoa j 
protokolų raštininkų, h.

Draugija savo susirinkimus laika 
2-rų neaėldfenl kiekvieno mėnesio l-m* 
vai. po pietų parapijos salėje, 402 M- 
Seventh St, So. Boston, Mass.

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

. Bostčn, tetas.

PfrminlnkflB — Antanas PasteUs, 
140 Bovren St., So.- Boston, MaM 

Vfce-Rirm. — Martinas Knlstoutas,. 
4062 Wa8hlngton St., Roslludalč 

Protokolų Raiti — Antanas Matahmaa, 
450 E. Seventh St., South įtaria 

rin.RuŠtinlnkaa~- kuosas VlnkevIClmų 
906 E, Broa<l\vay, South Boston«

Kariėrlua —r Andriejus Zalfeckas, - 1
. . 807'H, Ntath St., So. Boston, MftN. 
Martauta — Aleksandra Jalmokas, 

115 Granitą St, So. Boston, MaM 
branostS B. Ik K. Keistučio laikų 

tttaealuttta <oalrtnldniui kupina t nan

1
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