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IK “NūPopinus PTUSIJUo.. 

': “Kiekvieno kataliko? yra 

'šveųi4 priedermę .paremti 
katalikiška ją spaudą ir ją 

kuoplačiausiai pasksleisti 
tarp žmonių. Gėrį laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio užruo- 
kesnio.”

Prezidentas pasirašė pašti- UET0VOJ EKONOMINIO Žinios iš Lietuvos 

KRIZIO NEBUS ----------ninku bilių

PAŠTININKAMS ALGOS 
PAKELTOS.

Washington.

C uoli

Paštininku! ai j 
me'..> -a
Pa.<fiU>s a:gc- 
pradžios šią (19‘. 
pakėlimas valdž

lų;.- iia.v 1

Kaunas, vasario 9.—Linkiu tą algas, o visuomenė kad ne- 
APSIVALĖ NUO BOLŠE. i VĖL ŽEMĖS DREBĖJIMAS, j visicm's lal”! dicn'-1 ir ,lieko k™>t'ivė.w ipirk-

VIKŲ.
Minneapolis, Minu. — Orga- 

.nizuoti šio miesto darbininkai 
pabaigė savo apsivalymą nuo 
bolševikuojančio gaivalo. Uni
jos sutvėrė “Central Labor 
Union” ir nutarė, kad delega-

Į tą Centralę Uniją negali 
būt komunistas arba narys ko
kios nors revoliucinės organi
zacijos arba priešas A .Darbo; , , . 
t r.--..' Jokiu ypatingų nuotsohu ne-

tseis $6^.- ‘ a J° • į buvo. Bet išgiisčio buvo. Bos-
;tone iš kaikurių teatrai publi- 

i i K GALI RANDAVOTI ŽEMĘ. | ka ėmė lauk bėgti, bėgo žmo- 
y;;kėli.a<: San Franc sco. — Kalifofni- nės lauk ir iŠ namų.

- $6().():nV A;;gščiausvs:s Teismas iŠ- -----------------

Lūšio nabranu

Pegrėnai (Telšių apskr..
Alsėdžių vaisė.). Sausio 11 d. v.).
Mokyklos bute įvyko L. I). Fed. 
steigiamasis susirinkimas. Dar
bo Federacijos frakcijos seimo

Jurgežeriat-Skariškė (Kalv.

lipę Pečiuliui (ir šio kaimo) 
ant stogo pasidarė skyle ir Kan
dę lašinius išnešt. Bet apžiūrė
jus. negavę nė pauostyt, turė
jo nešdintis. .Jau trys policijos 
naguose. Dabar džiaugiasi 
aukštais Mariampolės mūrais. 
Sako, buvo penki, bei daugiau 
dar negirdėt suimti;.

ti. Kuomi galų gale tas viskas 
užsibaigs nežinia.

Kiti sako, kad reikėtų pada

naujų metų.
Kaip matyt iš “Darbininko” 

ir iš kitų laikraščių, tai Ameri
kos lietuvių apmirimas lyg kad ryti kur nors užsienyje paskolą 
nyksta. Rodos, kad vėl gyvu-jilgesniam laikui ant jineinamų 
mo srovele atsiranda. Duok, nuošimčių ir išleist daug litų.

kad jinai neužgestų, jGal tai būtų ir gerai, liet >ako- 
bet augtų kaskart didyn, pla- ’ma.
tyn ir stipryn.

Pas mus Lietuvoje viskas po 
Visi dejuoja, kad pi

nigų nėra, kad ekonominis kri- 
zis. kad viskas brangsta, kad 
dievai žino ko sulauksime. Bet 
per šventes kad geria, tai irp- 
ria, kad valgo tai net pilvai 
braška, o rėdosi tai beveik pui
kiau kaip Amerikoje... Tik
ras stebuklas iš kur pis tuos 
žmones ir pinigų visam kam at
siranda ir užtenka.

Paprasti panelės bateliai kai
nuoja apie 50 litų, paltas visai 
prastas 150 liti;, o geras iki 2-3 j 
tūkstančių litų 
rų apsivilkima taip pat. 
gėlės vis n meJaabs^-A-veik.visi 
Kalėdoms pasisiuvę' po eilutę 
naujų drapanų, o kiti ir kitą, 
net ir po porą. Vis-gi pinigė
lių turėjo iš kur nors atsiras
ti. O tie vakarai, vakarėliai, 
teatrai, operos, maskaradai. Vi
sur kasdien pilna, bilietų nega
lima gautiškainoneužprąšius...

Restoranuose, viešbučiuose, 
kabaretuose per naktis geria, 
ūžia kaip bitės avilyje... vynai, 
likieriai, alus upeliais liejasi. 
Ir visi dejuoja, kad pinigų sto
ka, kad ekonominis krizis aš
trėja.

Nekurie žmonės sako šitaip: 
Jeigu dabar ateitų pas mus vo
kiečiai, ir visus mumis suspaus
ti! taip, kaip per karą spaudė, 
tai Lietuvoje reiktų galvot kur 
padėt pinigus o ne apie kokį 
ten nedateklių ir krizų kalbėt.

Kogi labar Lietuvoje nėra ’ 
— Duonos užtektinai, mėsos 
perpilnai, gyvulių perdaug^ 
pašaro į valias... Krautuvėse 
įvairiausių prekių kimšte pri
kimšta, sandėliuos? užversta 
ne tik Lietuvai loet tokiai Vo
kietijai užtektų porai ar dau
giau metų. Vienok visi šankia: 
ekonominis krizis... litų nėra... 
bedarbė... valdžia kalta...

Sužeista kad.. . kad.. . už dyką prisigert 
. ......- ---------------- I-abai:neduoda.. .
| daug laivo rakandų pavirto į Į rimtai į dalykus žiūrint

Prieš apie porą mėnesių 
Naujojoj Anglijoj ir Bostono a- 
pylinkėse buvo žemės drebėji
mas. Dabar vėl buvo jaustas 
tas apsireiškimas. Tai buvo
subatoje 9:20 vai. vak. Dabar Dieve, 
žemės drebėjimas apėmė pla
čiau, Ženkli! žemės drebėjimo 
jausta iki Louisville. Ky. ir net

senovei.

kinis bruožais nupiešė reikalin
gumą darbininkams organiuz.o-

lauk ir iŠ namu.

Atstovas taipgi plačiai išro- 
dinėjo soeialistiškų neva darbi
ninkų organizacijų klastingu
mą ir žalingumą patiems darlr- 
ninkams. ne> taip vadinamieji 
socialdemokratai ir kiti pana
šūs galai, tik darbininkų su
viliojimui skelbiasi esantis dar-

kad paskolos klausimas 
■bus svarstoma.- tik naujam sei
mui susirinkus, o lig tam laiku; 
prirengsią tam dalykui reika
lingą medžiagą. Bet yru ir to
kių, kurie .-ako. kad paskolos 
nedaug gelbės — esą reikia vi
są finansinę politiką pakeisti, 
o be to nebūsią nieko gero. A- 
pie tą dalyką Lietuvoje dabar 
visi diskusuoja pradedant ban
kininkais ir pirkliais, o bai
giant darbininkais, sargais ir 
vandenį žydam.- nešančiomis 
įbobeirmis. Gal su laiku ir atsi
jas geresnė išeitis, bet kol kas 
Inepermatoma.
Į Didžiausia kliūtis norėjimas 

stambiijjų piniguočių savo ki- 
šenaj reikalus statyti augščiau 
visuomenės ir valstybės reika
lų. Tokių žmonių visame pa
saulyje, o juo labiau Lietuvoje, 
yra užtektinai. — Tai sku- 
puolių, šmugelninkų. sukčių 
veislė. Jų yra įvairių tautybių 
ir partijų tarpe, bet už savo‘ nu)ju jaiKll ai,1IU(lu
pilną kišem pe yra noroms ne- Lakties paukščiu-vagim Šit 
noroms gerbiami - bent į paf Kal^las keleta< ;jau.

- ’nų išdykėlių bandė apiplėšti (
Valutkevičiaus manufaktūros ■ 
krautuvę. Ajjgręžę langinėj 
ratą skylių netoli viena kitos 
išpiovę peiliu tarpus, pasidarė 
geroką skylę: išmušė stiklą. į- 
kišę ranką vidun, atsikišę 
štangos perkišimą ir įėjo vidun. 
Jau buvo keletą maišų medžia
gų prisikrovę ir nugabenę už 
Suvalkinio tilto, kur vienas 
raitas priiminėjo ir saugojo. 
Tuo tarpu panaktiniai apsižiū
rėję. kad krautuvėj būta va
gių, pranešė policijai. Policija 
pakriko po miestą. Vieni ėjo 
plentu ir užtiko grobio daboto
ją. matyt dar nieko nežinoju
sį apie susekimą. Pajutęs po
liciją bandė raitas pabėgt. Lie
pus stot — nestooj. Šovė — ir 
dviem kulkom sunkiai sužeidė. 
Arklys dar galą nešė, pagaliau 
krito ir negyvai užsimušė.

Pasirodo, tai buvo jaunas, 
kokiii 18-tų metų Brazavo kal
ino vaikinukas, pasiturinčio n- 
kininko P.-sūnus...

Kiti knltininkai_dnr nesuras
ti.

Plateliai. Plateliu dvaro sa- 
vifelnkas grafa.- šuazclis visai 
netaiso ir nėra taisęs nuo jo 
dvaro skirtojo taisymui kelio. 
Todėl privažiavęs tą “grafiš
kąjį plentą” jiersižegnok sau 
-veikas ir lauk ar ’oeišplauks 
kumelaitė iš tos prakeiktosios 
molynės ar no. Kitų piliečių 
taisliai ištaisyti gerai (mat, bi
joma Apskr. V-ko “koronės”), 
tik nežinia kodėl dvaras. į tai 
visai domės nekreipia. Nors ir 
p. Šuazeli praeitais metais tas 
pats Apskr. V-kas yra nubątr- 
dęs ant 1000 litų, bot kelias 
kaip netaisomas, taip netaiso
mas. ir piliečiai, tiesiog pasa- 

skęsta.
Pagaliau gal p. grafas, jaus

damas savi^lTrancūziškos ga
lybes” pasiryžęs yra nors tiek 
“chamams" lietuviams atker
šyti už tą “bolševikiškąjį” Ž. 
R. o-ąj.į Į, dėl kurio neužilgo 
teks, palikus dvarą. Francijo.n 
atsidurti. Bet tos “laimingos 
šalies” beorlaivio sunku bus 
pasiekti, nes jo prekinis auto
mobilius pilnai pasiners jo ke-

ir pat: timsamiau>ia Lietuvoje 
darbininkų organizacija - ;a: 
L. Darbo Federacija, kuri vi
sur ir visuomet kovoja už dar
bininkų būvi ir jų teisėtus :K- 
kalavimus.

Baigus atstovui kalbėt., susi
rinkimas vienbalsiai pareiškė 
norintis suorganizuoti Darbo 
Federacijos skyrių ir tuoj 26 
užsirašo nariais, iš kurių likosi 
išrinkta tokia valdyba: Pirmi
ninku J. Gedvilas, iždininku K. ’kius. 
Gedvilas, vice-pinn. Jarum 
bauskas. sekreĮoj-iųs Jmkaųs; 
kas ir knygmin. Br. Gedvilas. 
Laimingos kloties!

ramdė, kad japonai gali ran- CIVILIAI ŠLIUBAI
| BAIGIASI DIVORSAIS

j New York. — Augščiausiojo 
į Teismo teisėjas Tieraaey pasa- 
fko, kad išsavo patyrimo žinąs, 
,1 jog civiliai šliūbai daugiausia 
į baigiasi divorsais. Sakė, kad 
j jo ilgų metų patyrimas rodo, 
[kad 90 nuoš. civiliųapsivedimų 
[sprogsta. Sakė, kad civiliai, 
įšliūbai ima šlubuoti po kelių 
•savaičių po apsivedimo. Jis nu- 
irodė. kad vedybų ryšių susti- 
fprinimui reikia religinės sank-

H’ekvbos ir

Mirė Vokietijos

prezidentas

MIRĖ PREZIDENTAS.
'■raeita -a'nata Berlino ii

GIRIASI SUSTIPRĖJIMU.
:o- -------

.mryta o-
;-o >kelb-

.vo p;

M

am

Berbn. — Karakan, kurs yra į 
Ku.-ięos paskirtas ambasado-

Kinijai atsiuntė straipsni 
į vokiečių komunistų laikraštį 
Rote Fahne. Karakan nurodė, 
kmi sutartis tarp Rusijos ir Ja- 
pm:įjos išeis abiejų valstybių 
r.uraiai ir tas kartu yra įspėji- 
:: ; > Amerikai. Sako, kad Ru- 
>:?>> padėtis 1 -acifike dabar su- 

orėjo. G! Japonijos padėtis 
irčiau sustiprėjo, negu Ru-

i STAIGA MIRĖ.
Washington. — Senatorius 

Medill McCormick iš Illinois 
valstijos iš nakties rastas ne
gyvas. Apžiūrėję ji daktarai 

Irado, kad jo mirtis buvo natu- 
'ralė.

zid

B-

:n:>
'• imt.

naują 
o mūnesv-o.

i teatrai

prasti! darbininkų. Jis prad>'-
ū, IT.^UJo’hA—A

r’

ir daugiau. V v
Al

Kalvarija (Mar.) Mūs apy
linkėj dar buvo vis ramu, bet 
pastaruoju laiku atsirado ir

ŽMOGUS ANT LEDO.
New York. — Nuo Staten 

Island buvo pastebėta ledo ly- 
Janemijos izoliacija pa- tis, ant kurios buvo negyvas

Japonija daugiau ne- žmogus. Lavonas paimtas nuo

m done’. Japonija turi dirbtu-’vo.
■■ >. turi gabių meistrų, gabių i ---- —----------
■ViūbVų. Tai Japonija ap-! SUŽEIDIMAI ANT LAIVO.

:n< - uairaią Rusijos žaliąją , Cherburg, Francija. — At- 
z :‘2:b plaukęs laivas Aųuitania paro-

 ’dė baisius ženklus baisios kp-
. iionės per jūrę. Beplaukiant 

IŠMOKĖJO KONTRIBUCIJĄištiko nepaprasta 
j audra ir laivą taip daužė, kad 

sukako į žmonės buvo mėtomi iš vietos į 
šmokėti vietą. Bemėtant buvo sužeista

1 '‘‘O 000.000 markių daug žmonių. Pirmoj tiesoj 
n<. Vokietija išmo- žmonių sužeista 32. !

140 laivo darbininku.

Berlin. — Kovo • 
raitijai terminas

smr

GERBIAMIEMS

KUNIGAMS KLEBONAMS
'RANEsAME kad “ 1 Urmninke" galima gauti 

K’-s- •■ORIAI' [)LS VERKSMAI"
L ’ei^usvtnv budimas.

1 ■ < UW,-. Baranausko.

' <■gzonų^/yri pardn->dainc po 10c.: imant
; <"• - ui duodame ?m<>š- it i. Reikalaukite tuo-

•šipulius, kuomet bangos laivą, 
I kaip valtį blaškė.
; Jūreiviai tamav* 10 moti} 
ant to laivo sako, kad ikšiol 

i tokios baisios audros nėra bu-

Laivas dėl audros astuonio
mis valandomis pasivėlino.

“ DARBININKAS"

36r> IV. Broadu/ay So. Boston, tfass.

PASKYRĖ ĮPĖDINĮ.
Stockholm. — Švedijos 

vnsis premieras Branting mirė. 
Jis buvo teip-gi Švedijos atsto
vu Tautų Sąjungoje. Dabar į 
Brantingo Vietą valdžia pasky
rė ptof. Ost«u Utiflem, tdMntii'o
reikalą ministerį- vaHimnkai šaukia, .kad pakal

bu-

Pirma šnekėjo, kad bus. kri
zis dar baisesnis, bet dabar, kol 
kas dar badu niekas nemiršta 
ir nuogų vaikščiojant nesimato, 
o kad nedavalgiusių yra. tai ne 
visi tą dar už blogą priorui s- 
ta. , A

Pirkliams sunkoka dėlto, 
kad dideli niokesniai, pramo
nininkams taip pat. Dėlto daug 
kur mažinama tarnautojų ir 
darbininkų skaičius. Iš to su
sidaro dalis bedarbių, kuriems 
valdžia rūpinasi duot darbą. 
Komunistai norėjo tuos bedar
bius suorganizuot prieš val
džią. bet nepavyko.

Daug buvo susirašiusių va
žiuot ant darbo į Franciją, bot 
valdžia neišleido. būk tai dėl
to, kad juos francūzai norėjo 
statyti prie kasinėjimo karo 
laukų, kad išrinkti nesprogu
sias granatas — kas yra labai 
pavojinga gyvybei.

Valdžioje permainų nėra ir 
nesimato, kad jos greitai įvyk
tu. Jei jau ir įvyktų, tai ne iš 
opozicijos priežasties, bet iš sa
viški;] pasikarščiavimo ir užsi
spyrimo.

Yra prisiųsta nota, kur Tau
tų Sąjungos posėdin. kurs bus 
pirmose dienose kovo mėnesio 
reikalaujama prisiųsti Lietu- 

įvos atstovą, kurs turės atsakyt 
brangsta ir vėl visi Šankia kad ;
litų permanai... Pakelia mo
kesnius už patentus, už kito
kius visus biesus. Išleidžia 
daugiau Uit) į apyvartą, bet

nors nėra Lietuvoje bloga bet 
nėra nė perdaug gerai.

Ar šiaip sakysime ar kitaip, 
pinigų yra apyvartoje perma
nai. Daugiau jų išleisti nėra 
galimybės, nes nėra įplaukų. 
Uždeda muitą, kad daugiau bū
tų įplaukų, tuojaus išleidžia į 
apyvartą daugiau litų, bet ša
lyje viskas tuojaus žymiai pa-

Vilkaviškis. Nemalonus reiš
kinys. Vieną turgadienio va
karą išsirito iš žydelio smuklės 
keletas, ‘matyti, darbininku, 
kurie stumdydaiuiesi rėkavo, 
kad šita valdžia ir Lietuva “eis 
po perkūnu." šitokį atsitiki
mą man teko matyti ne pirmą 
kartą. Ką galima Į tai sakyti, 
jei darbininkai dejuoja brangy- 
meėiu. o kartais beveik visą už
darbį praleidžia ir sukiša žydui 
ūžtą skystimą, kuris naudos 
neduoda nieko, n tik atima 
protą ir žmogų padaro gyvuliu! 
Vertėtų paliauti laikyti barzdo
čiaus namus, o tada ir darbi
ninko šeimyninis gyvenimas 
būtų dange] kartų geresnis ir 
nereikėtų Lietuvą perkūnuoti.

(Kauno “Darbininkas”)

Niekšų darbai.

Pasvalys. Iš sausio mėn. 13 , 
d. naktį Pasvalio miestely, 
Pumpėnų gatvėje nežinomų 
niekšų tapo išlaužyti laisvės- ■  ------- ------- ----------- į n h rt. mv

nū per nago juodymą nusileisti, medeliai, kuriuos 1923 m. ge- 
Vilnius mūsų buvo ir bus. Vii- (gūžės 1 d. visuomenės organi- 
nija greičiau ar negreičiau tu
rės prašytis kad ją prie Lietu
vos priskirtų.

Bet biznierių tarpe yra tokių, 
kurie sako, kad biznišku išro- 
kavimu būtų geriau su lenkais|to buvo dar maža; nuėję ant 
susitarus. Bot tokių yra no-j Vaškų gdio sulaužė 
daug. j kryžių. Lietuvos spaudoBMtgns

žarijos pasodino; išgriautos 
kai kurių gyventojų tvoros, rin
kos aikštėje nugriauta ir sulau
žyta skelbimams lipdyti būdei#. 
Matyt, tiems “geradariams”į užmetimus Lietuvai prisiųs

tas naujoje griežtoje notoje, ku
rios tekstas dar spaudoje nepa
skelbtas.

Lietuvoje nenusimena. Sa- Rytoj parašysiu daugiau a- ;vio paminklą. Net
bih kad j» moka rašyt ir netins pi n kaip kuriven dalykus. piečiams, kad Pasvaly
p, tegul sau notas rašinėja o P. Vtrukaa. rkių niekšų. «
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Kaip Sekasi Amerikiečių 
Pinigams Lietuvoje

titeineUss ji 
to/kad^risii

Kai-kurie pažįstami bostoniečiai kreipėsi į manę laiš
kais, klausdami, kas dedasi Lietuvoje su Prekybos Ben
drovės kapitalais. Jie esą įdėję į tą bendrovę nemaža pi
nigų ; dabar jau kuris laikas—nei laukti! dividendu, nei ti
krų žinių nesą.

Tuos laiškus gavęs, kreipiaus į p. J. Romaną, abiejų 
bendrovių (Lietuvos ir Amerikos), o taip-pat Tarptauti
nio banko piraiininką, prašydamas, kad į mano pastaty
tus jam septinius klausimus, duotų tikslių ir aiškhi atsa
kymų.

Čia prisiunčiu visą p. Romano laišką. Savo paaiški
nimus išsiųsiu už kelių dienų.

K u n. F. Kemėšis.

t

Tarty...................................................
Bortoa and suburba...........................

eountries yeariy..................
dliMie=e i a i ■"

niOTADrlrC ; buvo, tai buvo aiškus ženk- rAolAotLEo !as> kad L Knk Demokratl}
Partija pramatė, kad jis ne
kaltas. Mes tikime, kad 
kiekviena partija gina ir tu
ri ginti kiekvieną savo žy
mesnį narį tol, kol nėra aiš
kaus kaltės įrodymo. Kas- 
gi būtų, jei bile kuri partija 
brauktų lauk kiekvieną narį, 
kaip tik priešinga partija 
jam padarys priekaištą

štai

TO

B

Nuo senai laisvamaniai ir 
socijalistai šaukia apie ““kle
rikalų terorą” Lietuvoje. 
Dabar įsidrąsinę ir įsismagi
nę pradėjo pasigesti caro 
valdžios.
‘Tėvynėje" pareiškia, kad 
Lietuvos žandaras Kučins
kas savo grubijoniškumu 
toli pralenkiąs caro raudon- 
siūlius. Nebus dyvų. jei lai
svamaniai vieną gražią dieną 

/užtrauks “Bože carią clira-
ni.”

Socijalistai ir laisvama
niai prikaišioja, būk Puric
kis per tris metus slapstęsis 
nuo teisino. Neatsimena, 
kad tas ““skandalas." dėl 
kurio dabar buvo byla, atsi
tiko Griniui esant prie val
džias" vairo. Purickis buvo 
Griniaus kabinete. Na. o 

i Grinius'juk nėra jokis kleri
kalas. Kode! Grinius ne- 

į' tratlkė atsakomybėn asmenį, 
kuri jis buvo pasikvietęs su 
juo dirbti ? Grinių sekė 
Galvanauskas, kurs ir-gi nė
ra jokiu klerikalu. Kur to 
žygiai traukti atsakomybėn

• Pftriekį? Netraukė, kad ži
nojo, jog kaltės nebus priro- 

r dyta ir tada nebūtu buvę me
džiagos kovai prieš ““klerika
lus.”

Šų. kad į jo rankas patenką 
daug amerikiečių laiškų pei
kiančių Lietuvą. Norkus, 
vienok, neužsimena apie a- 
nierikiečių laiškus, kur apie

riais vamaniai ir socijalis
tai rašo, kad Vinikas turi 
reikalauti iš Lietuvos val
džios užganapadarymo už 
bereikalingą kratą. Bet ką 
apie užganapadarymą Pu-

“Naujienos” piktinasi, 
kam ‘“Darbininkas” apie 
"Vokietijos socijalistų žy
maus nario Bauero išmeti- 

į^.mą iš partijos, rašydamas 
’ paminėjo, kad jis pripažin

tas sukčium. Kodėl girdi

Kaip buvo nutarta per perei
tą, L. D. K. S. Conn. Apskričio 
suvažiavimų surengti maršrutą 
artimiausiam laike, pranešu,

PRANEŠIMAS t. 0. K, S. 
CONN. APSKRIČIO 

KUOPOMS

galėčiau sytmai daugiau už
dirbtu Bet dabar pradėjau dar
bą, ir nemariau jokiu būdu jo 
pakeisti.

Tikiuosiu, kad virš išdėsty
tos žinios Tamstai suteiks me
džiagos dėl pranešimo Ameri- 
kos lietuviams, kurie yra į Ben
drovę sudėję savo kapitalus. 
Turiu pabrėžti, kad vienintelis 
dalykas, kuris iš mūsų akcinin- 
kif yra pageidaujamas, tai yra 
kantrybė, kad jie dar metus 
kitus palauktų. Po to esu tik
ras, kad jų dividendai vėl bus 
išmokami, ir kadti vėl bus di
videndai išmokami, tada bus 
reguliariai.

■Su draugiška pagarba.

Jonas J. Romanas.

lihtns pinigus. ' Vien, tiktai už 
nuošančius Amerikos Lietuvių 
Prekybos Akcine Bendrovė pe
reitais metais mokėjo suvirs 
700,000 litų. Jeigu mūsų akci
nis kapitalas būtų ant tiek di
delis, kad galėtumt apsieiti ne
skolinę pinigų, tai galėtume 
tuos 700,000 išmokėti dividen
dus, kas sudarytų nemažiau 8 
nuoš. kiekvienam akcininkui.

Ateity Amerikos Lietuvių 
Prekybos Akcinės Bendrovės 
veikimas pačiame Kaune turės 
būti praplatintas, nes įrengi
mas yra toks kad galima dirb- 

. ti didesniu maštabu. Todėl 
šiais metais Bendrovė prade jo. 
užsiiminėti radio aparatų pre
kyba. Apart to turi atstovybę 
General Motors Company, 
Goodyear Tire & Rubber Ex- 
port Company, Ford Motor 
Company ir dar keletą mažes
nių atstovybių.

Nors Bendrovė balansas šiais 
metais gal ir bus suvestas su 
nuostoliu, bet aš esu tikras, 
kad ateinančiais metais šiokį 
tokį pelną galės duoti.

5. Grąžinti pinigus šėrinin- 
kams už įdėtus pinigus dabar
tiniu laiku jokiu būdu nėra ga
limybės. Kada tai buvo gali
ma mes tai darėm, nes vieton 
sugrąžintų akcijų įplaukdavo 
naujų. Dabartiniu laiku akci
jų niekas neperka. Visas mū
sų kapitalas yra įdėtas į biznį. 
Apart to daug esame įsiskoli
nę. Todėl nors ir prie geriau
sio noro, pinigų už akcijas ne
galime grąžinti.

6. Lithuanian Sales Cor
poration šėrininkų susirinki
mas turi įvykti pradžioj kovo 
mėn. š. m. ir kaip tik šiandien 
rašiau p. Gudui, pranešdamas 
kad aš vargiai galėsiu tame su
sirinkime dalyvauti dėl sekan
čių priežasčių:

a) Man apleidus Lietuvoje 
biznį gali taip atsitikti, kaip 
pereitais ‘metais man išvažia
vus į Ameriką; bijau nors 
trumpam laikui atsitraukti, 
kad čionai palisilikę žmonės 
kokio nors šposo neiškirstų ir 
neprivestų mūsų Bendrovę ir 
Banką prie bankroto.

1926 m. tikiuosiu, kad daly
kai stovės daug tvirčiau ir tada 
galėsiu susirinkimuose daly
vauti.

b) Mano kelionė į Ameriką 
kainuotų apie $1,000 ir nema
nau, kad tas šiuo laiku apsi
mokėtų. Todėl, jeigu nebus 
labai svarbių reikalų, š. m. su
sirinkime nedalyvausiu.

7. Kaslink ‘‘good will" Še
rų, turiu Tamstai pranešti, kad 
jokios naudos iš tų šėrų aš as
meniškai nesu gavęs ir nema
nau gauti. Kaip Tamstai as
meniškai esu aišknęs “gdod

1 vili“’ Šerai buvo padaryti dėl
to. kad Bendrovės reikalai ant 

; visados pasiliktų mūsų ranko
se. Priežastis to yra. kaip 
Tamsta žinai, apsaugoti Ben
drovę ir jos šėrininkus nuo ne
apgalvotų žygių, tankiai kei
čiantis Valdybos nariams. Nuo 
pat pradžios steigimo šios Ben
drovės visa atsakomybė krito 
ant manęsį ir aš tą atsakomybę 
esu prisiėmęs ir laikausi, kolei 
tai bus reikalinga. Kada Ben
drovės organizacija bus ant 
tiek tvirta, kad mano atsitrau
kimas nuo jos nesudarys jokio 
keblumo, tada goodwill Šerus 
beabejonės aš Bendrovei grą
žinsiu. .

Nemanykite, kad aš prie 
Bendrovės vairo stovėdamas 
ėsū susikrovęs didelius turtus, 
’feižybė, pragyvęnimą gaunu 
neblpgą. ■ bet -. t<

kad nuo kovo 15-tos dienos ji
sai Įvyks.

Dabar tai tegul kuopos ar ją 
valdybos pasirenka kuogtriau- 
sią ir tinkamų jiem dieną dėl 
prakalbų ir praneša apskričio 
raštininkei kad ji galėtų greitu, 
laiku dienas sutvarkyti irmar- 
Šrutą paskelbti. Taip buvo nu
tarta kad kuoops kur galima - 
skirsis dienas.

Neatidėliokite kuopos ir pra
nešimus tuojaus prisiusime.

L. D. K. 
Raštininkė,

GEROS PASEKMĖSKunigui Daktarui Kemešiui, bartiniu laiku maksimum nuo- 
Žemės Ūkio Akademija. išimčių ką mes skaitysime už' 
Dotnava. paskolintus pinigus yra 24

nuoš. metinių. Mes šį nuošim- 
Atsiprasau, kad Tamstai per ų ^ar mažiau norime sumažin- 

tokį ilgą laiką nedaviau atsa- įr galima jeigu indeliai 
kymą Į lamstos laišką rašytą Į padidės, arba jeigu gausime 
1924 m. Lapkričio 26 d. Prie- ,■ žymesnias sumas pigaus kredi- 
žastis, kaip ir Tamstai yra ži- j f0 užsienio. Lž indėlius da- 
noina, kad pas mus ant galo į bar mes mokame 12 nuoš. me- 
metų susiverčia daug darbo. jtinių. už einamąsias sąskaitas' 

~ metinių. Visa ateitis 
Tarptautinio banko remiasi ant 

didumo mūsų klientūros, 
ant tobulumo mūsų apa
rato, 
ant pagerėjimo Lietuvos 
finansinės padėties.

Peržiūrėjus Banko veikimą 
metais aš esu tikras, 

kad Bankas dividendus galės 
^■Įmokėti, ir kad tie dividendai 

beabejonės augs. Šiais metais 
mes tikimės, kad Bankas galės 
išmokėti 5 ar 6 nuoš. dividen
dų.

1923 metų Banko nuostoliai 
susidarė iš priežasties to, kad 
buvusieji direktoriai sudėjo žy
mią dalį Banko pinigų į akci
jas Audimo Korporacijos, ku
rios jokio pelno, neduoda ir 
kad užsiėmė prekyba, kuri da
vė nuostolių suvirš 140,000 litų, 

į Į Žinoma, tas buvo prieš Banko

Šiuo turiu garbės atsakyti į' 6 nuoš
Tamstos paklausimus papunk
čiai:

1) Iš visų sukeltų Ameriko
je iritliuajiian Sales Corpora
tion pinigų yra perkelta į Lie
tuvą 89 nuoš. į

2) Iš tų pinigų yra įdėta į į 
Lietuvos Tarptautinį Banką j pereitai 
$184,724.95 Lithuanian Sales Į 
Corporation turi 86Į nuoš. vi-Į 
sų Šerų Lietuvos Tarptautinio j 
Banko.

3) Į Amerikos Lietuvių Pre
kybos Akcinę Bendrovę yra į- 
dėta $179,329.84. Lithuanian 
Sales Corporation turi 74 nuoš. 
visų šėrų’ Amerikos Lietuvių 
Prekybos Akcinės Bendrovės.

4) Dabartinė Lietuvos Tarp
tautinio Banko padėtis yra 
gan gera. Už pereitus metus

turėsime

a.
b.

S. Conn. luskr.

i ° .........
nckiui už netik kratos dary-j pačiame centre mes turėsime 

biau- icr.vno pelno maždaug apie 75,-į

davė
mą, o ir nepamatuotą 
riausią įtarimą, kas 
progos laisvamaniams 
ščiausius šmeižtus rašyti per 
tris metus. Ką daryti tiems, 
kurie ir po išteisinimo teis
me jį tebešmeižia ? Čia iš- 
naujo laisvamaniai parodė 
savo hotentotišką dorą.

tfeip paskelbti apie žmogių 
kuomet tam dar nėra Įrody
mu. Kaip ten nebūtų, bet 
“Darbininkas” čia daug pa- 
matingiau pasielgė, negu s<>- 
cijalistai ir laisvamaniai Pu
rickio reikale. Vokietijos so

i čijalistas Bauer kaltinamas 
į- ’ghfyšyje su bankiniu skanda- 

. du ir tuo pat kartu socijalistų 
' partija jį išbraukia iš savo 
t narių skaičiaus. Mes spėja- 

me, kad yra labai rimto pa- 
.^tirido, kad Bauer kaltas, 

įjĮei partija rado reikalingu jį 
^febTUUkti. Jei L. Krik.ščio- 

vųsių Demokratų Partija bū-
išbraukusi Purickį iš savo 

Nuariu skaičiaus tuoj “skan- 
į diįlur ’ išėjus.'eikštėn,. tai bū-

000 litų, ir iš mūsų Skuodo 
skyriaus maždaug 25,000 litų, 
kas sudaro apie 100.000 litų iš
viso. - .

Bankas pereitais metais pra
dėjo žymiai pritraukti klientus 
iš plačios visuomenės. Nors 
indėliai žymiai nepakilo, bet 
klientų skaičius auga. Kaipo 

į pavyzdį, galiu Tamstai pra
nešti, kad pereitais metais mes 
diskontavome suvirš 11,000 į- 
vairių vekselių, kada metai 
prieš tai turėjome tiktai nedau- 

Dabarti- 
niu laiku svarbiausias uždavi
nys yra surasti pigesnio kredi- 

Kaip Tamstai gal jau yra 
mes už pordi.'kontuo- 
ilius arba už paskolas 

žemių įmokame Lietuvos Bankui ne-

Yra gandų būk Lenkija 
reikalauja iš Latvijos kele- 
tos valsčių. Vėl sakoma.'igiau 1,100 vekselių, 
kad Latvija nori patarpinin- j 
kauti Lietuvos smsitaikvme i 

T ... -. T /.. ito.
su Lenkiia. Šitos Lenkiiosą- žinoma.
pretenzijos prie Latvijos iš ąus V(?p. 
Lietuvos paveržti!
greičiausia yra tik akių mui
linimas. Lenkai ir latviai 
leidžia šituos gandus^ kad ne
parodžius perdidelį 
čiuliavimą ir kad 
greičiau - palinktų 
Lat v i j os t a r p i n i n k v st ę 
Lietuvos ir Lenkijos.

susibi-
Lietuva 

. i 
priimti i

mažiau 10 nuoš. metinių. To
dėl esame priversti aukštus 
nuošimčius imti ir nuo mūsų 
klientų, bet jau nuo praėjusių 
metų, mes pradėjome nuošim
čius reguliariai'mažinti, ir da

jbyią praiaimčjo. Taip. Mai- 
ki. lenkų burdingbosi. mąd- 
ry pohik po škodze.

Einant gandams apie neva 
derybas Lietuvos su Lenki ja. 
laisvamaniai šaukia prieš

tuvai žygį. Kada Šleževičius 
kokietavo su Varšuva, tai 
buvo gerai. Jei dabar Šleže
vičius būtų priešakyje Lie
tuvos vyriausybės ir jis tą 
darytų su Lenkija, ką seniau 
darė, tai žinoma, laisvama
niai ir-gi tą užgintų.

"Garsas” skelbia, kad “‘ži
nomas laisvamaniui šulas ir 
laivakorčių agentas.” laiky
tas ant Ellis Island esąs iš
leistas tik trumpam laikui ir 
po kaucija. Čia. turbūt, ei
nasi apie Norkų.

Keleivis ’f.' nurodo Į sanda- 
*«.. f. i t.

tų buyę^. geras < ženklas, kad ‘ ‘Keleivis ’f.' nurodo v sanda- 
•jis-kiltas. Kadaiįi. t o ;ne-ri^5iį.klaldas,flelikuriii) jie

Sako, kad Norkų “kleri
kalai” Įskundė ir dėlto val
džia jį sulaikius. Bet kodėl 
jis taip-nepadarė, kaipjkūn.’ 

Gar/nus, kuomet :■ Bostono

statutą už- tokius darbus bu
vusieji direktoriai yra patrauk
ti atsakomybėn.

Apie Bendrovę turiu pasaky
ti, kad priežastis nuostolių y- 
ra. pirmiausiai, nepastovi'os • 
sąlygos prie kurių reikėjo Lie
tuvoje dirbti. Toliau, mes, at
važiavę į Lietuvą, nežinojome 
vietinių aplinkybių, nepažino
jome žmonių ir todėl prisiėjo 
dažnai klaidas daryti.

Atidarymas mūsų krautuvių 
įvairiuose miestuose būtų bu
vęs pelningas" darbas, jeigu su
sisiekimo priemonės būtų buvu
sios geresnės, ir jeigu būtų bu
vę galima surasti darbščių ir 
teisingų vedėjų. Mes iš tų 
krautuvių turėjome žymių nuo
stoliui ir galų gale prisiėjo lik
viduoti. Vien tik Vilniaus sky
rius davę mums suvirs 100.000 
litų nuostolių. Todėl pereitais 
metais visos nuostolingos šakos 
Bendrovės buvo nukirstos nors 
ir su nuostoliais.

Pasilieka dabartiniu laiku 
tiktai automobilių dirbtuvė ir 
garažas Kaune, ir elektros sto
tis ir durpynai Šiauliuose. Kad 
pastatyti elektro stotį taip, kad 
ji galėtų padengti visus Šiaulių 
miesto elektros energijos reika
lavimus reikėjo pastatyti nau
ją mašiną, kuri mums kainavo 
šiais metais 500.000 litų. Iš 
durpynų mes šiais metais turė
jome gan gerą pelną, iškasėm 
iš viso suvirs 8.000 tonų dur
pių.

Žodžiu sakant, mūsų Šiaulių 
Elektros stotis ir durpynai yra 
vieni iš geriausių įrenginių 
Lietuvoje, ir ateityje sudarys 
Amerikos ..Lietuvių Prekybas. 

, Akcines Bendroyės^elitiri'giauę 
sįAąjfe- •>.--'T ; v J?

-. ■■

Nesenai išsiuntinėjau L. D.
K. kuopoms laiškus, kur išro
džiau, kaip man sekėsi admi- 
nistratoriauti per devynis mė
nesius. Aš, žemiau pasirašiu- 
sis, “Darbininko” administra
toriaus vietą užėmiau nuo pe
reitų metų LDKS. seimo. Sa
vo laiške kuopoms įtikinan
čiais daviniais parodžiau, kad 
per savo darbuotės laiką daug 
užvilktų bilų atmokėjau, daug 
pataisymų prie namo padaryta, 
gerokai namo bonų atpirkta, 
pradėta mažyti pirmasis mor- 
gičius ir per tą laiką nei kiek 
naujų skolų neužtraukiau. 
Laiške toliau parodžiau, kad 
tiek išlaidų turėjęs, negalėjau 
vieno svarbaus pagerinimo pa
daryti spaustuvėje. Kenkėjo 
naujų raidžių. Visokios seno
sios raidės apdilo, susinešiojo, 
gerų darbų negalima gražiai 
atlikti. Paprašiau kuopų tame 
reikale talkos. Ir atsiliepė.

Pirmutinė L. D. K. S. kuopa 
raidžių reikale atsiliepė Brigh- 
tono 22 kp. Iš iždo paaųkuo- 
jo $5.00.

Toliau atsiliepė Cambridge’o
L. D. K. S. 8 kp. Iš iždo auko
jo $15.00.

Hartfordo 6 kp. iš iždo pa
klojo $5.00.

New Havėno, Ct. 28 kp. ypa
tingu būdu prisidėjo. IŠ iždo 
dėl neturėjimo negalėjo aukuo
ti. Tada padarė kolei;tą. Iš 
viso sudėjo $11.00.

Aukojo J. Šukys $3.00.
Kun. V. Karkauskas $2.00.
Po $1.00: Iz. J. Navickas, Ig. 

Navickas, J. Mišeikis, J. Zaka
rauskas. P. Lostys, J. Micke- 
vivičius.

Kol kas. vienok, geriausia 
pasirodė So. Bo>tono L. D. K. 
S. 1 kp. Savo susirinkime, lai
kytame vas. 26 d. nutarė- paklo
ti čielą šimtinę. Pirmoji kuo
pa pirmoje vietoje.

Išviso $136.00.
Tiek dar neužteks. Viliuos, 

kad kitos kuopos neatsiliks. 
Naujos raides turi būti ir bus 
netolimoje ateityje.

Vardu L. D. K. S. tariu vi
siems prieteliams širdingą ačiū.

V. Sereika,
“Darbu’ Administratorius

LDKS. CONN. APSKRIČIO 
KUOPŲ DOME!

M. Blažauskaitč,
79 l-'airvmvc Strtet.
New Britam, Conn.

VYčiy VAJOS
PRATISU AS

L. \ yčių Centro Valdyba, at
sižiūrėdama. Chicagos apskri
čio ir atskirų kuopą reikalavi
mo Vajaus laiką pailgiu, ga
lutinai nusprendė Vajų pratęs
ti iki balandžio 1 dienai.

Tuo būdu Vajus baigis ko
vo 31 dieną.

\ įsOi \ ajau> taisy kii- lieka 
galėję tos pačios, kokie buvo 
paskelbtos ankščiau.

Visi Vajaus nariai moka 
Centrui $1.75 mokesčio ant 
kart. Užsimokėję mažiau lai
komi nariais įstojusias pa
prastąja tvarka ir tokie nariai 
negal būt panaudoti Vaja1.^- 
dovanii konteste.

L. Vyčių Centro Rakinę ne
užilgo paskelbs tikslesnių re
zultatų, kurie parodys, kiek 
kuri kuopa paūgėjo ir kiek 
apskritai sustiprėjo orgir^zaci- 
ja narių skaičiumi. Ik-i šiol 
gautieji rezultatai yra patenki
nantys ir Trečiąjį V yčų V ajų 
galima skaityt pasekmingu.

Rungtynėse smarkiausia gru
mias: Bostonas ir Chiciua. Kas 
laimes — da nežinia.

Kovo menuo bus pakrutini s 
ir nulemiančių rungtynių me
nuo.

Visokios •‘amunicijos’‘ rei
kalais. kaip <įel aplikacijų, 
konstitucijų, mokesčiams siųst 
lapų. Pašalpos Skyriaus įsta
tu. agitacinių plakatu, kreip
kitės į Centro Raštinę:Įr36 So. 
5Voo<! St.. Cbicago. UI.

L. Vyčių Centro Raštinė

P. Daožvardžio Kadru 
tas.

L. D. K. S. Conn. Apskričio 
metinis išvaziavima.- įvyks 
rugpjūčio 9-tą dieną. 192.5 me
tuose, Lietuvių Darže. Hart
ford. Conn.

Malonėkite visos kuopos ren
gtis iš kalno, kad šis išvažiavi
mas būtų vieną,* i* puikiausių 
ir kad visos kuopos dalyvumą 
imtų.
.iTąųiogi prašytau kilųjirau-

Wilkes-Barre, Pa., kovo 4 d. 
(galutinas atsakingas da negau
tas). Jei VVilkes-Barris ne
sutiktų, tuomet kovot d. pas
kiriame Hazeltonu1.

Scranton, Pa., kovo 5 d.
Su kovo 7 d. prasideda New 

New Yorko ir New Jersey’es 
apskrity prakalbų maršrutas, 
kuris tęsis iki kovo 15d. Gi po 
kovo 15 d. tuoj prasidės Conn. 
apskrity.

Kalbos bus apie dubininką • 
reikalus ir Lietuvą. O maga
ryčioms bus pridėta gražus 
laisvamanių vodevilius, kur| 
jie sukūrė laike teismo Gar
maus prieš Šliakį.

PAIEŠKOJIMAI
A’ M Uolas KAMANTJUIIS, praHat 

pijlĮstntni). o ypač DttĮTCj 
jos. BnkauCiiSkltj kalino,

&



WEBTVILLE, ILL.
turidie nuveikti. Vai lietuviai į 
vienybę!

mandagiai vakarą -padėjo kadfgeaniu miteų taptai. Diug ko da 
visus labai nustebino. J. Bakieta 
tikras inteligentas. Kaipo vakaro 
vedėjas gražiai pradėjo, ir visa

Jis pareiškė kad per visus metus 
laiko jo nusistatymas buvo nesi-; j ; , .; - < ■ rtUKO JU tvuioo uuvv

Mow*iJL’b Ttettivią l^nlld*iijK>- maišyti tarp lietuviškų kolonijų.

%7

šv. Petro ir Pov. bazaras spar
čiai eina. Svietelio kąs..vakaras 
galybės, negalima liuosai’nei pa
vaikščioti. Muzika pilna gyvumo, 
tai šokėjų netrūksta, visi linksmi. 
Pasekmės matyt bus puikios.

Koresp.

WATERBURY, CONN.

Mūsų mieste atsirado. Dievas 
žino iš kur, labai keista panelė, 
kuri ne savo “kailiuose” spoliau
ja. Xekurios moterėlės žada nuo 
jos nuplėšti tuos “kailius,” Ne
būtų visai dyvo, jei tas ir atsitik
tų. Tad pasisaugok, panele, tos. 
nelaimės.

Taipgi toji pati panelė buvo iš
važiavus eiti “aukštiijų mokslų.” 
Kame ir kokioje mokykloje “lavi
nosi,” tai nebeteko sužinoti. Bet 
vos išbuvo ten kelias savaites ir 
sugrįžo. Xuostabu, kaip greit 
“ gradžiueitino.”
Nesusipratę darbininkai maudosi 

“mūnšainės šviesoje.”

Kažin ar rastum žmogus kur pa
našią vietą taip pagarsėjusią mūn- 
šaiiiės lizdais kaip šioji kolonija? 
Tuose užkeiktuose lizduose daugu
ma darbininkų prageria ne tik 
sunkiai uždirbtąjį centą, bet ir 
šeimynos laimingąjį gyvenimą.

Darbai.

Čionai yra kelios skerdyklos ir 
visos gerai ir pilnai dirbai. Kas 
diena (average) keftagalvijų apie 
1,200, kiaulių apie 10,000, avių ar 
pie 2,000. Taigi permetus pasi
daro stebėtina daugybė, net kelis 
milijonus gyvulių. Mėsa yra siun
čiama po įvairias valstijas ir į Eu
ropą. Čionai žmonės uždirba nuo 
kokia 40 centų iki 60 centų į va

landą. Skerdyklose dirba apie 4,- 
520 žmonės ir jiems išmokėta al
goms per metus arti 6 milijonus 
dolerių. Krautuvėse dirba apie 8,- 
493 žmonės, jie gavo per metus 
suvirs 14 milijonų dol. Fabrikuo
se ir prie gelžkelių dirba apie 6,- 
821 žmonės, jiems išmokėta suvirs 
8 milijonai dolerių.

Reporteris.

Pas mus darbui eina ir darbinin
kai uždirba vidutiniai. Padaro 
gyvenimą tie, kurie negirtuok
liauja. Ir reikia pažymėti, kad 
čionai turime sąmoningų ir apsi
švietusių darbininkų. Maskvos 
“tavoriščių” šmeižtams ir pažadė
jimams nebetiki. Jų parengimuo
se nebesilanko. Tik žiopliai ir 
tamsūnai tetiki įvįų žadamąjį ro
jų.

Magikas.

A’asario 15 ir 19 dienomis magi
kas Čekanavieius rodė monus. 
Xors ir garsinosi kad esąs profe
sorius ir žinąs gerai savo darbą, 
taeiaus išėjo atvirkščiai. Vadin
tis profesoriumi netinka. Geriau 
ir tinkamiau* būtų pasivadinti 
amaforėliu. Patartina su 
dainavimu ir-gi nesirodyti, 
jau daugiau kaip juokas.

Naujas advokatas.

AVaterburiečiai džiaugiasi,
susilaukė gero lietuvio advokato, 
asmenyj Alberto Bronskio. Jis y-

Tai

kad

si* 'buvo suloštas monologas, “Iš- 
laimėjo laižybas.” Vaidino Onos 
rolę Aldona Abromaitė, Agotos ro
lę Marcelė Margelis, Adelės—Pe
trės — Anelė Pašlosta, Marcelės 
— Magdalena Švelniutė. Savo ro
les puikiai išpildė. Garbė jau
noms artistėms ir garbė mūsų nau
jam vargonininkui, kad į trumpą 
laiką išmokino. Paskui sekė viso 
choro dainos sekančios: “Ei už
trauksim tąją dainą,” “Pjauti lin
ksma” ir “Kariuomenės maršas,” 
kurį labai gražiai išpildė. Ištikto 
reikia džiaugtis, kad nors sykį gal 
ir mūsų kolonija turės gerą var
gonininką. Paskui sekė solo p. Pu- 
zaro, po to duetas panelių Vikto
rijos ir Magdelenos Švelnučių. Pa
skui solo p. A. Abramaitukės. De
klamaciją pasakė p. Biruta Pa’- 
šluostukė. Solo, “Laiškas pas tė
velį” p-lės Anelės .Pašluostukės, 
deklamacija “Bernužėli pypkės 
nerūkyk” — Magdalena Rinkevi
čiūtė: solo, “Oi varge vargeli” ir 
“Tykiai, tykiai” — Mikas Alek- 
siūnas; solo, “Ak, likie sveika — 
L. Abramaitukė, pianą skambino 
F. Dcdinukė; duetas, “Kregžde
lės” — p-lės Abramaitukės. Pas
kui išpildė puikią komediją lietu
viški juokdariai. Tai Adomas Da- 
nevičia ir Ignas Sidaras, kurie pri
juokino publiką ligi soties. Bai
giant vakarą visas choras dainavo.

Dabar galim mes didžiuotis, nes/surišo kun. K. F. Šatkus Mikolą 
ir Grand Rapids'o lietuviai jau tu- žirkauską su Uršule Jakaitiene, 

našle. Linkėtina ‘jiems linksmo 
sugyvenimo per daigeli mėtų. Ja: 
kaitienė' dar jauna našlė ir savi
ninkė didžio namo. Ji gera kata
like. todėl vietiniai vyručiai jos 
namą tankiai norėdavo atlankyti, 
bet ta laimė tik patiko poną M. 
Žirkauską.

7 d. vasario pasirare Jurgis Mi
kelis, buvo atsiverks iš liuteronų 
tikybos prie Rymo katalikų, pri
gulėję prie šv. Jurgio bažnyčios iš 
kurios gavo sau paskutinį patar
navimą. Palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis ant Karalienės 
Aniolų kapinių, A.hany, X. Y. 
Jursis
Lietuvos Josvainių parapijos, apie 
40 m. išginono Antikoje, užau
gino 2 dukteris ir sėaų. Pasimirė 
sulaukęs 74 m., paiikclanias savo 
žmoną. Abi dukterų yra jau ište-

ALBANY, K Y.

Nedėlioj vasario 1d. vienas lie
tuvis panorėjęs tuneli gerų laikų, 
Y., kurs guli už kerarių mailių, 
automobiliumi patraukė j Troy, X. 
Turbūt nebuvo blaivas, kad susi
kibo su juodukais. Su peiliais lie
tuvis buvo suraižytas ir polieistų 
išgelbėtas ir nugabentas ligoninėn 
gulėjo ten 13 dienų. Tada sugrį- 
žo pas savo moterį. Tas “didvy
ris” yra Jonas Petraitis. Tai ne 
pirma jo panaši avantiūra.

Sausio 24 d. neatniezgamu ryšiu

ir Grand Rapids'o lietuviai jau tu
ri inteligentų: Dr. J. J. Samoliū- 
ną, kuris neatsisako dalyvauti ge
ruose veikimuose. Jis yra iš Cleve- 
land. Ohio. Buvo minėta, kad Dr. 
J. J. Samoliūnas buvo priešas ka
talikų. To nežinom, o kai pas mus, 
tai duok. Dieve, tokių “priešų” 
daug kaip Dr. J. Samoliūnas.

Ten buvęs.

SIOUX CITY, IOWA.

; 1 Graži Mageliona. ’ ’

Kaip “Graži Mageliona,” tokio 
gražaus ir įdomaus veikalo senai 
jau buvome matę, todėl visiems la
bai patiko ir laukia daugiau tokių. 
“Graži Mageliona” yra melodra
ma iš keturių aktų ir šešių atiden
gimų. Reginys perstato karališką

sių universitetą. Vos tik pradėjo 
savo profesijos darbą ir labai ge
rai atsižvmėjo teisme gindamas

Nuskendo.

A. Xcnu::o turėjo Įvykti vasario 
23 d. vestuvės, bet ant nelaimės jo 
iTiergina nuskendo upėje vasario 
22 d. vakare. Abu buvo išvažia
vę automobiliumi pasivažinėti. Be
važiuojant ji paprašė jo sustoti. Ji 
išlipus nuėjo į paupį ir sako, kad 
ji netyčiomis Įkrito upėn. Tikrai 
niekas nebežino kaip ten atsitiko: 
ar netyčiomis, ar pati nusižudė.

pasakyti, kad

Lietuvis.

GRAND RAPIDS, MICH

Grand Rapids žinutė, 
ir perdaug, ab* jei kas 
rikia ir pagfeti. štai

ris užėmė vieta varconinko. Da1! 
neseniai pradėjo varaoninkanti o 
jau sugebėjo surengti puikų kon
certą. kuris bnvn 19 d. vasario. 
Žmonių prisirinko pilna svetaine, 
štai pasirodė gerb. p. J. Rakinta. 
Mat nesant klebonui, tai jis turė
jo pats ir vakarą vesti. Gražiai ir

Veikiančios ypatos buvo: Jono 
Cireso tratas provincijos) rolę 
lošė Juozas Buškevičius: Alvarijos 

jo pati — Zofija Biržetaitė, P«>t- 
ro jo sūnus, — Antanas Juode
lis. Mareoliaus ■'kareivis'1 — Kaz. 
Baranauskas. Karaliaus Xeapolio 
— Jonas Šinkūnas. Karalienės — 
Adomienė. Magelionos —■ Vanda 
Biržėtaitė. S-melės ''Magelionos 
prižiūrėtoja' ■— Antanina Birže-, 
tienč. Klioštoriaus tarno — Adol
fas Žibąs. Minyko — Bronis Ric
kevičius. Vaidylos dėvėjo gra- 
žiansius rūbus ir roles gerai
ko. Tas veikalas bus da kartą vai
dintas. Ačiū gerb. Juozui Juode
liui už prirensimą tokio puikaus 
veikalo. Ačiū ir lošėjams už pasi- 
darbavima.

atli-

Kai velionis JurgsMikeiios lai
dojo savo sūnų Juozą Alikei], kurį 
patiko nelaimė 19bni. i>irž. 19 d. 
ant eelžkelio. tada senelis tėvas, 
prašė vietinio klebono, kad būti] 
panaudota visudieižiausia bažny
čios iškilmė palaidojimui. Su 
griaudžiomis ašaromis sakė, kad 
tik vieną sūnelį teorėjęs, todėl 
norįs jį iškilmingai palaidoti, kas 
ir buvo atlikta. Dabar kada 
reikėjo laidoti sendi'evą. tai duk
terys ir žentai meldė, kad tik būt 
galima kaip nors pigau palaidoti 
seną tėvelį, visai neprisiminė, kad 
vieną tėvelį teturėjome.

Kesonai buvo pajaula-s saliūnis- 
las A'. A. ir gerokai pasimokejo. 
Jau tretį kartą pajautas už par
davinėjimą svaigalu, bet dar ne
nori tą amalą mesti,

Albanietis.

Vienijas.

Malonu yra visiems, kad daug 
žmonių, kurie buvo atsitolinę nuo 
bažnyčios ir kafkuric lietuviai, ku
rie priklausė prie lenkų parapijos 
grįžta atgal prie vienybės. Lau
kiamo ir pageidaujame kad visi 
kuogreiviausiai sugrįžtų, kad iš- 
vieno dirbtų bažnyčios ir tautos 
labui. Lietuviai turi čionai toli
mojo vakaru kolonijoje pasistatę 
gražų paminklą (gražią mūro baž
nyčią ’ mūsų tautai. Galime su pa
sididžiavimu sakyti, tai mūsų, lie
tuvių, bažnyčia. Garbė šias kolo
nijos lietuviams. Bet didinkime šia'jaunimo lankytų tą mokyklą, 
tą paminklą, darykim jį nrbin- ' Kiportfrii

HARTFORD, CONN.

Pasinaudokite.

čiai. Talp-gi sudainavo duetą su’ 
p-lė '> Stra vmskaite, ‘ ‘ Skambančios'' 
Stygos,” ' 5

V. Sereika, “Darbininko” ad
ministratorius, Cambridge’io var-' 
geniukas visus žavėte žavėjo su sa
vo dainelėmis. Jam akouipauiavo 
M. Dailiūtė.

J. C. Navadauskas antru kartu

su prakalbomis, bet dabar pama
tęs lietuvių prielankumą jo noras 
pasikeitė, ir dabar daugiaus važi
nės po lietuvių kolonijas ii- susipa- 
žįs su Amerikos lietuviais. Tiki
me, kad kur tik gerb. Atstovas 
atsilankys, jis bus priimtas tikrai iį mūsų parapijos svetainėj palinks- 
lietuviškai—širdingai.

Apie 3 valandą iš ryto publika 
gerai pavalgius ir prisiklausius 
gražių kalbų pradėjo skirstytis į 
savo namus, šitas gražus apvaik- 
ščiojimas pasiliks Newarko lietu
vių atmintyje per ilgą laiką.

Laike prakalbų aukavo sekan
čios ypatos dėl A’ilniaus vadavimo:

A. šiugžda ir kun. Kelmelis po 
$5.00.

P. Biekša $2.00.
per Radio anglų kalboj, ir apie 9| ■i'LOO: A. S. Trečiokas, M. 
valandą atvyko Lietuvių Svetai-1 Truska, M. Baniukaitienė, M. Kan- 

cerienė. A. Armen, U. Xorbutie-
inė, J. Katilius. A. Kazlas, J. Dau-į 
'kšys, U. Staniulienė, E. Matulie- j 
[nė. Al Cibatas, B. A’aškevičius, M.
Gebienė, J. Paknis, P. šraibakaus- jPargi-įš.
kas, A. Masandukas, V. Jurkai- j Po dainelės, “Lėk Sakalėli,” 
tis. J. Sereika, Ą. Kaminskas, L. J prabilo mūsų pilgrimas gerb. kun. 

i Ereliūnas. J. Juknis, J. Žakas, A. ,p- M. Juras. Visupirma padėkojo 
|Maluleviče. V. Boreika, R. P. ; wrb. klebonui kun. Virmauskui, 
i Pelnius, ' M. Jebiliavičia, J. Za- puiris jį išleidžia į Šventąją Žeme, 
Į maris, P. Elseika, J. Jucius. J. "Sv. Cecilijos chorui, . varg. ir vi- 
įZupkus. A. Vasiliauskas, P. Ber-Į siems geraširdžiams. Užbaigė va
inotas, K. Banys, A. Laukžemis, /arą visi su Lietuvos Himnu.
• J. Kaimpka. IL Tamošauskas, A. • Darbuotė.
IBonsevičius, Jur. Lelešius, M.
jDemskis, J. Matulevičius, A. Tik- 

VI. S.. A. Radzevičius, J.
J. Sinkevičius, E. Balu- 

C. Bubiene. S. Arcliū-
J. A'arnis,

Neįtark’as turbūt turėjo laimę 
apvaikščioti nepriklausomybės 
šventę koiškilmingiausia, nes čio
nai pribuvo gerb. Lietuvos Atsto
vas K. Bizauskas, iš Vashington 
D. C. f

Jam atvažiavus į Newarką apie 
6 valandą vakare, buvo surengta 
privatiški pietūs pas pil. A. S. Tre
čioką, kur dalyvavo gerb. Atsto
tas K. Bizauskas, Kun. Simanai
tis, (iš Elizabeth, X. J.) vietinis 
klebonas I. Kelmelis ir komiteto 
valdyba.

Vėliaus apie S valandą gerb. At
stovas buvo nuvežtas į Radio sto
tį M . O. R. kur pasakė prakalbą

nėn, kur pilnutėlė svetainė publi- , 
kos laukė mūsų gerb. Atstovo. 
Svetainėj buvo įtaisytas garsiai 
kalbantis Radio, kurį paskolino 
pil. Jurgis Lelešius, ir susirinkę 
žmonės klausė gerb. Atstovo kal
bos.

Jam atvykus į Lietuvių Svetai
nę. kuri buvo papuošta Amerikos 
ir Lietuvos vėliavomos. ir jam ei
nant per svetainę visi žmonės at
sistojo ir vietiniai Xe\varko cho
rai, “Varpo” ir Šventos Cecilijos 
sudainavo Amerikos 
Hymnus.

Pirmas kalbėtojas 
B. Strimahis'iš Xe\v 
įsvarbą apvaikščiojant Nepriklau- i 
i savo kalboj labai gražiai išaiškino į 
įsomybės Šventę. Paskui sudaina- ; 
vo keletą dainelių vietinis Varpo į 
Choras po vadovyste pil. Antano j 
Dziko. Dainos buvo sudainuotos I 
kogeriausia.

Toliams kalbėjo Kun. Simonai
tis, iš Elizabeth, XI J. ir vietinis 
Kun. L Kelmelis. Jie savo kalbo
se taipgi labai gražiai apipasakojo 
apie Lietuvos Nepriklausomybę. 
!Po jų kalbų dainavo vietinis Šv. 
jCecilijos Choras po vadovyste pil. 
j A. Šlapelio. Dainos taipiri labai 
I gražiai buvo sudainuotos.
i Buvo renkamos aukos dėl Vil- 
[maus vadavimo ir surinkta $93.35. ; 
Po aukų rinkimo kalbėjo gerb. 
Lietuvos Atstovas K. Bizauskas, 
kuri sutiko laabi gausus delnų plo
jimas. Jis labai puikiai kalbėjo 

;ir išreiškė savo didelį džiaugsmą i 
j rastis tokioj skaitlingoj minioj Į 
žmoni’], kurie yra simpatizatoriai j 

/Lietuvos Nepriklausomvbės Šven- įrA\ 1 
tei. Jo kiekvienas žodis pasaky- Į 
tas turėjo didele reikšme. i

T-l . ' I Hllb:
Po prakalbų buvo surengta!,, . 

bankietas Robcrt Treat viešbuty, 
nam-rbimui mūsų Lietuvos Atsto
vo. šitam, susirinkime dalyvavo 

ypatos. tarpe kurių dalyvavo ir 
miesto majoras Breidenbach. Ten 
žmonės susirinko apie IL valandą

ir Lietuvos

buvo pil. A. 
York, kuris

Ikšiol buvo tiktai nariams, 
bar per gavėnią galivisi ateiti ku
rie tiktai interesuojasi, ir nori pa
simokinti lietuvių kai bos ir rašy
bos. Mokykla yra ketvirtadienio 
vakarais, L. Vyčiij kambariuose.
Mokytoju yra kur A. Vaškelis.

Pageidaujama, kad- kodangiau*

da-

'• Lassvamaųjų. , girieW 
numery 7-mė vfet&ūąą 
rašydama apie surengtą jjifiįi' 
Cižausko koncertą* kuris buvę 
vasario, šv. Jurgio parapijos ; 
tainčje, štai kaip sAko: “Konci 
tas ir marmalienė.” Gerb. J. <_ 
žauskas ir choro nariai tą sužin^į^^ 

labai pasipiktino. Girdėjau 
J. čižauskas pats išsitarė: 
ištikiu jų mūsų virš trijų
darbo ir triūso kas-link šio koneep*?^ 
to žmonės negali įvertinti?
negalimas būtų dalykas. ’ ’ Aš n^oi 
savęs patariu gerb. J. čižauskui ir 
visiems chore dalyvavusiems nafc 
riams visai cįomės į tokį “Dirvos” 
šmeižtą nekreipti. Vien tik stengi 
kitės aiškiau pažinti laisvamani^ 
politiką. Kuomet jūs žinosit jų 
politiką, jų idėją, kurios link jie 
eina, tuųmet nė vienas jų sakinys 
neturės vertės tarpe jūsų. Žmo
nės, kurie seniau yra tą permalę 
visai domės į juos nekreipia. Štai 
mano faktiški prirodjmai iš kurių 
tinkamai galit persitikrink 1916. 
metais lietuviai po visas kolonijas 
pasklydo rinkti aukų Lietuvos 
nuo karo nukentėjusiems lietu
viams. Lietuviai dirba aukoja vi
si kiek tik gali vien tik katalikai 
Laisvamaniai žiūri, raivosi, tėmy- 
ja ką daro katalikai. Kada jau 
katalikai suaukavo, surinko, tuo
met laisvamaniai pradėjo irisą ger
kle rėkti, šaukti, girdi, tai mes tą 

i padarėm.
Laike JJetuyos Laisvės Paskolos 

A'ajaus katalikai dirba išsijuosę, 
perka bonus ir kitus agituoja, lais- 

jvauianiai vėl raivosi. nelinksta' 
, prie darbo, dar stengiasi kitus at- 
ikalbinėti nuo pirkimo bonų. Pasi- 
įbaigia vajus, jie vėl rėkia kad jie 
i tą viską padarė. Čia pat ant vie- 
i tos Clevclando katalikai rengiasi 
.'statyt naują bažnyčią. Laisvams- 
Įniai per “Dirvą” iškalno pradedu", 
Į savo melagystę, kad tik žmones 
suklaidinus. Parduodame seną 

į bažnyčią, jie vėl vargšai rūpinasi 
su kaina ir su pardavimu. Para- 

(pijonai susitaria statyt naujus 
j vargonus. ‘ ‘ Dirva ’ ’ ir vėl rūpina
mi kad tik parapijonai savo pini- 

_ - k- 'gu neaikvotu bei kad kas jų nėpa*?-ių atsilankė gana srrazus būrys.. - 
Apsvarsčius bėgančius 
buvo 
kuris buvo vienbalsiai priimtas ir 
buvo nutarta nupirkt da kelis L. 
D. K. S. Šerus. Pakilo klausimas ; 
kaslink vajaus. Tapo išrinkta ko- į 
misija ir žėdnas narys apsiėmė pri-;
;rašy+ po vieną naują narį.

Prakalbos.
Vasario 9 d. pas mus kalbėjo dr. ’vamaniai. kaip jie patys daro taip 

Pakšt as.
katalikystę. Prakalbos buvo laba: I (1 
įdomios. T

mino mus su keletą parinktų dai
nelių. Akom. M. Dailiūtė.

Mūsų varg. M. Dailiūtė (Daly) 
lietuviškai sudainavo maloniai 
“Karvelėli.” Žodžiu ištarmė ga
na aiški.
Tarpais dainelių turėjome už gar

bė išgirsti prakalbas gerb. kun. J. 
J. Jakaičio, Piln. Blair. Centro 
pirm., AVorcesterio liet, klebono; 
taip-gi So. Bostono lietuvių klebo
no, gerb. kun. K. Urbonavičiaus. 
Jiedu suteikė pilgrimui, gerb. kun. 
Jurui, apsčiai linkėjimų. Patarė 
parapijonam imtis už darbo su 

: gerb. klebonu Virmausku ir už- 
jbaigti bažnyčios statymą ir pada
ryt surprizą kun. Jurui kada jisai

.y

1

Moterą Sąjungos susirinkime iš
davė raportą p-nia 0. Baubinienė 
iš apskr. suvažiavimo. Visos na
rės buvo patenkintos su tokiu 
gražiu raportu. Susirinkime da
lyvavo gerb. kun. Juras Ir plačiai 

. T_ __ _ i aiškino apie Moterų Sąjunga, kadkas. K. Krumenas. ' _ . . . ., - mūsų moterėlės stipriai orgamzuo- Stambiu aunu pribuvo.. .$61.00 .r. „ . ~ ,_,tūs. Sekančios naujos narės pri-Smulkin............................ 26.00 ■'• .sirašė: Emilija'Brūzgulienė. Lr- 
Jaraekienė, Ona Akstinienė.

T. Lietuvaitė.

Butkus,

Aidulis, ii. j 
J. Kralikaus- i

Viso pribuvo. . .•................ $93.35
A S. Trečiokienė, sek r.

NEW PHILADELPHIA, PA.

Darbai eina vidutiniai. Uždar
biai nevienodi: vieni uždirba dau
giau. kiti mažiau.

DETROIT, MICH.

Darbininkų susirinkimas.

' L. D. K. S. 72 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyko vasario 15 d., šv 

Keleivis.parapijos mokslainėj. Xa-

BALTIMORE, MD.

Vasario 9-10 dienomis vyčiai su
lošė labai puikiai teatrą “Ubagų 
Akademija.” Juliukas ypatingai 
energingai savo rolę a*Iik<>. Visi 
lošėjai drąsos turėjo pilnai. g----;:i

skaitytas iš centro laiškas.

t

lankė pa ra pi, 
ka buvo pateni 

įMalonti būtų ir" dau<

j pasigėrėjimu reiškiu jiems

etiniai.
>k;’t’a

pa-

LAWRENCE, MASS.

‘Pilgrimo išleistuvės.

J. K.

gra -

Darbai 
nelabai kai]) eina, 
nori dirbt ant laukų, 
statymo, darbo gali gaut.

V. M.

reikalus. ‘
žodžiu sakant, jie viskuom rū« 

r pinasi ką tik katalikai daro ir tu
ri, nes jie vargšai niekad nesitiki 
nieko gero turėt ir nuveikt. Da
bar žiūrėkit, “Dirva” sako, J. Či- 
žanskui nereikia koncertus rengt 
dėl naujų vargonų apmokėjimo, 

j Sako, paspčsi su pinigais kai jau 
Į vargonai bus pastatyti. Mat, lais-

Kalbėjo apie Lietuvą ir '.lū :r Kitiems pataria daryt. Gir- 
li. lauk, tegul kiti dirba. O kaip 

Laike prakalbų buvo pūn Kis viskas užbaigta, tada su
aukos dėl moksleivių.. Į kyk arba rėk kad tu

Taigi kaip viršuj minėjau, jų idėj* 
■ik tam yra kad meluot ir šmeižt, 
kad ir goriausius katalikųAiuveik- 
tus darbus. Būk jii pusės žmo
gus, tada gali daryt ką tik norį 
vistiek nuo jų gausi pagyrimą. .

Taigi, sakau, pažinkit jųjų idė-

Darbai.

pas mus automobilinėse 
Žinoma, kas 
prie namų

|
J 
i

i
vakaro programas prasidėjo. 
Toastmasteriu buvo pil. J. Krali-1 
kauskas. Jis pirmiausia perstato I 
kalbėti miesto majorą, kuris pa-, 
bainoj savo kalbos įteikė mūsų i
srerb Atstovui nuo Xewarko mies- !£f(,rb. kun. Juru, kuris 15 d. vas. 
to auksinį raktą. Jis matytis kad Jšvažiavo šventuoju Žemėn, Ry- 
iaabi atjaučia lietuvius, nes jis Įman Rome'. Taiptri prie progos 
dar nebūdamas miesto majoru bet '.atlankys ir mūsų brausią tėvynę

mo. sukrusti prie

susirinkime ir 
kuopų, jaupi- 
nepaprastų iš-

iams.

ir todėl iš ju jis travo parama. To-1 Pilarimo išleistu ves užmanė ! 
liaus seka visa ciiė trumpų prakal-įff'rh. kun. E. A. Virmauskis. A. L. '• 
heliu. Kalbėjo anglų kalboj gerb. ; R- K. I-č-d. 
advokatas Alfred Xoivakoski. ku-lnieldė visi 

labai simpatiškas lietu
taipgi kalbėjo A. B. Stri- Geist uviij.
Kun. Simanaitis, Kun. Kcl- i 

A’. Ambrazevičius. A. S. t
aSyAf^ Truska. P. Lukšis, 

A. šlapelis. Jur. Lelešius, M. Ake
lis, p. A. S. Trečiokienė. M. Krali- 
kauskienč, M. Akelionė, ir dar ko
letas kitų. Ant palo kalbėjo mū-j 
sų gerb. Atstovas K. Bizauskas, jis 
kalbėjo pirmą dalį anglų kalboų, 
o antrą dalį, lietuvių kalboj. Mes 
lietuviai turinio džiaugtis kad tu
rime tokį Atstovą iš Lietuvos, nes 
kaip lietu*uų taip ir angių kalboj 
jo kiekvieni godis jhra .parengtas.

’ -U -

Programas buvo 
įnirus, po vad. varg. M. Dailintos' 
(Daly1, kurį išpildė šv. Cecilijos Į 
didžiųjų choras, mažučių mergai
čių. solistės p lės B. Zalabiute, I. 
Zalabiutė, L .Lenzberkiutė. Stasė 
Raznauskaitė, Stase Lenzberkiutė 
su sesute duetą. Solo, p. Rimai- 
tis.

Džiugino mus visus svočiai: p-lė 
M. Arlauskaite iš Haverhill’io. 
akomp. R. Ainoriui. Lowcll*io var
gonininkui. Sudainavo porą dai-1 
nelių. Aplodismentų apturėjo dik- - 

- ..............'

neapsakomai i

Iš Lietuvos
Aplaikėme siuntinį maldaknygių vertės $1,000. Parduoda
me veik per pusę kainos, kadangi nenorime sukrovę laikyti. 
Agentai, perkaintioji maldaknygų nemažiaus $25.00 vertės 
gauna*zerą nuošimtį. Turime sekančių maldaknygių:
AUKSO ALTORIUS, baltais celuloidos viršeliais su ka- 

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

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

apdarais, su kabute................................................$1.75
ANI0L2LIS, labai graži vaikams knygelė, minkštais 

skūriniais apdarais, tik ................... . ...................
VAiNntius, maža, juodais minkštos skflroa apdarus, 

tik ...........................................................................
ANIOLfiLIS, graži vaikams knygelė, kietais apdarais.

Kaina tik ................................. ............................................

366 West Broadway
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elgzasi.- Nes tai jų yra laiš
ką užduotis ir principai 

to tik ir subudo vota. Yra tai 
avingalviai,-.yra tai pavojin- 

yotys ant lietuviško kūno. Mes 
Tai katalikai'turime nuo jų 
lyt. Kiekvieno veikėjo, 
eno vado, kuris yra prieša- 

šavo žmonių yra pareiga dar-

utauias ėraičius, Kuns ir šiandien 
yra nariu ir akty viu/katulikų tar
pe veikėju, kiti kurie buvo kūrė
jai, arba prasišalino iš dr-jos, arba 
persiskyrė su šiuo pasauliu. Am
žiną jiems atilsį. šv. Kazimiero 
dr-ja nuo pat įsikūrimo, nors tu
rėjo pergyventi vargingas ir sun
kias dienas, sunku buvo veikė
jams skiepyti į ateiviu širdis orga-

Ąsotis kad mūsų tarpe neatsiras- piizitrijos reikalingumas ii- nauda, 
avingalvių. Reikia peržiū-

? 4^ kiekvieną draugiją kuri nešio- 
jjkvardą kataliku kad ten nebūtu 
įttkao nario apie kurį būtų abejo
ji kuom jis yra. Mačiau vienos 
dailės draugijos du nariu kurie 
perskaitę “ Dirvą“’šoka, džiaugia
si, kad ‘’Dirva“ šmeižia katali
kus. Reikia peržiūrėt ar nėr ten 
daugiau tokių išgamų ir pareika
laut nuo tos draugijos arba kad at
sisakytų nuo katalikų arba apsi
valytų nuo lais-vamanių.

Žinovas.

Urs tuom tarpu lietuviai Ameriko
je mažai buvo susipažinę su aukš
tesne ir prakilnesne idėja. Paga- j 
liaus šv./Kazimiero dr-ja nalidin-į 
gus Lietuvos užmanymus rėme ir 
aukavo ant Nepriklausomybės au- '

reikalams yra aukavus š">23. sy, 
Kazimiero dr-jp, buvo pirmutinė

čiai, ir aukomis yra pari 
giaitsia. šv. Kazimiero

SISVILYTI UODEGĄ

likutiniam “Sandaros” lei
dinyje Vietos Pastabose rašo a- 
pie Kun. F. VV. Strakauską kad 
klibėdamas prakalbose prisi
minė kad ' reikia kovoti prieš 
liedievių spauda, darbais ir ki
tokiais būdais. “Sandara” 
sekdama savo pakraipos lai
krašti “Vienybę“ rašo: “kito- 

Į kinis būdais... Nejaugi galė
jui būti kumštis? ąkmuo. peilis 
i ar kas kitas.“

“ Viei^ybė” 
kad krimi- 

s daromas. 
Kiek tą-vakarą buvo susirinkę 

!žmonių, tai nei vienas nugalėt 
ilų sakyti ir prirodyti, kad

turbūt nesupranta

; Kun

luunajųių, mU%KOS ’
r i.a i
.r :■ ■ ■ : ~ • ■

kio apskrit.) S. <». irusio mėn. i b"t° 16 awkrtoJ'! semmanj,

8 d. 7 valandų vakare atvyko
Seimo atstoyas p. Plečkaitis ir 
dar vienas p. Plečkaičio drau
gas ir padarė dvare Liautiies

sufl356 puikiniais ir 14 dviejų- 
m^ų mokytojų kursų sų 911 

mokinių.

V* I41UUUK. j ... .L * /

Mokykloje susirinkimą. Susi- Bedarbiai jau turi darbo.
rinko žmonių vapie 80 senųjr 

jaunų, visi laukė nekantriai ką 
ponas Plečkaitis pasakys gero. 
Plečkaitis pradeda karštai ir

Ačiū- savivaldybių krašto ir 
centro valdžios, darbui, dabar 
jau. g^vo .darbo yį^i, dįrhU no-: 

girti socialdemokratu >’5<UrbmL 2 Smeltės ir’
o Darbo Federacija lU'svn ,o^°partiją.

peikti, jos atstovus ir lyderius 
kritikuodamas, kad jie darbi
ninkus vedą blogai. Seime ne
giną darbininkų reiktdų ir t. t. 
Po visų Federacijos šmeižtų, p. 
Plečkaitis sakot ‘;aš atvykau 
pas jus. gerbiamieji draugai, 
kad jums gerovę suteikti, bū
tent: darbininkai ir darbinin-

t

i

PATERSON, N. J. 
Sidabrinis jubiliejus.

Sausio 1S d. šv. Kazimiero dr-ja 
surengė šeimynišką vakarėli pami
nėjimui 25 iTii-ių sukaktuvių, to.; 
dr-jos gyvavimo. Svetainė buvo 
gražiai išpuošta, ant estrados ka
bojo šv. Kazimiero vėliava, iš abie
jų pusių kaboje lietuvių Tautos 
wliava ir Amerikos. Stalai buvo 
apkrauti skaniausiais valgiais 
papuošti kvicikais :r tautiškomis 
veliavukėmis. Apie šeštą vaiand;;. 
yjsi susėdo aplink stalą, ir lattkė 
klebono. Klebo::-;i Įėjus Į ><•.’.ę.

utiškus užmanymus.
Kazimiero draugijai

akmenio ar peilio.

girdėjo Kun. Stra- (kad gana

%i.

gf

B

f
L-.'

Klebonas atkalbėjo '.'.'.akta ii- i 
sidėjo sotinantis programas, 
karėlis buvo priva* iškas.
dr-jos nariams ir jąją šTmyim 
bet žmonių buvo pi'isii’ir.kę pi 
salė, taip-gi ir jaunimu 
savo tėveliais ir mamytėmis, 
si linksmai ir skaniai sotiims; > 
n-iais užkandžiais gor;; šeiminių 
pagamintais.

Programas.
' Pradedam programą su Du 

ku himnu, vaikučių chora> s :< 
navo himną ir dar kelias dair.e 
po vadovyste M. Ib-traitės. P 

‘Navickaitės, dvi sesmės. viena l 
Žiai sudainavo kelias daineles, ? 
tra jai pritarė am piano; lai 
gražiai ir jiisnrn 
vieiukas pritarė 
nas vaikutis, b 
ką studijuoja, 
ra muzikantas 
ir ahelnai dailę 
mergaitės gr;:ž 
padeklemavo 
džiu neisitėmi’ 
prakalbos. Pi 
vesdamas ®mg: 
smę to vakar"' '

Dar

kaio n

u p at.

kinio, *per 25 metus gynė šv. Kazi
miero draugijos garbingą aumriio

arpe. šv. Kaziitiierc dr-ja l:;ri 
hht: r apie 70 narių ir dar vis ra-

aitygas skaityti, kad nu< i 
■:ą,nei ■.■<■::<> kaziniicriečio 1 

kurto nviaakytų ‘‘Darbe 
ar kitas katalikiškas lai- j 
Atsiprašau karimioriečių i

b iai. augkite ir bujokite. ne t i
s iv;:' įima; i- medžiagiškai bet i
UV'V. ;iai s :1a. i :<iškuje meilėj,
s: y.: r ykile k:i::s r.r.rius ragink

■ c ’rrr’ikišk- ;> rasvius ir na:

amui
. tiek

Jūsų Brolis

KELIAUKITE LIETUVON
SU JUO

APSIVEDĖ.

Du

K<

FmitfAS IR MALIO
Ii ■ 1 *

LIETUVON
• Binęis''i’hlluiUphljus fntogrufas tre-‘ 

ėhi kiurti važiuoja Lietuvon. 1922 me
tais tlel Amerikos iietitvių sitžhilti- 
£»i.^BtatjmniiLDafovvgpifuodMiuiis jų~. 
jJČ yitpąiės 4-Mnv'oJ. suvjuką-. ir Kliu-' 
ąio rėdytose. Phiig kns siuntė pinigų 
nusitmukt teveiksiu.-., bet ją nesulau-. 
kė. Lietuvi t Jeigu nori kad Lietuvoj 
nutraukčiau mtognifijas jusą tėvukų^ 
brolių, seselių, triobas su gyvuliais;

. „npJim j>L.ntšyk įuojaųs yįkis 
•.irlrysą justi •gmtlnrt) Lietuvoj, ir -trMi*

uoste, sporto aikštėje, pas įvai
rias taisomas gatves ir kitose 
darbavietėse rado darbo netoji 

į 800 darbininkų, taip kad dabar 
[miesto darbo biure nebvyrauja 
darbininkų pasiūlymas.

l.iungą tai tiktai čia jūsų laime 
į gludo. ” Kalbėtojas pasakojo 

<g aplinkiniuose 
Profesinės sąjun- 

narių: gali būti bet po 
i valandų gražios ir mei-

i Ponas Respublikos Prezidentas 
I grįžo.

j .Respublikos Prezidentas p. 
i Stulginskis, po ilgo gydymosi 
į užsieny, su žmona ir J’reziden- 
;to Kanceliarijos A'iršininko 
Iprof. Bielskaus lydimas, sausio 
125 d. grižo Kaunan.

Kauno >toty p. Prezidentą 
.'sutiko aukštieji vyriausybės

-lį zW*.

Žvalgas. į

Įstoti j Profesinę sąjunga 
kurie iš susirinkusių atsa

>. Plečkaičiui, “daug k:
nuiuts. ponuli, žadėjai ir nie 
ko mes to nematėm ii- ne girde 
jom. tasta giri socialdemokra

lipsi vedė Soui h į ves ir dura 
i:> K. Raini-, j dirvą aie ne

i ateityje sau
* mūsų gerove
• >m pr'e >avo
Ir nieko nei

Darbininko" spau>-1 kalbėtojas drožė 
imi didesnėje vietoje į atgal.

Krautuve.
Tol gere, kol ratus pragėrė.

denio draugai, 
kindami ji pas

Nauja partija ir nauji 
laikraščiai.

Tmka patini, kad Kaune 
ganizuojasi nauja progresis- 
partija, kuri netrukus iŠlei- 

mti ir savo organa “l'kinin-

Be to. kalbama, kad art 
liausiu laiku pa>iro(iysią> i 
aiija..- nopartinis 
Naujausios Žinios

< lieti rašt i s

UŽSIMOKĖJO ŠIMTINĖMIS. |

“Sandarus" <
šliakvs baustne

lašinomas šimtines ir
; č i a lis ’ ’ gavo $5().(M).
, Buvo padavę prašymą; 
d-yla išnaujo būtų 'tardomi 
i prašymas atmestas.

Birža'-.

Je 192., 111. prisiųsiu prabus. hinratę 
"sanųieĮtuš" duosite tišsukynių. Pmtgn 
imi raukos nereikalauju. Nereikaliiu- 
s|h pinigų Ir Lietuvoj iiu<» jūsų gimi
niu. Aplankysiu visus. kini ir tolimiau
sius. I.ietuvos-k;nn]H'lius. V. .J. ŠTAM

(T&\VHUM2«)

GARADŽIUSANT RENDOS
Pigiau neiti kur kitur. Tik S.š_:ni .nu 
iiiėui-sio. Kreipki-tė* s»-katu'i;ti: A. Gi 

PERVEŽU RAKANDUS
skirtuiiui kaip

avotne ;Uuiy

•u

GROSERNĖ.
Turi būt greitu laiku parduota, ne? sa
vininkas išvažiuoja j kirą miestą. Ga
lima pirkti biznį ir neįuoliančiatn dirb
ti. mes išinoiysiine. PROGRESS CASH 
MARKET. :il4 E. I'ighth St.. So. įkiš
tom Mass. Tel. S. B. 3335-M.

DA.NTŲ TAISYMAS tEMLAUSIA
KAINA TIK ?l.OO l SAVAITE

Plota $12.00 ir augsčiau.
l.štraukiame be akuusni<i. Auksinės, 
|.<»rcelin& kepuraitės; tiilp-gi visus 

liautis šudediiiu ir raišom.
Dr. B. Burston, 237 Tremont St.
Kmn. Sinari S’... Tel. Heaefi 630O-K

TM. Brockton 5112—W J
DANTISTAS |

DR. A. J. GORMANl
(GURAUSKAS) I

703 Mato 8^ MonUBo, Kasa.»
. (Kampu Broad Street)

Oftso Tel.: SoAh Boston 8972—R. 
Restd. Tel.: So. Boston 1912—VV.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuviškas Graborius, bateamuoto- 
jas, Real Estate ir Public Notaras,

343 W. Broadway, 
South Boston, 2____

Residencija: 237 D St., So. Boston.
13,

Tel. So. Boston 271'

' J. MACDONELL, M. 0.
Galima tuMcalbHI ir lietuvUkai

■‘Tiso T11.A5D08: Rytais Iki 8 ral
Po pietų nno 1—8 
Vakarais nuo6—£

i B. Broadway, So. Boston
I

ji A
 

w
č'

1« METŲ SOUTH BOSTONE

OR. H. S, STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

399a W, Brosdway, So. Boston
VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 v. vak.

PABĖKAVONĖ
Mike Bitus. 501 Pine Hills St.. 

Minersville, Pa. rašo: "Dėkui Tamstai 
p. žukaiti, už jūsų stebuklingai sutai
sytas žoles, kurios mane sveiku padarė 
Turėjau vidurių didi suldetėjimt). sfril 
vio nedirbimy galvos skaudėjimo, nak 
tiruis nemigo, dieglius viduriuose Ir nie
ko valgyti nenorėjau, bet kaip aš su
naudojau jūsų Žolių du pakeliu No 
305A. ui t^ts visas nesmagumas nu< 
niati.est’dingdir veĮijp kiekvienam žmo 
gui'kreiptispas žakaitj sn negerais vi

durinis.’o to< želės ir jumis ari^Inys 
I’rekė GOc. už pakeli.’’ ALšiųsk Ite. 
o gausi višvkią zonų ir knygų katalogu 
Adresuok taip:

H. BUKAITIS
449 Hndsos Avė., Bochester. N >

Bostono Draugysčių Vai 
dybŲ Adresai

ŠV. JONO E V. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
1 ’irm ininkas — M. Zoba,

539 E. Seventh St.. So. Boston, Mass, 
Telephone South Boston l.jiO—J.

Vice-Pirmininkas — .T. Petrauskas, 
250 Gold St., So. Boston, Jlass.

Prot. Raštininkas — .T. Glineckis, 
5 Thomas Pk„ So. Boston, Mass 
in. Raštininkas — M. šeikis.
40 Marine Road, So. Boston, Mass.

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadtvay, SO. Boston, Mnss.

i varkdarys — J. Zuikis,
7 Vėinfield Rh, So. Boston, Mass. 

draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedSldieni kiekvieno mėnesio, 2 r:j 
valandą po piety, parapijos salėj, 492 
E. Seventh St., So. Boston, Mašs.

PARSIDUODA
DORI TIESTE R. :>ri- t.iuiiu-y S:..

' idiidėn išmaukti alučio; pa-
nokeioi •• > - > , ••' f ko! jie mauki* aluti, nežinomi 
tei.-me !pĮi.;ia(į.n-įaj vienam išvogė iš 

' u’t vežimo miltus, kuriuos jis-- ve
ikęs iš malūno, o antram pavo- 

.a^igė du priekinius ratus. Ku- 
i pivogė miltus, tai dar 
o. bet kuriam pavogė ra
tai visai bloga, nors mauk 

ius butelius ant ašim

tu T1'()NW( M >J >

;; birmns m<>r- 
Savings Bank, 
nešimas, leng-

>s medi-

lirul<»

DR. PUSKUNTBIŠ
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲi 
vaL » Uri 11 ryte. 1 iki 3 po plet Į 

T Iki » vak.
389 Broadway, So. Boston.

Tel. So. Boston 2881.

GRIAUS BAŽNYČIĄ.

n;; v

k a

Prole-lon 
bažnyčia, k
P>ostonc) pašto jau paženklyla:
griovimui. Toje bažnyčioje ik.

•diežninkai. k 
> i metodistus

raudonų plytų Negražu ir nešvaru.

Biržai. Jiodo.-i Biržų miesto į 
■yventojai ir šiek tiek apsišvie- 
/. bet tiu>-m‘'gražius paprati-,

ju tik ma- .*hmio> po turgų prieiną prie 
Dabar de ..-rištinės urna medaus parda-

SUSIRINKIMAS.

«i Į neši: 
prie

uodo Šaul- lis

m. d
etinės puodą. T. 
ižu. ir nešvaru.

DR-STĖ LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

SOUTH BOSTON, MASS.
- VALDYBA

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

■ ice-Pirm. — A. Janušonienė,
1426 Columbia Rd„ So. Boston. Mass. 
rot. RVšt. — O. Siaurienė,
443 E. 7-th St, So. Boston, Mass.

I !n. Rašt. — ,1. Keys.
115 G Street, So. Boston. Mass.. .

<4. — O. Staniuliutė,
105 6-th St.. So. Boston, Mass. 

varkdarė — O. Mizgirdienė.
• 164 6-th St. So. Boston. Mass.
’raugijos reikalais kreipkitės visados Į 
protokoh] raštininkę. Draugija laiko 
savo susirinkimus kas antra titamin- 
k<7 kiekvieno mėnesio 7:30 vakare, 
parapijos svetainėj ant Penktos gat
vės, South Boston. Mass.

PRANEŠIMAS !
Pranešame gerbiamiems kun.1 

klebonams ir misijonieriams. 
kad “Darbininke“ turime viso
kią religiškų daiktų, kaip tai: 
maldaknygių, rožančių, meda- 
likėlių. paveikslėlių ir t. t. Duo
dame g,<’rą nuošimti ir n-ušpar- 
dūoti:- daiktus priimam atgal į 
nieko m-atrokuojant. Reika- Į 
laukite tuojaus. i

“DARBININKAS” Į
366 B’way, So. Boston, Mass. _

iil.LANDŽlilS-SEYMOUR

KRIAUŠIUS
Kriattčius A. SIMOKAITIS per

sikėlė į nauiį viet$. Jis siuva vi
sokius vyriškus drabužius ir gerai 
padaro. Pięiau. negu kur nors ki
tur. Taipgi išprosina ir ištaiso senus.

A. SIMOKAITIS
: 344 W. Broadway, So. Boston
J ' (Antros lubos) !

zftvo ir viba
Varešk"V" :i :s sa 
boję paiiee' •. Lą 
ir kaip sunk:; '• 
judėjimą plati::: 
jo L. balčius, k-; 
tos dr-jos 25 mo- 
mo. Kalbėjo j

Sprainaitis. g 
fo klebonas, ggr 

linkėdamas š 
tverminjrai ir >■ 
bukštą ir prakib 
liaus tęsėjrr jaunu ir S'-nų i 
Žaislai. Tšlikrųją senai ■; 
tersonieėių buvo toks gy- a 
Jras vakarėlis,

Pasiadrliavo snre-ig::;::; 
karėlio Šio asmenys: A. Ta 
kas, B. Marėinskas. J. Alekna. •! 
Žilius, V.^Žnienė, V. ■Rutkaitis. I' 
'Rtttkaitienė, J. I^kaviėius i: A 
Jokūbaitis Jštkrųjų asnv 
verti didelio pagarbos Žodžiu ’ / 
tokį dideli ir uolu pasiSvendm;; 
Sunku ju visa darbą būtu aprašy-

L

F

rrlio siimngimni.

T

pa

T

Kazimiero Draugy>ie>’

AI. Kamandulis
Mašs. vvks Lie-

COLLMBI

<>n. 1

puiki

lietu

t M

.•’■<’ kelionės laiku. M. Ka 
iiiaiimiiis aplankys šias vietas

arpe pa- ■
Merkinę. Butrinioniiis. O 

ški. Dusim-nis. Žiežmarius

įnešti >i

Pasikėsinimas prieš ats‘ 
pobužnytinėj .-vetainėje, Dagilį.

enkios gatves. So. Boston.; j; Telšii; praneša, kad-

Tel. S. B. 4000

DORAS
Bra>idė> <

visus narius
irimu laike. nes-v:J !<im £>n 
•ikalas ir ln> toi]<nn. i)ag;p 
nygų de] narių 'nf) non, ;.. ,

>-gi ka< iioretų prisirašy- 
šv. Kazimiero (kaiuii- 

Draugystės. k viepiame

ma.

y. T. Savickas, pirmininkas.,

Didelei laimei, i

žino g

Tu Negali Išvengti! I

Kankinančiu žnaibymų neuralgijos.
Skausmų ir diegliu reumatizmo. i
Nesmagumų staigaus peršalimo.
šokančių. traukančių, i padūkimu I 
varam’itt skausmu, kuomet skauda . 
dantį, diegia ausi ar skauda galva, jei 
nrpamislini apie *

7. KAZIMIERO B. K. DE-J03

Kiek Lietuvoje mokyklų ir Į 
moksleivių.

-------------------------------------------- ' 1924-25 umk<lo metų pra- j
Septynerių metų Lietuvos džioj Lietuvoj buvo Ilk auk-l 

nepriklausomybės sukaktu- ŠIp^ninjii ir vidurinių n'iokyklu. 
vėms Kaune laukiama iŠ užsie
nio daug aukštų svočių. Kai

v-ą reikalingu doku-[kurių užsienio valstybių diplo- 
N'-atįdėliokite to roi- matiniai atstovai Lietuvoj, gy-

Biografija.
Šv. Kazimiero Draugija inkurta

K^F-
Andrius \ n-

ir šiandien yra ’^ayon St., Montnllo, Mass.

fe ' ’| 1900 metuose 13 d sausio.
|gšjn pirmutiniu hnv
sy teTkcv irius, kuris

i Lietuvys Gydytojas
| 772 EAST BR0ADWAY
| So. Boston, Mass.

vai Asuos:
Į nuo 9 ryto iki 9 v>L vakare.

GRAŽUS MŪRAS.

• iK'bntų paskui beroikalin- tuos, apie savo pasiryžimą at- 
go :,i><'sčio ir st’-ioRavojimo. ,-ilankyti Kalinė jau yra prane- 

\fk!te >u M. Kamandidin ir šę užsieniu reikalui ministerijai, 
■urė-ii e patogią kelionę.

Kreipkitės adresu:
Lithuanian Sales Corpora- i

♦i—r> i c< r» 2 ' Krnutnvė ir 7 šeimynos, no 5 kam-
wOT,.»oo Kroadivay, So. Boston. ■ barius maudynėmis, rendos $210 per 
“ * mėnesį. Prekė jlS,500; įmokėti 14,000.

lGerinn«lš pirkimas rsmbrldge. A.
20 1VAS. 110 Tremont Str<«or, Room 508. 

nrhii K. SIDABRAS. 5G Cherry Stm>t. 
C'«mbrl<lge. Mass.

MftFS, 7
M^Camandulio adresas:

lti. ni-valstyliinių .. 27. pro
gimnazijų ir vidurinių mokyk
lų - 7."). mokyklų suaugusiems
— .‘I ir socialinių aukštesnių 
mokyklų — 3 būtent Kauno 
aukštesnioji technikos, muzi
kos ir meno mokyklos. Visose 
valstybės gimnazijose niokosi 
71.685 mokiniai, nevalstybinėse
— 7.922. proginazijoso ir vidu
rinėse mokyklose — 9,342. mo
kyklose suaugusiems — 822 iri 
specialinėsp — 497. iž jų auk-

Įreg- S, V.'Pat. Ofise, 
tuoja’is ir nejjaiM rida
mas laiko juomi pasi- 
naudoji. Jisai suteikia 
maloTi'4 ir ETt'ita pa- 
leng-vinimĄ.

Nei viena at^ar<i 
> Seimvna necali būti be 

bonkns šių gyduolių. 
Nėra tikrasis, jei netu
ri INKARO vaizba žen
ki io.

F.AD.RKHTOt *C0.

PERSIKĖLĖ Į

J Tel. So. Boeton 0823P LIETUVIS DANTISTAS 

gDR. M. V. CASPER 
fi (KASPARAVIČIUS) 
r 496 Sro»dvay, South BobUni 
i I Of i» vtlmtdo* i
d nuo 9 Iki 12:00 ryte ir nuo 1:80

Ir oedėldlenlita. A

NAUJĄ VIETĄ’

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriausi paskutini patarnavimą, todėl verta pas jį 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:
820 E. 6-th St., So. Boston, Maa. Tel 8. B. 0183-W

trmlnlnkas — J. Jaroša.
562 E. 6-th St., So. Boslon, Mam. 

įce-plrm. — J. Grnbfnskag,
157 M Street, So. Boston, Msm. 

-vt. Raštininkas — A Janušonis,
1426 Cointnbla R<1, S. Boston. Ma* 

nlnsų Raštininkas — K .Kiškis.
8 Hatch Street, So. Boston, Maaa. 

.dlnfnkas — L— švagž<!ys,
111 Bowen ’t. So. Boston, Mam 

vtrkdarys — P. Laučka.
395 E. Flfth St„ So. Boaton, Maaa 

Draugijos reikalais kreipkitės vlss- 
•s j protokolų raštininkų.
Draugija savo susi m kimus laiko 2-rt 

-dėldlenl kiekvieno w>ft>esio 1-tng vai 
• i pietų parapijos salėje. 49Q teventb

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

BOSTON, MASS.
i iRMININKAS — V. Zalieckaa.
, 514 E. Broadvrav. So. Boston, Mase.
. fCE-PIRM. — Povilas Kuka, 

95 C Street, So. Boston, Mass.
PROT. RAST. — Antanas Mncejnnas. 

♦50 E. Seventh St, So. Boston, Masa 
IN. RAšT. — Juozapas V’inkevilčns, 
90C E. Brondvrsy, So. Boston, Mass. 
ASIERirS — Andr. Znllockas, 
611 E. l'lfth St.. So. Boston. Mass.

fARAALKA—Kazimieras Mlknillonls. 
906 E. Broadway. So. Boston, Mass. 
D. L. K. Keistučio Draugija įniko uit- 

n mėnesinius susirinkimas kas plnaa 
cdėldienj kiekvieno mėnesio, po nuaa. 
!>♦ U’ashingtou St.. Boston, Mass.. 
:30 raalndą po pietų. Ateidami ant 

susirinkimo atsiveskite m savin daa- 
ginus naujų narių prie mn«U drttlgljos 
prirašyti.

•» MLSr



r ti ii£iwr»
■—2 ... f,.

fliimMiątijUrių dv. (Vilkavii- b 
k io apskrit.) š. m. -sausio mėn. i 
8 d. 7 valandą vakare atvyko 
Seimo atstojąs p. Plečkaitis ir 
dar vienas p. Plečkaičio drau
gas ir padarė dvare Liaudies 
Mokykloje susirinkimų. Susi
rinko žmonių apie 80 senų ir 
jaunu, visi lauke nekantriai ką 
|M>nas Plečkaitis jiasakys gero.

jums buaž&ami delko jie
i0taxu- Nes tai jų yra lais-

uždūutis ir principai
Įb tik ir subudavota. Yra ta^ 
avingalviai,.yra tai pavojin-

sotys ant lietuviško kūno. Mes
i katalikai turime nuo jų
yt. Kiekvieno veikėjo,

vieno vado, kuris yra prieša
is savo žmonių yra pareiga dar-

'--UŽtatia kad mūsą tarpe neatsiras- ;>nza< ijos reikalingumas ir nauda, 
■tų avingalviu. Reikia peržiū- pn-s t:;om tarnu lietuviai Ameriko- 

’Ąįt kiekvieną draugiją kuri nėšio- Į je mažai buvo susipažinę su aukš- 
Syjįk vardą katalikų kad ten nebūtų .‘tesiu ir prakilnesne idėja. Paga

jikio nario apie kurį būtų abejo- ] ]iau- šv. - Kazimiero <lr-,ja naudin 
kuom jis yra. Mačiau vienos j gus Lietuvos užmanymus rėmė it 

daiės draugijos du nariu kurie iaukavo ant Nepriklausomybes au 
perskaitę “Dirvą” šoka, džiaugia-lkuro kiek tik
81, kad ” Dirva” šmeižia katali
kus.
daugiau lokiu išgamą ir pareika
laut nuo los draugijos arba kad at
sisakytą nuo kataliką arba apsi
valytą nuo laNvamanią.

Leonas Gal&ųs, kuris ir fiimdien 
yra narių ir aktyviu'katalikų tar
pe veikėju, kiti kurie buvo kūrė
jai, arba prasišalino iš dr-jos, arba 
persiskyrė su šiuo pasaulių.' Am
žiną jiems atilsį. Šv. Kazimiero 
dr-ja nuo pat įsikūrimo, nors tu
rėjo pergyventi vargingas ir sun
kias dienas, sunku buvo veikė
jams skiepyti i ateiviu širdis orga-

SANDARA NORI V>L MŲ- 
savn.™ UODEGĄ n

-M8. , rvraRHTRd m RruI 
to# seminarai f W? iAŽkJuJAo fO' mokytojų seminarijų 

356 pakiniais ir 14’dviejų 
mokytojų kufsų sų 911 

inių.
MVOM

DANTŲ TAISYMAS ŽEMIAUSIA
1

Paskutiniain “Sandaru*” lei
dinyje Vietos Pastaliose rašo a- 
pie Kun. F. W. Strakauską kad 
kalbėdamas prakalliose prisi
minė kad 'reikia kovoti prieš 
lx*<lievių spauda, dailiais ir ki
tokiais būdais. “Sandara” j Pleką U i s pradeda karštai ir < .. . • \ ,

. , , • . . i .. . . . ... liuitieji bedarbiai. 2 Smeltės irsekdama savo pakraipos lai- (gražiai girti soeialdemokratu . , .. , ...
, . i „ n , ... ‘ iLuisenholo zvyrvne. (utadele je,rašo: kito-'partiją. <> Darbo rederacijaj d
Nejaugi gale- i]>eikti, jos atstovus ir lyderius 
akmuo, peili.- įkritikįlodamas, kad jie darbi

ninkus vųnlą blogai. Seime ne

Bedarbiai jau turi darbo.

Ačiū- savivaldybių krašto ir 
centro valdžios, darbui, dabar 
jau gavo durlw yisi dirbti uo-

■RttVftiW*tUlailet]ihlJ<iK ■fotngriifas tre
čiu kurtu važiuoja Lietuvon. J922 me
tais dėl yon Amerikos lietuvių sąžinlti- 
K»l fatamtaTtiu. nufotogrtguiHlamas ji>- 
jjų LieinreJ. Suvalkų, ir Knu-'
■no rfciylJise. Ihtug kas siuntė pinigų 
uushraukt iKiveikftliis, liet jų nesulau-, 
•ke. Lietuvi: Jeigu .nori k;ul Lietuvoj 
imiraukviuu <«»rogrufijas jūsų cėvukųu 
brolių, seselių, niubas su gyvuliais. :•* 
luylkąų. kirm. .nu,rašyk tuojau.- uikral 
ailfvsį Jūsų •rnnlnfų Lietuvoj. lr?W7

- Plote $13.00 ir aug&tea.
Ištruukiiuue l>e skausmu. Auksinas, 
Į.oreelluFs kepiirnirpK; uiliu^i visus 

liautis sudilki m ir raišom.
Dr. B. Burston, 237 Tremont St.
Kam. Si mm Su. Tek Retieji USOo-K

•a s

fc

(tu būti kumštis 
:ir leis kitas." 

indara

TaL Brockton 5112—W

DANTISTAS |

DR. A. J. GORMANl
(GCMADSKAS) 1

TOS Mala SL, MoateUo, Maaa."
. (Kampa* Broad Street)

ji l’C.'i m. prisiųsiu prabas. Ihintary 
"samindlus" duosite užsakymų. Ptalgu 
am rankos nereikalauju. Nereikalau
siu pinigų ir Lietuvoj nuo jūsų gimi
nių. Aplankysiu visus, kini ir toliminu-

uoste, sporto aikštėje, pas įvai
rias taisomas gatves ir kitose 
įlarliavietėse rado darbo netoli 

... ._..i • . .- ‘ . -ii - . i S00 darbininku, taip kad dabarirnivbe ;g'na tiarbinuiku reikalu ir t. 1.1 ., ... *.. v nuėsto darbo biure nebvvrauja;a<l kruni-,1 o visu r ederaci los šmeižtu, p.1 , .... . , • *’
, ;O| .. -,- . , darbininkų pasiulvmas.daromas.'r lerkaitis suko: ‘‘as atvykau e 1

susirinku ą>a- jus. gerbiamieji draugai, 
lai in“i vienas negalė-;k*ul jums gerovę suteiltti. bfi- 

r prirodyti, kad tent: darbininkai ir darbinin- 
u.dcis liepė imtis.kės. rašykitės i Pro'esinę Są- 
akmenio ai- penio, nugą lai liktai čia jūsų laimė 

glūdo. ” Kalbėtojas pasakojo 
kad.gana daug aplinkiniuose 

t iii': Profesinės saiiin-

į Ofteo Tel.: Sotfth Boston 3972—R.
Ręsto. Tel.: So. Boston 1912—W.

GARADŽ1USANT RENDOS
i M7 1

Žinovas.

PER VEŽU RAKANDUS
(MDVERIS)

i m tart'

-rh St., Kasimi.
<T&WUll.\12Hi

1‘ie.i.ui negu kur kiuir. 
£i®W-siu. Kreipki!?-

ie kainu negu kiti. Ktvinkitės.

K i

Kaži

i z n ai

milo .-to

sa muga

(M7:

r: niūru

ar? m:

riti1 )a nar

PERSIKĖLĖ Į

ilgai

Alulrev. 
medi

kad 
mieriečie 

nelankytą “Dariu 
aš katalikiškas lai-

ano-ame
'■Donai;;-

Darbii

KRIAUŠIUS į
Kriaučius A. SIMOKAITIS per- į 

Įsikėlė j naują vietą. Jis siuva vi-i 
i sokius vyriškus drabužius ir gerai j 
.padaro. Pigiau, negu kar nors ki- 
jtur. Taipgi išprosina ir ištaiso senus.

Nauja partija ir nauji 
laikraščiai.

Kaune

adus

lu-ikia peržiūrėt ar nėr ten iKazimiero dr-jp, bu\ <> 
padėjo kuiliui akmeni-num 

v. Kazimiero

PATERSON, N. J.
Sidabrinis jubiliejus.

č Sausio 1S d. šv. Kazimiero 
surengė šeimynišką 
nėjimui 25 mitą -

L dr-jos gyvavimo.
gražiai išpuošia, an 

k bojo šv. Kazimiero velias 
k jų pusią kabojo 
7 vėliava i 
F apkrauti 
f. papuošti 
ž veliavuk 
a visi susėdo aplin 
7 klebono. K’.ebc
t si atsistoję išivi

Klebonas atkaiiiė 
Į.4 sidėjo sotinanti- pr< 
į karulis buvo jn-i\ 

dr-jos naria 
j. bet žmmiią 
y salė, taip-gi ir 

savo tėveliais i- 
t si linksmai ir sk 
| »iais užkandžiai- g 
fe pagamintais. 
K , - Programas. 
■»?. Pradedant progranH 

; ku himnu, vaikuži i 
j navo himną ir dar 
f. po vadovyste M. P- 
►- Navickaitės, d-

: kinio. *|>er 25 metus gynė 
livro draugijos garbingą IK ap

kai
žvalga ponuli

APSIVEDĖ.

Tol gere, kol ratus pragėrė.

UŽSIMOKĖJO ŠIMTINĖMIS.

Jūsų Brolis

KELIAUKITE LIETUVON
SU JUO

šimtine- 
v o M).

Buvo jiadavę pra-ymą 
į byla išnan.io būtu tardoma 
i mr.Švma- atmestas.

■

tra jai pi- 
gražiai ir j 
yichikas prUa 

•has vaikutis.
ką studijuoja, 
ra muzika u: 
ir ahelnai d;- 
mergaitės g 
padeklemav” 
džiu neisit ūmi 
prakalbos, 
vesdama: 
smę to 
škeviėi

GRIAUS BAŽNYČIĄ.

rrotes'ioną 
bažnyč

p. imžniiiK-ai

donų

, Ponas Respublikos Prezidentas 
grįžo,

. liOĮiubliko- Prezidentas p.
Stulginskis. ])0 ilgo gydymusi

i užsieny, su žmona ir Preziden- 
to Kanceliarijos Viršininko 

Iprof. Bielskt

I S. BARUSEVIČIUS
i Lh»*uviSkas Graborlus, balsamuoto- 

jas, Real Estate ir Public Notaras.
343 W. Broadway, 

> South Boston* 2_____
! Residencija: 237 D St., So. Boston.

IS.

Tel. So. Boąton 27:'

į J. MACOŪNELL, M. D.
GaMma tuUkalbHi ir lietuviikai
•nao valandos: Rytais Iki 9 vai

Po pietų nno 1—8 
Vakarais nuo6—9

MG E. Bro*dway, So. Boston

‘•Nuuj

Birža', j.“ d. sau-io nivažia- ■ 
nt Dirgau- uu draugai ūžė-’ 
iadūn išmaukti alučio; pa
žu maukė alui:, nežinomi Į 
:.(iariai viena 
ino miltus, k 

malūno, o antram pavo- 
is ratus. Ku-irre

ivogė miltus, tai 
bet kuriam pavogė
visai bloga, bot- : 
Otelius ant

Negražu ir nešvaru.

Biržai 
v-nto ■ ink tiek ap

'uium- 
žada-

PARSIDUODA
Dom-HESTEI

i;i TT(>NWOOI>

PRANEŠIMAS

GR0SERNŠ.
reitu laiku parduota, nes sa

vininkus išvažiuoja j kitų miestų. Gu
lima pirkti biznį ir nemoltančiani dirb
ti. mes išmokysime. PROGRESS CASH 
MAKKET. 314 E. Eighth Sr.. So. Išos-

PABĖKAVONĖ
Mike Bluis. 501 Pine HIlls St.. 

Minersville, Pa. raSoi “Dėkui Terasti 
p. žukaiti. už jūsų stebuklingai sutai
sytas žoles, kurios mane sveiku padarė 
Turėjau vidurių didį sukietėjimų, skll 
vio nedirbimij. galvos skaudėjimo, nak 
tirais nemigo, dieglius viduriuose Ir nie
ko valgyti nenorėjau, bet kaip #5 su
naudojau jūsų žolių du pakeliu No 
305A. tai tas visas nesmagumas nu< 
nmties dingd ir vepjn kiekvienam žino 
guč kreiptis pas Žakaitj su negerais vi

duriais. 0 tos želės ir jomis M‘t‘<*y<» 
I"rekė GOc. už pakeli.” išsiųsk ICc. 
o gausi višvkių arelių ir knygų katalogj 
Adresuok taip:____

M. BUKAITIS _
449 Hudson Avė., Rocbester. N Y

'DR:PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲį 
vaL 9 Iki 11 ryte. 1 iki 3 po piet Į

7 iki 9 rak- 
389 Broadway, So. Boston.

Tai- So. Boston 28M1.

gerbiamiems kun. • 
’onieriam-. ■ 
irimo vi.-o-!

18 METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S, STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

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

Bostono Draugysčių Vai 
dyby Adresai

6 V. JONO E V. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. Zoba,

539 E. Seventh St.. So. Boston, Mass. 
Telepbone South Boston 1,.>1G—.T.

Vice-Pirmininkas — J. Petrauskas.
250 Goki St., So. Boston, Mass.

I’rot. Raštininkas — .T. Glineckis,
5 Thotnas Pk., So. Boston, Mass 
tu. Raštininkas — M. šeikis.
40 Marine Road. So. Boston, M c. s s;.

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 

Tvarkdarys — J. Zuikis,
7 IVtnfield St.. So. Boston, Mass. 

draugija laiko susirinkimus kas tre
čių nedėldienj kiekvieno mėnesio, 2 rų 
valandų po pietų, parapijos salėj, 492 
E. Seventh St.. So. Boston, Mass.

DR-STfi LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

•• rm. — Z. ZičkienC.
203 W. 3-rd St., So. Boston, Mass.

• ice-Pirm. — A. JanušonionS,
1426 Columbia Rd, So. Boston, Man. 

rot. Rnžt. — O. SlaurienS.
443 E. 7-th St, So. Boston. Mnss.

1 h. Rast. — J. Keys.
115 G Street, So. Boston. Mass.

žd. — O. Staniuliutė,
105 6-th St, So. Boston. Mass. 

varkdarė — O. Mizgirdienė.
164 6-th St.. So. Boston. Mass.

’raugijos reikalaus kreipkitės visados Į 
protnkohj raštininkę. Draugija laiko 
savo susirinkimus kas antrą dtarnln- 
ką kiekvieno mėnesio 7:30 vakare, 
parapijos svetainėj ant Penktos gat
vės, South Boston. Mass.

Draugv-p

.-votainvj'-induli-
M

I, LANDŽIUS-SEYMOURrra-ulospuiki
V. KAZIMIERO E. K. DBJOI

normą pri
M. K.t-

Drat vicriaino

1L4-25
O/too vtimtMi

F.AD.MCHTE* ICO.

Ir nedttdlenlate.

kur u užsienio valstybių <iiplou ingi’ <

NAUJĄ VIETĄ

GRAŽUS MŪRAS.

•m vi-us narni-

Hli-Vt’Z Lietuvos 
sukaktu-

Di'Ie’m 
i ko sveti

TU - p’lO'l 
ir n<>v;

ne-- dieno-;, 
i bereik.-din-

■ r -t’-iek-avojinm.
: AL Kamandiiliii ir 
ogią kelione.

Tek So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

Septynerių metų 
nepriklausomybes 
vėms K;mne kinkiau

Kiek Lietuvoje mokyklų ir j 
moksleivių.

Pasikėsinimas prieš atst. 
Dagili.

Lietuvys Gydytojas 
772 EAST BR0ADWAY 

So. Boston, Mass.
VALANDOS: 

nuo 9 ryto Iki 9 v*L Tatare.

820 E. 6-th St., So. Boston, Maa. Ttal. 8. B. 0183-W.

A. SIMOKAITIS Į
344 W. Broadway, So. Boston 

(Antros lubos)

V. T. Savickas, r d r::-įninka-.
. T>iv;:š;ūnu<. ,\.

rkiii'1. Bu
Du-im-ni

’-.n -n. D 
km;. I)

•i-iė. K m ė- ĮMaks ru-nesj. Prekė ?1S..V>; jmokfti 14,000.
r ‘ Garinusiu pirkimas Cnmhrldcc. A.

\ud: :--.s \ h* Į 5i. Kamandulio adresai; 20 ivas. no Treniont stns-r. ji^m
šiaude !. yrn >taxon St, Mentolio. Mass. ‘

Tei. S. B. 40<X)

DAKTARAS

iktu-
nealroki;
tuojau-.
DARBININKAS” Į

366 B’way, So. Boston, Mass.

medu
čiui :r ;. t. Iluo
šinti ir n.dšpar- 
jirihm-.m atgalSUSIRINKIMAS.

Tu Negali Išvengti!
Kankinančiu žnaibymu neura]<i;os.
Skausmų ;r diegliu reumatizmo.
Nesmagumų staigaus pergalimo.
kokam* iu. traukančiu, i padūkimą 
varančiu skausmų, kuomet skauda 
dantį, diegia ausi ar skauda galva, jei 
nepamislir.i apie

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriausj paskutinį patarnavimą, todėl verte pas jį 
kreiptis.

Zftvo ir 
Varešk' 
boję palii- 
ir kaip si 
judėjimą ] 
jo L. Galė 

?. tos dr-jos 
ino. Kalbėjo

Sprainaitis. gi y 
klebonas, gi: 
linkėdamas 

tverminyai ir 
f taukštą ir pra k iii 

liaus tęsėsi jauną ir s 
žaislai.

> tersonicėią bir-^ 
kus vakarėlis.

Pasiadrha v-. - 
karėbo šie asmo- 
kas. B. Mar'-iu 
ftiHus, Ve Dilienė. X’ 
Rutksitii-nė. J. bei- 

*. Joknbaitis- K‘ <"nj 
verti didoko pagarbos žbdži 
toki d>dfi: pasišvem
Sunku ji: • ;-a • 
(i kiek am” pa*- 

. Vėlia siirrnginr;

Irefę. S. V. Pat. Ofl*. 
tuojaus ir neoiAinda- 
mas laiko joomi pati- 
naudoji. Jinai suteikia 
malor/j ir CT^it4 P*' 
]engvinimn.

Nei viena atarei 
Šeimyna nevali būti be 
bor.knc goduolių.
N^ra tikraimi. jei netu
ri INKARO raiabolen-

Kvipkilės mlresu:
Biografija. , Lithuanian Sales Corpora

Šv. Kazimio-o Draugi ja ii.kurta ;ti0H,366 Rrombvav. So. Ro<foTi. maudynėk
^1900 metuos' ’ " *' ’■* ............................ ..
•jo pirm ui ir.iit 
feškcvii'itis. l

1 p'r.iijjii ’:r vidurinią mokvkbi. j 
š j: vaLtyiiinią gimnaziją. -—- 
ii. m-val-lyiiiniiĮ -- 27. pro- 
rimiaziju .;r viiiariniu mokyk- 

dii 7.'. niekybių suaugusioms 
vermnti“ji Hygnj ir kituos mios- -- " iT~7poeialiniu aukštesniu 
'įlos, apįo savo pa-iryžimą at- nioiukii; — 3 būtent Kauno 
-įkinkyti Kaune jau vra prano- ankbesnioii technikos, nrnzi- 

užsienin reikalu ministerijai. ;ko-ir mono mokyklom. Visose 
valdybes gimnazijose niokosi 
7i.6V> mokiniai, nevalstybinėse 
— i.f>22. proginazijoso ir vidu
rinio mokyklose — 9.342. mo
kyklose suaugusiems — 822 ir 
spevialinėso — 497. iš jii auk
štesniajai technikos mokyklai J

tnnlnfntaR — J. Jaroia.
562 E. 6-th St.. So. Boston, 

įce-plnn. — J. Grabinėtas,
157 M Street, So. Boston, Mam.

-<>t. Raštininkas — A. JannŠonU,
1428 Corambln R<1, S. Boston. Maja 

nlnsų Raštininkas — K .Kiškit,
8 Hatch Street, So. Boston, Maaa. 

alininkas — L— Svagždys,
111 Bowen r t. So. Boston, Mt* 

varkrfary? — P- Laučta.
395 E. Fifth St., So. Boaton. M am. 

DraugiJoa raikalaią kreipkitės riša- 
•s J protokolą raštininką.
Draugija savo susirnkimua laiko 2-rą 

-dėldlenj kiekvieno atneato 1-mą v«L 
> pietą parapijos salėje. 40S Savantb

D L. K. KEISTUČIO DR JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
i IRMTNINKAS — V. Žali sekas.
, 514 E. Broadvray. So. Boston, Mam.
( fCE-PIRM. — Povilas Rnta.

95 C Straet, So. Boston, Mass.
i-ROT. Rast. — Antanas Macejnnas, 

450 E. Seventh St, So. Boston. Ma*. 
IN. RAšT. — Juozapas VlnkevlICus. 
90C E. Brondirny. Su. Boston. Msss. 
ASIERIVS — Andr. ZnUrckaa.
GU E. Fifth St, So. Boston. Mitas.

1ARAALKA—Kasimiems Mikniūnais. 
906 E. Broadvay. So. Boston. Mass.
D. L. K. Keistučio Draugija įaikn »4- 

n mėnesinius susi rinki runa kas pina* 
Mėldienl kiekvieno mėnesio, po no*. 
94 IVnshinftoo St. Boston. Ma*^
30 vaalndą po pietų- Ateidami ant 

ru’1 rinkimo a tai mktt m «art* <^>- 
d*ns nanją narhj>prle muM) dnftaktjoa 
prtratytl.




