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G r i u v o
NAUJOJI VALDŽIA NE

TURI PRITARĖJŲ.

Vokietijos naujoji val
džia neturi pasisekimo. Pre
mjeras Kapp, kaip praneša
ma, jau rezignavo. Jis bu
vo bebandąs sudaryti minis- 
terią kabinetą, bet tas "nepa
vykę greit padaryti ir nebus 
daugiau bandoma daryti.

Didieji ’ karvedžiai von 
Hindenburg ir Ludendorff 
neprisidėjo prie naujosios 
valdžios.

Naujosios valdžios armi
jos vadas Luettwitz buvo 
paskelbęs, kad streiko vadus 
ir kurstytojus bausiąs mir
timi, bet to nedarė. Streikai 
greit plito.

Erzberger, kataliką va
das, ir Harden garsusis pu
blicistas, buvo suareštuoti.

Įvairiose Vokietijos vie
tose buvo įvykę kruviną su
sirėmimą.

Laukiama greito sugrįži
mo .senosios valdžios.

Keliauninkai

s.

Atsiminkite.

ARMĖNAI PAVOJUJE.

Iš Konstantinopolio pra
nešama, jog Armėnijoj vie
noj vietoj turkai apsiautę 
vieną apygardą, kurešąlO.- 
000 armėną. Jie esą pavo
juje. Turkai galį juos iš
skersti.

PRIPAŽINO BESARA
BIJĄ.

Buchareste paskelbta, jog 
alijantai pripažino Rumu
nijai Besarabiją. Maskvos 
valdžia nesipriešina tam. 
Dėlto rumunai labai džiau
giasi.

IŠDUOS VERDIKTĄ.

LAIKRAŠČIAI IŠ LIE
TUVOS.

Geneva.
atvykusieji iš Italijos pasa
koja, jog vakarais šiaurinė 
dalis išrodo nesuskaitomą 
ugnią apšviesta. Tai gais
rai ir jie nušviečia visą pa
dangę. Dūmą čieli debesiai 
matosi. Žinią iš Italijos a- 
pie tai neateina dėlto, kad 
cenzūra neišleidžia. Keliau
ninkai pasakoja, jog tą da
ro streikuojantieji kumečiai 
ir sodiečiai. Sako jie degi
na dvarininką palocius ir 
kitus budinkus. Ūkio darbi
ninką streikai plista pasi
baisėtinai. Prasidėjo šiau
rinėj Italijoj ir sklista da
bar į pietinę. Streikininkai 
reikalauja padvigubinimo 
algą. Bet tai tik vienas rei
kalavimas ir jo nenorima po 
teisybei. Tas esąs negali
mas reikalavimas ir streiki
ninkai, socijalistą vedami 
reikalauja dvarą žemią su- 
visuomeninimo. Jeibes da
ro kad subankrutidihii dva
rininkus. Todėl ir stato to-
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SUGRĮŽO' t)ARBAN.

Springfield, Mass. — 
Hodges Fiber Carpet Car- 
pet kompanijos kovo 8 d. 
buvo sustreikavę 350 audė
ją. Algos buvo pakeltos ant 

. su-

Kas kart vis daugiau laik- 
raščią ateina iš Lietuvos. 
Mes esame ją užsisakę 
platinimui. “Darbininko” 
skaitytojai ją gali gauti. Už 
dolerinę gaus po 12-15 ekz. 
“ Talka ”( yra mėnraštis ir 
kainuoja 25c. ekz. Agentai 
gali gauti platinimui. Bet 
daug kol kas negali gauti. 
Dolarines atsiuntusiems vi
suomet turime užtektinai. 
Išsiunčiame tą- -pat dieną, reikalavimus ir degina

i

kada užsakymas ateina.

SUKILIMAI UKRAI
NOJ.

Geneva. — Ukrainos so-K 
diečiai pradėjo kilti prieš 
bolševiką valdžią. Bolševi
kai laikosi tik miestuose. 
Sodiečiai susitarė laikytis 
išvien ir neleisti rekvizuoti 
j avus ir galvi j us. Sodiečiai 
turi

Suv. Valstiją Augščiau- 
sysis Teismas nagrinėja 
prohibicijos įstatymą. Jau 
išklausė Rbode Islando, 
Kentuckv ir Massachusetts 
valstiją argumentus. Dabar
išklausys New Jersey valsti- čius 
jos. Tuomi išsiris prohibi- 
cijos klausimas. Bus išduo- į 
tas verdiktas ar valstiją le- 
gislatūros turi teisę nuskir
ti svaigalą stiprumą ar jos 
turi laikytis kongreso nuta
rimo.

kulkosvydžius ir tren- 
apie sodžius.

MAIŠTAS.

NEGALIMA GAUTI 
PASPORTŲ.

Kadangi Suv. Valstiją 
valstybės sekretorius Colby 
dar nėra užtvirtintas, taiA- 
merikos piliečiai negali gau
ti pasportą važiuoti užsie
nin. Mat pasportus turi pa
sirašyti valstybės sekreto
rius. Ikšiol pasportą būda
vo išduodama po 600 ir net 
800 dienoje.

Japonijos kariuomenėj Si- 
berijoj atsitiko maištas. A- 
pie tai pranešama bevieliu 
telegrafu iš Maskvos. Re
voliucinis judėjimas plystąs 
Korėjoj.

PRIEŠINGI DARBO 
PARTIJAI.

Augusta, Me:— Valstijos 
mūrininku suvažiavimas 
priėmė revoliuciją, kurioj 
išreiškiama priešingumas 
Darbo Partijai, o užgina
ma Amerikos Darbo Fede
racijos nusistatymas.

t

BE RAUDONŲJŲ.
I.' ■

LAWRENCE, MASS.

Pirks namo bonus.

Nedėlioj kovo 14 d. L. D. 
S. kuopa turėjo susirinkimą. 
Svarbiausiu dalyku buvo tai 
svarstymas L. D. S. namo bo
ną. Nutarta sekančią nedėlią 
kove 21 d. turėti dideles pra
kalbas ir padaryti smarką bo- 
ną platinimą. Nariai labai už
sidegę tuo klausimu j ir boną 
platinimas bus kuodidžiausas.

prakalbos bus 7 vai. Vak. 
pobažnytinėj salėj.

tvti# I * M • I

Susitvėrusis naujas Fin- 
landijos ministerią kabine
tas neturi nei vieno raudo
no. Jėgos susikoncentravo 
į konservaiyvą rankas ko
vai prieš bolševizmą ir radi
kalizmą.

NEMOKA NUOŠIMČIŲ.
A*• 'J

Europos valstybes, skoli- 
VnuSį 

_• v* V* SV T —

.10 nuoš. ir darbininkai 
grįžo darban. \

AUDĖJŲ STREI
KAS.

Fdtt River, Mass. — Au
dėjai sustreikavo kovo 15 d. 
Policistai pastatyti prie 
dirbtuvią vartą. Jokią su
sikirtimą nėra. Streikuoja 
dofferiai„ spinneriai ir swe- 
eperiai. Darbdaviai sako ne
nusileisiu. Todėl streikas 
gali užsitęsti.

PORTUGALIJOJ RA
MIAU.

' L. D. S. nariai ir “Darbi
ninko” prieteliai privalo ne
užmiršti L. D. S. namo ba
rnį. Visai nedaug laiko be
liko, o nei pusės boną dar 
neišplatinta. Sujuskite, kad 
nebūtą gėdos ir bėdos.

Pasižadėjusieji nevilkin
kite įmokėjimo.'

ti, kuogreičiausiai susižinotą 
su Centru. Šitas yra galuti
nas pranešimas ir tie, kurie 
progą praleis, tegul paskui 
nesigaili

Kolonijos, kuriose dar nesi
randa L. L. Sargą būrio, tu
rėtą taipgi subrusti ir sureng
ti prakalbas dėl platesnio pa
aiškinimo apie Lietuvos Lais
vės Sargą Sąjungą. Dabar y- 
ra rengiamas prakalbą marš
rutas po Naująją Angliją ir tos 
kolonijos, kurios norės pra
kalbas surengti, tegul apie tai 
praneša L. L. S. Centrui, 257 
W. 71-st Street, New York 
City. Būtą gerai kad kiek
viena Amerikos lietuvią kolo
nija pasistengtą surengti nors 
vienas prakalbas dėl L. L. Sar
gą ir apie tai išanksto praneš
tą Centrui, taip kad būtą ga
lima kiekvienoje apylinkėje 
parengti prakalbą maršrutą. 
L. L. Sargą prakalbininkai y- 
ra Lietuvos karininkai: Ma
joras P. Žadeikis, Lt. P. J. 
Purvis, Lt. J. K. Milius ir kt. 
Jie nešioja Lietuvos Respubli
kos kariškas uniformas ir to
dėl kiekvienam bus žingeidu 
netik ją prakalbas išgirsti, bet 
taip-gi ir lietuviškus kariškius 
pamatyti.
—Laikas yra labai trumpai 
Už mėnesio, kito gal jau visi 
tinkamesni L. L. Sargai bus 
Lietuvoje, todėl dabar yra vie
natinis laikas pagelbėti jiems 
pasekmingiau tuos ją troški
mus atsiekti.

PASITARIMAS.
Kovo 9 d. Lietuvos Misijos 

kambariuose įvyko tarybą ir 
didžiąją organizaciją išrinktą 
atstovą susirinkimas. Atsto
vams buvo išduotos atskaitos 
iš paskolos bėgio ir apskritai 
nurodymai kas ir kaip daroma 
ar manoma daryti. Atstovai 
išsireiškė už tai, kad būtą 
skelbiama laikraščiuose kiek 
kuris apskritis jau sudėjo pi
nigą ir kiek dar stokuoja iki 
nuskirtai kvotai. Ir tas bus 
daroma du kartu į mėnesį.

Antru klausimu buvo apta
rimas, kaip ir kokiu būdu da
linti bonus, kurie jau neužilgo 
bus gatavi. Sutarta kad vėl 
kalbėtojai važinės ir ne tik da
lins, bet dar ir pardavinės. 
Kur kalbėtojai negalės nuvyk
ti, ten stočią viršininkai tą at
liks.

Nutarta dar kartą paaiškin
ti visuomenei, kad bonai ir ją 
procentiniai kuponai Ameriko
je bus apmokami doleriais, o 
Lietuvoje auksinais sulyg tos 
dienos pinigą kurso, kurioje 
bus bonai ar kuponai apmoka
mi.

Taip-gi buvo pasitarta ir 
daugelyje kitą smulkią klausi
mą. Apskritai tarybą ir di
džiąją organizaciją atstovai 
išreiškė, kad viskas, vedamas 
gerai ir paskola eina gana' pa
sekmingai.

Lietuvos Misijos 
Informaciją Biuras.

VĖLIAUSIOS LAIDOS 
LAIŠKAMS POPIERŲ SU 

EILĖMIS IR KONVER- 
TŲ.

------ u.
Eilės pritaikintos sulyg šią 

dieną. Tinka visiems: tė
vams, broliams, seserims, gi
minėms ir pažįstamiems. 
Parduodame 1 tuziną popie

rių ir 1 tuziną konvertą . 
už.................30c.

100 popierą ir 100 konvertą 
už...............$2.00

500 popierą ir 500 konvertą 
už.............$8.75

1000 popierą ir 1000 
konvertą 

už........... $15.00

Mažiaus 1 tuzino nepar- 
duosime. Pinigus siąskite 
“money orderiu”, regis
truotame laiške arba pasta 
ženklais šiou adresu:

“DARBININKAS”,
242-244 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Portugalijoj, kur buvo 
pranašauta didelės pervers- 
mės, pradeda įvykti ramy
bė. Dar daug darbininką 
tebstreikuoja, bet dabar jau 
aišku, kad perversmią. ne
bus. Darbininkai tik reika
lavo algą pakėlimo, nes Por
tugalijoj ' > pragyvenimas, 
kaipir visur, labai pakilo.

namus.
Dabar Italijoj sėjos lai

kas ir dvarą laukai nedirba
mi. Šiemetinis užderėjimas 
jau sutrukdintas.

Kaikuriuose dvaruose ei
na tikras karas. Dvarinin
kai apisdrūtinę palociuose 
ginasi nuo atakuojančią ku- 
mečią.

Bavonijos kunigaikštis, 
vienas stambiausiij Sicilijos 
dvarininku, apsuptas pily
je; Kumečiai kariniu būdu 
apsupę laiko pilį.

Streikai eina ir pramonė
se. Karo sunaikintoje šiau
rinėje Italijoje buvo val
džios užvestas atstatymo 
darbas. Dėl darbininką 
streiką darbas sutrukdytas. 
Streikai vis neramūs.

Genuos priemiestyje me
talo darbininkai pareikala
vo algą pakėlimo. Darbda
viai paskelbė lockout. Dar
bininkai, bolševiką vedami, 
užpuolė dirbtuvę ir sudarę 
sovietą, norėjo taip vesti da
lykus, kaip Rusijoj. At- 
siąsta kariuomenė ir po 
smarkaus susirėmimo sovie
tas išgriautas ir darbiniu- £ 
kai išvaikyti. Panašią atsi
tikimą buvo ir Neapolyje. 
Genuoj ir Bari streikuoja 
doką darbininkai.

Dabar išviso ūkiuose ir, 
pramonėse streikuoja arti 
1.000.000; Italijos darbinin
ką Jiems vadovauja bolše- 
vikuojantieji socijalistai ir 
stato reikalavimą- pavesti 
darbininkams dvarus ir dir
btuves. Tie agitatoriai kur- 
Įsto darbininkus prie riau
šių, prie nuosavybės naiki-

VARŠAVOJ TAMSU.
\

Lenkijoj geležinkelią dar
bininkai streikuoja. Rytinėj 
Galicijoj kareiviai operuoja 
traukinius. Varšavoj su
streikavo elektrikos ir van
dens įvadą darbininkai. Tas 
įstaigas kareiviai užėmė. Jei 
darbininkai negrįž darban, 
tai kareiviai imsis to darbo.

1 ' %

NAUJA PARTIJA ANG
LIJOJ.

Anglijoj tveriasi nauja 
partija, kurion ineis dabar
tinis premjeras Lloyd Ge
orge ir Bonar Law. Parti
ja vadinsis “National De- 
mocratic”. Netrukus išleis 
manifestą. Jį pasirašys 
Lloyd George.

/

PABRANGS ANGLIS.

New York. — Kietąją 
anglią kasėjai reikalauja al
gas pakelti ant 60 nuoš. 
Kompanijos skelbia, kad jei 
reikėsią tiek pakelti anglia
kasiams, tai anglią kainas 
pakelsią po .$2 ant tono.

LIETUVOS MISIJOS 
MARŠRUTAS 

SCHUYLKILLO 
APSKRITYJE.

Kovo 25-tą d.
Srenandoah, Pa.
7 vai. vak. 

Kovo 26-tą d.
Mahanoy City, Pa.,
7 vai. vak., 
Mahan Tovmsip 
loję.

Kovo 27-tą d.
Girardville Pa., 
7 vai. vak. 
bažnytinėj svetainėj. 
Maizeville, Pa., 
7 vai. vak. 
bažytinėje svetainėje.
Frackville, Pa, 7 v. vak. 

Kovo 28-tą d.
Tamaąua, Pa.
Odd Fellows svetainėj 
1:30 vai. po pietą. 
New Philadelphia, Pa. 
bažnytinėje svetainėje 
7:30 vai. vak.

Kovo 29-tą d.
_ Minersville, Pa., 

Unijos Svetainėje, 
7 vai. vak.
St. Clair, Pa. - 
7 vai. vak.

Kovo 30-tą d.
B

mokyk-

X

Mt. Carmel Pa.
7 vai. vak.

L. M. Pr. Komitetas.

—————— >

L. L. S. Laikinasis Centras.
jŲsusyHyĘryHysŲsnJSŲsysLHLĘ

APDOVANOKITE
SAVO TĖVUS, BROLIUS, SESE
RIS, GIMINES ARBA PAŽĮSTA
MUS GEROMIS KNYGOMIS.

NAUDINGIAUSIA KATALIKUI KNYGA, 
TAI MALDAKNYGĖ

PULKIM ANT KELIŲii

Lietuvoje stoka knygą, o jei ir gauna, tai 
turi daug užmokėti.

Tamistoms jau žinoma, kad “Darbininko” 
Knygynas perspauzdino maldaknygę, kuri viso
je Lietuvoje yra mėgiama ir vartojama. Mes 
tą maldaknygę parduosime už tą pačią kainą, 
kaip kad ir pirmiaus buvo.

1O1A Kietais drobės apdarais, raudo
nais kraštais ............................ $1.50

102A Liauniais (Flerible) Immitation
drobės viršeliais, raudonais kra
štais, apvaliais kampais -------$1.85

102B Toki pat auksuotais kraštais.. .$2.00 
103A Liauniais (Flerible) skūros ap- 

v darais, auksuotais kraštais, ap
valiais kampais ........................ $2.50

104B Toki pat juodos moroko skūros
apdarais................................'..$3.50

f

STREIKUOJA.
y ~ "r:''

New Yorke streikuoja 6.- 
000 laivą liuodotoją o Bos
tone 800. '

■. MINISTREI AI RE 
ZIGNAVO.

j

.. •

į-v

re-r

■B 'S-'""i

L. L. SARGŲ REIKALU.

Nesenai buvo laikraščiuose ) 
pranešta, kad L L S. organi- j 
žarija samdo laivą ir apie 20 j 
d. kovo gal jau pirmas būrys | 
išvažiuos Lietuvon. Paskiau 1 
pasirodė, kad nevisi pasižadė- i 
juiseji važiuoti, buvo prisi- 
ruošę kelionėn ir todėl pirmiau 
nustatyta diena išplaukimui 
laivo buvo atidėta ant vėliaus. 
Dabar manoma išplaukti pir
mose dienose balandžio. La
bai yra pageidaujama, kad L 
L. Sargą nariai, kurie nori su 
šituomi pirmu būriu išvažiuo-

Taip-gi už tą pačią kainą pasiąsime ir į Lietu
vą. .

Jeigu siąstos knygos negautą—mes atsakome.

Tą progą duosime tik iki Balandžio 30 š. m.
| i w

Pasiskubinkite užsakyti tuoj aus.

Jeigu norite* galite nupirkę ir patys užregistra- 
i vę pasiąsti.

L Su užsakymu siąskite ir pinigus “money orde
riu”, čekiu arba registruotame laiške šiuo ad
resu: . •■'v--

I
i
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“DARBININKAS” 
(The Workeb9 

The Lithuanian tri-weekly paper. 
Pūblished every Tnesday, Thursday, 
eSaturday by St. JotepK’t LitKwn- 

R.-C. Association of Labor.

DARBIN 1A KAK

Jaunimas.
WALLTNGFORD, CONN.

Nelaimingas tikimas

BRIDGEVILLE, PA.

N0RTH ABINGTON, MASS.

Žinąs.

GREENFIELD, MASS.

be. Čia randasi lietuvių 3.000 
su viršum, bet ar atsiras iš jų 
tikrų Lietuvos sūnų nors 300.

Karklas.

Kiną i* So. Boston'o utarninkais, ket-

SUBSCRIPTION KATES: 
fearly..............................s,..............$4.00
Boston and suburbs..........................$5.00
Foreiga countries yearly................$5.00

1 ' ' - . ■ ■ — . .. ------- — ■ , t

“Entered as second-class mater Sept 
22, 1915 at the post office at Boston; 
Mastu, under the Act of March 3, 1879.”

“Aeceptance for mailling at special ra
te of postage -provlded for in Section 
H0B, Act of Oct. 8, 1917, authorized 
on July 12, 1918.”

SIRGIMAS BRANGSTA

Pereitą savaitę Chicagos 
daktarai savo susirinkime 
pakėlė kainas už savo pa
tarnavimą. Už rodą ofise 
ims $5, o šaukiamas į na
mus ims $10. Brangsta vis
kas, tai sirgimas ir mirimas 
neišvengtinai brangsta.Dar- 
bininkui, mažpelniui, dakta
ras kaipir neprieinamas. 
Aptiekoje dulkės ir lašai ir
gi be galo pabrango.

Tokiame atsitikime dar
bininkui reikėtų čia pavar
toti tą pat ginklą, kurį var
toja prieš kapitalistus — 
streiką. Taip, darbininkas 
turėtų pagalvoti apie strei
ką prieš sirgimą ir belaiki- 
nį mirimą. <

lėmis siurbėlėmis tavo krau
ju mintančiomis ir savo iš
tvirkimo nuodais nuodijau* 
čiomis tavo protą ir sielą.

Pakelk akis, apsižvalgyk 
apie savę, gyvenk savo pro
tu, sveiku darbininkišku 
protu, o visiems tavo kvai- 
lintojams ir išnaudobrams 
tuoj aus bus karšta ir pradės 
kinkos drebėti iš baimes.

Maižiešius, žydų tautos 
vadas kaip žydų padavimas 
skelbia, tymose verkė ir de
javo šiais žodžiais: “Vieš
patie, kada išmirs vergai, 
kada mūsų tauta bus lai- 
minga’V

Tas žymiausios senovės 
laikų savo tautos vadas iš 
tiėsų žinojo ką kalbėjo.

Nepakils tauta, kol joje 
vergiškumo dvasia nenusi
suks sprando — kol neiš
mirs vergai.

Nepagerinsime darbinin
kų būvio kol neatsižadėsi- 
nje vergiškumo dvasios mes, 
mes darbininkai.

Darbininkas kiekvienas 
yra pilnateisis pasaulio pi
lietis taip kaip ir kitų klesų 
atstovai, dėlto pasaulio su
tvarkyme, industrijos, pra
monės, turtų padalinimo su
tvarkyme darbininkas turi 
užimti lygią vietą su kitais. 
Pasaulio gerovę padaro 
mokslas, kapitalas it dar
bas, visi tie trys ir turi ly
gią teisę pasaulį ir sutvar
kyti taip, kad visiems būtų 

I gyvenimas toks kaip reik, 
kad jokios skriaudos, ir iš
naudojimo nei viename že-

Į

nį mirimą. Gal tai juokiu- m_®s kampelyje neliktų, nei 
ga išrodo. Bet buvo laikai, pėdsakų.
kada kapitalistai buvo taip Kelkis milžine, 
galingi, o darbininkai taip j kelkis <

h------ ‘silpni ir biedni, kad juokin
giau tuomet išrodė streikuo
ti prieš kapitalistus, ' negu 
dabar prieš sirgimą ir belai- 
kinį mirimą.

Darbininkai, nemokėdami 
streiko vesti prieš kapitalis
tus, nieko nelaimi arba ne
daug. Bet mokėdami tą da
ryti, laimi. Tai-gi čia tam 
tikro mokslo reikia. Moks
lo reikia, žinojimo neikia 
kaip streikuoti prieš sirgi
mą ir belaikinį mirmą.

Išvengti daugelio ligų ir 
negalių yra pilnai galimas 
daiktas. Tik reikia žinoti 
sveikatingo gyvenimo tai
sykles. Tų žinių galima ras
ti knygose apie sveikatą. 
Viena geriausių apie sveika
tą knygų, gaunamų Ameri
ke, yra “Darbininke” gau
nama knyga vardu ^Sveika
tai. Tai didelis veikalas 
.apdaruose $2 tekainuoja. 
Sekdamas joje duodamus 
patarimus darbininkas gali 
žvengti daugelio ligų ir ne
galių ir išvengti bereikalin
gų iškaščių daktarams ir ap- 
tiekoms.

/
galiūne, 

j darbininke, užimk 
sau prigulinčią vietą, tu tik 
norėk, o lengvai prie to pri
eisi, nes tavo obalsis yra tei
sybė, o darbas yra tavo ga
lybė. Kiekvienas kas dirba, 
turi teisę savo darbo vai
siais naudotis, naudokis ta 
teise ir tu.

KUOMET IŠMIRS VER
GAI.

Saliūnams užsidarius jų lan
kytojams pasidarė “liūdnos” 
dienos. Pradėjo ieškoti “susi
raminimo”, na ir surado. Vie
nas geros širdies žydelis pasi
gailėjo tų vargšų ir slapta pra
dėjo pardavinėti medinį alko- 
lį sumaišydamas su vandeniu. 
Vienas, rusas nusipirkęs gerai 
patraukė, taip kad ant ryto
jaus nugabentas ligoninėn mi
rė. -

Vasario 29 d. susitvėrė L. L. 
P. stotis. Buvo delegatų susi
rinkimas ir visi atsilankę pri
tarė paskolai. Išrinkta valdy
ba iš sekančių ypatų: pirm. P. 
Zabilavičius, vice-pirm. J. 
Kvedaras, ižd. Mik. Dėdinas, 
iždo glob. Ant. Lopšaitis, ko
lektoriai J. Micuta ir Alek. 
Steponkevičius.

Kurie nepirks pas kolekto
rius gali kreiptis pas stoties iž
dininką M. Dėdiną Power Co. 
arba pas pirm. P. Zabilavičių, 
4 Lauret st. Tikimės gerų pa
sekmių, nes vietos lietuviai vi
si užjaučia Lietuvos reika
lams.

Valdybos Narys.

BRIDGEP0RT, CONN.

NedėldienVje, birž. 15 d. 1919 
m. įvyko pašventinimas Šv. 
Antano Lietuvių Bažnyčios, 
Bridgeville, Pa. Ton iškil- 
mėn buvo pakviestos visos ka
talikiškos draugijos iš Pitts- 
burgh’o, McKeesRocVo, Ho- 
mestead’o, Braddock’o, Do- 
noros, Charleroi, Ellsworth’b, 
Esport’o ir kitur. Beveik vi
sos draugijos iiš tų vietų da
lyvavo toje iškilmėje ir ne tik 
draugijos, bet ir šiaip šimtai 
žmonių, už ką jiems širdingai 
ačiū! Bet iš nekuriu vietų 
draugijos dėl tūlų priežasčių, 
nors buvo pasižadėjusios —ne
galėjo atsilankyti. Kitos gi 
tiesiok atsakė, kad tą, ką iš
leis kelionei ir tt. paaukaus ant 
jaunutės neseniai susiorgani
zavusios parapijėlės tik ką pa
šventintos Bažnyčios, arba 
šiaip sutarę atsiųs kokią auką. 
Iki šiolei da tik vieną tokią au
ką $16.00 teaplaikyta per Jo
ną Platakį nuo Charleroi, Pa. 
lietuvių, už kurią čia viešai šv. 
Antano Lietuvių parapijos 
vardu tariu širdingai ačiū. 
Te Augščiausias jiems šimte
riopai atlygina už tą auką, o 
mesgi niekad jus neužmiršime 
savo maldose. Tokių pažadė
tų aukų mes pilni vilties da te
belaukiame nuo Homestead’o 
lietuvių draugijų ir kitų. Esa
me tikri, kad neužsivilsime 
belaukdami.

Kun. M. J. Kazėnas, kleb.

* •— -

CLEVELAND, OHIO.
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mūsų seselės, kupos visokius 
darbus moka, negalėtų pasa
kyt, kad mes šeimininkėmis 
negalėtame būt, bet mes tų 
darbų negalėtume padaryt. 
Tada mes Amerikoj augusios 
lietuvaitės atsakysim: “Sese
le brangi, mes Amerike dieną - 
į mokyklą ėjom, kad kodau- 
giausia išmokt, o vakare, tai 
rinkomės ir viena kitą moki- 
nom naminių darbų”.

Gegutė.

dėtūmėm, tai tegul ne mus pir
ma kviečia, bet tegul surenka 
senukus, pavaTgėlius, 1 našlai
čius ir kitus, kurie' rėikalauja 
pašalpos, ir visus aprūpina, o 
tada tai ir mes prisidėsime 
kai viskas bus olright. Ir kaip 
matote, vargšas pirmininkas 
nei nesuprato, kad jo paminė
tus darbus atlikti reikia vieny
bės, susipratimo, susiorgani- 

’zavimo, o Federacija prie to 
ir eina. K. Abišala ima balsą 
ir susirinkimui nurodo mizer- 
ną pirmininko supratimą, kas- 
link reikalingumo prisidėti 
prie Federacijos. Kalba M. 
Varauauskas ir sako: Broliai, 
bus blogai: atims iš mūsą kon
stituciją ir antspaudą, atmai
nys vardą ir kitų nesąmonių 
pripasakoja. Tas matyi pati- 
ko pirm, ir kitiems mažai pa- 
žįstantiems šio momento rei
kalus. Kadangi pirm, su pa- 
gelbininku buvo griežtai prie
šingi prisidėjimui, tai balsavi
me pasekmės buvo mažumoje 
užjprisidėjimą.

Kas link pirm, tai tiek to, 
bet su vice-pirm. kas kita. Jis 
priguli prie LDS. kuopos ir L- 
Vyčių kuopos ir jis tas pačias 
nesąmones leidžia, tai jau ne 
koks apsireiškimas. Ir man ro
dos, kad L. Vyčių 79 kuopos 
nariai, taip-gi ir L. D. S. kuo
pos nariai turėtų užklausti p. 
Varanausko, kodėl jis taip el
giasi, tai yra eina prieš Kata
likų Vienybę bei katalikiškų 
dr-jų vainiką—Federaciją;. Ka
dangi nesenai prie -minėtos 
dr-jos priguliu, tai iš praei
ties daug ką nežinau ir turiu 
viltį, kad Šv. Juozapo Dr-ja 
nuo to prakilnaus užmanymo 
neatsisakys, bet su laiku prisi
dės prie Federacijos.

Jaunas Narys.

1 d. kovo atsibuvo L. Vyčių 
vietinės kuopos susirinkimas. 
Tarp sėkmingos susirinkime 
tarmės gerovei kuopos bei vi
suomenės, likosi vienbalsiai 
nutarta, protokole už protoko
lą ir be jokios nuolaidos gyve
nimą įvykintas šito: kad kiek
vienas narys pirks L. L. Pas
kolos Boną. Nutarimas darbu 
bus patvirtintas. Taip-gi nu
tarta pirkti už $50.00 Pasko
los Boną iš pustuščios savo 
kuopos išdo.x'Išrinktas .kuopą 
atstovauti vietinėj L. L. Pas
kolos stotyje J. Pelutis. Mat 
vietinė L. L. P. stotis išsiunti
nėjo užkvietimo laiškučius vi
soms draugijoms ir kuopoms, 
kad padarytų savo susirinki
muose nutarimus, kurie varu 
varytų'Visiems pirkti L. L. P. 
Bonų. L. Vyčių kuopa pirmu-' 
tinė išgirdo ir paklausė to bal
so. Pamatysime ar paseks ją 
kitos draugijos ir kuopos, ku- 

: rių čia yra eibės ir gana pasi
turinčių.

Galiu pridėti, kad tie patys 
L. Vyčiai, buvo pažadų sudavę 
sumoj virš $5.000.00 tuoj po 
gavimo. įgaliojimo pardavinėti 
L. Paskolos Bonus, Prekybos 
Bendrovei (Bostone). Dabar 
jie jau išpildė savo garbingą 
pažadą. Susirinkime nutarė, 
kad visi pirks, nes jau visi y- 
ra pirkę. Malonu paminėti, 
kad ir panelės nepasilieka, bet 
drąsiai edda skatikus ant tėvy
nės laisvės aukuro.

Nutarta 9 d. gegužio scenoj 
statyti vieną iš puikiausių ir 
naujausių veikalų “Kantri A- 
lena.”

Taip-gi L. R. Kryžiaus rė
mė jįj vietiniam skyriui persta
tyti scenoj 14 d. kovo š. m. ko
mediją “Piktoji Dvasia”. Tu
riu pastebėti, kad dabartiniu 
laiku L. Vyčiai smarkiai dar
buojasi L. R. Kryžiaus garbin
game darbe ir L. L. Sarguose. 
Iš jų kuo ne kiekvienas yra 
pasiryžęs stoti į eiles garbingų 
tėvynės laisvės ginėjų.

Lietuvos Pilietis.

Per pasidarbavimą Apsigy
nimo Kliubo, likos surinkta T. 
Fondui $100.00.

Aukavusių vardai:
Ona Perėkšliutė $7.00.
Po $5.00: J. Daunis, J. Sau- 

lėnas, A. Čiapas, P. Dravins- 
kas, T. Šidlauskas, VI. Butė
nas, Juoz. Svintičkas, J. Pe- 
leckas, J. Arlauskas, K. Tribi- 
lauskiutė, J. Patkauskas, J. 
Valunta.

T. Resevičius $3.00.
Po $2.00: A. Žadeika, A. Šid

lauskas, M. Resevičienė, P. 
Skupas, M. Tribiliauskas, ,J. 
Laučka, K. Žadeikienė, J. Šar- 
kūnas, J. Kučas, F. Medžius, 
J. Valatka, S. Balčiūnas.

Po $1.00: Al. Medžiutė, Ed. 
Resevičius, G. Dravinskiutė, 
V. Dravinskiutė.

Viso labo surinkta $100.
Visiems aukavusiems ta

riam širdingai ačiū.
P. D.

Bridgeporto lietuviai kruta, 
juda ir dirba dėl Lietuvos la
bo. ‘Šioj kolonijoj randasi net 
2 L. R. K. skyriai ir abu dirba 
naudingą darbą, bet jie nema
žai sutinka ir priešų kaip iš 
laisvamanių taip ir iš pusės 
šiaudinių katalikų, kuriem 
laisvamaniai priplepa nebūtų 
dalykų na ir šie aklai tiki tum 
paskalom, bet teisybes žodžio 
ar tai nesupranta ar tai girdėt 
nenori. Tie visi naudingo dar
bo ardytojai užsipuola ant 
gerb. klebono kun. Pankaus, 
kuris nenuilstančiai dirba dėl 
Tėvynės ir Bažnyčios. Čia ro
dos kiekvienam aišku ką ma
no laisvamaniai taip daryda
mi, jie žino, kad kleb. įtekmė 
į parapijonus daug reiškia, tat 
jie ir stengiasi kokiu nors bū
du apjuodint ir pažeminti kle
boną parapijonų akyse ir su
kelti jų tarpe nepasitikėjimą, 
ir kada padarys visa tai, ga
lės gaudyt žuvis sudrumstam 
vandenyj. Veltui tą daro! 
Lietuviai katalikai pažįsta sa
vo gerb. kleboną ir gerai pažįs
ta vilkus avių kailiuose ir ne
siduos save suklaidinti. Lie
tuviai katalikai budėkime ir 
pažiūrėkime kur einam, ką da
rom, kokį darbą dirbam, kam 
jis naudingas ir su kokiais 
žmonėmis mes susidedam.

Lietuvos Misija.
Lietuvos L. P. Misija mus 

aplankys 21 kovo. Laikytame 
susirinkime nutarė vietos lie
tuviai iškilmingai pasitikti. 
Kviečia visus ex-kareivius, ku
rie tarnavo Dėdės Šamo armi
joj, kad dalyvautų uniformo
se patikiifle L. Misijos. Nuta
rė kviesti miesto majorą C. B. 
Wilson ir kitus žymius valdi
ninkus, kurie patiks L. M. ant 
stoties ir iš ten maršuos į sa
lę, kuri paimta viena iš di
džiausių šiame mieste.

Nežinia dėl kokių priežas
čių L. L. P. Bonų komitetas 
veik nieko neveikia, išskyrus 
vieną Gedminą, kuris yra par
davęs bonų už $600.00 su vir
šum. Kiek iš komisijos ra
porto pasirodo, kad tik vieni 
katalikai teveikia bonų parda
vime, o laisvamaniai, kurie 
gražiai moka kalbėt ir girtis 
savo darbais, dar nepasirodė. 
Paimkim kad i/ dr-jas: šv. | 
Jurgio dr-ja pąskyrė $500.000 
ir $8.00 padengimui lėšų; Šv. 
Kazimiero $100.00 ir $4.00 pa- Į 
dengimui lėš 
tautininkų dr-j 
randasi net ke 
rinkimus nenori i

> Kurie 1 
reikalai-;.

menai lietuviai fai imas: Jei
rodo jokiam labdaringai dar- < F Aeracija nori kad mes pris.i-

BRADDOCK, PA.

Lietuvių diena.

NE W AR K, N. J.

Vietinė L. L. Paskolos Sto
tis turėjo prakalbas vas. 22 d. 
Kalbėtojas buvo p. J. W. Liut- 
kauskas. Jis aiškiai nurodė 
paskolos reikalingumą ir svar
bumą. Pertraukoj parinkta 
aukų Stoties reikalams. Su
rinkta $17 su centais.

Penktai valandai baigiantis 
pribuvo Misijos atsiųstas P. 
Jankauskas. Savo kalboj P. 
Jankauskas aiškiai išdėstė da
bartinę politikos padėtį. Pa
rinkta aukų Šauliams.

Aukojo Ona Jasaitienė $5.
Po $1.00:i K. Gailiauskas, St 

Agintas, Ig. Laganavičius, B. 
Staniulis, A. Kazlas, M. Ske- 
berdis, R. Petronis.

Su smulkiomis sudaro viso 
$34.43.

Pinigai perduoti stoties iždi- ' 
ninkui, kuris tuoj pasiuntė L. 
Misijai.

———— /

Kovo 7 d. š. m. Cl. L. dr-jų 
Sąryšis iškilmingai surengė 
paminėjimą Lietuvių Dienos. 
Kalbėjo J. B. galiūnas iš New 
Yorko ir A. J. Staknis iš Bal- 
timore. Kalbėtojai padarė di
delį įspūdį į publkią. Tap-gi 
kalbėjo vietinis klebonas kun. 
V. Vilkutaitis. Deklamavo 
p-lė O. Palubinskiutė, vytė. 
Dainavo L. Vyčių 25 kp. cro- 
ras 4 dainas: dvi atidarymui 
programo, o dvi prieš pabaigą. 
Dainos stebėtinai gražiai išėjo. 
Taip-gi dainavo Cl. L. Teatra
liškas Choras 3 dainas ir du So
liu. Dainos gerai išėjo. Rei
kia pažymėti, kad šį sykį minė
ti chorai buvo prisirengią pa
rodyti ką gali. Cl. L. Tautiškas 
Benas, vedamas K. Bučio. Tu
riu pažymėti, kad minėtas 
benas ne tik šiandien dykai 
grojo, bet visose tautiškose ir 
katalikiškose šventėse, kurios 
rišasi su Visuomene, tai visa
da groja dykai. Todėl cleve- 
landiečiai turime ištarti gar
bės žodį tautiškam benui ir jo 
nariams.

Programas buvo puikus ir 
publikos buvo pusėtinai ir visi 
likosi užganėdinti.

Aukų į Tautos Fondą su
rinkta virš 300.00.

A. J. K.

PHILADELPHIA, PA.
________

Apleidžia vargonininkas.

Jonas Hodelis, 12 metų išgy
venęs šioje parapijoje, daug 
pasidarbavęs dėl naudos para
pijos ir vietinių lietuvių 27 d. 

vo atsisvcirrina su vietos lie
ti v?ais ir apie *7a

Prieš išvažiuojant rengia 
puikų koncertą, kuris bus 21 
kovo nedėlioj, 8 vai. vakare, 
Šv. Kazimiero mokyklos salėj 
po vadovyste varg. J. Hodelio. 
Kviečiami visi lietuviai atsi- 
lankyti, o labiausia parapijo- 
nai atsisveikinti su gerb. var- 
goninku J. Hodeliu. Taipgi 
bus šventinami nauji vargo
nai, kurie kaštavo $2,500.00. 
Koncerto programų išpildys 
puikiai išlavintas Bažnytinis 
choras, taip-gi bus ir garsių 
solistų. Linkim gerb. vargo
nininkui sveikatos ir energijos 
darbuotis kitoj kolonijoj, kaip 
kad pas mus darbavosi.

' Velytojas.

Kada išmirs vergai?!..
Vergai išmirs tada, kaip 

darbo žmonės to panorės.
Kuomet darbininkų susi

pratimas ant tiek pakils, 
kad jie supras kame yra tie
sa o ka tneklaidingumai, ka
me yra meilė, o kame vyliu- 
gystė. Kuomet supras dar
bininkai kad visokia bedie
vybė silpnina žmogaus gerą
sias ypatybes, kad visoks 
palaidumas, ištvirkimas sil
pnina ■- žmogaus stiprybę 
dvasios arba sielos ir proto 
pajėgų.

Kuomet darbininkai savo 
kovoje už luominius reika
lus jungsis ryšiais meilės, 
doros, bendrų reikalų supra
timu ir atjautimu vieni kitų 
pareigų, teisių ir prieder
mių... tuomet pasaulyje 
saulutė laimės užšvies, 
skriauda išnyks, brolybe, ly
gybė ir vienybė klestės, tuo
met vergai išmirs, nes nebus 
tų šaltinių kurie vergijos 
palaikymui pajėgas neša, 
kurie visokio pavergimo 
pančius ir -retežius gami
na...

Jau nebetoli tie laika, tik
tai visi nuoširdžiai padirbė
kime. Darbininke, nenorėk 
vergijos ir siek prie laisvės.

F. V.

10.00
.5.00
.3.00
.2.00

DETROIT, MICB.

Kelkis milžine, . galiūne, 
kelkis pavergtasai, alkana- 
sai, kelkis visų skriaudžia- 
masai ir išnaudojamasai 
▼argo numylėtasai — broli 
ir sesele darbininke.

Gana tau sprandą lenkti 
prieš įvairių rūšių tavo pa- 

išnaudotojus, 
ir ' apgavėjus, 

vargų pančius, 
ergijos retežius, 
tamsybių dehc- 
nuo savęs savo I 

is kurie tau 
Įėjus peršasi 
ne kuomi ki

tu k avc išraudo-
^lojais. kvailintojais ir die-
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Besiorganizuojant Katalikų 
Vienybėms po visas didesnes 
bei mažesnes lietuvių koloni
jas ir mūsų mieste sukrusta 
prisidėti prie užmanytojo dar
bo. Iš Federacijos sekretori- 
jato atsikreipta į visas draugi
jas bei organizacijų kuopas. 
Susipratusios idėjinės dr-jos 
bei kuopos pirmutinės prisidė
jo, bet daugiau darbo reikia, 
kad pritraukus netariąs pašai
pūnes draugijas, nes mat pas
tarosios negali įsivaizdinti ko
kiem galam tos Vienybės bei 
Federacijos reikalingos, nes 
girdi mes ir taip'visi katalikai, 

i ant kiek 
a susipratę mūsų Šv. 

.po draugijos nariai.
A.TTR1-

Aš čia noriu pažymėt 
daug 3
JU(

Ctil,

eraci-

29 d. vas. pas mus atsilan
kė J. K. Milius su prakalbo
mis. Žmonės labai nusidžiau
gė pamatę Lietuvos leitenantą. 
Kalbėtojas paaiškino apie Lie
tuvos praeitį ir dabartį. Buvo 
renkama aukos dėl Lietuvos 
kareivių. ^Susitvėrė Lietuvos 
Liuosybės Sargų skyrius, pri
sirašė 23 nariai ir pilnai užsi
mokėjo įstojimą. Kalbėtojas 
ragino pirkti Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonų.

Aukojo sekanti dėl Lietuvos 
kareivių:
V. Alinskas ... 
M. Vitartas__
O. Vitartienė .
M. Andriunaitis

Po $1.00: O. Tautkienė, O. 
Alinskienė, J. Šaparauskas, P. 
Bražinskas, • D. Milutis, J. 
Kontrimas, P. Pampikas, J. 
Pozingis, B. Tautkus, P. Len- 
čius, J. Laurinaitis, K. Ma
čiulis, A. Puskunigis, T. Diš- 
keviče, K. Petkeviče, J. Skas- 
kauskas, S. Diškeviče, J. A- 
linskas, A. Bungas, M. Puz- 
neika, J. Gusas, V. Daubaras, 
S. Startas, P. Vilkas, A. Mi
liauskas, P. Jokubauskas, V. 
Radzęviče, A. Ludvikas, K. A. 
Lukšis, P. Oreškas, K. Žvi- 
bas, K. Vertelkas, A. Ahro- 
maviče, J. Brozis, J. Pratars, 
A. Norkus, J. Rumbutis, J. 
Prėidis, J. Žiogelis, J. Sadaus
kas, J. Lukošius, K. Prišgin- 
tas, K. Bertašius, J. Žalinaus- 
kas, J: Sargaudis, S. Zainas,
P. Rumeikis, V. Lopšis, J. 
Vierciūnas, P. Radzevičia.

Smulkių aukų $3.30.
Viso labo surinkta $73.30, 

kurie pasiųsti ant vardo Majo
ro P. Žadeikio.

Taipo-gi kaip aukščiau mi
nėjau susitvėrė Lietuvos Liuo
sybės Sargų skyrius ir išrinko 
valdybą: pirm. M. Vitartas, 
pagelb. J. Naujokas, rašt J. 
Lukošiūnas pagelb. K. A. Luk- 
išs, ižd. T. Diškevičia. Susi
rinkimus nutarta laikyta kas 
1-mą nedėlią ir kas nedėlią— 
2 kartu į mėnesį 2 vai. po pie
tų Šv. Petro ir Povilo svetai
nėje 818 Washington Avė. 
Meldžiami visi ateiti ir prisi
rašyti be skirtumo: vyrai, mo
terys, seni, y juo daugiau 
prigulėsim, tuo daugiau naOF' 

■h£lS oada-v-;-; X 7.

HARTFORD, CONN.

Susitvėrė nauja^kuopelė jau
nų panelių, vadinama “Links
mas Ratelis” (Merry Circle) 
ir kaip matoma, tai labai gra
žiai jai sekasi. Toje kuopelė
je. vien tik merginos priguli ir 
jau dabar yra dvidešimts lie
tuvaičių, kurios prisirašė.

Tuoj po Velykų rengia dide- 
klį balių (Leap Year Dance) ir 
kviečia, kad kodaugiausia pri
sirinktų jaunuomenės.

Tai-gi, remkim šią kuopelę, 
nes tai pirma tokia, kuri susi
tvėrė čia Hartforde dėl jaunų 
'mergaičių.

Susirinkimai laikomi kas pa- 
I nedėl ir šios dr-jos narės su

mezga ir kitokius naudin- 
darbelius mokinasi, kad 

irasilavinus.
ir kitos draugi- 
i stipriai stovit,
cLlTl icirCiiUl cLLoi'*

■ oi; P, u * d i 
«= h”

Tai vyči; 
jos, kurios 
pagelbėkite 
: tot Ą-T; f. -7Z
ir i--';t nar, •Taurom: 
nei. kad ?usrrižn?ios Lietuvon

.. HERKIMER, N. Y.
V

Gražus vakarėlis.

Kovo 7 d. W. Bednarciko 
salėj L. G. D. 45 skydius pa
kvietė L. Vyčių 100 kuopą iš 
Amsterdam, N. Y. vaidinti 
“Valkatą” ir “Žilė galvon, 
velnias uodegon”. Vadinimas 
puikiai nusisekė, ypač “Val
kata”. Šis veikalas labai gilų 
įspūdį darė į klausytojus ir ne 
vieną net sugraudino.

Vaidintojai scenoje drąsiai 
ir liuosai vaidino. Nestokavo 
jiems nei artizmo. Matyt, kad 
kiekvienas lošėjas savo rolę 
gerai suprato. Antrą veikalė
lį ir-gi aktoriam gerai pavy
ko atvaidinti. Publika turėjo 
nemažai juokų ir linksmumo iš 
šio veikalėlio.

Per pertrauką p-lė S. Vasi
liauskaitė gražiai deklemavo. 
Taipogi vienas iš aktorių kal
bėjo monologą “Kuom yra 
žmogus!” Šis monologas pu
sėtinai žmones prijuokino ir 
todėl labai publikai, patiko.

Aplamai imant vakarėlis ir 
vaidinimas žmonėms patiko. 
Ant šio vakarėlio publikos at
silankė pusėtinas \ skaitlius - 
kaip jaunų taip ir senelių buvo 
matyti Už tai yra labai pagir
tiną kad HerKimeriečiai su
pranta tokių vakarėlių naudą 
ir svarbą. Buvo nemažai pa
stebima atsilankiusių lenkų ir 
ukrainų. šio vakarėlio pelnas 

Į skiriama^ Že’ tėvynės labo. L.
- k priguli gili

padėka ir garbė :;ž taip nohj 
siarbavimąsi dėl tėvynės labo.
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TOLIAUSIA IŠLEISTOS 
KNYGOS.

JAU IŠĖJO NAUJO LAIK
RAŠČIO

L. D. S. NARIAI IR KUOPŲ 
VALDYBOS.

L. D. S. KUOPŲ PRIGULIN
ČIŲ PRIE OHIO IR MICH.

VALST. APSKRIČIO ' 
DOMAI.

Nuolatai ateina laikraščių 
iš Lietuvos. Išsirašyk jų iš 
“Darbininko”. Už doleri
nę gausi 12-15 ekz.

“MEILĖS”
2-T RAS NUMERIS.

Kas trokšta meilės, lai užsisa
ko ir skaito “Meilę”.

"r irs." i:

LIETUVIŲ ŪKININKŲ DRAUGIJA
Rnb -m- - - - r-..-.-- -

ŠIŲ SKITE knygų ir lai
kraščių į Lietuvą saviš
kiams kuodaugiausia. Siųs
kite laiškinės popieros ir 
konvertų.

.NAUJA KRAUTUVĖ.
šiomis dienomis draugas Ar—V. Nau

jokaitis atidarė naują krautuvę po No. 
20S W. Fifth St., So? Boston.

Visų prašome užeiti. Mes patarnau
sime taip kaip bus galima geriausia.

'Užsakymus pristatysime ant kiek
vieno pareikalavimo.

A. V. NAUJOKAITIS
208 W. Fifth St., So. Boston, Mass.

AR ŽINAI
kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrove Tamsta greitai gali pa

siųsti pinigų saviškiams Lietuvoje?

L. 0. S. REIKALAI.

36 kp. New Britain, Conn.
- Jieva Ragauskiutė, 

Petras Kvedaras, 
Juozas Mažukaitis, , 
Ignas Degutis, 
Ant Neverdauskas, 
Vincas Vaitkevičius, 
Agota Karaliūtė, 
Mot. Išganaitis, 
Dom. Pašilis, 
Ant Tutlis,

' Jonas Vaznelis, 
Mikolas Mingilas, 
Kazys Kviesilis, 
Pranas Kubilius, 
Pov. Kadziauskas, 
Kaz. Janušauskas.

38 kp. Chicago, UI. 
Ona Tamsaitė, 
Jonas Jasiūnas, 
Jonas Mikulėnas, 
Kl. Veidmanas, 
Stasys Baravykas, 
Jurgis Luobikis,

39 kp.' Bridgeport, Conn. 
Antanas Šerkšnis, 
Vincas Bylinskaš, 
Stanislovas Kuoja, 
Edmundas Norkevičius 
Jonas Mėlinis, 
Motiejus Gariulis, 
Mateušas Šalčius, 
Adomas Miklonis, 
Juozas Šilingjs, 
Ant. Jankauskas, 
Tad. Vaitekūnaitis, 
R. Zeltauskas, 
Adomas Eketas, 
Vincas Pocius, 
Pal. Vaičiulis.

40 kp. Easton, Pa. 
Kazys Balsis, 
Jonas J. Skirmontas, 
Stasys Žemgalis, 
Jokūbas Žansitis, 
Simonas ’Ruigis, 
Petras Pečiura, 
Jonas Adomaitis, 
Adomas Tamošauskas, 
Ant. J. Vasiliauskas, 
Adolfas Masis, 
Povilas Klovas, 
Ona Dibulskaitė, 
Barb. Gedvilienė, 
Ver. Andrukaičiutė, 
Marcelė Ruskaitė,

- Kun. V. Matulaitis, 
Rozalija Greivaitė, 
Ant Kazlauskas, 
Ant Stančius, 
Juozas Leliugas, 
Laurinas Paukštis, 
Juozas Vaišvilas, 
Dom. Gustis, 
Antanas Ūsas, 
Juzefą Adomaičiutė, 
Juoz. Kubilius, 
Juozas Sauris, 
Stasys Butkevičius, 
Pranas Kurmis, 
Antanas Gailius, 
Anastazija Gembutaitė, 
Stanislovas Audinis, 
Pranas Ulba, 
Klem. Bakanauskas, 
Vincas Janašauskas,

43 kp. Ansonia, Conn.
Kazys Stonis, . 
Mikolas Videika, 
Viktoras Babonas, 
Jonas Belskis, 
Jurgis Mankauskas, 
Jurgis Kontautas, 
Petras Sabutis, 
Antanas Kubilius, 
Kazys Navakauskas, 
Antanas Kosis, 
Pijus Beliauskas, 
Antanas Skučas, 
Antanas Skučas, 
Viktoras Bačkis.

44 kp. Poąuonock, Conn.
I. Vitkauskas, 
D. Grakauskas,
J. Kriaučiūnas, 
A. Maželis,
M. Padegimas.

49 kp. Cicero, UI.
Ant Ignatavičiutė, 
Ona Milašauskienė, 
P. Statkus, 
Petras Petrois, 
Ahna Gricaitė, 
Petronė Tamuliunaitė.

51 kp. Cleveland, Ohio.
J. Vainorąvičius.

52 kp. Middleboro, Mass.
A. Yukna,
K. Znotinas,
V. S. Stulpinas.

55 kp. Du Bois, Pa. 
Martinas Janinas.

~ H-:--r-- M2ZS
Martinas Belička. 
Bernasius Markūnas, 
Feliks. Davainis.

57 kp. Chicago, HL 
Jonas Petraitis, 
Bemard. Nenartonis, > 
F. A Barsis, 
Ig. Sakalauskas, 
Mat. Chemeris, 
Kazys Kilkius, 
Petras Akstinas, . 
Aleks. Srupša, 
Ramondas Nenartonis, 
Adomas Banis.

63 kp. Ratine, Wis. z
Pranas Kontvainis, 
Juozas Rusis, 
Adomas Tvirbutas, 
Ant. Gudžiūnas, 
Feliksas Žilius, 
Tadas Ramanauskas.

64 kp. Akron, Orio.
Tam. Kudarauskas, 
Juozas Žemaitis, 
Mikas -Kerbelis, 
Kazys Šalis.

67 kp. Albany, N. Y.
J. Dzikas,
S. Matulaitis,
K. Dabravolskis, 
K. Bičkus, 
S. Augustinaitis, .
P. Petraitis,
M. Meldžius, 
A. Dzikas, 
J. Jakaitis, 
Veronika Jončis, 
Zofija Lapėnis, 
Ant. Paldauskas, 
Juozas Ambrozas, 
Vladas Grigaitis, 
Stasys Masėnas, 
Vincas Jasiulionis, 
Jonas Sungaila.

69 kp. Dayton, Ohio.
Nikod. Bernatonis, 
Stasys Zakarevičius, 
Jonas Tulauskas, 
Aleksandra Gudelis, 
Stasys Mockevičia.

70 kp. Lawrence, Mass.
Rožė Kuklienė, 
Ver. Kukučioniutė, 
Mikė Juotka, 
Julė Vespeltienė, 
Stasys Mockus, 
Elzbieta Lenzbeikienė, 
Adomas Stravinskas, 
Frank Golubickas, 
Juozas Dilis, 
Ona Snapauskienė, 
Petras Raznauskas, 
Ipolitas Baronas, 
Petras Jaškeliavičius, 
Stanislovas Uždavinys, 
Petras Aurila.
Jonas Valiukas, 
Marcelia Paliučiutę, 
Bronė Boliutė, 
Pranas Frankonis.

71 kp. Rochester, N. Y.
Robertas Šerelis, 
Juozas Dūda, 
Jokūbas Mastauskas.

72 kp. Detroit, Mieli.
Feliks. Stankevičius, 
Antanas Sidara, 
Julius (brigas, 
Jonas Palokaitis, 
Antanas Sačikas, 
Antanas Katinauskas, 
Ant. Juodvalkis, 
Petr. Ragauskas, 
Ona Maldužiutė, 
Leonas Stigmonas, 
Ona Malakauskiutė.

73 kp. Linden, N. J.
Jonas Butkus, 
Jonas Steponas, 
Rokas Rudis.

74 kp. Manchester, N. Y.
Kazys Žukauskas, 
Liudvikas Jakaitis, 
Jonas Zdanavičius, 
Pranas Valinskas, 
Antanas Baniulis, 
Kays Sikūnas.

75 kp. Westville, HL 
Juoas Svidres, 
Andrius Vendeįskis, 
Fabijonas Butkus, 
Aleks. Urbonas, 
Jonas Vilkauskas, 
Zofija Simonaitė.

kp. Jersey City, N. J.
Petronė Kazlauskiutė, 
Mikolas Pečiura, 
Ant Zuknevičius, 
Juozas Zutkus, 
Jonas Ketvirtis, 
Juozas Stanionis, 
Kazys Zutkus.

Tl kp. Waukegan, DL
N. Baltramiejus. 

78 kp. Philadelphia, Pa.
Ant Katonas, 
Mik. Kalantojus, _ 
Br. Lapačinskas,; ( 
Dom. Jaraminas,
V. Svokla. 
'’ranas Klusas.

Ant Kalėda, 
Nikodemas Mikštas, 
Povilas Akstinas, 
Pranas Miknevičia, 
Petras Ramonas, 
Stasys Pakulis, 
Ant Čirikas. ,

79 kp. Greenfield, Mass.
Stasys Uždarinis.

80 kp. Kenosha, Wis.
Antanas Lemešius, 
Juozas Butkus, 
Mar.Nemeikšaitė, 
Kazimieras Baliauskns, 
Petras Kodis.

NAUJOS L. D. S-KUO-
- POS.

81 kp. Amsterdam, N. Y. .
Jonas Varnas, 
Ant. Stokna, 
Juozas Lukšis, 
Pranas Šlaveikis, 
Stasys Kerbelis, 
Jurgis Tamošauskas, 
Jonas Kaselis, 
Motiejus Kazlauskas, 
Juozas Mačiulis, 
Antanas Šiugžda, / 
Petras Vinckus, 
Juozas Kybartas, 
Dionizas Kisielius, 
Ko trina Jasinskienė, 
Pr. Rabačauskienė, 
Kazys Žostautas, 
Feliksas Miliauskas, 
Sal. Vasiliauskaitė, 
Zofija Kisieliūtė, 
Juzefą Jakaičiutė, 
Zigmas Kariutis, 
Mikolas Barkevičius, 
Jonas Kraujalis, 
Pranas Gruolis, 
Antanas Žostautas, 
Anelė Šlikiutė, 
Salomėja Gusčiukė, 
Elzbieta Gusčiukė, 
Petras Kadžis.

82 kp. Trenton, N. J.
Simonas Vaarnis, 
Ant. M. Junča, 
Pr. Seinauskas, • 
Ant. Andriulis, 
Jon. Bačalis, 
Mot. Keras, 
Jurgis Kaminskas, 
Jonas Jaketiavičiuš, 
Aleks. Misevičius, 
Jonas Poškus, 
Karolis Velyvis, 
Juozas Velyvs, _ 
Kast. Vantavčius, 
Aleks. Žvirblis.

' 83 kp. Perth Amboy, N. J. 
Kazys Beiga, 
Valentas Valickas, 
Silvestras Valickas, 
Mikolas Makavackas, 
Monika Saksinskienė, 
Mikas Volovicz.
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Aukščiaus paduodame nau
ją narią surašą, prisirašiusią 
nuo 1 d. rugpiūčio 1919 iki 1 
d. kovo š. m. Mažesnė dalis 
tilpo praeitame utarninko nu
meryje. Iš to surašo matome, 
kad mūsą organizacija auga, 
nors ir neperdaug sparčiai. 
Neužtenka prirašyti naujus 
narius, bet reikia ir palaikyti 
juosius. Kad palengvinus ir 
sumažinus Centro sekretoriui 
darbą ir kad palaikius narius 
gerame stovyje, kuopą rašti
ninkai turėtą raginti nuolatos 
savo kuopos narius, kad užsi
mokėtą duokles laiku. Apie

atsisakiusius narius pranešti Pirmininku liko Martinai Sta- 
Centrui. Taip-gi kas-link mė
nesinių raportą. Kuopų rašti
ninkai turėtų prisiųsti mėnesi
nius, raportus nežiūrint kiek 
narių dalyvavo susirinkime į 
centrą kas mėnuo. Taip-gi nuo 
dabar prisiuntusią kuopą re- 
gulerią susirinkimą laiką gar
sinsime' bei pranešime organe 
“Darbininke” Kuopos, kurios 
dar nepranešė kada ir kur lai
komi susirinkimai, malonėsite 
tą padaryti tuojaus.

Beto, mes nuo 1 d. balan
džio mėn. pradėsime skelbti 
organe “Darbininke” neužsi
mokėjusią narią vardus. Tai
gi iki tam laikui prašome kuo
pą raštininką ir narią pasirū
pinti susitvarkyti taip, kad 
kuopoje nesi ras tą^ nė vieno su
spenduoto nario.

A. F. Kneižis,
L. D. S. Cenrto Sekretorius.

pinskas, vice-pirm. Pov. Kir- 
velevičius, prot. rašt Ig. Bal
čiūnas, ižd. Juoz. Motuzą, ka
sos globėjai Mik. Lazickas ir 
Pr. Bakanauskas, maršalka C. 
Zabieta.

Galop buvo svarstoma kad 
surengti prakalbas ir kad 
kiekvienas narys stengtųsi 
nąrs po vieną naują narį pri
kalbint prie L. D. S.

Darbininkas

Nors pereitais laikais iš ne- 
kurią narią buvo nukreipta 
daug domos dėl Lietuvos rei
kalą, tuomi daug trukdėsi L. 
D. S. reikalai. Bet gi dabarti
niu laiku reikėtą daugiau at
kreipti domos į mūsą pačią 
darbininką reikalus. S varbu 
kad kuopos vykdintą iš buvu
sio apskričio ir visuotino sei
mo nutarimą, kaip tai: turėtą 
kuopos gerą organizatorią, ta
da atsiranda didesnis veiki
mas, didesnis išaiškinimas or- 
ganizacjjos tikslą ir visi na
riai ima daugiau darbuotis. 
Taip-gi kad kuopos prisireng
tą iš laiko į sekantį apskričio 
suvažiavimą su gerais įneši
mais ir skaitlingai su atsto
vais, kuris atsibus Clevelande, 
Ohio. Laikas bus pranešta vė
liau. Taip-gi yra ir daugiau 
svarbią nutarimą. Taip-pat 
kurios kbopos neužsimokėjo 
savo dalies 1 ėšą už buvusį ats
tovą LDS. seime Worcester, 
Mass, tai prašomos užsimokė
ti, nes apskričio iždas ištuštė
jo. Geistina, kad iki sekančio 
Apskričio suvažiavimo atsi
teistą, tuomet ir suvažiavimas 
būtą linksmesnis. Siųsdami 
pinigus čekius rašykit Apskri-“ 
čio ižd. A. S. Vaitkaus vardu, 
o siąskite Apskričio rašt. šiuo 
antrašu: M. V. Ardzijauskas 
1653 E. 26-th St., Cleveland, O.

L.D.S. N. A' Apskričio Valdy
bos adresai: 
Pirm. — V. J. Kudirka,

37 Franklin St.
Norwodd, Mass. 

Vice-pirm. — M. Žukauskaitė, 
1 Grimes St.

So. Boston, Mass.
Rašt. — A. J. Navickas,

58 Heaton Avė.
Norwood, Mass.

Iždin. — M. Abračinskas,
187 Ames St.

Montello, Mass. 
Kasos glob.: M. Brikaitė, 

47 Vale St.
So. Boston, Mass.

J. Kriviutė,
53 Brook St. '

Lawrence, Mass.

Eilės ir Dainos” Parašė J. 
Tamošauskaitė. Joje randasi 
puikiausių eilių ir dainų. Kai- 
na35c.

“Mūsų Tikėjimas”. Vertė 
Jonas M. Širvintas. Ši knyga 
yra viena iš naudingiausių re
ligišką knygą. Kiekvienas tie- 
tuvys katalikas turėtų ją per
skaityti. Kaina 50c.
. “Naujos Gadynės Prieauš- 
ryjė”. Parašė Uosis. Ši kny
gelė verta kiekvienam lietu
viui darbininkui nusipirkti ir 
perskaityti. Joje aiškiai išdės
toma darbininkų reikalai. Kai
na 15 centą.

Visos trys už $1.00.
Siųsk dolerinę dabar ir gau

si knygas už 2 ar 3 dieną.
“DARBININKAS”,

244 W. Broadway,
v §o. Boston, Mass.

VALDYBA r ~
SG. BOSTON, MASS. 

Pirm. — Motiejus Žioba,
539 E. Seventh St., S. B. 

Vice-pirm. — Jonas Galinis,
20 Vinfield St., & B. 

Prot. Rašt — Jonas Glineckis,
277 SilverSt., S. B. 

Fin. Rašt. — M. Brikaitė,
47 Vale St, S. B. 

Kas. — Andr. Naudžiūnas^
16 Vinfield St., S. B. 

Maršalka — Step. Navickas.
Draugija laiko susirinkimus 

kas trečią nedėldienį kl kvieno- 
mėnesio 2:00 vai. po pietą Baž
nytinėje Salėje, So. Z_ aton, 
Mass.

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas—

Motiejus Versiackas, 
105 Silver Street,

So. Boston, Mass. 
Vice-Pirm.—

So. Boston, Mass. 
Mikolas Žarkauskas, 

128 Bowen Street, 
Prot. Raštininkas— 

Juozapas Vinkevičius, 
147 W. Sizth St.,

So. Boston, Mass. 
Finansų- Ražirininkas— 

Juozas Kavaliauskas,
209 E. Cottage St., 

Dorchester, Mass.
Kasierius—

Andriejus Zalieckas, 
140 W. Sixth Street, 

So. Boston, Mass.
Maršalka—

Antanas Gruodis, 
550 Medford St,

Charlestown, Mass.
D. L. K. Keistučio Draugija 

Boston, Mass. laiko mėnesinius 
susirinkimu kas pirmą nedėl
dienį kiekvieno mėneio 3-čią 
vai. po pietą po num. 193 Ha- 
nover St., Boston, Mass.

UŽSIRAŠYK 
LIETUVOS LAIKRAŠČip
“KARIŠKIUI ŽODIS” 

išeina Kaune — sa
vaitinis — metams 
$2.00, pusei metų 
$1.00.

* * *
“LAISVE” Krikčionių 

Demokratų Parti
jos organas išeina 
Kaune — dienraš
tis—metams $10.00, 
pusei metų $5.00, 
1 mėnesiui $1.00.

Prenumeratas siųskite: 
Lithuanian Sales 

Corporation,
414 Broadway,

Boston 27, Mass.

VOKIŠKU MARKIU
Norintieji pasiųsti laiškuose 

vokišką markią (bumašką). į 
Lietuvą, gali ją pirkti pas 
Lietuvių Prekybos B

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĘ, 

414 W. Broadway,
\ So. Boston, Mass.

“Meilė” yra meiliausias ir į- 
vairiausias 32 puslapią lietu
vių visuomenės mėnesinis lai
kraštis.
Prenumerata metams 
Užrubežyje metams 
Pavieniai numeriai tik

“Meilė” meiliai žiūri 
sus.

“Meilė” uždega meilę visą 
širdyse.

-Pasiskubinkite užsisakyti
“MEILĖ”,

301 Statė St, Du Bois, Pa.

$1.00
1.50 
10c.

• •l vr-

L. D. S. 16 kp. 22 d. vasa
rio turėjo metinį susirinkimą.

Padaryta sekanti tarimai:
J.) Nutarta, kad pagal įsta

tus pradėti susirinkimus su 
malda.

2) Kad šiame mėnesyje mo
kėtame į Streikierią Fondą, o 
kurie nebuvo susirinkime, kad 
ant sekančio susirinkimo užsi
mokėtą.

Taip-gi nutarta įsteigti L. D. 
S. biurą dėl tą, kurie atvažia
vę iš kitą'miestą su paliudiji
mu nuo L. D. S. kuopą, prigel- 
bėti surasti darbą pagal jo a- 
matą. Biuro vedėju išrinktas 
Ignas Balčiūnas, 240 Clark 
PI., Elizabeth, N. J.

Sekė rinkimas valdybos.

y;" ■

z UŽSIRAŠYKITE NAUJA LAIKRAŠTĮ “ŪKININKŲ

ŽINIOS/' kurį pradėsime išleidinėti nuo pradžios Ba
landžio mėnesio. Ei i kas dvi savaiti. Bepartivifikas, 
iliustruotas; žurnalo formate. Talpins viso pasaulio 
garsiausias žinias. Taipgi moksliškus straipsnius, pamo
kinimus apie Ūkininkavimą ir Gyvulių auginimą ir ją 
bgą gydymą. Talpins geriausius šeimyniškus pasiskai
tymus ir šeimyninkią pasikalbėjimus apie tvarkos vedi
mą, apie valgią gaminimą, konservą sudarymą, apie 
aprėdus ir madas. Talpins satyros ir linksmus, meiliš
kus jaunuomenei pasiskaitymus. Turgą žinias ir visokius 
apskelbimus. “ŪKININKŲ ŽINIOS” metams $1.50, pu
sei metą $1.00. Užrubežyje $2.50 metams. Užsirašykime / 
šį puikų laikraštį kiekvienas lietuvis ir lietuvaitė ir užra
šykite savo pažystamiems į Lietuvą, nes bus jiems nau
dingiausia dovana. PAIEŠKOME AGENTŲ užrašinėti 
“ŪKININKŲ ŽINIAS” ir rinkti apskelbimus. •Kviečia
me lietuviškus korespondentus ir rašytojus sušelpti musų 
naują visuomenės reikalingiausi laikraštį. >

Su visokiais reikalais kreipkitės šiub adresu'.

414 W BR0AD77AY

Ištiesk Pašalpos Ranką 
Saviškiams Lietuvoje

PERSIUNTIMAS GVA RANTU O TAS

Kadangi tiek dang pinigų jan yra siunčiama per 1Befidrovę ir keltai peraiuntlmnl ant tiek pa-
lengvėjo, kad dabar

Mūsų kainos auksinų nupi gintos ir yra tokios:
100 auksinų $2.00 2,000 auksinų 40.00
200 4.00 3,000 > 60.00
300 6.00 * / 4,000 >» 80.00
400 ,» 8.00 r 6,000 100.00
500 z -»>* 10.00 9,000 150.00

1,000 ,, 20.00 12,000 >> - 200.00



Penkta Gatvė.
So. Boston, Mass

Paskutinė Proga

BBOADWAY,

HOOVER BOSTONE.
Herbert Hoover, kurs y- 

ra menamu kandidatu į pre
zidentus, ateinanei ąsavaitę 
atvyks Bostonan.

NAUJAS, GAVĖNIOS LAI
KUI PRITAIKINTAS

Geistina, kad mūsų vi
suomenė į šį vakarą skaitlin
gai ateitų ir pasigerėtų rim
tu istorišku veikalu iš mūsų 
Išganytojaus V. Jėzaus gy
venimo.

Motiejus Mickevičius, kaimo 
Gimunų, Prienų par. Marijampo
lės apskr. prašomas atsiliepti. Bro
lis Pranas. Antrašas:
LITHUANIA-Kaunas

Elektro-Technikos batalijonas
Karininkui Petrušauskui 
(dėl Mickevičiaus)

NEMALONUS ATSITIKI 
MAS.

P-nas J. Jaroševičius, turė
jęs kriaučių šapą. Springfield, 
Mass., apsigyveno So: Bosto
ne. P. J. Jaroševičius yra il
gai gyvenęs So. Bostone ir vie
nas iš pirmutinių L. D. S. ku- 
rejij ir veikėjų.

LAIKRAŠČIAI 16 LIE
TUVOS.

Tsi.So. Borton 270
DR. JOBN MicDONNELL, M. D

Galima MuUatorti ir
Ofiso valandos:

Ryt iia iki 9 vai.
Popietę 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Kas nori matyti gerą ir 
naudingą veikalą persta
tant, tai ateikite ant šio te
atro “ŽYDŲ KARA
LIAUS“. Šis veikalas 
yra išverstas visose kalbose. 
Mūsų gabus literatas Jonas 
Širvintas, matydamas stoką 
gerų, o ypač tikėjimiškų 
veikalų, pasitarnavo lietu
vių visuomenei išversdamas 
į lietuvių kalbą.

Tokie veikalai nėra taip 
lengva išmokti ir perstaty
ti ir už tai ligšiol mažai kas 
iš lietuvių teatrališkų kuo
pelių mėgino mokintis ir 
perstatyti ,

So. Bostoniečiai užsitar
nauja garbę statydami šį 
veikalą.
* J

Šiame veikale dalyvauja 
gabiausios So. Bostono ypa- 
tos ir užtikrinam, kad sa
vo užduotis atliks tinkamai.

Paieškau savo brolio Prano Mi
liūno ir sesers Viktorijos Miliu- 
niutės - Kailiukaitienės, paeina iš 
Lankupienų kaimo, Gražiškių par. 
Suvalkų rėd. Seniau gyveno Bel- 
lshill, Škotijoj. Atsiliepti: 
Agota Budienė,

56 Russel Plaee Park St. 
Motherwell, Scotland.

ŽYDŲ KARALIUS“

RENGIASI PRIE MILŽINIŠKŲ 
KONCERTŲ.

Kovo 10 d. vakare Šv. Petro 
parapijos bažnytnis choras laikė 
susirinkimą. Nutarta rengti net 
du koncertu ; 22 d. balandžio 
svietišką, kuris susidės iš įvairių 
tautiškų dainų, duetų, kvartetų, 
solo ir viso choro.

Balandžio 23 d. bus bažnytinis 
koncertas.

Prie minėtų koncertų choras 
nejuokais pradėjo rengtis. Choro 
vedėjas p. M. Karkauskas ir cho
ristai deda visas pastangas, kad 
gerai prie to prisirengus.

Šiuose koncertuose dalyvaus 
pagarsėjęs solistas p. A. Sodeika. 
Vietinių dr-jų prašom nieko ne
rengti ant tų dienų, o visi atsi- 
lankvkit į viršminėtus koncertus^ 
Dainos ir giesmės parinktos garsių 
kompozitorių, todėl drąsiai gali
ma sakyti, kad koncertai nusi
seks ir atsilankę bus pilnai užga
nėdinti.

Panedėlio vakare L. D. S. ir 
Blaivininkų kuopos turėjo re
peticijas veikalo “Žydų Kara
lius“. Laike praktikų atsi
lankė neprašyti svečiai A. B. 
ir J. M.. Pradėjo agituoti ak
torius, kurie mokinasi roles, 
ar taip sau sėdėjo. Pradėjo 
balsiai kalbėti, net periškadi- 
ja besimokinantiems. Buvo 
prašomi, kad nutiltų, bet vel
tui. Pastebėta antru kart, ap
tilo tik tam syk. Agitacija ei
na su visu smarkumu. Akto
riai liepia išeiti laukan, jei ne
gali ramiai užsilaikyti. Bet 
tas žmogelis atkreipti atydos 
nei nemano, be jokios gėdos 
darbuojasi toliaus.

Repeticijoms pasibaigus, 
pradėta tartis apie reikalus to 
veikalo, tai vienas iš jų, nepri
klausantis jokioj valdyboj nei 
įgaliotas niekeno, neprašęs 
balsą ėmė šūkauti, ypač kuo
met užsiminta apie važiavimą 
su perstatymu kituose mies
tuose.

Perskaitęs šią žinutę, įdo
maus, kas gali ypač iš katali
kų užsiimti tokiu nešvariu 
darbu? Visą tą darbą atlieka 
nekurie vyčiai. Dabar klausi
mas ar Vyčių kuopa įgaliojo 
tuos žmones kad sutrukdyti ki
tiems savo broliams katali
kams veikimą. Mes netikim. 
Vyčiai to nedarys. Čia savy- 
meiliai ardo katalikų veikimą 
ir traukia neapykantą ant vi
sos Vyčių kuopos.

Ką pasakys vyčiai tokiems 
nariams?

Paieškau Martino Veverio ir 
Jurgio Aidukevičiaus abudu Su
valkų rėd. Turiu svarbių žinių 
iš tėvynės. Meldžiu atsišaukti jie 
patys arba žinantieji už ką busiu 
dėkingas.

Jurgis Kevalaitis,
102 Willov St.

E. Cambridge, Mass.

BeU Phona Dicktnaan 3W5 lt

Dr. Ignotas Stankus
1210S.BmdSuPHadelpbia,Pa.

Liatuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofho Valanda*}

No* 9 rito iki S po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.Lietuvių Prekybos Bendrovės

ŠERUS PO 35.00




