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Hoover paskelbė sutinkąs 
būti respublikonė partijos 
kandidatu į prezidentus, jei 
tos partijos platformos kai- 
kurie punktai bus pakeisti.

— J. W.

ŠV. STANISLOVO ĮSTAI
GOS LIKIMAS.

HOOVER RESPUBLI
KONŲ KANDIDA

TAS.

Lietuvių kalbos mokytojų kursai Kaune prie “Saules” namų. 
Kursų vedėjas prof. Jonas Jablonskis, žinomasis kalbininkas, sėdi kedėje.
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South Boston, Mass.

Darbininkų Reikalai.

a Polacca” Lior- 
avastimi lenki,

L, ari

ORGANAS AMERIKOS 
ZETUVIŲ R. K. ŠV. 
TTOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

UTARNINKAS, BALANDŽIO 6 D

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

ir subatomis
Metams. $4.00
Bostone ir apylinkėj m. $5.00 
Užrubežyj metams $5.00

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadyvay,

Misijos Pranešimai
> ■

LIETUVOS LAISVĖS 
PASKOLA.

Paskolos bėgis.
Pereitą kartą pranešėme ben

drais ruožais apie inplaukas ir 
išlaidas Lietuvos Laisvės pa
skolos pravedime. Šiuomi kar- 

^tu paskelbsime kiek kuris aps
kritis pasidarbavo- ir už kokią 
sumą išpirko Lietuvos Laisvės 
bonų. Skaitlines paduodame 
iš 26 kovo.

Bostono apskritis viso jau 
įnešė $104,660.69. Tame skai
čiuje didesnės kolonijos įne
šė: Boston 20,053.00, Lawren- 
ce 7,491,00, AVorcester 34,875;- 
95.

Waterburio apskritis įnešė 
81,079.00. Tame skaičiuje di
desnės kolionijos: AVaterbury 
32,495.00, New Britam 15,365.- 
00, Hartford 13,850.

New York apskritis viso į- 
nešė 73,585.50. Tame skaičiu
je didesnės kolionijos: Brook
lyn 20,738.50, Ne vark 18,100.- 
00, Amsterdam 13,800.00, Har- 
rison 5,905.00.

v Philadelphia apskritis' viso

įnešė 32,864.00. Tame skai
čiuje Baltimore sudėjo 27,914.- 
00.

Wilkes Barre apskritis viso 
sumokėjo 6,975.00. Tame skai
čiuje Pittstonas sudėjo 5,- 
285:00.

Shenandoah apskritis viso 
sudėjo 7,492.00.

Pittsburgo apskritis 4,835.00.
Clevelando apskritis įmokė

jo 25,012.26. Tame skaitliuje 
Clevelandas davė 12,273.00, o 
Detroitas 8,739.26.

Cbicagos apskritis davė, vi
so 218,760.99. Tame skaitliuje 
pati Chicago sudėjo 161.813.95.

Visi vakarai davė 8,200.00, 
o pavieniai sumokėjo 11,461.- 
24.

Tiek viso sumokėta į misiją 
iki 26 Kovo. Gi užsirašė ir 
jau pradėjo mokėti už bonus 
sumoje 1,270,000.00.

Veikėjai imdami šias skait
lines lengvai supras kiek dar 
darbo reikia padėti, kad su
rinkti kiekvienas apskritis su
lyg nustatytos ąuotos. Sekan
tį kartą paskelbsime kiek kuri 
stotis sumokėjo.

STREIKAS PASI
BAIGĖ.

Cbicagos skerdyklų darbi
ninkų streikas pasibaigė. 
Streikas tęsėsi keturias die
nas. Buvo sustreikavę 7.- 
000. Federalės valdžios ats
tovai turėjo pasitarimą su 
streikininkais. Atstovai pa
sakė, jog sulyg sutarties ne
turėjo teisės streikuoti.

PASIBAIGĖ.
Brazilijoj buvo įvykęs 

streikas ant vienos geležin
kelių linijos. Abi pusi nusi
leido ir kovo 31 d. pasaibai- 
gė. Streikas prasidėjo ko
vo 21 d.

BARZDASKUČIAI 
STREIKUOJA.

Madride Ispanijos sosti
nėje sustreikavo barzdasku
čiai. Reikalauja kuosų ne- 
dėldienių ir 50 pesetų savai
tėje.

‘ LIETUVA GATAVA 
TAIKINTIS. .

Per Berliną iš Kauno atė
jo žinia, skelbianti, jog Lie
tuvos vyriausybė, atsižvelg
dama į tai, jog Lietuvoje 
jau neliko jokio Rusijos bol
ševikų kareivio, pagatava su 
Rusija taikintis, reikalau
dama rubežių etnografinėse 
ribose — Kauno, Vilniaus, 
Suvalkų ir Gardino guber
nijų.

$50.000 UŽ BULIŲ. 
Braudon, Vt.

Watson, Ayreshire Bree- 
ders’ Sąjungos sekretorius 
paskelbė, jog kap. A. Henry 
Higginson iš So. Lineoln, 
Mass. užmokėjo Sąjungai už 
keturių metą bulių $25.000. 
Tai aukščiausia kaina, koki 
tik buvo mokėta šioje šalyje 
už bulių.

ATSISVEIKINO.
Velykų dieną Jo Eminen

cija Bostono kardinolas 
0’Connell atsisveikino su 
savo diecezija. Šią savaitę 
išvažiuos Ryman. Kartu 
važiuos visi Amerikos kar
dinolai ir vyskupai pas 
Šventąjį Tėvą. Sugrįš bir
želio mėnesio pradžioj. Da
lyvaus kanonizacijoj šv. Jo
anos Arkietės ir Airijos ar- 
civyskūpo Plunketto.

IŠ LAZDIJŲ.
Kovo 6 d. 7 vai. vakaro 

lenkų valdžia areštavo' Sei- 
nuošė vyskupo padėjėją 
kun. kan. Al. Grigaitį ir tuo
jau nedavę tinkamai apsi
rengti išvežė į Suvalkus. 
Kan. Grigaitis buvo vos tik 
pakilęs iš ligos; buvo sirgęs

KEBLUMAI SU VOKIE
TIJA.

Franci j a pradėjo šaukti, 
jog Vokietija nesilaiko tai
kos sutarties. Vokietija pa
siuntusi savo kariuomenės į 
taip vadinamą Ruhr provin
ciją, kuri yra palei Reiną. 
Gi sulyg taikos sutarties 
kairįjį Reino krantą bus 
užėmę alijantų kariuomenė, 
o dešinysis krantas per 50 
kilometrų bus neutralus, 
kur Vokietija neturės jokios 
kariuomenės. Bet toje juos
toje kilo didelių bruzdėjimų 
ir Vokietija sako reikia ka
riuomenės, kad palaikyti 
tvarką. Ir pasiuntė kariuo
menės. Prieš tai protestuo
ja Franci j a ir sako galėsiąs 
įvykti kraujo praliejimds ir 
net blogesnių dalykų ištikti. 
Gal atsinaujinti karė.

• •
AIRIJOJ PADEGI

MAI.
Velykos Airijoj praėjo be 

visuotino sukilimo, kurs bu
vo spėjamas, bet ramiai ne
praėjo. Įvairių valdiškų 
vietų namai buvo padegti ir 
kaikurie visai, sudegė.

Kai paskelbėme gdvę ke- 
I lis desetkus “Kariškių Ka
lendoriaus”, tai užsakymų 
tiek buvo, kad keliems užsi
sakytojams pritrūko. “Ka
riškių Kalendoriai” sutir
po, kaip cukrus vandenyje. 
Pinigai už juos jau pasiųsti 
“Kariškių, žodžiui”. Ku
riems pritrūko, tai pasiun
tėme laikraščių ir kitokių

DARBO ŽMONIŲ GEROVĖS 
PRIEŠAI IR JŲ DARBAVI

MOSI PRIEMONĖS.
Mūsų valstybė kuriama ne 

kokių turtuolių ir vargšų iš
naudotojų naudai, bet darbo 
žmonių gerovei. Nęi svetimie
ji nei savieji ponai mūsų vals
tybėje negaus valios ant žmo- 
nixj sprando jodinėti, prastes
nį žmogų pastumdėlio vietoj 
laikyti. Tai gerai supranta vi
sokio plaūko darbo žmonių ge
rovės priešai ir už tai visas pa
stangas dedą kad kaip nors 
panaikinti Lietuvos nepriklau
somybę ir privesti mūsų vals
tybę prie vidujinio suirimo.

Pirmoj eilėj, daugelis dvar
ponių, šlėkteliij ir kitokių 
lenkbernių išsijuosę darbuoja
si, šnipaudami ir pristatydami 
šmugelio keliu lenkų legionin- 
kams maisto', rūbų. Mūsų žmo
nės per savo nesusipratimą pa
tys savo pikčiausiems prie
šams padeda, parduodami ja
vus, kuomet brangiai jiems 
užmoka. Tą nesusipratimą 
reiktų kuogreičiausiai praša
linti iš mūsų žmonių tarpo. 
Antros rūšies priemonė, kurią 
vartoja įenkbemiai mūsų 
skriaudai, tai leidimas visokių 
bauginančij paskalų apie mū
sų valdžią bei valstybę; vieną 
kartą pasakoja jie, būk mūsų 
valdžia parsidavusi vokie
čiams, kitą kart bolševikams, 
o trečią kart paslaptingai pra
neša, būk jau su lenkais visa
me susitaikius; arba kartais 
paleidžia gandus, kad jau tą 
ar kitą miestą sukilę bolševi- 

I kai esą paėmę savo valdžion. 
Tų paskalų, tų gandų leidi
mas, matyt, yra varomas or
ganizacijos, kuri iš centro 
karts nuo karto duoda instruk
cijų, savo apmokamiems ir ne
apmokamiems agentams įvai- 

I riuose Lietuvos kampuose ir 
užkampiuose, kokius melus ir 
šmeižtus jie tarp žmonių turi 
platinti. Ne nuostabu tad, 
kad kartais žmonės susitikę iš 
įvairių Lietuvos miestų iV a- 
pielinkių pasakoja viens ki
tam apie tuos pačius girdėtus 
dalykus ir nekartą mano, kad

paskalos, tie gandai daug ken
kia valstybei ir prieš jų platin
tojus reiktų visiems vietų dar
buotojams pradėti energingą 
kovą. Reilžtų-susekti, kas už
siima tarp vietos žmonių tokių 
neramių žinių skleidimu ir pa
sielgti su jais, kaipo su tėvy
nės išdavikais.

Antroji darbo žmonių gero
vės priešų rūšis, tai rusų jun
gą rengiantieji Lietuvai bolše
vikai ir visokio plauko bolševi- 
kuojantieji. Jie įvairiais gau
sių aukso kalnų, lašinių palti
mis klotų pakalnių, pieno eže
rų ir medaus upių žadėjimais 
stengiasi prisivilioti vargą 
vargstančius žmones, kad 
jiems padėtų Lietuvos valsty
bę sugriauti/ kad rusams atė
jus jie galėtų ponais komisa
rais būdami, tuos pačius var
go žmones saviškai muštravo- 
ti ir išnaudoti. Kaip gi gali
ma pasitikėti, kad toki žmonės 
savo prižadus ištesėtų, kuomet 
jie paprastai tyčiojasi iš to, 
kas žmogaus sąžinei brangiau
sia—iš tikybos ir patys nepri
pažįsta pastovaus, objekty
vaus dorai pagrindo; jeigu tad 
žmogus ir su tikėjimu ir ger
biąs dorą nekartą savo gyve
nime suklumpa, tai ko gi no
rėti nuo tokio, kurs žmogų ne
skiria nuo gyvulio, kurs, ne- 
pripažindamas Dievo teismo, 
kad ir su kitų skriauda sau įp
jaus gyvenime ieško čia ant že
mės. Pagalios ko vertas bolše
vikų skelbiamas mokslas, ge
rai galime suprasti, kokius 
vaisius jis atnešė Rusijai. 
Ten darbininkai dabar, nė 
šventą dieną neatsikvėpdami, 
dirba po kelioliką valandų į 
dieną. Pradėję skelbti visokias 
socializacijas (suvisuomenini- 
mus), priėjo pagalios prie pa
čių darbininkų socializavimo; 
iš darbininko padaryta valsty
bės vergas; asmens teisių ne
paisoma; mat, žmogus pagal 
bolševikų mokslą neturi nemir
tingos vėlės, o per tai negali 

Į turėti kažkokių neliestinų as-* 
j mens teisių; jeigu mirštant vi
sos žmogaus teisės, nėsant ne
mirtingos vėlės dingsta, tai ko
dėl kiek ankščiau valstybės 
por.ay ;<aro „

mis saviškai elgtis. Jeigu ga
li žmogus savo naudai suvarto
ti arklius, galvijus ir kitus 
daiktus, tai kodėl gi stipresnis, 
gudresnis žmogus negalėtų sa
vo naudai suvartoti silpnesnių 
žmonių, vargšų darbą ir tur
tą. Nepripažįstant Dievo, ne
pripažįstant pomirtinio gyve
nimo, nepripažįstant esminio 
skirtumo tarp žmogaus ir gy
vulio nėra stačiai tvirto, nesu
griaunamo pagrindo, kodėl gi 
žmogaus negalima skriausti ir 
išnaudoti. Gali toks skriaudi
mas. ar išnaudojimas kieno ti
pui, papročiams, vaidentuvei 
nepatikti, bet protas, nepripa
žįstantis Dievo ir dvasinės, 
žmogaus vėlės, nesuras nieko 
tikro prieš tai ką pasakyti.

Tai turėtų atsiminti ir viso
kie kiti socialistai, kurie socia
lių reformų reikalavimų srity
je, nieko ypatingo nežadėda
mi visą savo savotišką darbą 
mato užsipuldinėjimuose ant 
kunigų, skelbime atidalinimo 
Bažnyčios nuo valstybės ir mo
kyklos, kovoja su tikyba. • Jų 
socializmas tartum tik ir turi 
žmones pasaulio daiktų visuo
menėje, toje prasmėje, kad 
socializuoti (suvisuomeninti) 
žmogus nesijaustų turįs kaž 
kokios ypatingos asmens tei
sės ir privilegijos, turįs kaž 
kokias ypatingas prievoles 
link realaus tiesos ir gerumo i- 
dealo—Dievo. Kad griaunant 
tikybos įtaką visuomenėje, ne
bus ant ko remti ir kuo gai
vinti visuomenės dorą, kad ne
pripažįstant esminio skirtumo, 
tarp žmogaus ir gyvulio' nėra 
ką tvirtą atsakyti išnaudoto
ji ems evoliucionistams, norin
tiems kitų prakaitą ir kraują 
sunaudojant aukštesnį žmo
gaus tipą ukdyti, apie tai tie 
lengvapėdžiai agitatoriai kaž 

' kas nepasirūpina pagalvoti, 
bartum jų darbas būtų koks 
nekaltas žaislas, už kurį x jo
kios atsakomybės prieš nieką 
netenka turėti.

SUAREŠTAVO.
Paryžiuje suareštuota E- 

mile Giraud, bolševikiško 
laikraščio redaktorius. Kal
tinamas daryme suokalbio 
prieš valdžią, kurstyme prie 
plėšimo, žmogžudystės ir 
kareivių nepaklusnumo.

GALI ĮVYKTI STREI
KAS. .

Bostono miesto darbinin
kai gali sustreikuoti. Išei
tų streikan srutų nuovadų, 
vandens įvadų, sanitarijos 
gatvių valytojai ir kiti dar
bininkai. Reikalauja, kad 
$1 būtų pakeltas dienoj. Ve
lykų dienoj susirinkime nu
tarė streikuoti, jei reikala
vimas nebus išpildytas. Ma
joras Peters sutinka pakel
ti 50c. Dabar tie darbinin
kai gauna po $4 dienoj.

NURIMO.
Danijoj buvo bekįlą nera

mumai. Kovo 20 d. kara
liaus užsispyrimu turėjo pa
sitraukti senieji ministeriai. 
Jau buvo paskelbtas genero
lus streikas. Bet Velykų su- 
batoj 9 vai. vakare susirinko 
visų partijų vadai ir tarėsi 
iki 5:30 iš rvto. Ta susirin- 
kimą sušaukė karalius. Pri
eita prie sutarties, buvusis 
Justicijos ministeris Friis 
išrinktas premieru ir kiti 
klausimai išrišti ir genero
lus streikas atšauktas.

TIKISI, KAD DAUG 
GRĮŠ.

Ceko-Slovakija tikisi, kad 
iki rudens iš Amerikos čekii 
ir slovakų sugrįš apie 100.- 
000. Daugiausia tai bus a- 
matninkai ir mechanikai, 
kurie be galo prisidės prie 
atstatvmo šalies. Kiekvienas •/
žinoma grįš ne tuščiomis ki
šenėmis.

ATVYKSTA MOTE
RYS.

Sulyg dabartinės imigra
cijos, tai Amerikon dabar 
atvyksta daugiausia mote
rys, taip vadinamos karės 
našlės. Vyrų visai mažai 
teatvyksta. J uos sulaiką 
Europos valdžios. Gi iš A- 
merikos grįžta daugiausia 
vyrai. Nuo karės pasibaigi
mo Ameriką apleido arti 
275.000 ateivių.

Pernai rudenyje, 27 Rugsė
jo, lenkij konsulatas buvo užė
męs šv. Stanislovo įstaigą Už
dėjo antspaudus ir pastatė ka
reivį lenką Tečiau nieko iš to 
neišėjo, kadangi Rusijos Am
basada, prilaikant ją Italijos 
Valdžiai atsiėmė įstaigą atgal.

Šįmet 11 kovo, lenkai, su
tinkant Rusijos Ambasadai, 
valdiškai prisisavino šv. Sta
nislovo įstaigą. Tuom tarpu 
Bažnvčia liekasi dar mano ži- 
nioje, kadangi pareikalavus iš 
manęs mišriai komisijai ati-

I t

Vidutiniškas angliakasys’
Suv. \ aisti jose anglių iška- ' (]uofį jaj bažnyčios raktus^šen 
sa per metus 943 tonas, Ang- pasisakiau atiduosiąs mielu 
b joj tik 236 tonas. noru, kuomet jinai pristatys

į man atsakantį raštą įsakymą 
Jei petroleumas bus taip į į§ Kardinolo Vikaro, be kurio 

vartojamas, kaip ligšiol, tai Įleidimo, sakiau, ašen neturiu 
per 30 metų jis visas bus is- į teisės niekam perleisti bažny- 
eikvotas. j Atnešite įsakymą va

jums raktai, šiaip jau laužki
tės į bažnyčią, atsakiau rim-

KAIP NAUDOJAMI ŠO
VINIAI,

Radviliškis. Kareiviai čia 
ir

' SMAGI NAUJIENA.
Prieš pusantrų ar dau- j 

giau meti} esame paminėję, Į 
jog Pr. Šivickis, tuomet [ 
Iowos universiteto studen-' ___
tas pirmutinis iš Amerikos 1 neįš~mau prfetatįta" 
lietuvių su savo rašiniu inė- ('Dvasiškosios Valdžios, 

merikos daktarų Sąjungos | ]enbų ir italų kalbose, 
organą.

Dabar Šivickis studijuoja 
augstąją zoologiją Chicagos 
universitete. Savo mokslu i 
taip užimponavo profeso- J 
riams, jog gavo “fellow- 
ship”, nežiūrint, jog nėra 
išbuvęs nei metų toje įstai
goje. Tai Šivickis bene tik 
pirjnas lietuvis

Nepasisekus jiems perkreip
ti manęs į kitą pusę, taip ir Ii 

iowos universiteto stuaen- ; k<ysi bažnvčia mano žinioje, ko 
įsakyme 

jo į mokslišką laikraštį, A- j Ant rytojaus lenkų konsulio 
t, AkaltE 

no apgarsinimus, kad Šv. Sta 
nislovo Romoje ir josios filia 
tas “Opera pi 
ete tapo s 
‘ ‘ Rzeczpospol i tos ”.

Galutinai 16 kovo 
lislovo bažnyčios dūri 
as lenkų “Baltasis E 
puošia nūnai vieną i 

Romos gatvių Vi“fellow”.
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Lj “DARBININKAS”
> (The Workeb7

The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, 

and Saturday by St. Jozeph’a Litkuan- 
ian R.-C. Jtzsociation of Labor.

J atkalbinėjo nuo stojimo ka- Į 
riuomenėn, nerėmė paskolų 
ir kitokiais būdais varė kai
zeriui patinkamą darbą.

Čia aklas gali matyti ir 
durnas suprasti, jog prieš
kariniais veikimais socija
listai tarnavo kaizeriui ir 
rengė dirvą monarchams, 
karaliams, ponams ir bau
džiavai Lietuvoje.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE
AMSTERDAM, N. f.

SUBSCRIPTION KATES: 
fearly..........................................
Boston and suburbs..s..................
Forelga countrtes yearly..............

$4.00
$5.00
$5.00

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

“Acceptance for mailling at special ra
te of postage provided for ln Sectior 
1103, Act of Oct. 8, 1917, authorized 
on July 12, 1918.”

LENKAI ELGETAUJA.
%

| Lenkai dabar tarsi elgetos 
• prie šventoriaus Lietuvoje 
f šaukia išmaldos, paramos iš 
T didesniųjų valstybių ir tau- 
t tų. Šaukia karinės paramos 

neva gintis nuo Rusijos bol
ševikų. Dabar skelbiama, 

! būk Rusijos bolševikai pra
dėjo ofensyvą prieš Lenki- 

; ją. Lenkams proga parė
kauti išmaldos. Jie tą ir da
ro. Bet ar yra tikro pavo
jaus iš Rusijos pusės ar ne 
—tai klausimas. Ar nebus 
taip, kad apie ofensyvą len
kai šaukia, kad gauti kari- 

į nes paramos, kad paskui ge
riau būtų pasilaikyti pa- 

r grobtas svetimas žemes.

Niekuomet nebūk dykas.
Nedaryk daug prižadų.
Būk rūkymo neprieteliu. 
Augink raumenis, o ne 

lašinius.
Didink plaučius, o ne pil

vą.
Verčiau su niekuo nedrau

gauk, negu su blogais drau
gais.

Taupyk jaunu būdamas, 
kad turėtum ką išleisti se
natvėje.

Skaityk tik gerus katali
kiškus laikraščius ir knygas. 

I Išmesk visus abejojimus 
apie Lietuvos galėjimą bū- 

* 1 ti neprigulminga.
_  __ _____ _____ j Salėse ir namuose nebūk 
balsavo 116 prieš tik 28. Ma- su skrybėle arba kepure ant 
žas skirtumas tebuvo baisa- galvos, 
vime už kitų atstovų socija
listų prašalinimą.

Dabar ketinama išleisti j 
bilių, kuriuo būtų uždraus
ta socijalistų partijai kandi
datus statyti. Tai yra bū
sią bandoma padaryti soci
jalistų partiją neteisėta.

Kuomet anarchistai ir 
bolševikai buvo gaudomi ir 
deportuojami, tai žymi vi
suomenės ir laikraščių dalis 
tam pritarė. Visai kitaip 
laikraščiai atsineša į New

PERTOLI NUĖJO.

Po ilgo tyrinėjimo ir ka
mantinėjimo pagalios bal. 1 
d. New Yorko valstijos le- 
gislatūra nutarė prašalinti 
iš savo tarpo socijalistus at
stovus, kurių buvo penki. 
Dėl kiekvieno atstovo bal
suota skyrium. Už prašali-i 
nimą stojo milžiniška di 
džiuma atstovų. Pavyzdžiui 
už Waldmano prašalinimą

Bažnyčioje ar salėje ne- 
I sįsk krašte sėdynių, o eik 
į vidurį, jei sėdynės dar ne
užimtos, kad vėliau atėju
siems pro tave nereikėtų 
grūstis.

Neleisk nei vieno cento 
ant socijalistiškos, bedieviš
kos spaudos.

Nauji Vargonai.

NAUJA SLAPTA SU
TARTIS.

ga į pilną protą ir pamato savo 
klaidas, tai gal ir kalbėtojas kitą 
metą kitaip giedos, nes daugiau 
priaugs prie proto.

. Smarkiai užsipuolė ant savo 
draugučių, kad girdi mes esame 
krikščioniškai išauklėti, kur yra 
sakoma: mylėk artymą kaip pa
tį save ir nekurie dar ir po šiai 
dienai nuo to neatsikrato ir t.t.

Antru atveju matyt, kad bu
vo susinervavęs, nes pirmoji kal
ba nepatiko nei jo vienminčiams.

Pakeleivis.

Vienas cicilikas likosi nubaus
tas už mušimą savo moteries. Tei
sėjas Treash sumažino bausmę ei* 
cilikui duodamas kaip ir pamoki
nimą, kad netikėlis pasitaisytą ir 
butų geru žmogumi Teisėjas pri
minė, kad per jį teistųjų iš 100 
yra 70, kurie netiki į DieVą, ku
rie gyvena kaip gyvuliai. Tei
sėjas sako: “Bažnyčia tai viena
tinė apsauga nuo' Ištvirkimo ir 
daug drūtesnė, negu kalėjimo 
murai Cieilikas. žadėjo pasitaisy
ti Matysime...

Didelė Grocery Wholesale hou- 
se ant Broadtvay St. nutarė staty
ti šapą pusės milijono vertės.

Girdisi kalbant, kad reikia su
tverti kooperativišką duonkepik- 
lą, nes Akrone nėra jokių lietu
vių biznierių be Rūtos Banko ir 
S. Radavieiaus namų statymo ir 
pardavimo. Čia yra reikalingi 
bučeriai, duonkepiai, kšreueiai 
barberiai, aptiekoriai ir t.t. Sako 
buk Akrone esą suvirš 2,000 lie
tuvių.

Maudis.

Šv. Cecilijos choras gyvuoja 
jau per kelius metus. Vargo
nininkaujant S. Simanavičiui, 
Šv. Kazimiero parapijoj, minė
tas choras buvo pusėtinai susi
tvarkęs ir prasilavinęs, bet iš
kilus nesusipratimams tarpe S. 
Simanavičiaus ir kitų parapi
jos ypatų, S. S. pasitraukė nuo 
vietos, tuomet choras buvo 
bepradedąs pakrikti. Bet kuo
met sugrįžo į Amsterdamą ga
bus varg. S. J. Rakauskas (jis 
čia keli metai atgal vedė baž
nytinį chorą), tai tuomet pra
dėjo išnaujo chorą tvarkyti. 
Per -keletą mėnesių varg. S. J. 
Rakauskui choras pakilo gana 
aukštai ir ' gerai prasilavino 
dainavime, bet pasirodo kad 
stoka, gerų vargonų. Šv. Ka- 
zimiero parapijoj yra nemaži 
vargonai, bet gana seni. Tai
gi giedorių susirinkime ir ki
lo mintis įsteigti naujus vargo
nus. Giedoriai vieni, be pa- 
rapijonų pritarimo nieko nega
lėjo pradėti, tuojaus kreipėsi 
prie gerb. kleb. kun. J. Židana- 
vičiaus, kuris vieną nedėldie- 

• žmo
nėms apie giedorių užmanymą 
ir paprašė, kad žmonės po pa
maldi) susirinktų į salę pasi
kalbėti apie tą užmanymą. Pa
rapijom) susirinko nemažai ir 
po trumpų pasikalbėjimų visi 
vienbalsiai pritarė, kad reika
linga įsisteigti naujus vargo
nus. Tuoj tapo išrinkta ko
misija tam darbui tvarkyti. 
Komisija susideda iš sekančių 
ypatų: pirm. S. J. Rakauskas, 
rašt. J. Tamašauskas, ižd. P. 
Sargelis, iždo globėjai J. Gaš
ka ir J. Vasiliauskas. Išrink
ta kelios poros kolektorių, ku
rie titų per stubas rinkdami pi
nigus ant naujų vargon; (ko
lektorių didžiuma susideda iš 
giedori). Pasekmės iš to viso 
gana geros: surinkta jau apie 
5 tūkstančiai dol. Atsilankius 
keliems agentams kas link var
gonų, tarp kurių atvažiavo ir 
p. Antanas Radzevičius, var
gonų išdirbėjas iš Nevvark, N. 
J. ir štai 16 d. kovo mūsų ko
misija sutiko su p. A. Radze
vičium, kuris pastatys naujus 
vargonus, rodos už $10,000. 
Vargonai bus galutinai pa
baigti apie pabaigą rugsėjo 
mėn. š. m. Pagirtina, kad lie
tuviai nepaveda tokį darbą 
svetimtaučiams, bet kreipiasi 
prie savųjų. Taip vargonai 
bus, bet vėl kįla klausimas ko- 
kiuo būdu lengviau ir pasek- 
mingiau surinkti pinigus nau
jiems vargonams. Čia suma
nyta po Velykų surengti fėrus 
ant naudos vargonų. Čia vėl 
Šv. Cecilijos chorui užverčia 
nemažai darbo, nes visą fėrų 
tvarkymą paveda giedoriams. 
16 d. kovo minėtas choras lai
kė susirinkimą fėrų reikale. 
Visam darbo tvarkymui iš
rinkta komisija iš sekančių y- 
patų: JS. J. Rakauskas, D. J. 
Jurkūnas, P. Plankis, M. Kaz
lauskas. Toliaus visi choro 
nariai pasižadėjo dirbti įvai
riais būdais, kad kaip nors iš
auginus vargonų fondą. Gar
bė priklauso šv. Cecilijos cho
ro nariams už prakilnius pasi
darbavimus. Negalima pra
leisti nepaminėjus, kad į virš- 
minėtą chorą priklauso veik 
pusė giedorių vyčiai, o kaip 
jau visuomenei žinoma, .kad 
vyčiai darbuojasi tautai ir 
bažnyčiai, tai ir čia jie rūpi
nasi bažnyčios labui.

Berželis.

Nedaryk jokio biznio su >nį bažnyčioj paaiškino
prieškatalikišku biznierių.

Jei nori, kad tavo paslap-

M. 
A 
T.

PRANEŠIMAS.
L. Vyčių Naujosios Anglijos 

Apskr. 9 suvažiavimas atsibus 2 
dieną gegužio, 1920, 1-mą vai. 
po pietų, Worcester, Mass.

Visos kuopos malonėkit prisių
sti delegatus, nes šits suvažiavi
mas yra metinis ir bus renkama 
nauja valdyba. 26 kp. rengia 
milžinišką vakarą ant tos dienos. 
Pasibaigus sesijoms svečiai turės 
kur smagiai laiką praleisti.

Apskr. pirm.
A. K. Ambrozaitis.

J. 
F. 
J.

AMSTERDAM, N. Y.
Šioje kolonijoje randasi neper- 

(įidelis būrelis lietuvių, bet kad 
visi sutartyje darbuojasi dėl labo 
tėvynės tai ir vaisiai geri matosi. 
Vietos lietuviai smarkiai sujudo 
darbuotis L. L. P. Bonų platinime. 
Daug jau yra pirkę, bet randasi 
dar ir tokių, kurie kaž-ko laukia. 
Tad kurie dar nesat pirkę L.L. 
Bonų, galite gaut pas vietinį kleb. 
gerb. kun. J. Žinadanavieių, ku
ris yra užtvirtintas nuo visų Am
sterdamo lietuvių.

Pirko šios dr-jos: Šv. K. D. 
$1,000, Šv. A. Dr-ja $500, Pir
moji Lietuviška Bučemė $500, L. 
P. K. $300, D. M. D. $300, Šv. 
J. Dr-ja $200.

A. P.

N0RW00D, MASS.
L. R. Kr. smarkiai veikia.

L. R. Kr. Rėmėjų skyr. paėmė 
padaryti 10 sveterių, 8 poras pan- 
čekų, 8 poras pirštinių. Darbas 
yra baigiamas ir netrukus bus pa
siųsta į Centrą. Ypatos, kurios 
atliko tą darbą: M. Jankauskie
nė, V. Kudirkienė, M. Balutie- 
nė, U. Peclikonienč, B. Gecevi- 
čiutė, F. Viesuliutė, P. Stasevi- 
členė, A. Smilgienė, S. Jakštie
nė, T. Jaeienė, M. Kavaliauskie
nė, M. Bruzgienė, E. Stadalnin- 
kienė, P. Medveskienė, Gedevi- 
čienė, M. Gedienė.

Lietuvos duktė.

vo sekančiai:
J. Tamošaitis $10.00.
Po $5.00: A. Linauskas, AL 

Sakalauskas, J. Petrikas, K. 
Gureckis, T. Maršaitis, J. 
Sprindis, A Rupšis, P. Mon- 
kus, O. Jurgaitienė.

Po $3.00: P. Karvelis, K. 
Karvelis.

Po $2.00: P. Grigaliūnas, E. 
Embrasas, A Kuklauskas, A. 
Sakalauskas, P. Mileris, J. Si- 
levičius, D. Slivinas, J. 
Linkevičia, J. Molevičia, 
Paulikosis, J. Kerbelis, 
Šleikas, V. Savickas.

Po $1.00: J. M. Mikoliūnas, 
A. Drungilas, J. Kneželis, J. 
Balnis, E. Vilkauskienė, K. 
Maskoliūnas, A. Bundonis, J. 
Bartkas, P. Aviža, E. Petri
kas, E. Klimas, A Danelis, 
J. Vaitkus, J. Maldis, P. Da
nelis, P. Simanonis, J. Alužas, 
M. Alužienė, K. Budnikas, J. 
Dičpetris, J. Dičpetris, K. 
Lecmonas, J. Buteikis, B. Šta
ras, A. Bartkas, J. Strumskis, 
M. Cibatas, M. Didokas, 
Šeškus, V. Stankūnas, 
Drungelas, B. Bareišis,
Galvonas, A. Karvelis, J. Lū- 
koševičia,. St. Danelis, G. Vaš
kas, J. Banelis, J. Pundzevi
čius, J. Bezmėnas, J. Šuom- 
kus,. O. Maršaitienė, U. Rep- 
šiutė, P. Kelminskas, K. Ga- 
balis, J. Mockus, K. Belaskis, 
P. Adomonis, J. Ramanskis, 
E. Vilkauskas.

Su smulkiomis aukomis viso 
pinigų buvo $148.81.

Po prakalbų susitvėrė nauja 
draugystė Šaulių Liuosnorių 
Rėmėjų skyrius iš 69 narių, už
mokėdami po $1.00 įstojimo ir 
valdybą išrinko. Ineina šie as
mens arba nariai: pirm. Jonas 
M. Mikoliūnas, vice-pirm. D. 
Slivinas, fin. rast. J. Raman
skis, prot. rašt. Petras Ado
monis, ižd. Pov. Monkus, iždo 
glob. Pov. Aviža ir Ant. Drun
gilas, agentai Juoz. Bezmėnas 
ir Ant. Sakalauskas.

Žmonių buvo prisirinkę apie 
600 ir visi buvo užganėdinti, 
tik 2 raudonieji buvo beprade
dą niurnėti. Vedėjas paprašė 
atsistoti ir buvo viskas ramu.

Prakalbų vedėjas ir rengėjas 
Jonas M. Mikoliūnas.

Yorko valstijos legislatorių &U žmonės nežinotų, tai 
Pritarimo mažai, nesakyk jų nei artnmau- 

siems draugams.
Nemanyk, kad blogi drau

gai ir blogi raštai negali ta
vęs išvesti iš tiesos kelio ir 
atitraukti nuo Bažnyčios.

Laikykis duoto žodžio.
Nieko nepirk be ko gali 

apseiti.
Būk veikliu nariu kokios 

nors dr-jos, kuopos, kliubo 
arba kokio viešo darbo.

Jei dirbtuvėje tavo dar- 
Įbas nuobodus ir vienodas, 
tai galvok, plemiok, svajok, 
mintyk, tai laikas praeis 

Tie visi darbiniu-1 S™““ lr
Jei tave apkalba, tai gy-

žingsnį.
Didžiuma pripažįsta, jog 
pertoli nueita.

NEAPMOKAMI DARBI- 
, NINKAI.

r Kerenskį buvusis Rusijos 
premieras paskelbė apie 
slaptą sutartį, kurią buvo 
padarius karės pradžioj ca
ro valdžia su Franci j a. Su
lig tos sutarties Franci j a j baltkamieriai,

F pilnai sutiko nekliudyt Ru
sijai turėti liuosas rankas 
Lenkijoj, o Rusija pasiža
dėjo remti Franci jos reika
lavimą Alzacijos, Lotarin
gijos, Saaro klonio ir kitų 
Vokietijos žemių palei Rei-

■ ną.
Dabar carui griuvus Fran

ci j a pamiršo apie prižadą 
Rusijai, o remia Lenkiją, 

• kurią buvo sutikus palikti 
caro valdžiai.

Kiekvienas pripažys, jog 
darbininkais yra ne vien ar
tojai, stalioriai, angliaka
siai, kalviai, mūrininkai ir 
tt., bet taip-gi yra žmonijai 
reikalingais darbininkais 

baltrankiai 
darbininkai knvgvedžiai,ste- 
nografės, telefonistės, mo- ( 
kytojai, daktarai, inžinie- i 
riai ir tt. '____________
kai po šventai teisybei turi 
teisę turėti žmonišką pragy- venk taip, kad niekas toms 
venimą. Jei darbininkas apkalboms netikėtų, 
dirbtuvėje mokinasi kokio 
darbo, ant kokios nors ma
šinos dirbti, arba mokinasi 
amato, tai nuo pat pirmos 
dienos gauna algą, kuri kį
la sulig progreso savo dar
be. Tokie darbininkai yra

PHILADELPHIA, PA.
(Port Riehmond)

Iš priežasties šv. Velykų L.D. 
S. 78 k]j. kvartalinis susirinkimas 
yra perkeltas. Susirinkimas bus 
nedėlioj 11 d. balandžio, tuoj po 
sumai, salėje prie bažnyčios.

Visi nariai ir narės prašomi at
silankyti ir bent po vieną naują 
narį atsivesti.

P. P.

TEBGĄSDINA BAUBU.

Lietuvos raudonųjų laik
raštis “Lietuvos Ūkininkas’ 
paskelbė būk tūli Lietuvos 
pažangiečiai vis-gi maną a- 
pie pakvietimą kokio nors 
princo ant Lietuvos sosto. 
Dabar esą kalbama apie pa
kvietimą ne kokio nors Vo
kietijos, bet Anglijos prin
co. Iš to ir Amerikos rau
donieji daro “case’ą” prieš 
“atžagareivius” ir “kleri
kalus”.

Kas kas, bet. Amerikos 
lietuviij socijalistai, tai tu
ri užsičiaupti dėl Lietuvos 
karaliaus. Niekas tiek ne- 
sidarbavo, kad Lietuva lik
tų monarchiška, kaip Ame
rikos socijalistai.

Kiekvienas be išrodymų 
supranta ir žino, jog ali
jantai be Amerikos talkos 
jokiu būdu nebūtų supliekę 
vokiečių. Jei ne Amerika, 
tai kaizeris būtų padiktavęs 
taikos išlygas. Kiekvienas 
upranta, jog gavus kaize

riu viršų Lietuva būtų li
kus monarchiška, jau nekal
bant apie kitokias pasek
mes.

Na, o mes visi gerai žino- 
ne su kokiu neapsakomu 

uolumu socijalistai prieši- 
n ' Amerikos stojimui ka- 
rėn. Žinome, jog jau Ame
rikai stojus karėn jie su di
desniu uolumu darbavosi, 
kad trukdyti karinį darbą,

GERBIAMIEJI BROLIAI 
KUNIGAI!

Dievo Apveizdos Bažnyčios 
atlaiduose 2 kovo šių metų su
sirinko dvidešimt su viršum 

Bekalbėdami apie į-mokiniai ir jie vis-gi gauna kunigų, 
algas. Jie yra mokiniai ir Į vairius dabartinio momento 
kartu darbininkai. Ką-gi I reikalus jie veikiai visi suta- 
dabar pasakyti apie moki- rė, kad yra gana daug svar- 
nius kolegijų, universitetų ? bių ir neatidėliojamų dalykų, 
Ar jie ne darbininkai? Ar apie kuriuos kn-nigams reikėt- 
jie nesirengia prie naudin- tų pasidalinti mintimis, 
go ir reikalingo žmonijai Tėvynės atstatymo darbas 
darbo ? Tas, kurs mokina- yra ne mažmožis ir negalime 
si staliorystės, mūrininkys- Į mes liktis- neprisidėję prie jo, 
tės, kriaučystės gauna algą, kaipo Lietuvos visuomenė, ir 
o tas, kurs mokinasi dakta- jos inteligentijos dalis, 
rystės, knygvedystės, inži- Susirinkusieji įgaliojo ma- 
nierystės, netik negauna ai- ne, žemiaus pasirašius), kad 
gos, bet turi už mokslą mo- susižinočiau su Jo Augšta Ma- 
kėti ir pragyvenimui turė
ti.

Žinoma moksleivis, bai
gęs profesijos mokslą, pa
vyzdžiui tapęs daktaru, ge
rai užgyvena. Bet viduti
niško daktaro ir vidutiniško 
plumberio uždarbis nedaug 
tesiskiria. O jei paimsime 
profesorius, tai skirtumas 
dar labiau paaiškės. Iki 
profeeorvstės dasivaryti rei
kia pirmiausia turėti nepa
prastus gabumus ir ilgus

v •

lonybe Baffalos Vyskupu ir 
kad paskelbčiau broliams ku-f 
nigams užkvietimą į tą suva
žiavimą, būsiantį 7 ir 8 balan
džio viešbutyje Iroąuois Buf- 
falo, N. Y.

Jo Angštos Malonybės pri
tarimas jau yra. Viešbutyje 
Iroąuois posėdžiams vieta jau 
užsakyta. Posėdis prasidės 
Seredos rytą balandžio. No
rėdami dalykus greičiau at
baigti nedarysime iškilmingos 
suvažiavimo inauguracijos ba- 

metus studijuoti išsirinktą- žnyčioje, nes kiekvienas kuri
ją mokslo šaką. Gi viduti- gas tos dienos Mišiose ir pats 
nė profesoriaus alga yra $3,- pasimels, kad Dievas padėtų 
000 metuose. Ar didelis suvažiavimui atlikti naudingą 
skirtumas tarpe profeso- darbą, 
riaus ir kriaučiaus algos?

Taigi ar ne teisinga ir 
tautai naudinga būtų, kad 
studentų darbas būtų nors 
taip apmokamas, kaip dirb
tuvėse tų darbininkų, kurie 
mokinasi amatų ir darbų.

Žemaitis.

Chicagos ir apielinkės kuni
gų vardu

Kun. Pranciškus Bučys.'

,į • i . 1Bangžuvė paprastai plau
kia 5 mylias valandoj. Kuo
met vejama padaro 15 my
lių valandoj.

y

chestrr; pa.

Kalbėjo Įeit. J. K. Milius, 
kviesdamas žmones, kad pri
sidėtų prie Lietuvos gelbėjimo 
kas kaip gali: kas gali stoti į 
eiles liuosnorių, kas to negali, 
tai prisdiėti su aukomis.'

i Buvo rinktos aukos. Auka-

įeit. J.
yrnATio

dr-

nu-

PHILADELPHIA, PA.
(Port Riehmond) 

Pranešhns katalikiškoms 
joms ir pavieniams nariams. 

Dažnai buvome užgautais,
žemintais ir pajuoktais dėlto, kad 
trokšdami bendro darbo davėmės 
neprielnkioms vpatoms mus vado
vauti. Už musų midelį darbą ir 
stambų prisidėjimą buvome pris
kirti prie gemiausių. Iš to tarpe 
mus katalikų kįla nevienodumas 
nuomonių ir nepasitikėjimas sa
viems.

Kad išvengus tų visokios rū
šies pažeminimų ir nesmagumų ir 
kad ateityje taktingiau pradėjus 
veikti, visos katalikiškos draugi
jos šioje kolonijoje yra kviečia
mos prisidėti prie Katalikų, Fede
racijos.

Per šį mėnesj bus pasųsti pa
kvietimai kiekvienai draugijai pri
sidėti prie vietinio Federacijos 
skyriaus išrenkant ir prisiunčiant 
po du delegatu. Iš to susidarys 
vienodumas, kurs bendrai išris 
visokius kad ir sunkiausius klau
simus.

Iš to bus didelė nauda mums 
ir musų tėvynei Lietuvai.

Tad kviečiu visas katalikiškas 
dr-jas musų kolonijoj j bendrą 
darbą.

CLEVELAND, OHIO.
Kovo 21 d. buvo surengtos pra

kalbos L. L. Paskolos Bonų sto
ties Moore salėj. Žmonių buvo 
pilna salė. Pirmiausia pratarė 
kelis žodžius žydas, kurio pavar
dės nesužinojau. Jis nglų klboje 
puikiai nupiešė kodėl lietuviai ta
ri pirkti bonus.

Toliaus buvo perstatytas Al. 
Račkus, medicinos studentas iš 
Chicagos. Al. Račkus puikioje sa
vo iškalboje nupiešė Lietuvą ir jos 
turtus.

Antroje savo kalboje p. Račkus 
aiškino, kad Lietuvos valdžia yra 
darbininkų -valdžia. Čia davė vė
jo musų cicilikams, kurie vadina 
Lietuvos valdžią kapitasitais.

Ant galo ragino visus pirkti 
bonus. Davė vėjo biznieriams ir 
liepė net boikotuot tuos, kurie 
neremia musų reikalų. Sako žy
dai perka bonus, tad mes nuo jų 
nepasilikim. Jo kalba labai už
ganėdino publiką.

Clevelando lietuviai yra dėkin
gi p. Raekui, nes jis daug kartų 
mums patarnavo, tad mes žino
dami jo padėjimą privalome jam 
padėt siekt mokslą, o užbaigęs 
mokslą jis mums gausiai už tai 
atlygins dirbdamas dėl labo musų 
ir visos lietuvių tautos.

Dar kalbėjo pora kalbėtojų. 
Grojo Lietuvos §unų Benas. Bo
nų išparduota virš $7,000.

A. žaliaduonis.

NIAGARA FALLS, N. Y.
Vietos lietuviai dirba išsijuosę. 

Čia randasi apie 500 lietuvių, 
nors ir mažas būrelis, bet gerai 
darbuojasi. Kovo 14 d. buvo su
rengę prakalbas. Kalbėtojas bu
vo iš New Yorko nuo Lietuvos Mi
sijos. Prakalbos prasidėjo 8 vai. 
vakare, žmonių prisirinko pilna 
■salė. L. L. Bontj parduota už 
2,000 dol. Tai labai malonu, kad 
tuomi pasirodėm, kad ir mums tė
vynės Lietuvos vargai ir jos rei
kalai stovi arti prie širdies.

J. Laema. '

Kai. Fed. Skyr. rašt.

AKRON, OHIO.
Koto 28 d. L.D.S. 64 kuopos 

buvo pirmas sušauktas susirinki 
mas naujos valdybos. Kuopa ne
laikė susirinkimų suvirš pusę me
tų ir kitėsi pairusi. Matydami 
tai L.DJS. nariai suėjo į pobažny- 

išrinko naują valdybą, 
duokles, prisirašė nau- 
Del padidinimo kuopos 

rė po Velykų 17 d. ba
landžio Zigler salėj turėti balių. 
Žodžiu, kuopa pradėjo krutėti ir 
tikimės trumpame laike 64 kuopa 
ir vėl padidės narių skaitlum.

WORCESTER, MASS.
Kadangi bal. 4 d. pripuola 

didelė šventė, tai Spaudos 
dr-jos susirinkimas perkeltas į 
bal. 11 d. Įvyks pobažnytinė- 
je salėje.

V. B.

tinę salę; 
sumokėjo 
jų narių, 
iždo nuta

HUDSON, MASS.
Kovo 21 kokia tai “manifes

tų” dr-ja parengė prakalbas. 
Kalbėjo Neveckas iš Woreester, 
Mass. Pradžioje savo kalbos sa
kė, kad kalbėsiąs apie atsiradi
mą dr-jų Amerikoj, bet bekalbė- Į 
damas taip viską sumaišė, kad 
tik buvo galima girdėti apie gra
žias moteris bei merginas. To-Į 
liaus pasakė, - kad žmogus tik

PROVIDENCE, B. I
Kovo 21 d. L. L. Paskolos sto

tis buvo parengus prakalbas, kal
bėjo iš Waterbury, Conn. P. J. 
Alekna, kuris plačiai nupiešė 
Lietuvos praeitį ir ragino pirkti 
Liet. Laisvės Bonus. Žmonių bu
vo pilna salė ir buvo manoma, 
kad biis geros pasekmės. Bet ant 
nelaimės turėjom antrą kalbėtoją 
iš So. Bostono Kavaliauską Lie
tuvių Centralio Banko prezidentą, 
kuris vieton aiškinti apie L. L. P. 
Bonus pradėjo niekus kalbėti a- 
pie merginų gorsetus, pauderius 
ir nubaigė aiškindamas bonų ver
tę, kad girdi perkant reikia mo
kėti $50.00 už boną, jį parduo
dant gauni $40.00. Čia kalbėto
jas nors ir nepasakė apie kokius 
bonus jis kalba, bet rodos kiek
vienam yra aišku...

Perka bažnyčią.
Providence lietuviai perkasi 

bažnyčią, nors bažnyčia nedidelė, 
bet gražioje vietoje ir tikimės, 
kad gegužines pamaldas švęsim 
savo bažnyčioj.

Kas norit užsirašyti Lietuvos 
Laisvės Paskolos Bonų kreipkitės 
pas J. Dvarecką 132 Duoglas Av.

Ten buvęs.

PATERSON, N. J.
Nudingas darbas.

LDS. 18 kp. laikytame susi
rinkime 1 d. koov bekalbant 
bėgančius reikalus iškilo du 
svarbiu klausimu, būtent: L. 
D. S. namo reikalai ir snšelpi- 
mas Lietuvos krikščionių de
mokratų. Tuos klausimus visi 
nariai svarstė rimtai ir nuta
rė, kad kiekvienas narys pirk
tų L D. S. namo bonų ant kiek 
išgali. Lietuvos kirkščionims 
demokratams nutarta paauko
ti nors iš neturtingos kuopos 
kasos $16.00.

Padidėjus kuopai matėsi rei
kalas turėti du raštininku. Fi
nansų raštininku liko išrinktas 
A. Mernikas.

L. D. S. 18 kp. rašt.
A. Aluoickis.
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L. D. S. N. Y. ir N. J. Apskri
čio susivažiavimas Sausio 

25 d. 1920.

Šiame susivažiavime daly
vavo apie 21 delegatų ir kele
tas svečių. Vietinė LDS. 16 
kp. parengė delegatams šeimy
nišką vakarienę. Laike vaka
rienės vakaro vedėjas M. Stą- 
pinskas perstatė žymesnius 
veikėjus pasakyti po prakaj- 
bėlę kaslink Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos. Kiekvienas 
savo kalboje išreiškė daug ge
rų minčių ir linkėjimų šiai or
ganizacijai. Ragino visus pri
gulėti prie jos. Taip-gi nepa
miršo Lietuvos Krikščionių 
Demokartų. Tam tikslui buvo 
padaryta rinkliava. Aukavo 
sekantieji:

Po $1.00: Jonas Liudvinai- 
tis, Adolfas Uskutis, Juoza
pas Matuza, Povilas Kirvele- 
vičius, Povilas Mikšis, Anta
nas Kazlas, Juozapas Kardis, 
Martinas Stapinskas, Mikolas 
Lazickas.

Po 50c.: F. Matulis, Viktori
ja Mačiulaitė, Jonas Biekša, 
Vincas Aimonas, Jonas Pelu- 
tis, Pranas Kurmis.

Po 25c.: Vincas Antutis, Cip- 
ras Zabieta, Antanas Klebau- 
sas, Jonas Butkevičius, J. 
Dimta, Pranas Savickas, Ig
nas Balčiūnas ir Feliksas Nau
jalis—15c.

Vietos LDS. kp. sekretoriui 
pavesta pasiųsti aukas L. D. S. 
centran delei pasiuntimo į Lie
tuvą.

Tą pavyzdį turėtų pasekti 
visos L. D. S. kuopos. Supras
kime svarbą ir stokime į pageli 
bą Lietuvos krikščionims dar
bininkams.

dalykų pasakė apie šelpimą Lietu
vos.

Buvo renkamos aukos dėl pa
dengimo lėšų. Aukavo šios ypa- 
tos: Po $1.0(1 A Tatoronis, S. 
Badžius, V. Valaika, J. Kalinau
skas. Viso surinko $13.59.

Visiems aukotojams ištariam a- 
čiu.

Liet. Veikėjas.

NEWARK, N. J.

L.D.S. 14 kp. įvyks susirinki
mas 9 d. balandžio, 7:30 vai. va
kare Lietuvių salėj, 180 New York 
Avė. Malonėkite visi nariai pri
būti ir užsimokėti mėnesines duo
kles. Kuris bus skolingas viršaus 
3 mėnesių, tij vardai bus garsi
nami organe. Taigi stengkitės vi
si ateiti ir užsimokėti. Jei kas 
iš svarbios priežasties negalėtų a- 
teiti ant susirinkimo, gali priduo
ti savo mokestį sekretoriui A. Ka
zlas, 56 Ney York Avė. Nepamir
škite atsivesti naujų narių.

A. K.

N. SIDE, PITTSBURGH, PA.

J. B.

BROOKLYN, N. Y.
L. 'Vyčių 41 kp. susirinkimas 

bus 8 d. balandžio, 8 vai. vakare. 
Meldžiame visų narių skaitlingai 
atsilankyti, nes turime svarbių 
dalykų aptarti. Atsilankydami 
nepamirškit ir naujų narių atsi
vesti.

Valdyba.

PHILADELPHIA, PA.
L. Vyčių 3-čia kp. 11 d. balan

džio stato scenoje gražų ir patri- 
jotišką veikalą “Į Laisvę Žen
giant.” Veikalas atvaizdina Lie
tuvos kovą už neprigulmybę. Ro
les paėmę gabiausi aktoriai, tad 
užtkrinam, kad vaidinimas nusi
seks ir atsilankę bus užganėdinti.

Kviečiame visus lietuvius atsi
lankyti ant minėto vakaro. Bus 
perstatyta šv. Kazimiero mokyk
los salėj. Pirmas perstatymas bus 
4:00 vai. po pietų dėl vaikų ir tų, 
kurie negalės atsilankyti vakare. 
Antras prasidės 7:30 vai. vakare.

Kviečia Reng. Komitetas.

BRIGHTON, MASS.

Kovo 14 buvo surengtos pra
kalbos, su tikslu pardavinėjimui 
Lietuvos L. P. Bonų. Žmonių pri
sirinko neperdąug. Iš priežasties 
musų vadinamų buvusių socialis
tų dabar komunistų, kurie varo 
agitaciją prieš L. L. P. Bonų par
davinėjimą.

Nevienas iš musų apleidom tė
velius ir brangią Lietuvą dėl ca
ro nagaikos, bet štai atėjo va
landa šaukia mus tėvynė Lietuva 
ištiesus rankas, gelbėkit, gelbė
kit! Lai nebūna tas jos balsas, 
šaukiančiu girioje. Pirkim Lietu
vos paskolos bonus. Šiame mo
mente pinigai yra reikalingi, mes 
žinom gerai, kad iš musų nevie
no brolis stovi ant sargybos. Gul
do galvą ir aukoja savo gyvybę 
už tėvynę. Tad stokim pagelbon 
savo broliams, pirkim Lietuvos 
Bonus be skirtumo pažiūrų. Lie
tuvoj nėra partijų, visi eina už 
tėvynę.

Tą dieną buvo išparduota bo- 
nų apie už 800 dolerių.

Pirm. B. Ajauskas plačiai iš
guldęs Lietuvos padėtį ragino pri
sidėti prie pirkimo bonų.

Kalbėjo gerb. kun. Pr. Juškai
tis. Jo kalba buvo maloni ir su
prantama. Antras kalbėjo J. Ro
manas, Lietuvių Prekybos Bend-

Kovo 1 d. buvo prakalbos Lie
tuvos Sūnų salėj, Nortb Side. Kal
bėjo Įeit. J. K. Milius, žmonių 
prisirinko gana daug ir visiems 
patiko prakalbos. Buvo renkamos 
aukos. Aukavo: kleb. kun. A 
Šimkevičia $100.00; po $10.00 J. 
Civinskas, J. Jocius.

Po $5.00: J. Serpenskas, J. 
Bagdoną viče, Ant. Kibelis, Pr. 
Pluskeyiče, Fel. Semaška, Ignas 
Valkauskas, P. Vagis, J. Lapa- 
nauskas, J. Vasmila, P. Čepaitis, 
Ona Lukienė, Urš. Goncherova.

Po $2.00: St. Pūkinas, J. Ūla- ✓
ckas, V. Rachas, Teof. Dargis* Pr. 
Šimkus, J. Astrauskas, P. Gul
binas, V. Simonaitis, Kotr. Ser- 
vaitė.

Po $1.50: Pr. Dargis, Kos. Mi
ksas.

Po $1.00: St. Rilius, Pr. Mato
nis, J. Nulotas, Elz. Lukoševi- 
čiute, Pov. Ralis, J. Dargis, K. 
Saluinas, J. Šimkus, Ant. Šab- 
lauskas, Ant. Macedulskas, Vik. 
Mickunas, Ig. Rumbauskas, Jul. 
Šimkus, J. Šimkus, Ant. Venis, 
A. Gustis, A. Spūdis, St. Tamo
šauskas, J. Jeznis, P. Macenas, 
St. Macedulskas, J. Razminas, J. 
Lukoševiče, Emil. Lukoševičienė, 
Anei. Lukoševičiutė, Pr. Pūras, 
A. Kaciusis, And. Sipaviče, V. 
Budelis, J. Macedulskas, St. Bag
donas, Ona Kasparavičienė, Pr. 
Brazaitis, V. Valkauskas, Ver. 
Jerastkienė J. Konaikienė, Kaz. 
Kasomienė, M. Vaicekauskienė, 
VI. Rekas, A. Stasiūnas, Agn. 
Bušnienė, V. Raskevičius, Pov. 
Uškurėnis, Paul. Paterienė, J. 
Motuzas, Elz. Jesunienė, P. Je- 
sunas, St. Cervinskas, J. Sat- 
rauskas, T. Baltrušaitis, Sim. 
Krasniskas, A. Juškienė, A. Do- 
vidas, St. Aliukonis, A. Lapa- 
nauskas, J. Novakas, Mik. Gela- 
želė, Kar. Ermonas, Pov. Norbu- 
tas, K. Laukanskas, A. Astraus
kas, . Klem. Bazugas, 
liauskas, Nik. Paulas, 
manskas, Kar. Pienis, 
konis, Seb. Jovaiša, 
nauskas, Izid. Aiculonis, M. Nor
kus, A. Bumblauskas, J. Simke- 
vičius, Jul. Sireikis, Pr. Stanke- 
viče, P. Plukienė, O. Ralienė, J. 
Vizirlas, M. Čekanauskienė, Alek. 
Matuzas, Mot. Jurgekis, J. Li- 
gekis, M. Rakauskienė, B. Ret- 
tman, Paul. Bajorienė, J. Poce- 
viče.

Viso labo aukų buvo $292.85.
Taipgi buvo suorganizuota Liet. 

Liuosybės Sargų būrys. Visi na
riai pasižadėjo darbuotis dėl Lie
tuvos pardavinėti ir patys pirkti 
Lietuvos Paskolos Bonus.

Ten Buvęs.

J. Vasi- 
St. Die-

P. Kasni- 
Alek. Iva-

PASILSĖJIMO NAMAI DĖL 
AMERIKIEČIŲ.

VĖLUOJASI.
Jau daugiaus negu mėnuo 

kaip pradėjome gauti laiš
kus nuo mūsų gerbiamųjų 
skaitytojų ir narių su nusi
skundimu, kad laikraštis 
“Darbininkas” gaunamas 
nereguleriai. Mes gavę to
kius laiškus verčiame į 
anglų kalbą ir siunčiame 
paštui.' Jie gavę skundus 
priversti yra ištirti dalyką 
ir pranešti mums kaip ištik
tųjų yra^

Vieną iš tokių laiškų pa
skelbiame čia, kad Tamistos 
suprastumėte jog vėlavimasi 
ne iš mūsų kaltės. Mes iš
siunčiame visuomet regule- 
riai 3 sykius į savaitę.

UNITED STATĖS POST 
OFFICE

Worcesterr Massachusetts
Office of the Postmaster 
Mareli 26, 1920.

t

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

Pranešimas

Publishers Darbininkas, 
242-244 W. Broadway, 
South Boston, Afass.

Gentlemen:
Referring to your valued 

letter, please note that dur- 
ing the recent congestion we i 
were having some delays in į 
regard to late receipt of the Į 
various papers. We are now j 
striving to get everything Į 
back into normai shape, and I 
I will be glad to look into I 
the three complaints made 
immediately.

Very truly vours,
J. F. Healy

. Postmaster. i
Panašių laiškų esame ga

vę ir iš kitų paštų.
Mes esame pasiryžę dary- , 

ti viską, kad laikraštis 
“Darbininkas” pasiektų vi
sus mūsų skaitytojus ir na
rius laiku ir reguleriai 3 sy
kius į savaitę. Jeigu kas 
dar ir dabar negauna regu
leriai rašykite mums.

A. F. Kneižis, 
“Darbininko” Adm.

NAUJI DARŽELIAI ŽYDI 
PRANCŪZIJOJE.

Paryžius.—Per Draugų Vie
nutę prie Amerikos Raud. 
Kryžiaus, gyventojai “Grand 
Pre” Ardėnuose, netoli Belgi
jos rubežiąus, buvo pamoky
ti kaip sodyti ir prižiūrėti 200,- 
000 jaunų medelių, kurie buvo 
duoti jiems “Paukščių ir Me
delių Kliubo” New Yorke. 
Amerikos sodžių ekspertai ve
dė darbą sodinimo.

RUSIJOS PABĖGĖLIAI.

Kon-' Konstantinopolis, 
stantinopolio skyrius Ameri
kos Raud. Kryžiaus paskyrė 
$50,000 dėl tūkstančių pabėgė
lių iš Rusijos, kuriuos bolševi
kai išvarė iš namų. Šėtros bus 
statomos dėl stipresnių iš jų, 
bet moterįs ir vaikai bus pri
žiūrėti mieste.

LIETUVIŲ PREKYBOS

* - • 'i

Paryžius. — Pasilsėjimo na
mas dėl Amerikiečių lankyto
jų, buvo įsteigtas Amerikonų 
Kapinėse miestely Bany, -ąu. 
pagalba Amerikos Raud. Kry
žiaus. Suvirš 2,700 Amerikos 
kareivių palaidoti šiose kapi
nėse ir iki šioliai abudu mies
teliai, Beny ir St Quentin, ne-

i*

BENDROVĖ 
BANKIERIAI 
Bankieriai 
Tarnauja lietuviams 

Siunčiame Pinigus Lie- 
tuvqn : doleriais arba auk
sinais pagal dienos kursą. 
PARDUODAME

. LAIVAKORTES- 
IŠRŪPINAM

PASPORTUS.
Siunčiame Tavorus 

Lietuvon.
Reikalaudami platesnių 

informacijų rašykite’ se
kančiu adresu: 
LITHUANIAN SALES 

CORPORATION, 
414 Broadway,

V MM

NAUDINGIAUSIA KATALIKUI KNYGA, 
TAI MALDAKNYGĖ

“PULKIM ANT KELIŲ”.
Lietuvoje stoka knygų, 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.

101A Kietais drobės apdarais, raudo-
• nais kraštais ....................... '.^1.50

102A Liauniais (Flexible) ImmitatiJF 
drobės viršeliais, raudonais kra
štais, apvaliais kampais ..... .$1.85 

102B Toki pat auksuotais kraštais.. .$2.-00 
103A Liauniais (Flexible) skūros ap

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

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

Taip-gi už tų pačią kainą pasiųsime ir į Lietu
vą.
Jeigu siųstos knygos negautų—mes atsakome.
Tą progą duosime tik iki Balandžio 30 š. m.
Pasiskubinkite užsakyti tuojaus.
J eigų norite, galite nupirkę ir patys užregistra
vę pasiųsti.
Su užsakymu siųskite ir pinigus “money orde
riu”, čekiu arba registruotame laiške šiuo ad
resu:

T T f T t t X f 
t t f 
T X T 
T 
X T X t t 
T 
f 
T t f 
T T t T 
X X 
X X X X X X X X X X 
X X X X X ❖

•«’ - .1 - ,

SĖRININKAMS IR PRIETELIAMS
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS.

Gerbiamieji:—f

Atėjo laikas mums pradėti didesnį veikimą Lietuvo
je. Pradedame ne peranksti. Gal net truputį pasivėlino
me. Tamstų paramos dėka, tam darbui turime gerą pra
džią. ..

Kad mūsų veikimas būtų gerai sutvarkytas ir naudin
gas Lietuvai ir šėrininkams, tai man priseina keliauti Lie
tuvon. Aš išvažiuoju Bal. 8 d. ant laivo Oscar II.

Prieš iškeliausiant turiu pranešti Tamstoms, kad 
mes imdami šį žingsnį nedarome didelės rizikos. Tamstų 
sudėti pinigai bus saugiam bizniui/naudojami. Pienai dėl 
mūsų veikimo Lietuvoje jau senai yra bord direktorių nu
statyti ir žymių bankierių ir finansistų užgirti. Užgyrė 
ir Bostono apieltnkės šėrininkų susirinkimas, laikytas šv. 
Petro salėj kovo 9 d.

Man išvažiavus, vedėju Bendrovės palieka F. Viraks, 
Bendrovės iždininkas. Jo artimais pagelbininkais bus ad
vokatas Kalinauskas, Juozas Karvelis, buvęs vedėjas di
džiulės amerikoniškos krautuvės, Petras Bijeikis keturis 
metus buvęs bankierium ir p-lė Bronislava Valentukė, 
knygvedė.
x Turint tokius pagelbininkus biznis eis kaip ir pir
miau.

Tik vieną dalyką dar turiu Tamstoms pasakyti: — 
Dirbkime visi dėl Bendrovės. Atsiminkime, kad Bendro
vė mums visiems priklauso. Skleiskite žinias apie ją ir 
gaukite jai kuodaugiausia kostumerių. Jei mes ją palai
kysime, ji mums tarnaus ir atneš naudą. Jei mes ją ap
leisime pageidaujamo pasisekimo neatsieksime.

.. Tamstos gerai žinote.Bendrovės tikslus. Nesigailė
kime darbo savo įstaigoms, nes jei jos negyvuos, tai mū
sų priešai mus išnaudos. Stokime į vieną eilę. Remki
me savuosius. Mes laimėsime.

Su širdingiausiais linkėjimais visiems, pasilieku
Su gilia pagarba

Prezidentas Lietuvių Prekybos Bendroves.

“KANTRI ALENA

VAIDINS L. VY ČIŲ 17 Kp. ir MOTERŲ SĄJUNGOS 13 Kp.

Subatoje, Balandžio-April 17 d., 1920.
DANGAUS VARTŲ (GATE OF HEAVEN SALEJE,

Kampas I ir E. 4-th Streets, South Boston, Mass.
y PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE.

•A Šis veikalas yra vienas iš gražiausių. Peratato vaizdžiai prieš akis Kantrią Aleną, a-
X' pie kurią daugumas yra skaitę, o dabar yra gera proga pamatyti tą veikalą.

' ♦' kaip tik tinkanti perstatymui šio veikalo ir labai patogioje vietoje, arti Broad-
•-» “ way. Apart šio veikalo programoje dalyvaus vietiniai solistai ir solistės su gerb. M. Kar-

bausku. - .
P. S. Važiuojanti paimki te karą Broadvay—City Point ir išlipkite ant I st Tuomet 

eikite po dešine I ntreet vieną blioką ir už poros minutų būsite salėje.
P. S. Tikietai nuo 50c. iki dolerio. , 'S A

X

a a. a, A a a. .
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DARBININKAS

Vienybės Mylėtojas,

Step. Navickas.

PIRMOS KLESOS

iwnT£eaJi

Parsiduoda namas ant trijų lu
bų labai pigiai. Savininkas gyve
na tam pačiam name ant pirmų 
lubų. 101 Sirver St., So. Boston, 
Mass. Kitą namą turiu ant par
davimo netoli City Point.

Ant trijų kambarių ir virtuvės 
parsiduoda rakandai.

Matyt galima dieną ir vakarais. 
Ant antrų lubų.

138 Athens St.,
South Boston, Mass.

m.

VOKIŠKŲ MARKIŲ
Norintieji pasiųsti-laiškuose 

vokiškų markių (bumaškų) į 
Lietuvą, gali jų pirkti pas

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĘ, 

414 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Reikalingos merginos prie dir
bimo lėlių (Dolls). Nereikalingas 
prityrimas. Atsišaukit: 
New Doll Mfg. Co.

621 Albany St., ' 
Boston, Mass.

Paieškau Agotos Jurkiniutės, 
(gal ištekėjusi) Šulų kaimo, Bar
tininkų parap. Seniau gyveno 
Brooklyn, N. Y. ir Škotijoj. At
siliepti ant to adreso: 
Uršulė Pampalienė,

4 Pit St., Mossend, 
Lanarkshive, Scotland.

Lietuviai, kreipkitės .prie savųjų!
Jei nenori būti nuskriaustu atvykęs New Yorkan, tai tiesiok kreipkis pas 

GEO. J. BARTA5IV, agentų, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus.
Parduoda laivakortes ant visų lthijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Išmainom ir siunčiam pinigus į visas dalis svieto pagal dienos kurso.

, Parupinam išvažiuojantiems Pasportus. Pasitinkam žmones ant gelžkelio 
stočių New Yorke pribuvus iš kitų miestų.

Suteikiam nakvynes, nes užlaikome namą su 38 kambariais. Palydime ke
leivius ant laivų ir pristatome jų bagažus, žodžiu sakant pilnai aprūpiname 
kiekvieną, kuris pas mus kreipiasi į musų viršminėtą Agentūrą su reikalais.

GEO. J. B ARTAŠIUS,
498 Washington Street, New York City.

Paieškau brolio Motiejaus Ge- 
nevičiaus. Pirmiau gyveno North 
Dakota o dabar nežinau kur. Pra
šom atsišaukti arba pranešti man 
ąiuo antrašu: 
Vincas Genevieius,

147 Ames St.,
Montello, Mass.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad Si., PUaddphia, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
O£«o Valandas;

Nuo 9 rito iki B po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 8 iki 9 P. M,

T.l So.Bo.toa 270
DR. JOHN M.cDONNELL, M. D.

Galima lutikalbrti ir liatuvirrkai 
Ofiso valandos:

Ryt lis iki 9 vai. 
Po pietų 1 iki 8 „
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boston.

Paieškau savo .sunaus Jono 
Lapeikio, prieš karę gyveno Bal- 
timore, Md. Neturiu jo antrašo. 
•Jis pats ar kas apie jį žinot mel
džiu man pranešti už ką aš busiu 
labai dėkingas. Mano antrašas: 
D. Lupeikis, Troškimai, Kaufio 
rėd. Lithuania.

Paieškau Jono Vaitkaus. Jis 
pirmiaus gyveno ant Third St. 
So. Boston. Dabar nežinau kur. 
Turiu svarbi} reikalą. Atsišaukite. 
Povilas Vaitkus,

315 Walnut St.
Netvark, N. J.

vinis.
Visiems aukautojams Tautos 

Fondo vardu tariame ,širdingai 
ačiū.

Paieškau savo draugų Jono 
Grigaliūno ir Romaldos Kaunie
čio. gyvenančių kur apie Chica- 
go, UI. Valiuliškių kaimo, Pan
dėlio parap. Kauno rėd. Meldžiu 
atsišaukti, busiu tamstoms dė
kingas.
Pranas Janiūnas,

167 Washington St.,^ 
Cambridge 39, Mass.

Paieškau brolio Stanislovo Ur- 
lakio, Kauno rėd. Panevėžio ap
skričio, Rozalino vali. Moniunų 
kaimo. 12 metų atgal gyvgno 
Taskaror, Pa. Jis pats ar jo pa
žįstami meldžiu atsišaukti ant šio 
adreso:
Mr. John Urlakis,

616 W. Lombard St. 
Baltimore, Md.

NAUDOKITĖS PROGA PIRKTI 
LIETUVIU PREKYBOS BENDROVĖS 

ŠĖRUS PO $6.00. f

U Tel. S: Boston 21014 ir 21013 S

Siunčiame daiktus į Lietuvą, 
parduodame laivakortes, parūpi
name pasportus, parduotame vo
kiečių markėms’. . Siunčiame pini
gus į Lietuvą,- kurių dabartinis 
kursas $2.00 už 100 auksinų. 
Lithuanian Information Bureau

774 Bank St., 
Waterburv, Conn.

SUSIRINKIMAS.
V

Balandžio 7 d. šv. Petro bažny
tinio choro bus susirinkimas 7:30 
vai. vakare. Susirinkimas svarbus 
tuomi, kad gavom laišką nuo p. 
A Sodeikos su pasižadėjimu da
lyvauti bažnytiniame koncerte.
Todėl visi ateikite, nes bus ren

kama koncerto rengimui komisija. 
Choristas.

Dr. Paulėj. Jakmauh
' (Jakimavičius) 

I Priėmimo vafando*:
Nuo2 Iki S popiet. Nuo 7 Iki B vakar* 

m S0SW BOADWAY Cor. ST SO. BO8TOM. 1 Tel 502 S. B,

L.D.S. 1-ma kp. laikė susirin
kimą 28 d. kovo, nors narių atsi
lankė neperdaugiausia, bet visi 
gyvai svarstė dalykus. Teatra
liška komisija išdavė raportą. Pa
sirodė, kad per jų pasidarbavi
mą pastatyta trumpame laike du 
veikalai, kiti du yra mokinami, 
kurie bus perstatyti 1-mą sąvaitę! 
po Velykų 11 d. balandžio. Susi
rinkusieji išklausę raportų priėmė 
delnų plojimu, ir kaip ikšiol L. 
D. S. 1-ma kp. veikė išvien su Pil. 
Blaiv. 49 kp. išvien tai nutarė, 
kad ir ant toliaus vienybėje veikti.

Skaitytas laiškas nuo gerb. 
kleb. kun. K. Urbanavičiaus reika
le pataisymo scenerijų. Laiškas, 
priimtas. Nutarta skirti trečdalį 
pelno nuo rengiamų vakarų ir iš
rinkta tam darbui komisija: D. 
Antanavičius ir Z. Klapatauskas.

Pakeltas klausimas kas link 
Krikščionių Demokratų Lietuvoje. 
Nutarta atspauzdinti tam tikslui 
knygutes ir rinkti aukas taip-gi 
nutarta surengti tam tikslui pra
mogą. Padarius kolektą, surin-




