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Nepaprastas 
: Kalbėtojas.

yra patys sugedę žmones i! 
jie trukdydami ir varžyda 
mi regulerį biznį, atidarė 
kelią kyšiams, papirki
mams,, suktybėms.

Žmonės vidurinėj Euro
poj pradeda tą suprasti ir 
pradeda su pasibiaurėjimu 
nusigrįžti nuo politiškų šar
latanų, kurie apgavo žadė
dami panaikinti išnaudoji
mą ir spekulevimą ir siūly
dami socijalizmą. Tasai 
socijalistų neįstengimas pa
stoti kelią profiteeriavimui 
ir spekulecijai labiausia in- 
tikino darbininkus į niekin
gumą socijalizmo.

Vienas Berlino banko di
rektorius pasakė: “Mūsų so
či j alistinė valdžia paveldėjo 
valdžią nuo tų, kurie pa- | 
gimdė ir pralaimėjo karę. 
Bet tas juos neišteisina, kad 
jie pasirodė bejėgiais apsi
imtame darbe. Vokiečių so- i 
cijalizmas parodė, jog jis 
negali tverti, nei statyti. '■ 
Nors jo būdai konstitucijo- ' 
nalūs ir smerkia prievartą, 
bet jis taip destruktyviškąs, • 
kaip Rusijos bolševizmas. I 
Jos įstatymai įvaro nusimi- 

I niman biznierius nei jokio 
gero neteikiant darbinin- i 
kams”.

Vokietijoj ir Austrijoj 
panaudota socijalizmas : 

tai apgavystė ir monai. V o-1 
kiečiai ir austrai dabar žino, | 
jog socijalizmas neša finan
sinę, pramoninę ir moralę ■ 
pragaištį.

Tos tautos greit atsinorės | 
socijalizmo ir jo rojaus.
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H-praktikoj ir pasirodė, kad

KADA ATEIS ŽINIA.

i

BUVO RINKIMAI.

KABLEGRAMA

KAS LAIMĖJO.

Pereitą nedėlią ir pane- 
dėlį Čeko-Slovakijoj buvo 
rinkimai į Seimą. Praėjo 
ramiai, bet pasekmės dar 
nežinomos.

New York. — McAdoo, 
buvusis iždo sekretorius sa
vo prakalboj pasakė: “Die
vas laimėjo karę, bet išro
do, kad taiką laimėjo vel

GAUS DRABUŽIŲ 
PIGIAU.

ROMANO KABLE
GRAMA.

SOCIJALIZMO BAN- 
KRUTAS.

NAUJAS RYGOS VYS
KUPAS.

1I

LAIKRAŠČIAI Iš LIE- 
• ' TUVOS.

___ • /
KUN. LAUKAIČIO 

LAIŠKAS.

P. Kalpokas.
Romoje,

KETVERGAS, BALANDŽIO 22 D., 1920.

MI

Kopenhaga, bal. 17. Iš 
Kauno, Lietuvos, praneša
ma:

Panevėžyje buvo įvykę 
smarkus prieš-žydiškas su
kilimas. Melagingos pasa
kos buvo paskleistos kaslink 
vartojimo žydų velykų- cere
monijoms krikščionių vaikų. 
Žydų krautuvės buvo užpul
tos ir apiplėštos. Policijai, 
vienok, pavyko sulaikyti 
tikrą pogromą. Panašių at
sitikimų buvę kituose mies
teliuose arti rubežiaus. Tą 
judėjimą pradėjo lenkiškai 
kalbantys agitatoriai, kurie 
pabėgo.

Kopenhaga, bal. 15. — Iš 
Kauno pranešama, jog 
Plungėje susekta surašąs 
bolševiku Lietuvoje. Sura
šąs rastas pas komisarą, 
kurs * nesenai buvo atvykęs 
iš Maskvos į Lietuvą. Pas 
jį rasta pienai įsteigti Lietu
voje Sovietų valdžią. Rasta 
daug literatūros, kuri turė
jo būt paskleista tarp lietu
vių kareivių. Komisaras ir 
kiti jo draugai buvo karimo 
teismo pasmerkti miriop. 
Kiti 12 įtartų kalėjime.

Be abejonės visi Ameri
kos lietuviai laukia žinių a- 
pie rinkimus Lietuvoje į 
Steigiamąjį Seimą. Reikia 
atsiminti, jog truks kelios 
dienos suskaityti balsai. Bet 
sroviniai laimėjimai greit 
bus matomi ir reikėtų greit 
gauti žinia apie tai.

Bal. 20 d. Lietuvių Pre
kybos Bendrovė siuntė kab- 
legramą į Kauną. Kable- 
grama buvo priimta, bet už 
valandos telefonu pranešta, 
kad kablegramos iš Kauno 
ir į Kauną neis iki bal. 27 d. 

— girdi einą kokios ten dery
bos su Lenkija ir Austrija. 
Priežastis keista, bet jei tei
sybė, kad kablegramos neis 
iš Kauno iki 27 d., tai nei 
apie rinkimų pasekmes ne-, 
bus galima kablegramuoti.

Atvažiavęs į Berlyną, pa
puoliau į patį revoliucijos 
sūkurį. Monarchistai išvijo 
iš Berlyno senąją valdžią, 
bet už kelių dienų žlugo ir 
patys. Liaudis ir darbinin
kai jų nepalaikė. Tuojau 
buvo paskelbtas visuotinis 
streikas ir apmirė visas gy
venimas : traukiniai susto
jo, paštas neina, telegramų 
nepriima, Berlyne tramva
jai nevaikščioja, visos san
krovos ir restauracijos už
darytos, laikraščiai sustab
dyti, visos įstaigos neveikia, 
šviesos naktimis maž?, nuo
lat girdėt šaudantis.

Monarchistai pralaimėjo, 
bet jų vietoj kilo spartakis- 
tai. Girdėt,- senoji vyriau
sybe su jais vedanti tarybas, 
bet kada pasibaigs streikas, 
kaip susitvarkys valdžia, vi
suomenė dar nežino.

Laimė kad spėjau sudėti 
į Deutsche Bank visas par
vežtas aukas ir kitus man į- 
duotus pinigus.

Jau trečia savaite 'sėdžiu 
Berlyne ir nežinau, kada ga
lėsiu išvažiuoti. Susisieki
mas su Lietuva taip-pat per
trauktas. Berlvne badas, 
kainos kuodidžiusios, bet at
sižiūrint į valiutą, ne dides
nės kaip Amerikoje: už 100 
markių dar šiaip taip gali 
vieną dieną pragyventi,’ kad 
ir labai skurdžiai

Laukiančių važiuoti į Lie
tuvą yra kelios dešimtys; jų 
tarpe studentų ir studenčių, 
grįžtančių Velykoms iš Švei
carijos. Tiems be pinigų di- 
deliausias vargas.

' Kad tik greičiau ištrukus 
iš Berlyno!

Lietuvos Ūkio Bankas tu
ri savo skyrių ir Berlyne 
Deutsche Bank. Iš Deutsche 
Bank pervedžiau visas iš A- 
merikos parvežtas aukas ir 
kitus pinigus į,Lietuvos Ū-. 
kio Banką. * z

Šiandien 22 kovo viskas 
lyg aprimo ir aš 6 valandą 
vakare išvažiuoju į Kauną.

Kun. J. Laukaitis.

DIDELE VIESULĄ.

Alabamos, Tennessee ir 
Mississippi valstijose siautė 
didelis tornado. Ikšiol suži
nota, jog žuvo 140 žmonių. 
Nuostolių padaryta už daug 
milijonų dolerių.

Dabartiniu laiku 7eik kas
diena ateina laikraščių iš 
Lietuvos. Susinėsimas, mat, 
palengvėjo. Štai seredoje, 
bal. 21 d. atėjo “Laisvė” ko
vo 28 d. Reiškia tas nume
ris ėjo tik tris savaites. O 
dėl blogos komunikacijos 
Lietuvoje į tolimesnius nuo 
Kauno kaimus laikraščiai 
eina 3 ir daugiau savaičių. 
Reiškia į Ameriką iš Kauno 
laikraščiai tiek trunka nu
eiti, kiek į kokį nors kaimą 
Telšių ar Tauragės apskri- 
čiuose.

“Darbininkas” apsčiai už- 
> sisakė Lietuvos laikraščių 
platinimui Amerike. Išsi- 
cašinėkite jų iš “Darbinin
ko”. Už dolarinę gausite 
18 20 numerių. Užsaky
mas išpildomas tą pat die-

KUN. MIRONO PASI
KLAUSIUS.

Šiomis dienomis man teko 
girdėti (Detroite) kalbant 
kun. dekaną Mironą. Salė 
pilna žmonių, ištroškusių iš
girsti tikrų žinių iš Lietu
vos. Kaip esu Amerikoj 
pirmą sykį buvau liudinin
ku tokio apsireiškimo: Kal
bėtojas kalbėjo be perstojo 
per pustrečios valandos. Pu-

. blika ne tik nepavargo, ne 
z tik nesiskirstė, bet juo to

lyn, juo su didesniu atsidė
jimu klausėsi, nerodydama 
ženklų kad ir mažiausio nu- 
vargimo. Tai toji pati pub
lika, kurią kitas ir neblogas 
kalbėtojas įstengia į pusę 
valandos nuvarginti.

Kun. Mirono pasisekimo 
sekretas yra tame, kad jisai 
kalba turiningai, nors ir la
bai vaizdžiai; kad kalba la
bai prieinamai, “didelių” 
žodžių vengdamas: kad kal
ba nuosekliai, aiškiai, kad 
neatsikartoja ir bereikalin
gų žodžių nesako, kad žino 
puikiai tai, apie ką kalba, 
kad kalba apie tuos dalykus, 
kurie šiandien Amerikos lie
tuviams yra interesingiausi. 
Kun. Mironas buvo prašytas 
kalbėti: 1) apie išsivystymą 
nepriklausomybės idėjos 
Lietuvoje ir apie kovą tarp 
senos vokiečių minties ir 
jaunos Lietuyių minties, 2) 
apie kūrimąsi Lietuviškos 
valstybės, 3) kiek šansų tu
ri lenkų legijonai pasilikti 
Lietuvos Rytuose.

Visus tuos tris, dalykus 
kun. Mironas aiškino, kaip 
tikras žinovas, nes jisai bu
vo ir tebėra vienas iš pirmų
jų ir didžiųjų mūsų nepri- 
klausonjybės idėjos auginto
jų, nes jisai dalyvavo pat
sai visą laiką indomiose im
tynėse vokiško galijoto su 
lietuvišku Dovidu, nes jisai, 
kaipo puikiausiai pažįstan
tis lenkų kreivus takelius 
Lietuvos Rytuose, kaipo Ry
tiečių lietuvių vadas, kaipo 
supratęs puikiai ir visas 
naujagadynines lenki} oku
pantų klaidas,—žino geriau, 
negu kas kitas, kodėl lenki} 
legijonai turės iš Lietuvos 
pasitraukti. Kun. Mirono 
prakalbą aš labiau norėčiau 
pavadinti rimta. paskaita, 
kurios rimtumas nei kiek 
nekliudo jai būti labiausia i 
prieinama ir

Didysis pasaulio karas, 
tarpe kitų, prikėlė sakysim, 
iš numirusių ir Latviją, ką 
paskutinio Grossmeisterio 
laikais, buvo suėjusi unijon 
su Lietuva 1566 m., o pas
kui lietuyių-didikų įpainio
ta į Liublino pragarsėjusią 
vienybę su lenkais 1569 m. 
kad dingti kartu 1795 me
tais.

Nūnai-gi apsiskelbus Lat
vijai neprigulminga, vokie
čių ir lenkų patarimu Roma, 
atgaivinant senovės Rygos 
vyskupiją įstatė į Rygos 
vyskupus grafą O’Rurką, 
ką valdė atgaivintąją Mins
ko vyskupiją. Tačiaus ne- 
Ynokėdamas latvių kalbos, 
vyskupas O’Rurkas nepati
ko latviams, kadangi viešo
se prakalbose jisai noroms 
nenoroms priverstas buvo 
vartoti vokiečių . kalbą, tų 
vokiečių baronų, ką 700 me
tų smaugė Latviją.

Dalyko daeita Romon. At- 
važiavusis čionai vyskupas 
O’Rurkas, kaipo išmintin
gas žmogus ir do*ras dvasiš
kis, padavė prašymą ’Šv. 
Tėvui, kad jį paliuosuoti 
nuo Rygos vyskupijos, o at
siųstasis tuom pat laiku Lat
vijos atstovas, kanauninkas 
Juozapas Rancans, sutin
kant O’Rurkui, pristatė Va
tikanui trejatą/ kunigų lat
vių į Rygos vyskupus. Ir 
štai šiandien Latvijos atsto
vui duota oficialė žinia iš 
Vatikano, kad kunigas An
tanas Springavičius skiria
mas į Rygos ganytojus.

Mums lietuviams telieka 
tik palinkėti broliams lat
viams, kad jie savo kruop
štumu galutinai, bent baž
nytiniu atžvilgiu išsiliuosa- 
vo nuo lenk-vokiškos globos.

Negalima užtylėti, kad la
bai ir labai mėgstančios po
litikuoti čionykštės lenkės- 
-vienuolės-Nazaretankos, ir
gi manėsi teturinčios prie
dermę kištis į Latvijos baž
nytinius reikalus. Antai pa
sklydus gandui apie tris ku
nigus latvius,įtariamus kan
didatus į Rygos vyskupus, 
nežinia iš kur jos sugavo 
melagingą žinią būk vienas 
iš. tų kandidatų buvęs “leka- 
-—i” (tarnu), ir nu varg- 

. šės trankytis po Romą, kad

PROFESORIŲ ALGOS.
“The Nation”, bal. 10 d. 

laidoje, 'paduoda apie tai, 
kaip apmokami yra kolegi
jų ir universitetų profeso
riai šioje šalyje. Sako, jog 
New Yorke biuras, kurs rū
pinasi suradimu darbo ex- 
kareiviais, nesenai gavęs 
kartu reikalavimą mechani
kų, kuriam mokėtų po $36 
savaitėje ir kolegijos-profe
soriaus, kuriam mokėtų po 
$19.23.

Mokytojai ir profesoriai 
yra vieni brangiausių tautos 
veikėjų. Rodos reikėtų jų 
gerbūviu pasirūpinti. Bet 
ir turtingiausioj pasaulio 
šalyj e—Suvienytose V alsti- 
j ose—profesoriai taip skur
džiai apmokami, kad tik ste
bėtis reikia. O jei atsimin
sime, jog dasikopti iki pro- 
fesorystės reikia nepapras
tų gabumų, ilgo laiko, daug 
pinigų, tai reikia pabijoti a- 
pie mokslo įstaigų ateitį.

Kaip “The Nation” pa
duoda, tai vidutinė Ameri
kos kolegijos 'profesoriams 
alga yra $29.79 savaitėje.

Valstijinių universitetų 
pilnieji profesoriai gauna 
vidutiniai imant po $2.476.- 
25. As^ociate profesoriai po 
$1,898.96. assistaht profeso
riai po $1.830.53, instrukto
riai po $1.135.50. Moterys 
profesoriai gauna truputį 
mažesnes algas.

Patys didieji universite
tai, kurie turi paliktus fon
dus, kaip va Chicagos uni
versitetas, Harvard, Yale, 
Columbia, tai geriau apmo
ka. Kiti nevalstijiniai uni
versitetai, kurie neturi ma
lonės milijonierių, tai vidu
tiniai imant moka pilniems 
profesoriams po $1.632.71, 
associate profesoriams po 
$1.583.78, assistant profeso
riams po $1.367.85, instruk
toriams po $898.75. Moterys 
profesoriai ir čia gauna po 
mažiau. 1 z

Tai-gi kliaučiai, šiaučiai, 
plumberiai, karpenteriai ir 
kitokie amatninkai gali 
džiaugtis, kad nėjo augštų 
mokslų ir netapo universite
tų profesoriais.

uvn.iiuuv muv* JUDU
prieinama ir plačiausioms 
manoms. Šią gadynę, kada (gepjgtį Rygos vyskupiją nuo 
dar daugelis lietuvių išeivių, nelaimgs vyskupu.,
nenori patikėti į savosios lne ponai, anot j,, ro_
valstybės faktą, kada dau-.(jos^ lengviau praveda “klo- 
gelis lietuvių abejoja, ar čia I „ ; danėm.
pirkti lietuvišką boną, ar ne i _ .
—kun- Mirono prakalbos-, stebėtis, kad Lietuvą 
-paskaitos atneš gal net di- , isu^.n^į110 dvasiškiai,
desnę naudą Lietuvai, negu 
visi oficijalių misijų žygiai. 
Jos apšvies mūsų išeiviją 
lietuviškos pilietybės reika
luose ir užkrės ją sveiku ir 
naudingu optimizmu.

Štai kodėl aš nuoširdžiai 
velyčiau, kad kiekviena mū
sų kolonija—kad ir mažiau
sia, gautą progos išgirsti 
kun. Dekano kalbos.

kiniems nemaža padėjo ir 
lenkės vienuolės, ką į sa
vo vienuolijas nepriimdavo 
lietuvaičių “žeby nie zchlo- 
pič piękniego zgromadze- 
nia”, kaip kad buvo Kaune 
iki vyskupo Karevičiaus lai
ką.......

mas auga kasdien, rašo ko
respondentas. “Antrasis in
ternacionalas” turėjo progą 
būt išmėgintas Centralinėj 
Europoj, kaip-“trečiasis in
ternacionalas” Rusijoj. Va
dai parodė visišką bejėgiš
kumą gydyti karės žaizdas 
ir atstatyti šalis. Tie, ku
rie po karės buvo padėję vil
tį socijalizme, dabar sukasi 
nuo jo su pasibiaurėjimu. 
Tautos patikėjusios socij a- 
listams, dabar mato, kad jie 
netik nesumažino karės žaiz
dų, bet jiems viešpataujant 
skurdas ir chaosas, karės 
pagimdyti tebsitęsia. Veng
rai besisukdami nuo socija
lizmo sugrįžo veik iki mo- 
narchizmo. Vokietija po da
bartinio maišto rodo, jog ji 
paėjo toliau nuo socijalizmo. 
Prieš-socijalistinis senti

mentas auga Vokietijoj, 
Vengrijoj, Austrijoj ir Če
kijoj.

Vokietijoj ir Austrijoj pa
sirodė, jog socijalistų val
džios užlaikymas yra bran
gesnis, negu bile kokios ki
tos valdžios. Socij alistai 
valdovai tų šalių išeikvojo 
nesuskaitomus bilijonus 

markių. Nemokėjimas su
tvarkyti ekonominių reikalų 
padarė tą, kad reikėjo dar
bininkus apkrauti nepake
liamais mokesčiais, o biznių 
ir pramonių tiesiog negali
ma steigti. “Kam man dirb
ti, kad pusė uždarbio turi 
mokesčiais išeiti”, murma 
darbininkas. “Buržujai”-gi 
sako, kad kaizerio valdžia 
pigiau atseidavo, negu soci- 
j alistinė. Vienas Vokieti
jos ekonomistas aprokavo, 
kad socij alistinė valdžia Vo
kietijai atsėjo tiek pinigų 
kiek keturių metų karė.

Bet socij alistai parodė be
jėgiškumą ne vien tvarkyti 
ekonominius reikalus. Jie 
nesuvaldė nei pelnagrobių. 
Na, o juk kiekvieno socija- 
listo giesmelė yra tai apie 
pažabojimą pelnagrobių. Po 
teisybei, tai Vokietijoj ir 

į Austrijoj profiteeriavimo ir 
nelegalės spekuliacijos dau
giau, negu bile kur kitur, 
kapitalistiškuose kraštuose.

Austrijos sostinėje dabar 
sėdi grynai socij alistinė vy
riausybė. Darbininkų gyve
namuose sostinės distriktuo- 
se darbininkai tiesiog badu 
miršta. Tuo tarpu profe- 
teeriai ir maisto spekulentai 
moka tūkstančiais už ban- 
kietus puikiausiuose kote
liuose, kaziriavime ir šo
kiuose eikvoja milijonus, 
užpelnytus iš badmiriauj an
čių žmonių. Krautuvės, kur 
daiktai turėtų parsiduoti 
valdžios nustatytomis kai
nomis, tuščios: Gi už blo
ko, kito puikiausios mėsos 
galima gauti, mokant tik 
spekulentams prieinamas 
kainas.

Kai dėl Berlino, tai ten iš

Kaikurie soči j alistai, pri
pažindami, kad Rusijoj so
či j alistiškas surėdymas, pa
blogino darbininkų stovį, sa
ko, kad tame ne socijalistų 
mokslas kaltas, bet bolševi
kai. Socijalizmas, vienok, 
ne vien atsilikusioj Rusijoj 
bolševikų įvestas gyveni- 
man, bet jis įgyvendinamas 
ir pramoningoj Vokietijoj, 
kur tas mokslas gyvenime 
taikomas ne bolševikų, o 
“tikrųjų” socijalistų.

“Boston Evening Traiis- 
cript” bal. 17 turi korespon
denciją iš Genevos. Toje i 
korespondencijoje aprašo- į viso svieto dabar suplaukė 
ma, kaip kįla visuotinas pa-; sukčiai ir spekulentai ir iš- 
sipriešinimas socijalizmui naudoja visuomenę.

i<
■
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Du Pont parako kompa- •

nija, kuri turi apie 40 dirb- 1 
tuvių įvairiose valstijose, 
nutarė nupirkti nuo Angli- į 
jos valdžios daugybę drabu
žių ir parduoti savo darbi
ninkams. Tuos drabužius 
Anglija buvo užsakius de
mobilizuotiems kareiviams. 
Bet demobilizacijai esant 
siūtai nebuvo gatavi. Tode 
taip ir liko valdžiai. Suly 
dabartinių kainų tie siū 
kainuoja po $50, kompanij 
savo darbininkams parduos 
po $20.

E X T R A! '

Lietuvių Prekybos Ben 
drovė bal. 21 d. gavo šitokį 
pranešimą iŠ Kauno nuo sa
vo įgaliotinio Heinricho:

“Vakar visi daiktai atėjo 
Kaunan. Smulkmenos ve-, 
liau laišku”.

-----  i

Bal. 20 d. Romanas, Lie
tuvių Prekybos Bendrovės 
prezidentas iš Christianijos, 

(Norvegijos sostinės, p
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PATOGUS LAIKAS.

ka geresniąją drabužių dėl 
ją nežmoniško brangumo ir 
vilisi tuomi privertai profi- 
teerius (pelnagrobius) •nu
piginti.

Kas iš to išeis duosis ma
tyti. Bus kas nebus, o over- 
allsai be abejo pabrango.

Jei tuomi ir nenumuš dra
bužią kainą, tai geras kitu 
keliu ateis. Šituo judėjimu 
keliama išganinga dorybė— 
taupumas. Tai bus grynas 
laimėjimas. Senesnieji dra
bužiai ilgiau bus nešiojami, 
palopomi. Lietuviams ne
reikėtą tverti overall kliubą, 
bet agitacija už taupumą 
reikalinga. Juk nemažai y- 
ra lietuvią, kurie drabužią 
ir avalinią pirkime bepro- 
tysčią papildo. Taisosi sau 
ir vaikams perbrangius dra
bužius, perkasi nereikalin
gą, brangią lakietuką, žie
dą ir kitokią rinkučią. Prieš 
šitas beprotystes reikia kel
ti balsą.

i

|

Dabar toks laikas, kad nei 
šilta nei šalta. Labai pato
gus laikas visokiems dar
bams. Taigi dabar šį pava
sario laiką reikia pridera
mai sunaudoti. Vasarai su 
jos kaitromis atėjus, bus ga
lima daugiau laiko skirti 
rekreacijai.
i Retas darbininkas taip il
gas valandas dirba ir taip 
nusidirba, kad visuomeni
niam veikimui ir lavinimui
si neliktą nei laiko, nei spė
ką. Ačiū Dievui Amerikos 
darbininką gyvenimas ap
skritai imant geras. Tokio
se aplinkybėse gyvenant re
tas darbininkas bei darbi
ninkė gali guostis negalįs la
vintis, neįstengiąs laikraščių 
ir knygą nusipirkti, netu
rįs laiko lavinimuisi.

Mokslas, knygos,
raščiai dabar taip prieinami 
ir taip aiškiai reikalingi, jog 
nemokančius skaityti-rašyti, 
arba peikiančius mokslą, 
knygas ir laikraščius reikė
tų pirštais badyti. Neužilgo 
taip ir bus. Išimtį gali da
lyti tik senesnieji.

Jokio gero daikto dykai 
negausi, lengvai neįgysi. 
Mokslas yra vienas geriau
sią daiktą. Jis reikalauja 
prideramos kainos—atsidė
jimo, kantrybės, geros va
lios ir šiek tiek pinigą.

Mokinimasi* skaityti,
syti, skaitliuoti, mintis ant 
rašto išdėstinėti yra tikras 
darbas. Atsidėjimo ir kan
trybės čia reikia nemažai. 
Kelias į mokslą ne rožėmis 
klotas. Bet siekti prie moks
lo reikia. Bemokslės tautos 
yra beteisės, carą, biurokra
tą, Leniną ir bolševiką ko
misarą valdomos. Bemoks
liai darbininkai yra kapita
listą išnaudojami. Tik ap- 
sišvietusios tautos valdos 
pačios save, turi teises. Tik 
apsišvietę, prasilavinę dar
bininkai išsikovoja pageri
nimus.

Tad tapkime apšvietos, 
mokslo mylėtojais, lavinki- 
mes vieni kitiems prigelbė- 
dami. Šį pavasarį sunaudo
kime kuodaugiausia valan
dą lavinimuisi.

laik-

I KADA RAUDONIEJI 
MELDŽIASI.

Nėra jau tokio užsimer- 
kėlio, kuris nežinotą, jog 
visokio plauko raudonieji 
yra bedieviai, atsimetę nuo 
Bažnyčios. Todėl juokinga 
būtą manyti, kad jie mels
tųsi ir Dievą garbintą. Bet 
yra laikas, kuomet jie Die
vą garbina. Štai Lietuvos 
raudonosios Valstiečią Są
jungos Centras išleistame 
prieš rinkimus plakate nie
kindamas krikščionių demo
kratą partiją rašo, kad ku
nigai “peršą ją mums baž
nyčiose tada, kada mes po 
savaitės darbo susirenkame 
Dievo pagarbinti”.

Ar matote, kada raudo
niesiems malda parūpo. Je, 
kartais ir vilkai esti meilūs.

I

ATMINTINIS NUME- 
| RIS.

ra-

Nublukusi, nusispicavusi 
Chicagos “Lietuva” pasižy
mėjo dabar politiškais skel
bimais. ‘ ‘ Lietuvos ’ ’ num. 
87 puošia skelbimai Frank 
O. Lowdeno ir Leonard 
Woodo, kuriuodu kandida
tuoja į Su\į Valstijų prezi
dentus. Dėl ypatingos kal
bos ir zeceriškų klaidų tas 
numeris gali būti atminti
niu. Štai kokių išsireiški
mų yra: ‘‘ Gub. Lowden, su 
savo nepavargstančiu darbš
tumu ir reikalavimais savo 
valstijos karės aktyviškuąm
į pirmą eilę”.' “Be pagel
tos Fežerališkos kariuome- Į 

I

P. Žadeikis, L. A Majo
ras, uždainuodamas “Vai 
varge, varge”, paskelbė 
lenktynes Amerikos lietu
vių tarpe. Sako: “Lietuva 
šiandiena tik nedidelio būre
lio liuosnorių amerikiečių 
telaukia: penkis šimtus spe- 
cijalistų, penkis šimtus kad 
ir nespecialistų”. Tą skai
čių turėtų sudaryti lenkty- 
niuojant L. L. Sargų Sąjun
ga, Amerikos Lietuvių Ka
reivių Susivienijimas, vy
čiai ir Lietuvių mechanikų 
sąryšis. Sekančiame rašte 
praneša apie amerikiečių 
brigados atmetimą, apie atė
mimą karininkų laipsnių 
nuo Lazdyno, Bielskio, Mi
liaus, apie Lt. P. Purvio 
range patvirtinimą ir apie 
“nepartinės” L. L. S. S. tvė
rimą.

Jei Lietuvos vyriausybė 
atmetė pulk. Juododžio A- 
merikiečių brigados projek
tą, tai kur garantija, kad 
neatmes “lenktyniuotojų”? 
Maj. Žadeikis nepasako ar 
turi Lietuvos * vyriausybės 
pritarimą savo projektui.

Jei taip, tai ar tame rei
kale susitarė su Amerikos 
lietuvių organizacijomis ir 
veikėjais. Be augščiausių- 
jų amerikiečių organizacijų 
pritarimo panašus darbas 
negali sektis.

Kas patvirtino range Pur- 
vį ? Maj. Žadeikis ? Kas y- 
ra Purvis?

Būdamas “Vienybėj L”, 
ir “Tėvynėj” užsirekomen
davo save purvinu anti-ka- 
taliku.

Maj. Žadeikis 
tvėrimu 
kiečiams. 
elgtis oficialiam asmeniui. 
Amerikos lietuviai patys ap
sirūpins savais reikalais, o 
misija tegu veikia tame dar
be, kuriame ji paskirta, bū
tent sukelti $5.000.000 pa
skolos. Kai sukels tuos mi
lijonus, tai turėdama liuo- 
sas rankas ir pamačius savo 
darbų gausius vaisius, galės 
užsiimti, kadir L. L. S. SJ 
tvėrimu arba tam panašiais 
dalykais.

Kai dėl ketinimo būti“ne- 
partijine Sąjunga”, tai yra 
tušti žodžiai. Turime “ne- 
partijinių” laikraščių, orga
nizacijų, fondų, kurie par- 
tiviškiausiais keliais eina.

Išrodo, kad maj. Žadeikis 
tik viename neapsiriko, tai 
uždainavime “Vai varge.

VARGU LENKTYNIAUS

DARBININKAS

ELIZABETH, N. J. vičius.
Kiekviena aktorė savo rolė

je vaidino gyvai ir galima į- 
žiūrėti, kad vaidinusios turi 
artistinią gabumą.

Pelnas šio vakaro skiriamas 
M. V. Dr-lės karūnos fondam 

Apol. Stašaitiutė.

LIETUVOS LAISVĖS 
PASKOLA.

Bonai jau gatavi.

Visuomenei ir visoms Pa
skolos stotims pranešame, 
kad bonai jau gatavi. Bo
nai neužilgo bus pradėti 
siuntinėti visiems tiems, ku
rie yra jau pilnai užsimokė
ję tą sumą, ant kurios užsi
rašė. Tai-gi, dabar jau pra
sideda tikras bonų. platini-

•mas.

i
užsiima

L. L. S. S. ameri- 
Ar taip pridera

AR BUS KAS GERO.> ___
Įvairiouse Amerikos mies

tuose prasidėjo judėjimas 
prieš drabužią ir avalinių 

3 brangumą. Panašių judėji
mų yra jau buvę. Būdavo 
judėjimų prieš kiaušinių ir 
pieno brangumą.
Būdavo boikotuojami kiau

šiniai ir pienas. Rodos, kad, 
iš to nieko gero neišeidavo. Į 
Tame judėjime daugiausia j 
vadovavo moterys, šeimi- 

okės. Dabar kartu suju
do vyrai ir moterys. Be to • 
jin įsivėlė augšti asmenys— I 
teisėjai, miestų valdininkai, 
profesionalai. Jie patys rė-

nės, su pastovinčia metodą 
protiškai prirengta, įstaty
mai ir užsakymai Ulinojuje 
buvo priverčiami”. Bet štai 
dar turėkite kantrybę per
skaityti: “Su geru arkliš
ku protu ir nežiūrint ant di
delio pasidauginimo valsti
jos išlaidų, iš priežasties 
karės aktyviškumi, jis pa
statė valstiją ant gerų biz- 
niškų pamatų”. Arba: “Jis 
padarė gerą ant pasitikėji
mo, uždėto ant jo 
merikono laiške, 
lapkriČio-Nov. 16 
m., kuris sako:”

Dabar truputį 
skelbimo.

“Yra didelis klausimas 
prieš šito krašto žmones, 
klausimas taip didelis, ku
ris prašalina kiekvieno men
kesnio prielankumo idėją, 
dėl mylimiausia sunaus ir 
išeina toli iš valstijos poli
tikos”. “Kuris iŠ dviejų y- 
ra ganėtinai didelis ir ganė
tinai ruimingas būti Suvie
nytų valstijų Prezidentu”.

Su šitais skelbimais “Lie- 
tuva” “subytino” “Saulę” 
ir jos visą literatūrą.

ALIJANTŲ KONFE
RENCIJA

didžio A- 
rašytame 
d., 1918

iš antro

Italijoj San Rėmo mieste 
eina alijantų konferencija. 
Senai prasidėjusis alijantų 
nesutarimas aiškiai pasiro
dė ir dabartinėje konferen
cijoje. Francija nesutinka 
su Anglija. Italija laiko 
Anglijos pusę.

Anglija laikosi to, kad 
taikos sutartys Vokietijai 
turi būti suminkštytos taip, 
kad Vokietija galėtų išpū
dyti be prievartos.

Francija sako, kad reikia 
tvirtai laikytis sutarties ir 
jei reikės tai prieš Vokieti
ją panaudoti ir karinę jėgą.

Italijos premieras Nitti 
pasiūlė, kad kontribucijos 
suma būtų nuskirta. Sutar
tyje yra pažymėta, kad tam 
tikra komisija pranešinės 
kiek Vokietija turės mokėti. 
Francija tikėjosi tokiu bū
du gauti $100.000.000.000 
markių. Dabar Nitti sako 

“reikėtų Vokietijai uždėti 
kontribucijos 60.000.000.000

i markių.
| Anglija ir kiti alijantai 
laikosi to, kad visokie rei
kalavimai Vokietijai prvalo 
būt statomi vardu visų ali- 
jantų. Francija griežtai 

, kad ji savaran-
—------——

Dar kartą atsikreipiame į 
visuomenę, kad dabar jau 
atėjo paskutinis laikas, kuo
met reikia užsirašyti Lietu
vos Laisvės Bonus. Iki 
šiol užsirašė viso apie už 
1,250,000 dolerių, bet iki 11 
balandžio grynais pinigais 
ar Libertv bondsais sumo
kėjo tiktai 645,952.42, tai 
yra apie pusę ant kiek užsi
rašė.

Lietuva kas kartas xis ei
na stipryn, kas kartas ka
reivių skaičius vis auga, kas 
kartas vis geriau ir plačiau 
pradeda veikti Lietuvos paš
tas ir geležkeliai. Jau ir A- 
merikos paštas Lietuvon 
priima persiuntimui net pa
kus. Lietuvos iždas vis tai
sosi. Jau net lenkai prade
da kalbėti, kad bene geru
mu reikėsią jiems pasi
traukti iš Vilniaus. Viskas 
gerėja, Lietuvos auksinų 
kursas jau pakilo dvigubai 
tiek, kiek buvo pora mėne
sių atgal. Viskas eina pir
myn, kįla, tvarkos, viskas 
eina šviesesnėn ir laiminges- 
nėn ateitin, tik Amerikos 
lietuvių visuomenė stovi ant 
vietos. Sakome stovi, nes 
pinigai už Lietuvos bonus 
vis eina tgkiu pačiu tempu, 
kaip iš pradžios.

Sukruskime visi! Abejo
nių daugiau būti negali! jei 
norime būti savo namuose 
šeimyninkais, pirkime Lie
tuvos Laisvės bonus, nes jei 

į nepirksime, nebus pagalbos 
Lietuvai ir ilgai jai reikės 
kentėti piniginį krizį.

JDelei to, kad plačiausioji 
visuomenė žinotų, kaip ku
ri stotis veikia, kaip kuri 
kolionija darbuojasi dėl Lie
tuvos labo, viešai paskelbia
me, kiek kuri stotis pinigais 
ar Amerikos Liberty Bond
sais prisiuntė. Žemiau tel- 
pančiame surašė pažymėtos 
visos stotįs, gi kurioje yra 
daugiau nei viena stotis, 
kad jas atskirti, pažymėjo
me dar kabėse ir stočių iždi
ninkų ar kitų viršininkų 
vardus.

Iš to surašo aiškiai maty
ti, kaip yra vienose kolioni- 
jose apsileidimas, o kitose 
didelis darbštumas. Yra at
sitikimų kad mažytės kolio
nijos toli pralenkė milžiniš
kas kolionijas.
- Lietuviai paprastai mėgs
ta dalintis į grupas, į parti
jas. Ot čionai lai kiekviena 
kolionija ir lenktyniauja su 
kita. Ar gi gali būti geres
nio prakilnesnio darbo kaip 
vienai kolionijai pralenkti 
kitas užrašymu Lietuvos 
Laisvės bonų!

Darban! Lenktynėsna! 
Kurie pralenks kitus, tie 
netik gaus dovanas, bet ir 
didžiausią pagarbą ir čionai 
Amerikoje ir mūsų Tėvynė
je Lietuvoje.

Lietuvos Misi j oš
Informacijos Biuras.

Boston, Mass. (Kiburis). .8,640.04 
Boston, Mass. (Valiukonis) 11,523 
Brooklyn, N. Y. (Generalė

stotis) ......_____ 11,711.50
Brooklyn, N. Y. (Vienybė) 8,699 
Brooklyn, N. Y. (Kun. Kodis) 650 
Brooklyn, N. Y. (“Garsas”

......................................... 1,143 
Braddock, Pa....................... 2,475
Bayonne, N. J...................... 2,702
Brockton, Mass. __ 8,630.22
Baltimore, Md. (Karalius) 9,596 
Baltimore, Md. (Alyta) .. 19,365 
Brighton, Mass..................... 700
Bentleyville, Pa................... 750
Binghamton, N. Y. ............... 845
Chicago, III. (Jovaiša) ..20,665.07

> >
M

99

99

99

99

9 9

9 9

LDS. 16 kp. laikys mėnesinį 
susirinkimą 25 dieną balandžio 
4 vai. po pietą. Malonėkite vi
si pribūt ir naują narių atsi
veskite prisirašyti. Taipo-gi 
25 d. balandžio 16 kp. L. D. S. 
bus Mišios, apvaikščiojimui 
dienos šv. Juozapo darbininką 
globėjo. Visi nariai privalo 
susirinkti prieš 9 vai. ryte Baž
nytinėj salėj, nes 9 valandą 
bus šv. Mišios.

CHICAGO, ILL.

Apie Haven mokyklos lietu
vius.

S. S.

Omaka, Neb. — Bal. 23 d.
būsią daroma į Marsą signa
lai. Tas būsią daroma iš or- _ .
laivio. Tą dieną Marsas bū- į laikosi to,

I

I

8totįs iki 12 Balandžio sumokėjo.
Aurora. III....... . .. .............. 31C
Ansonia, Conn. ..............  4.20(1
Amsterdam, N. Y............... 17,400
Akron, Ohio. ,
Athol, Mass. ,,
Ambndge, Pa

(Kastenas) .. 12,980
(Petkus).... 13,500

(Viskantas). .42,961.88 
(Roseland)....
(Dargis)....
(Šatkauskas) 
(“Draugas”). 
(“Lietuva”).. 
(Rugienis)____

(Baltutis)____10,700
(Riawka)........... 70

. 12,273
250
250 

.. 8,140 

. 1,490
...................... 11,936 

Mich. (Balčiūnas) 
2,379.26

. 675

. 900
.. 2,840
.. 5,905
.. 1,505

275
235
600

.. 3,615

.. 2,607

.. 2,100 

.. 6,155
. 16,769
.. 250
.. 1,165
. 680 
7,870)50 
.. 1,000 
..12,178

” I

o

12,021
15,962
27,050
.5,710

585
14,350

»

CLEVELAND, OHIO.

Cleveland, Ohio............
Chester, Pa......................
Columbus, Ohio..............
Cambridge, Mass..........
Chicago Heights, III. .. 
Cicero, III.
Detroit,

Ohio.
Pa. .

5,354
2,246

950
1,700

2,725.52

Dayton, 
Duryea, 
E. St. Louis, III....... .'...
E. Newark, N. J................
Elizabeth, N. J..... ____
Frakville, Pa......................
Gerardville, Pa..................
Gilberton, Pa.....................
Grand Rapids, Mich.........
Gary, Ind..........................
Garden, Mass.....................
Harrison, N. J..................
Hartford, Conn..............
Herkimer, N. Y. ............
Homestead, Pa..................
Haverhill, Mass..............
Indiana Harbor, Ind.__
Kansas City, Kans..........
Kenosha, Wis................. ..
Lawrenee, Mass. (Skusavi- 

čius) ..’...........................
Lawrence, Mass. (Sekys) .. 
Los Angeles, Cal..................
Lincoln, N. H. 
Lowell, Mass.
Lewiston, Me................... 1,195
Long Island, N. Y........ 1,920
Melrose Park, UI........ 7,143.54
Miners Mills, Pa............ 3,817
Mahanoy City, Pa.......... .*. 1,500
Meriden, • Conn. .... •............1,010
Manchester, N. H. ...... .. 2,910
Maspeth, L. 1................. 495
New Philadelphia, Pa.... 3,037
New York City, (Andrijaus

kas) ............................
Netvark, N. J. (Lazdynas) 
Nashua, N. H.....................
New Haven, Conn..........
Norwood, Mass....................
Newark, N. J........................
New York City, (119-th St.) 340 
Northampton, Mass. . 
New Britam, Conn. . 
Niagara Falls, N. Y. . 
Pittston, Pa...............
Philadelphia, Pa. .... 
Providence, R. I. ...
Pittsburgh, Pa..........
Rhinelander, Wis. ... 
Rochester, N. Y.........
Racine, Wis........... .  .
Rockford, HL s..........
So. Manchester, Conn. 
Shenandoah, Pa..........
Sioux City, lova. ...
Sioux City, Iowa (Dundulis)

1,000 
. 7,590 
. 1,280 

515 
. ipo 

600 
.. 1,450 
. 1,056 

.. 3,650 
700 

. 1,000 
. ‘ 250 
. 1,150 

............... 5,000 
... .42.933.95 
............32,495 

...........2,705 

...........3,458 
..../ 220 
............ 290
.. yl5,856.24 

/ - -

450
50

800
7,869
7,569

18,200

Mūsą kolonijoj didžiuma y- 
ra karštais veikėjais ir ištiki
mais sūnais ir dukterimis Lie
tuvos, bet dalis yra tokią, ku
rie negirdi balso mūsą tėvynės, 
jie miega. Tokiuos žmones ga-' 
Įima pavadinti gyvais nabaš- 
ninkais, nes jie yra mirę mū
są tautai, ją krūtinėse jau se
nai užgeso tėvynės meilės ug
nis.

Bet nenustokime vilties, bu- 
dinkim juos nuolatos iš to le
targo miego, o beabejo ne vie
nas iš ją atsibus ir pratrynęs 
savo akis pamatys savo klai
das ir kad jas pataisyti, stos 
kartu su mumis ir dirbs nau
dingą darbą.

L. R. Kr. Rėmėją 7 skyrius 
rengia iškilmingą vakarą, bus 
statoma scenoje 3-ją aktą vei
kalas “Katriutė”. Kalbės A. 
J. Kanoverskis, vaidins dialo
gą broliai Kanoverskiai, mo
nologą p. Urbšaitis. Vaidini
me dalyvaus gabiausi aktoriai 
broliai Kanoverskiai, p. Urb
šaitis, p-lė Urbšiutė, F. Saka
lauskaitė, A. Kuncaičiutė, A. 
Kunigiškis, J. Versiackas ir 
kiti. Režisierius J. Kanovers
kis. Programas prasidės pa
skirtu laiku nedėlioj balandžio 
25 d. 5 vai. po pietą Goodrich 
salėj 1420 E. 31 st. Įžanga 
40-50c. ypatai; karės taksą ne
reikės mokėti. Grieš puikiau
si muzika. Šokiai bus iki vė
lumą, todelei iškalno žinome, 
kad programas bus labai pui
kus, nes tame dalyvaus patys 
specialistai, kurie clevelandie- 
čiams visuomet yra pageidau
jami. Pirmą kartą po Vely
kų minėti artistai pasirodys ir 
paskutinį šiame sezone. Todėl 
nepraleiskime puikiausios pro
gos. Programą išpildys L. 
Vyčiai vadovaujant broliams 
Kanoverskiams.

Tąją mokyklą lanko apie 15 
lietuvių. Ją skaičius kasdie
na didėja V. Stančiko dėka, 
kuris pats ją lankydamas ki
tus patraukia prie mokslo.

.Visi yra suaugę, moterys ir 
vyrai, visi mano augščiausio 
medžio viršūnę pasiekti ir be 
abejonės pasieks, jei tik savo 

i užmanymų tikslą laikys. Ap- 
gai;estauth<a, kad tik viena 
mergina telanko’tą mokyklą, o 
kitos visos moterys ir vyrai; 
thrbūt nelabai ant to atidą te- 
atkreipia. Jom nerūpi geres
nę eilę žmonijos išauklėti, už 
savo tiesa.' išmokti kovoti, sa
vo ateitį pagerinti.

i Paskutinėse dienose turėjo
me pusmetinį egzaminą ant 
kurio iš lietuvią geriausiai sto
vėjo P. Geležėlė ir E. Šulčiutė.

Norint ką pasiekti reik dirb
ti, iš nedirbto darbo vaisiaus 
negalima tikėties.

Eglės šaka.
P. S. Jei kas nori plačiau su

žinoti apie mokyklą, lai krei
piasi ant šio antrašo: Miss 
Eglės Šaka, 39 N. Pine Avė., 
Chicago, HL

HARTFORD, CONN.

Misijos.

Vietiniam ir apielinkės lie
tuviam žinotina, kad lietuvią 
Šv. Trejybės banyčioje prasi
dės misijos seredos vakare, tai 
yra balandžio 21 d. ir trauksis 
iki bal. 28.

Balandžio 20 d. vakare bus 
svarbus T. Fondo 33 skyr. su
sirinkimas. Privalote koskait- 
lingiausia susirinkti.

Žinantis.

NEW HAVEN, CONN.

z

Adziukas.

NORWOD, MASS.

J •

1,335
16,540

1,150
5,345
5,200
4,870

800
260

4,355
5,385

800
2,850
5,935
4,650

su-

Balandžio 15 d. L. R. K. Rė
mėją skyr. turėjo savo mėne
sinį susirinkimą. Pasirodžius 
komisiją raportams, kad dar
bas sparčiai varomas, ypač 
mezgimas sveterią. Nekurios 
moterys dirba su dideliu pasi
šventimu. Turiu pažymėti, 
kad p-ni A. Kašėtienė jau nu
mezgė 5 svetelius, o turim ir 
tokią, kurios nei po vieną pan- 
čeką nenumezgė Lietuvos ka
reiviams, bet iddžiuma mūsą 
moterą ir merginą darbą varo 
pirmyn.

Taip-pat rengiama vakarie
nė bal. 25 d. Pasirodė iš ren
gėją raporto, kad vakarienė 
bus vien tik iš suaukautą val
gių ir gėrimą ir bus labai pa
sekminga, nes visi tam darbui 
atjaučia. Tai-gi būtą šventa 
priedermė kaip vietinią, taip 
ir iš apielinkės dalyvauti toje 
vakarienėje. Vakarienė bus 
25 d. bal. 5 vai. po pietą Baž
nytinėje salėje, 295 St. John 
Št.

Taip-gi rengiamas teatras 
ant 9 d. gegužio toj pačioj sa
lėj. Dirbama kiek galima, kad 
pagelbėti našlaičiams, kad tik 
kokiu nore būdu surinkti dau
giau pinigą ir atlikti savo 
priedermes. Mūsą skyrius ža
da sutraukti visus vietinius 
lietuvius į tą darbą, turi tam 
tikrus agitatorius, kurie visur 
ir prie kiekvienos progos ragi
na ir kalbina aiškindami svar
bų to darbo. Taip-pat mūsą 
gerb. klebonas kun. V. P. Kar- 
kauskas deda visas pastanga - 
prie L. R. K. Rėmėją ir agi-

Senai koks vaidinimas 
traukė tiek publikos į šv. Jur
gio par. svetainę, kaip Marijos 
Vaikelių Draugijėlės vaidintas 
“Desenzano Mergelė” kovo 
28 d. Ir senai taip gerai koką 
veikalas buvo čionai vaidintas. 
Publika buvo pilniausiai pa
tenkinta. Roles turėjo sekan
tieji: Angelė Merei, Desenza
no Mergelė—P. Viesulaitė, po
nia Biancozi, jos teta—M Kli
mavičiūtė, Rita, ponios Bian
cozi tarnaitė—A Patinskaitė, 
Ponia Rozati, turtuolė—A. 
Stašaičiutė, Loretta, jos tar
naitė—O. Karniliutė, jaunos 
mergelės: Irena—S. Smilgiutė, 
Lucija—M. Cižiutė, Elena—V. 
Adomaičiutė, Kamila, sesenė- 
jusi mergina—J. Kavaliaus
kaitė, mažos mergaitės: Mag
inėta—O. Viesulaitė, Merceda 
—A. Horlričiutę, Gracija—E. 
Čeikiutė, neturtingos moterys: 
Cecilija—C. Staševičiutė, Mor
ta—V. Sinkevičiūtė, Agnietė— 
A. Spiridavičiutė, Marė—A 
Puziniutė, Kunigaikštienė Lu
krecija (Uršulietė vienuelė)— 
A. Keržiutė, Aniolai—M Sto- 
niutė. M. Rokiutė, ir A. Jonu- 
šaičiutė, Velnias, priėmęs a- 

įniolo paveikslą, Sv. Marija 
Pana, ir Šv. Uršulė—k. Sta- 

1 šaičiutė.

So. Chicago, HL ......... 
St Charles, UI.................. .
Scranton, Pa. (Mardosas) 
St. Clair, Pa..............
Seattle, Wash...........  .
Springvalley, III ... 
Springfield, III. .... 
Thomsonville, Conn. 
Thorp, Wis..............
Trenton, N. J. .... 
Utica, N. Y. ..... 
Union City, Conn.
Waukegan, III...... 
Worcester, Mass. . 
Waterbury, Conn. 
Wahwatosa, Wis.
Westfield, Mate. .. 
Wanamie, Pa...........
WatervHet, N. Y...

ai..................cr

^45 962.4
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ir darbas mūsą sekami. T^p- 
mingai darbuotis ir ant toliaus 
tėvynės labui.

Nemanas.

L D. S. N. A. A. IŠVAŽIA
VIMAS.

Šiuomi pranešam, kad L. D. 
S. N. A. Apskričio išvažiavi
mas (piknikas) bus 27 d. bir
želio Worcester, Mass. ant 
miesto ūkės. Paimta didelė 
salė šokiams.

Tad visi apielinkės lietuviai

sunkiame ir vargingame padė
jime ir tik per didelę savo mei
lę tegalės ją iškelti iš tą var
gą, kurie ją apsunkino per 
tiek daugel metą. Trumpai sa
kant, visi apleido salę turė
dami giliai savo širdyse dides
nę meilę dėl savo prigimtinio 
krašto, turėdami tokią meilę, 
kuria mūsą, seną laiką pra
kilnūs didvyriai pergalėjo sa
vo Tėvynės priešus, kokia mei
le ir šiandien mūsą brangus 
jaunimas guldo savo galvas 
už tėvynę, idant mes liktū-

prašomi nieko nerengti ant tos’ mėme liuosi ir kad duoti pa- 
dienos, o važiuoti ant mūs ren-' saulini žinoti, kad ta žemė, 
gi amo išvažiavimo. Rengimo kurią per šimtmečius valdė 
komisija deda visas pastangas,1 mūsą garbingi bočiai yra ir tu- 
kad sudarius didelį, programą.

Kvietimą komisija pranešė, 
kad jau keli chorai pasižadėjo 
programe dalyvauti. Yra už
kviesti basebalininkai ir mer
giną gėlią rateliai. Užkviesti 
garsūs kalbėtojai. Taip-gi bus 
du dideli giliukio išmėginimai.

Rengimo komisija drįsta už
kviesti visuomenę, nes tikisi 
pilnai užganėdinti atsilankiu
sius. Vieta, ant kurios bus iš
važiavimas yra viena iš pui
kiausią ir parankiausią Wor- 
cesteriio apielinkėj.

Rengimo kom.
Pirm. — J. Glineckis.
Rašt. — J. Svirskas.

ri būti mūsą žemė—mūsą my
lima Lietuva!

Gerbiamieji Vyčiai, gerbia
mieji didvyriai šios gadynės: 
Lai jūsą obalsis ir jūsą troški
mai jus veda taku laimės ir do
rybės. Nepaliaukite ir ant to
liaus darbuotis Bažnyčiai ir 
Lietuvai. Lai šie mūsą dai
niaus prakilnūs žodžiai visuo
met skamba jūsą ausyse ir pi
na jums amžiną garbės vaini
ką:

“Tegul meilė Lietuyos 
dega mūsą širdyse

Vardan tos Lietuvos, 
vienybė težydi!” 

9. B.

AUTOMATIŠKAS PLAUKŲ 
KIRPIMAS.

Nukirpsi pats sau plaukus len
gvai ir gražiai, nereikalinga pra
ktika. Nukirpsit laike jus šuka-j 
vimo pagal vėliausios mados. Pa-1 
togiausias laikas ir pinigą sutau- 
pimas jūsų gyvenime. Prisiun- 
čiam apmokėdami siuntimo kaštus 
tik už $2.00.

Kaina už pats-kerpamą maši
nėlę $2.00 ir priegtam 10 kirpi
mui peliuką.

Iškirpk šitą apgarsinimą šian
dieną ir siųsk indėjęs $2.00 o gau
si ekstra 3 kirpimui peilukus dy
kai. Siųskit: >
LEO KARTZ,

Self Sanitary Hair Cutter,
P. O. Box 416, 

. Munising, Mich.

mokinimą ir atlikti Velykinę 
išpažintį.

Kun. S. E. Koierinidrin,
Klebonas.
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LIETUVIU PREKYBOS
BENDROVĖ

BANKIERIAI
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Tautos Fondo 11 skyriaus 
susirinkimas bus Baland.-Ap- 
ril 22 d., ketvergo vakare 7:30 
vai. vak. Šv. Petro Bažnytinėj 
salėj W. 5-tos gatvės S. Bos
ton, Mass. Visi malonėkite 
ateiti ant susirinkimo. Turime 
daugel svarbią dalyką aptarti.

Pirm. Petras P. špokas.

MONTREAL, CANADA.

MONTREAL, CANADA.

Švento Laurento Kolegija.

Šioje kolegijoje pereitą sa
vaitę prasidėjo rinkimas pini
gą dėl misijonierią, kurie la
bai daug nukentėjo Bengal In
dijoje nuo viešnios. Taip di
dis sūkurys užėjo, kad perver
tė daug koplyčią įsteigtą dėl 
pavertimo indijoną į kataliką 
tikėjimą. Taip-pat sūkurys 
daugelį žmonią ir kunigą už
mušė. Norėjome per keturias 
dienas surinkti vieną šimtą do- 
lerią, dėl pagelbėjimo įsteigti 
naujas koplyčias vieton tą, ku
rios per viesulą tapo nuvers
tos.' Prie šio darbo prisidėjo 
keturios tautos: airiai, fran- 
cūzai, ispanai ir lietuviai. Vi
si moksleiviai pamiršo savo 
lekcijas per tas dienas ir vien 
tik darbavosi šiam šventam 
darbui. Taip visi darbavosi 
dėl misijonierią, kad per ke
turias dienas surinko virs tri- 
ją šimtą dolerią. Kolegijos sa
lėje užsibaigė rinkimas pini
gą su, iškilmingiausiu vakaru. 
Pinigus atstovai perdavė salė
je gerbiamam kunigui Mea- 
hon, kuris daug darbuojasi 
misijonierią labui. Visi atsto
vai savo tautos kalbose pasa
kė prakalbas. Iš visą tautą 
lietuviai daugiausia nuveikė ir 
jąją atstovas geriausia pasakė 
prakalbą. Šioje kolegijoje lie
tuviai yra taip numylėti, kad 
per šį vakarą ant sienos buvo 
išvyniota Lietuvos vėliava.

Mūsą lietuvią moksleivią 
čionai yra septyni ir visi yra 
karšti tėvynainiai. Iki šiol 
turėjome lietuviškas klesas ir 
debatus, bet kuomet mus ap
leido mūsą mokytojas, tai dar 
bar neturime klesą. .Mūsą 
moksleivią kuopa gerai gyvuo
ja ir veikia sykiu su Montrea- 
lės vyčiais. "Lietuviai, kurie no
rite įstoti į gerą mokyklą, tai 
mes jumi patariame čia atva
žiuoti. Kurie noritą gauti in
formaciją apie mūsą mokyklą, 
galite kreiptis pas Petrą B. 
Jurgelio®}, adresuokite šitaip: 
Mr. Peter B. Jurgelionis, St 
Laurent College (near) Mon- 
treal, Canada.

ŠV. JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DR-JOS 

VALDYBA 
SO. BOSTON, MASS. 

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

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

Prot. Rast. — Jonas Glineckis,
277 Silver St., S. B. 

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

Kas. — Andr. Naudžiū as,
16 Vinfield St, S. B. 

Maršalka — Step. Navickas.
Draugija laiko susirinkimus 

kas trečią nedėldienį k* ^vieno 
mėnesio 2:00 vaL po pietą Baž
nytinėje Salėje, So. ’ ton, 
Mass.

Tarnauja lietuviams . a 
Siunčiame Pinigus Lee-a 

?uvon : doleriais arba auk-rt 
linais pagal dienos kursą.% 
PARDUODAME 

LAIVAKORTES* 
lŠRŪPINAM į

PASPORTUS.^ 
Siunčiame Tavorus $ 

z Lietuvon. &
I Reikalaudami platesnių* 
informacijij rašykite se-* 
kančių adresu: a

LITHUANIAN SALES? 
CORPORATION,

414 Broadvay, a
ę So. Boston 27, Mass J 
< Užrašome Lietuvos lakraščius.? 
g____ -_____________________ į

L, 0. S. NAMO BONAI.
NAMAS JAU NUPIRK

TAS.
BONAI JAU GATAVI

Penktas nuošimtis už bonus 
jau eina nuo Bal. 1,1920.

Kurie dar nesate boną pirkę 
pasiskubinkite, nes vėliaus 

i negausite.
Kam laikyt bankoj padė

tus pinigus tik ant 4 nuoš., 
jei pirkdamas bonus gali už
dirbti 5 nuošimtį ?

Bankoj tavo pinigai gal 
prapult, nes banka gal su- 
bankrūtyt, o jei pirksi bo
nus, tai niekada neprapuls. 
Todėl naudokitės visi šia ge
ra proga savo pinigą taupy
me bei apsaugojime.

“DARBININKAS”,
So. Boston 27, Mass. 

244 W. Broadway,

KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ
AGENTŪRA.

Waterbury’o visuomenei žinotina.
Pas mane galima užsirašyti ir 

atnaujinti prenumeratas: “Dar
bininką,” '‘Draugą”, “Garsą” 
ir kitus, galima gauti ir pavie
niais numeriais nusipirkti Taip
gi siunčiu pinigus į Lietuvą per 
Lietuvią Prekybos Bendrovę pa
gal tos dienos kursą, parduodu Bė
rus Liet. Prek. B-vės. Užeikite 
pas:
Joną J. Žemaitį,

912 Bank St., 
Waterbury, Conn.
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Reikalingas tuojaus atsakantis 
Vargonininkas gerai žinantis savo 
amatą. Kreipkitės į “Darbinin
ko” redakciją. K. G.

LIETUVIŲ RAKANDO KRAUTUVĖ
268 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 839-W.
PARDUODAME RAKANDUS už gatavus pi

nigus arba ant išmokėjimo.
Turime nuosavą Auto-troką ir pristatome į vie

tą, o net ir į kitus miestus.
Taipgi perkraustome rakandus ir už labai pri

einamą kainą. Reikale kreipkitės virš pažymėtu 
adresu.

Milžiniškos

PRAKALBOS!

Nors šiame mieste randasi 
mažas Vyčią būrelis, nors ją 
padėjimas nėra toks laimingas, 
kaip kad kitose lietuvią kolo
nijose, vienok nežiūrint visą 
kliūčią ir jokią sunkenybią jie 
sparčiai žengia taku prie lai
mės ir dorybės. Ši kuopelė y- 
ra verta didelės garbės ir pa
gyrimo. Josios nariai, visuo
met turėdami savo širdyse 
vyčią prakilną obalsį stengia
si platinti tarp lietuvią Tėvy
nės meilę kiekviename veiki
me šios kolonijos Vyčiai, iške
lia savo vėliavą, stoja narsiai 
priešakyje. Jie kaipo tikri Vy
čiai visuomet atjaučia vargus 
ir reikalavimus savo brolią 
vargstančią toli už plataus o- 
keano.

Štai 11 dieną Balandžio sta
tė scenoje “Mirgą”, vieną iš 
gražiausią istorišką veikalą. 
Ši veikalą atvaidino kopui- 
kiausiai: Kiekvienas aktorius 
ir aktorė atliko savo paskirtą 
rolę artistiškai. Kiekvienas 
indėjo į savo rolę visą savo 
dvasią ir jausmus. Vytauto 
rolę atliko p-nas V. K. Bačys, 
Šv. Laurento Kolegijos moks
leivis. Jis savo nepaprastais 
gabumais, savo dramatišku 
nudavimu publiką užžavėjo, y- 
patingai antrame akte, kuo
met Vytautas laukia savo mir
ties ant kartuvią ir Mirga jo 
tarnaitė ateina ir užima jo vie
tą vietą kalėjime. P-nas Bruk- 
nis, p-lės Karpavičiūtė, Klek 
ziutė ir kiti aktoriai taip-gi at
liko savo užduotis kogeriausia 
ir tuomi užsitarnavo publikos 
gausaus ranką plojimu. P-lė 
Karpavičiūtė atliko Mirgos ro
lę su dideliu pasisekimu delei 
ko ji apturėjo dovaną—grąžą 
gėlią bukietą. Publika šiuo 
veikalu buvo labai užganėdin
ta ir per visą laiką užsilaikė 
koramiausiai. Iš šio vakarėlio 
kiekvienas apturėjo ne vien 
tik linksmumo, bet ir pamoką. 
Visi gerai suprato, kad kiek
viena lietuvis privalo turėti 
tokią meilę dėl tėvynės, kokią 
turėjo Vytautas ir Mirga. Ne 

jĮĮjenam atėjo į mintį, kad šian-!
dien kaip ir Vytauto laikuose linkės lietuviams yra | 
n ■ : ' ndasi ■ . ,

VOKIŠKŲ MARKiy
Norintieji pasiąsti laiškuose 

vokišką markią (bumašką) j 
Lietuvą, gali ją pirkti pas

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROV?,

414 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

L. D. S. CHICAGOS APSKR. 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

Dv. Vad. — Kun. F. Kudirka, 
2327 W. 23-rd PI., ' 

Chicago, III.
Pirm. Al. Krenčius, 

1420 — 48 Court, 
Cicero, III.

Rašt. M. Zizas,
1817 So. Union Avė., 

Chicago, III.
Ižd. J. A Globis,

617 W. 37 St., 
Chicago, UI.

------
uiva i^ninnvnr: ?

«*

MUZIKALIA 
MOKYKLA.

D. L. K. V. B.
339 W. Broadway,

South Boston, Mass.
A. GRUBIS. 

Mokytojas 
Drums (būgnelio). 
Trombono 
Korneto 
Piano 
Klarneto

Piccolo
Mokinama ant smuiko

I TONIKA IŠDIRBYSTĖ
m o mortViAO
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Išdirbama visokios rū
šies toniką. Lietuviams 
parankiausia reikale krei
ptis pas mus, o mes duo
sime prielanką patarnavi
mą.

Mes apsiimam pristaty
ti toniką ir ice-cream (šal- 
takošę) ant balią ir kito
kią pramogą ir tai už la
bai prieinamą kainą.

CAMBRIDGE 
BOTTLING CO., 

31 Fifth St., 
Cambridge, Mass.

Tel. Cambridge 296-J.
J. MALINAUSKAS 

savininkas

KETVERGE, BALANDŽIO (APRIL) 22 D., 1920 
BETHESDA SVETAINĖJE

8 VAL. VAKARE.
KERTĖ F IR BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Kalbės: Centralio Bendro Lieiuvią Banko Prezidentas JUOZAS 
KAVALIAUSKAS; Tremont Trust Company Vice-Prezidentas JOHN 
P. FEENEY ir Vice-Prezidentas SĮMON SWIG.

Bus aiškinama Banką ir Bankinią reikalą padėjimai, pareigos ir 
reikšmės. Kuodaugiausiai susirinkite i?* savo draugus pasivadinkit!

ĮŽANGOS NEI KOLEKTOS NEBUS.
Visus širdingai užkviečia

TREMONTTRUST IR CENT.
B. L. BANKŲ VALDYBOS.

“MEILES

? f r

PASLAPTYBES”

Misijos B. St Louis lietuvią. 
' parapijoj.

E. ST. LOUIS, ILL.

ROBERT
'57 W

Windsor Street, Cambridge, Mass.

Balandžio 18 d. Nekaltoj 
Prasid. P. Š. parapijoj prasi-j 
deda misijos, kurios trauksis 
per 8 d. E. St Louis apie- i

DRAMA S-se VEIKSMUOSE
Stato scenoje pirmu sykiu Lietuvos Vyčių 18 kuopa

REIKALINGA
DEŠIMT VYRŲ
Užmokestis gera. Nebūtinai 

reikalinga patyrimas. Atsišau
kite į

ROBERT BISHOP MFG CO
157 W. 6-th St., So. Boston, Mass*

REIKALINGA
DEŠIMT MOTERIŲ
Užmokestis gera. Nebūtinai 

reikalinga patyrimas. Atsišau
kite į

Nedelioje,

Balandžio 25,1920
LIETUVIŲ BAŽNYTINĖJE SALEJE,

Prasidės 7:30 vai. vakare

GERBIAMOJI VIETOS IR APIELINKRS PUBLIKA:—
Šį kartą pirmą syk turėsite progą pamatyti grąžą perstatymą, kurį atvaidins 

gabiausi L Vyčią aktoriai Šis veikalas visiškai naujas, tik ką parašytas vaizdelis i 
iš Lietuvią gyvenimo Rusijoje. Tai vienas iš gražiausią užimančiausiai parašytą . 
perstatymą lietuvią kalboje. Apie jį daug rašyt nėra reikalo, nes atsilankę patys | 
galėsite pamatyti kad pilnas įspūdingą įspūdžių, juoką ir gailesčio. Reiks vietose j 
sočiai pasijuokti ir ne kartą karčiai apsiverkti. '' Z

PERTRAUKOSE DAINUOS ŽYMIOS SOLISTES.
Užtikrinam, kad visi būsite užganėdinti, nes toki veikalai retai kada stato- 1 
ne bile kas gali tokį veikalą vaidinti. Tai-gi nepraleiskite progos!

5 ir 50 centų ypatai, vaikams 15 centų, vaikai be tėvų nebus įleid o , n n



Ant pardavimo arklys ir tro-

Užmokestis geras. Reikalaudami 
platesnių žinių kreipkitės tiesiog 
į krautuvę.
Lithuanian Fumuture Co. Incr.

268 Broadway,
So. Boston, Mass.

PARODĖ, KAIP ANT 
DELNO.

Bostone ir apylinkėse šio
mis dienomis kalbėjo Lietu
vos Valstybės atstovas gerb. 
kun. Mironas. So. Bostone 
kalbėjo panedėlio vakare. 
Žmonių buvo pilnutė Šv. 
Petro lietuvių salė. Kaip 
ant delno išdėjo Lietuvos 
pilną valstybinį aparatą. 
Žmogus, išklausęs gerb. vei
kėjo iškalbingo išdėstymo 
ištikro pamatai, kad Lietu
vos valstybė su visomis savo 
įstaigomis, savivaldybėmis, 
apskričiais, ministerių kabi
netu, mokyklomis, teismais 
veikia ir funcijonuoja. Šiuo 
kartu apie tai daug nerašy
siu, nes sekančiame nume
ryje gerb. delegato prakal
bos bus atpasakotos.

Be gerb. kun. Mirono kal
bėjo p. K. Česnulis ir kun. 
Petraitis, Raudonojo Kry
žiaus reikalais. Raudona
jam Kryžiui sukolektuota 
apie $125.

Phone - Kenrington 5X16
DR. E. G. KLIMAS
Lietuvis Gydytojas.

Po pietų pagal sutarti tiktai. 
2538 E. Alleghery Avė., 

Philadelphia, Pa.

Paieškau savo pusbrolio Motie
jaus Dailidės ir Agotos Dailidai- 
tės. Pirmiau gyveno AVillsbery. 
o dabar nežinau kur. Prašau at
sišaukti.
Ona Diemegonaišutė,

138 St. John St., 
New Haven, Conn.

JUS G AUTE SULAKTO 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Deranfnn ralaika plsika dtaki-

Paieškau Povilo Versecko pa
eina iš Vilniaus rėd. Trakų apsk. 
Valkininkų par. Urksnų kaimo. 
Pirmiaus gyveno Baltimore, Md. 
Toliaus girdėjau, kad gyveno 
So. Boston, Mass.’ Jeigu kas ži
note apie jį arba jis pats prašau 
atsišaukti pas: 
Juozą Budrevičių,

77 River St.,
Haverhill, Mass.

Dr. Paul J. J akinau h
(Jakimavičius)

Priėmimo valandom:
Nuo 2 iki 1 po pM. Nno 7 Iki I nkan

WSW BOADVATCor. 8T8O. BOSTON.

Bronislovas Petruškevičius iš
važiuoja į Lietuvą Gegužio 1 die
ną ant 6 mėnesių vakacijos pas 
tėvus ir apžiūrėti kaip dalykai 
stovi, gal pradės ką nors veikt. 
Pragyvenęs Amerikoj 8 metus, vi
są laikų Bostone. Tarnavo Suv. 
Valstijij kariuomenėj sergentu 
Inteligence office Div. 12. .

Iš Lietuvos nuo Kuršėnų, Šiau
lių apskr. Kas norėtumėt dasiži- 
noti apie tėvus ar pažįstamus Lie
tuvoje rašykit man arba mano 
seserei aš stengsiuosi jumis patar
nauti. Adresas:
Miss. W. Petruškevičiutė,

116 Warren St.
Allston, Mass.

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

GEO. J. BART AŠIŲ, agentų, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus.
Parduoda Laivakortes ant visų linijų j Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Išmainom ir siunčiam pinigus j visas dalis svieto pagal dienos kurso. 
Paruptnam-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 | musų viršminčtą Agentūrą su reikalais.

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

Parsiduoda farma tik pusė my
lios nuo miestelio ir fabrikų, apie 
20 akrų žemės, 8 ruimų namas su 
elektros šviesa, vanduo bėga į na
mą yra ir šiltas vanduo. 1 ark
lys, 1 karvė ir telyčia, 70 vištų, 
didelis sodas: obelių, vyšnių, sly
vų, pyčių, aviečių ir žemuogių; 
3 vištininkai ir visi ūkiški įran
kiai. Parsiduoda labai pigiai, nes 
savininkas senas ir nesveikas.

Prekė $4,500; įnešt $2,000. 
Dasižinokit pas: 
Joseph Maurueaitis,

514 Broadvay (Baisment) 
So. Boston, Mass.

Tai. So. Boaton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D
Gttfm tuMMtti ir Urtuvinbol 

Ofiao valandos:
Ryt da iki 9 vai. 

Po pietų 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

586 Broadvay. So. Boston.

Subatos vakare Dangaus 
Vartų amerikonų salėje, o 
nedėlios vakare Šv. Petro 
lietuvių ąalėje Moterų Są
jungos ir vyčių kuopų pa
stangomis vaidinta “Kantri 
Alena”. Žmonių abu vaka
ru buvo pusėtinai atsilankę. 
Vaidintojai buvo geriausi tų 
kuopų ir todėl atliko taip, 
kaip iš mėgėjų galima tikė
tis. Tas veikalas yra tarp 
lietuvių gan plačiai žinomas 
ir daugelis jį buvo skaitęs a- 
pysakėlėje. Sudramatizuo- 
toji “Kantri Alena” regis 
tebuvo vaidinta Chicagoję ir 
dabar So. Bostone. Po vai
dinimo Chicago j e “Darbi
ninko” korespondentas pa
gyręs vaidintojus ir rengė
jus, gan neprielankiai atsi
liepė apie patį veikalą. Vei
kalas vaizdiną tėvą-karalių 
įsimylėjusį į dukterį. Tai 
psichologiška negalimybė. 
Galima daleisti, kad suvel- 
nėjęs tėvas gali suteršti duk
terį, bet į ją įsimylėti, tai 
ne. Tą, šlykštoku matyti 
ant scenos, kaip šlykštoku 
išgirsti apie tai, būk Alena- 
Karalienė pagimdžius dvv- 
nius-šuhvčius. Alena, pa
smerkta sudeginimui su kū
dikiais, sutinka, kad' jai 
būtų ranka su žiedu nukirs
ta ir kad už ją sudegtų ka
raliaus vietininko sesuo. 
Rankos kirtimas nekrikščio
niškas, beprasmis pasiauko
jimas. Ranka su žiedu ten
ka paaugusiai Alenos sūne
liui. Tai nonsensas. Nukirs-

Parsiduoda-vienas į tonų 1917 
Stewart trokas su uždarytu vir
šum, geras dėl bekėrių arba sal
dainių išdirbėjų su keturiais nau
jais rataplaukiais, parsiduos pi
giai- y

D. Olseika,
285 Broadwav, '

So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 167-R.

Turime 4 didelius Auto-trokus 
dėl perkraustymo rakandų, pia
nų ir nežiūrint kur Bostone ar 
aplelinkėje.

Persamdome pasilinksmini
mams arba pikninkams. Prie
lankus patarnavimas.

FRANCIS V. STARINSKAS, 
291 Silver St, So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 605

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas—

Motiejus Versiackas, 
105 Silver Street,

So. Boston, Mass. 
Vice-Pirm.—

Mikolas Žarkauskas, 
128 Bowen Street,

So. Boston, Mass.
Prot. Raštininkas—

Juozapas Vinkevičius, 
147 W. Sixth St.,

So. Boston, Mass. 
Finansų Raštininkas—

Juozas Kavaliauskas, 
209 E. Cottage St.,

Dorehester, Mass. 
Kasierius—

Andriejus Zalieckas, 
140 W. Sixth Street, 

So. Boston, Mass. 
Maršalka.—

Antanas Gruodis, 
550 Medford St.,

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

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

Balandžio 16 d. šv. Petro baž- 
ivtinėj salėj įvyko ekstra Katali- 
:ų Vienybės susirinkimas. Atida- 
ė pirm. Pov. Petrauskas 8:45 vai. 
-akare.
_• Buvo skaitytas protokolas iš 
►raeito susirinkimo ir priimtas..

Delegatas A. F. Kneižis išdavė 
sportą iš tarimosi su Nut. Liet. 
Jraugų Komitetu. Iš raporto pa- 
irodė, kad N. L. D. Kom. grieš- 
ąi-atsisakė tartis su katalikais. J. 
[akubauskas pranešė, kad N. L. 
). K. pasakė, jog jie su katali
kais neturį nieko bendro.
< Nutarta duoti balsą visiems su
trinkusiems.

1 M. Venys aiškino apie N. L. 
i.K. Taipgi pranešė, jog N.L.D. 
L. jau turi užsakę 500 baksipkų, 
įet jie nesą sunumeriuoti. Kata
rams buvo keista, nes rinkėjas 
įali susirinkęs nusinešti ir jo nie
ks nežinos.
f Visiems plačiai išsikalbėjus apie 
I.L.D.K. praeito veikimo ir kaip 
Les turim atsinešti į aukų rinki* 
ką. Visų mintys krypo,.'-kad be 
■tarčių nesįdėti. . Rezoliucija li- 
b išnešta tokia:
į Kadangi Nuteriotos Lietuvos 

■raugų Komitetas yra virtęs gry- 
■ti partivišku, ir veikia prieš ka- 
fcikų srovę.
I Kadangi jis po 8 mėnesių savo 
■kimo neišdavė atskaitų iš su
laktų iš darbininkų aukų,
| Kadangi tasai komitetas neno- 
I eiti ~į sutartį su katalkais Tag 
■y rengime. \
| Kadangi tasai komitetas nori, 

■d katalikai prisidėtų prie to ko- 
■teto viešame aukų rinkime be 
įs-cių-
■ yTai katalikai skaito negalimu 
■Arai veikti su minėtu komite- 
b Tag Dav rengime iki tasai ko- 
■tetas išduos pilną atskaitą ir 
Karys Tag Day rengimui sutar- 
Bsulyg punktų priimtų bal. 9 d. 
■katalikais.
įKNutarta duoti N.L.D.K vieną 
■aitę dėl apgalvojimo apie vie- 
■įbę su katalikais.
■ Nutarta nei vienam neiti į jų 
■rimą iki nesusitars su musų ko-

,rta sužinoti, . kaip gauta 
y — ar dangstantis kata* 
kėjais ar ne.
■inkimaa uždarytas 10:10




