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“Lenkų kariuomenės kon

centracija musų rišame 
fronte, o ypatingai apie, 
AIaWogalų ti Turmantu niš- 
kiąi yra patėmytaL' Lenkai 
mobiiiMioįa jaunimų mm W 
iki JO metų OpsoL Braslaw 
Vidžiūosey Unkštuose, Bagi-. 
nitibse ir y alščianuost*. Len
kai pardarinėja iš Jiritariįoš 
žeme tų jyyyfmtojti* kurių 
vaikai yrEi^akę stoti/ į 
lenkų kariuomenę* sidigy ų į- 
sakymo. Taip dajroma 0ven*. 
iėmį apskrityje,Prieš ‘tokį* 
ylgfanųst t Ludttio^MValdMa 

protes
tų.. // v.-.

“Lietuvos Valdžia yra su-, 
teikusi padėkos laipsnį A- 
merikos Bauctabjd ’ Kry
žiaus darbuotojams t Ameri
kos Raiūti Krvžiauš atsto

KAINA 4 Cl

yra, vienas , iš mokyčiai 
lietuvių literatų, kuris g« 
moka arti dešimties įva 
kalbų. ’

Mokyklų klausimą reti 
vo kun, dr, A Maltas 

,'W pinčių diskusijų pa 
Jauta tikybines mato 
kum Vjiilokaičiui grm 
-prirodfiiej ant nepatogi 
laįko to reikalauti.

! Blaivybės reikalus , s v 
l ai it uiemipeikta degt 
pardavinėjimo, būk w 
nešanti valstybei pandą 
noru šat^^gti^ejošULa 
kad Vprųviąefja manor v 
ką kitą,“ bet “provinęij 
balso neduota dėl iti 
laiko; -.

Labdarybės išreikšta m 
mon ė. kad tverti, iįv.. 5 
centu a Paulio draugiją, 

^pandos reikalais: to 
linti einančius Itikrašelui 
tt.-

'Vienas daktaras 
apie katalikų politišką i 
kinui, kur pasakė daug 
sos kunigams... *

Paaiškėjo JtaL yent 
permazai . clave kaip 
riems.;^ o ypač Darb. Fe 
racijai pinigų reikalam# 
gitaeijos ir kitiemsr f : 

. ’ Kun. Vailpkaitis aiškų 
-kad-uybu-Vę iš ko-L. —-- 
... Man iŠ viri) Įmnguyrirl 

‘smiėĮo
‘‘'tieTOnu! 

mus nopi^žiictys, 'bėt’B 
d js j r mes nusivedę mio šii 
šilų spindesime . kaip c 
mantąi.” • Prieš-tą'Samu
mą kilo protestų./. P 
kui niąn, getai patiko -ka 
grafo Tyškuus, - " —- 

šiaip apskritai imant 
sas kongreso įspūdis,ma 
nūs. '''-.i /y

Prierašas-. Ne vienas šk 
tytojas pastebės, kad šita 
F. Virako laiške, .vra p™ 
taraujaiįvių užreiškimų. 
pie tai plačiau užsimin 
kitame numeryje.

. J ,
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niekados nesutiks ant ple
biscito Vilniuje^ kaipo savo 
sostinėj. Reikia spėti/ .jog 
tokios nuomonės tebesilaiko 
ti ŠteigiamojoBeimo nariai^ 
kurie jog pirmame savo po
sėdyje yra patvirtinę Lietu
vos nepAIausomyliės pa- 
ryišpmo fmmmlą, A ten jog 
skelbiama Lietuvos nepri
klausomybė su sostine Vil
niumi. Kaip pranešama, va
kario 4 dieną buvo' toarstoT 
mas uži’ubežio polittos iitt- 
ristatymąs ir jis buvo užgir- 
tas užsitikčjimo balsavimui 
Jeigu Lietuvos ValdŽtiTW- 
tų tos nuomonės, kad reikia 
sutikti ant plebiscito Vii-L____ _ ____ .___
niuje, tai tokio užgyrimolčųi Baltijos yalstybėnis^nl- 
nut> Steigiamojo Seimo ne- kininkui Rvan yra įteiktas y * r •y.- •». * v . * . / ‘T.T r c - V*‘ T *-

Kaip matyti iš paskutinių 
jdviepi jau paskelbtų iy šian
dien skelbiamo iš Kauno 
kablegramo, Lietuvos už
sienio poįitikpį yra įvyto
sios šiokios-tokios atmainos 
ir tarsi galima spėti, įog y* 
įa ieškomu naujųjų mūsų 
politikos-takų. Mūšų val
džia yra ^sutikusi ant nlebis- 

r. eito, reikalaudama, kad bii- 
;tų pirmiausiai *^r(pažinta 
Lietuva 'd e , j u Te; kaipo 
teisėta nepriklausoma' Eu
ropos Valstybė, kad šio ple
biscito p ravėjimui būtų su
keiktos lygios teisės agitaci
jai ir kad ten,' kur bus da
romas plebistnias, nebūtų 
svetimos kariuomenės.

Kadangi mums svarbiau- ..
/ 'siaPrūpi, kad Zeligovyslpo būtų susilaukusi, o be to ir P Vytie
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. kariuomenė būtų prašalinta, patsai Mimsterių Kabinė
jai sutinkant ant plebiscito ' 
mes, kaip ir sutinkame, kad 
lasai plebiscitas būtų ti Vil
niuje daromas. Kaipo šio

- sutikimo pasekmė — tai yra 
griežtas Tautų Sąjungos 
Kom isij os i š Lenkų pareika
lavimas, idant jie įsakyti} 

. Želigoivskiui iš Vilniaus išy 
WtaątaytL Lenkų. Valdžią 

‘ . įtift atisakiusi- išpįldtai tokį 
.. TOikalayimąy pasiteisindą- 

4: pa, jog ji tegalinfi duoti tik

Ji togalmti tik prašyti Zeli- 
■ gbvyskta o jeigu jis heklait- 

tsp, tai rods telieka tik vie- 
pas; išvadas, jųg patieips 

' Lietuviams prisieina ZęlL 
goįvicį iš Vilniaus iškraus^ 

. ĘČti. Ir tokiam.• įietiivįų 
darbui pati kontrolės komi-, 
sija turėtų jau dabar padė
ti, o ne tą darbą stabdyti,, 
kaip yra .dariusi iš pradžios. 
Tai viena gera pusė. 

Antra gera pasekmė yra 
tanie, jog; atsisakydami nuo 
5Teligowskio iškraustymo iš 

. teritorijos, ant kurios len
kai titr pi'oteuriją, jie pri- 

vValo atsisatoti ir nuo tol v- 
. •. * «.

mosnių ant Vilniaus preten- 
mūsų lia- 

zriUbnVnės užimuis. 
Be to sutikdama ant ple

biscito ir reikalaudama,, kad 
Žblįgoivritio 'kąrųiomene bū- 

. tu prašalinta, Lietuvos Val
džia dar tuomi nėra prisipa
žinusi, jog ji tinkanti ant 

- plebiscito pačiam 'Vilniuje. 
Lietuvos Valdžia nesykį yra 

? skelbusi, jog sutinkanti su 
visuomenes nusistatymu / ji [von)p
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vai kad dar daugiau netik 
kalmija.” . . . ^

Dvarponiams tai tikra be
da; kumečio nei pats vel
nias iš dvaro neturi teisės iš
varyti ir turi duot ordinąri- 
ją ar jis dirba ar nedirba, i 

Parandayot7 žemę slinkti 
NiųiiTktriąi^-.patyra _ įvaL 
Tfu varžymų begalęs’ Bet 
perkančių randasi. 

Prekyba eina gerai, bet 
dabar staiga pradėjo labyn 
kainos pulti, tai gal kas ir 
pmkĮ št. z

K rikšeionys demokratai 
turėtų. Lietuvos pasitikėji
mą^ jei išpildytų savo ža
dėjimus, bet kun.‘Krupavi- 

S^eiiirtas bi-auįtLs, o aWtettI J10 .neturi
mažos, tai darbininkai ken- tinkamai kieto vado, ir nuo 

to jų reikalai daug mtken- v • * -
čia. - '

Lietuvos Katalikų I Kon- 
'&S ttk&iuKaC' anot į. ?rfT , kad katali-

kų daug kas yra jau nuveik
ta, daug kas pradėta ių to
lyn varomu, bet daug dar ir 
yra -ir dirvonais gulinčių 
dirvų ' / ’ „

-Kongresas darė gan malo
nų Įspūdi, bet matėsi noras 
riboje krikščionių_ifempA■ bųi^rimybil

pie >tai parašysiu* plačiau 
prie progos antru- kartu.

- i Pats' r. kongresą^ ■ ' nebuvo 
tinkamai > prirengtas . dėlto 
da-rė įspūdį nors gana rijntij, 
bet vis-gi savo pavadimmui 
nėužtektinai atatinkamą; . 

I Nebuvo, tokio malonaus; 
VmRusų laikais^ bet var-!lietuviško • jaiikumo, buvo 
žymų suti nki/daug. Ir ma-Jani tikra doza užsispyrimo, 
žiu mažiausia bent du treč- užriįnrtiimr ir statymo savo 
daliu tų visų varžvmų ir į “-aš/ * nors gan mandagioje 
gniaužimą yra' yikiįkai ne- ir rimtoje išvaizdoje, fomo- 
reikalingi o apti jų tiksliu-i je. ' g ’
gūmą jįei kalbok būti nega-l ' Garbes pirmsėdįs Jo E. 
Ii -yHW. tokia mada. .. Prie- Žemaičių Vyskupas Katiyi- 
žbftiijęjbo “neduosi kyšio— [ciūS su savo maloniu tevis-' 
neatliksi rrikalu”.arba dėl ku-žemaičio sodiečio . veidu 
mentomkid gaišinusi 3-4 mėtį išrodė kongrese kaip ^tikras; 
liesta.-6-'• Už^Lyšįų ėmimą'tėvas tarp savo; vaikučių bū+ 

bausti,. fyet r ta ^^ 7
kaip' išskuti iš^‘deglųjų deg^-Kun, Staugaitis tvirta 
taų.ežtaUAU ' O visus baust .ranka valde kongresą; .. 
išeitefiMiedi’ąšta L . I Kum Vailokaitis--Katali- 

Valdvietėse- gritičiau grie- kų Centro politiškos smege- 
riantai ritsų,- leilku o ne lie^nys gudvagalriavo ti pasek- 
mvių -kalbos?. Z Vtina; mo- minga! kirtosi su įvairiais 

tokia lietuvystės platinimo ivferentms ti rezoliueijų 
Ueišrižadėjo.' J _ kontaijų pranešėjais^ rezo-

^auliai kalbasi daugiausia- Ii nei ją Įnešąnti 
rusiškai,, vietiniai Kalino į— Kunigas Tumas, amžinas 
gu-los kariiiinkai taip pat la- krikščionių demokratų opo- 
dau mėgsta rusų kalba W-Įtapta katalikiškojo Jude ji-.

nuo ti spaudos dalykuose, ga
na puikiai pavyzdžiais pie
šė įvairius laikotarpius, o 
kuomel jo referato tiirbįio 
kaip kurias vietas imta ke
denti, tai puikiai pašiaiški- 
no, taip kaip tik jis tieųas 
turėt tesugebėtų. ‘ ‘Kaip mo
kėjau,; taip parašiau,, o jei- 
gtiikas ne taip patašyta kąip 
tąmistos žinote, suprantate 
ir norite, tai pataikysiu ki
tu kartu o dabat jau’teeiti 
luina riiių kaip parašyta.., 

Kunigis Pr. Dambraus
kas su 'katalikišku niterną- 
eijonalu ti tarptautine kalba 
visus laidomojo. O Bičiūnui 
pareiškus, kad ir Franėūfcų 
kalba galima naudotis taip 
kaip ir ■ ‘ esperanto J k paša- < 
Jie i “ Aš Į metus ųiokmam 
si fmlcūssų kalbą o vienok 
jos dar taip kaip reikiant 
nemoktu..”’ .Žinomą tas vL 
sivms patiko, nes matėsi se* 
ųelio veide dtainguntai b 
'Jok visiems žinoma, kad tai |

F, DIRAKAS RASC:

i Svęijdnu'’ vfšnš. Linkių 
visu labo ir geriausios svei- 
katos.. ‘ 'y ’,.

5 Uas ms^Ka^mo rinkas po 
seiioveh. y .

. Beimąs siisiritiko ir dirba. 
; Raudonųįų^aivalų .ruoštas 
Ant d. sausio sukilimas 
užgniaužta,’ nedavus nei iš- 
sijudinfL Bet vis-gi būta 
pavojaus umbeįiko. % -Purėta 
ir dinamito ir bombų ir tam 

‘panašių, reikmenų.~
Dabar . Kaune įau/ramfi. 

Viši dirba po senovei. .. 
u Bonams blogai, bet darbb 
ninkains-dar blogiau: Pra- 

mažus, tai dai'bininlcai Jcen- 
riar ir neiškęsdami’ pradeda 
murmėt—tai lietu viškas taip 
vadinamas " “bolševizmas.”

-<...
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.DR; LlAk-AStJI STRAS.
’ V ' , - 'U '

Kas niętai Triburgcų uiti-.'
• versttd' ^rricaiijoj * baigia 
žynum ' šLųtita ktndetitų,

L kurių tai^^įanaef ranefc 
ri ti vieirijį iinfraų lietuvis. 
'Taip įi^šį^bt haigiiriųdarpe 
mes randame Dr. L. Bistrą, 
kuris 19.dienų. sausū><išlai- 
kė kyotnniri ti kuriam Erti; 
burgo univei-sitar suteikė fti 
lozofijos cįid<tar0^1mpaupt- ?

Dr. L. Bistiris yra ginTęs 
1890 meluosi? Liepojuje; 
čia jisai ėįįo ir;baige pradi
nius bei gimnazijos mokslus. 
1911 metubse Mbjo į Gene- 
voš" (uniyėrsi- 
tą medicinos sky^un, bet 
sekančiaišjtafeis' Jjaersikėle

- r
• ritą tau pačiai! skyriųn. Tš-
k buvęs 4/šeinestius inedicmos. 
skyriuj, mdarė paltiistj?^a- 
vo ineclicįnos- sttidms ..fįld- 
zofij a, - būtent - -tobiišfiše • 
/šiuo tikslu atvyko į ;Eribur- 
gą, ŠvetiarijuH' ’. . • .. r ■ 

Iškilus didžiajam Ž.Kųrb- 
pos karui, s,tud. L. .Bistras 
tapo mobilizitątas..ti. tokiu, 
būdu buvo priverstas arti'-4 
metų- praleisti ' kariuomenė
je. 1918 midų rudeiiyj ,grį-- 
žo Lietuvon, ' kaine risą są-1 
vo sielą įsipynė į mūšų vals
tybės kūrimosi^ daybųr vi- 

: suomet vadovaudamas kata
likų akcijoje, lųiti-yuetiiose..

. pasisekė jam ištrūkti į Erei--* 
burgą (Vokietijoj). uniyersiY 
tą baigti savo seniai pradėtą 
filosofijos studiją. Tūom 
pačiu laiku Tautos Fondas 
nutarė teikti nuolatinę pa-; 
šalpą betuviams katalikams, 
studentams, einantiemsmio- * 
kslus' Eurąpoš uuiversitųo- 
se. pagerėjus riudentų fi- 
Hanriniam stotiiii- Švėieari- 
/os studentai kviečia stiuL 
L. Bistrą’lhįbtti^aii, kad.ji
sai galėtų pasiekti savo riri

: Šiauriu idealo — bai^t^filo- ! 
zofijos studijas šy. Ifžmo ri~- 
stemos krypsnįj. Ir štai tas 
jo seniai laukiamas idealas 
pasiektas —1 jisai- * užbaigė-. 
,studrjąsLjmai lapo univer^ 
šito pripažintasv filiozofįjbs - 
daktaru., " r*

Dr. L, Bistro ašmuo yra 
labaį ryškus ti brangusmū-J 
sų kątalįitiškojė ri&ttomeųė^ 
je. jisai nito pat. Ateitinin
kų .or^atiįzącijok įrikįirimoA 
buvo pmūųoju jos iiąrnr ir ' 
darbuotoju, vėliaus gi Krik- 
ščioniij DėpokVatų Baltijos 
vienu'žymiausių narių. Jų 

goigantiatvviai ti literidmiąi 
gabumui, bet ypatingai gi
lus Įnokslasį grynaiš katali
kiškais pamatais, suteikia

• jam žvmgf rietą;visoje niūsų j 
tautojy/"Jų pa'skntiuis veu ’ 
kakąg' “kuris galima sakyti, 
sųtitkė jam daktaro vardą, 
aiškiai tuk pabrėžiu kaino ; 

; jisai gvildena . pamatndtis
dm'tri prinoipiiSK * k •

. Džiaugtai mūsų katali-
i '■ ’ ' »

*’.ves Kryžius’ pirmojo 
laipsnio. Be tov esamiems 
nuo sausio menesio Kaune 
oficieriams Iriten. Bridges 
ir d-rui de . Bamoskov pa
skirti, tokios pat rūšies atžv_- 
mes/’ x

Lietuvos Inf. Biurus. 
15. II.-192L

X ... . ____________ • I

DELBI I’ASKOLOS- 
' ^TOČIV ATSTOTO. •* 

; . SyVAžrAVTMO.; .

'• Vasario 23 1>uvo;
'■* ' - ‘?L .. j- T ’ >j. <• >. „■»

skolos stočių atstovų suvų7 
žiavimųs, kaip tat buvo pa
tarta tam tikro paskolos sto
čių darbuotojų sūsirinkintik 
Tečiaus šis . suvažiavimas 
prisėta . atidėti tolesniam 
laikui., ffišiol iš Lietuvos 
nėra žinių; aiy Stejgamasis 
Seimas yra jau svarstęs .ir 
aptaręs' antrosios Lietuvos 
Valstybės Gynimo paskolos 
dėsnius ir Ivgiai nėra žiūriu, 
arxbus prisiųsti kokie Lietu
vos Valdžios Įgaliotiniai šiai 
antrai paskolai Vykinti.

Kųd davus ganėtinai laiko 
ptie sios antrosios paskolos 
piTsirUoštitir kad iktipaties 
suvažiavimo susilaukus įr 
įteigiamoj (5 Seimo nutarti 
mo ti gal atvykimo.Valdžios 
įgaliotinių tai paskolai vy
kinti, jeigu tokie būtu ^pa7 
siųsti, ntinėtasis’Msų Lietu
vos Paskolos stočių suvažia
vimas atidedamas yra po 
Velvku, ir vra šaukiamas •. * *•
New Yorke. ant Kovo 30 die
nos. , .

Apie vietą paties susita- 
žiarimo ir įo dįendtvarkę. 
bus paškelbtaUiaskiaus. Ly
giu būdu, /atidedamas yra 
tolimesniam laikui ii* Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus 
darbuoto jų pasitarimas,

bursai buvo prdįeLtubjūmaš' 
drauge su mnrętiĄj^tyųžiari*- 
nru padalyti vasario 22 die-

į .
f naši rašo ) L Vileišis 

. Lietuvos Atsl. Amerikoje, 
IAIL192L
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PRIEŠ PLEBISCITĄ 
VILNIUJE. «

Varšftru, vas. j.7. — Tau
tų Lygos komisija, kuri veik 
tris mėnesius tarpininkavo 
tarp Lietuvos ir' Lenkijos 
dėl Vilnimis, gatava yykti į 
Gynėtų; ’ Kbniisi j a skelbįa,r 
kacj nėra jokios vilties priei
ti prie sutarimo, b Lietuvos 
yyriaiišybe pareiškė, jog j'o- 
iciu būdu nesutiks, kad pie- 
o roti 

im tiri 
fri būt Lietuvai pripažintas

„M- 
f

’tasį sykį’pareiškęs, jog jis 
niekuomet netiksiąs ant ple
biscito Vilniuje, negalėtų 
toliau pasilikti prie Valdy
bos vairo, ir varyti politikų, 
prieš kurių jis yra išsitaręs.- 

Dęlei visų šių priežascjij 
reikta spėti, jog Lietuvos 
Valdžia ir dabar nėrg dar 
sutikusi ant plebiscito Vii-. 
nitiįer‘b tik ant plebiscito, 
kurio pamatai .buvo ir pir- 
rniaus pareikšti.

’Lmidaina^ savo.', sutikimų:^u|^^^rišųLmtiū'bsŪa 
bendroj, formoj ant plebisci
to Lietu-vos Valdžia iš naujo 
pastatė ir patį Zeligoivskio 
buvimų Vilniuje, <..kaip.o į 
maištininko ar vilko- būvį- 
ijki. . Atsisakius lenkams jį 
iškraustytų prkseina Tautų 
Šųjungos Tarybai vėl svars
tyti tasai klausimas, o pat
sai Zeligovvski,s jau nerimas- 
tauja, stiprinąs, nujausda
mas, kad jam ateina galas. 
Tat patvirtina gautoji kab- 
legrama iš Kauno, kuii bu
vo pasiųsta' vasalo k2 die-

x s
‘ ‘ Lietuvių. Lenkų kiaušy? 

mas bus svarstomas Gene-’ 
vos Konferencijoj vasario 
21 dienų. Lietuvos reikalus- 
atstovaus Galvanauskis, pa
dedant Milašiui ir Klimui. 
Plebiscito -nustatymui ko
misija, kuri yra dabar Var
šuvoje, keliaus lygiu 'būdu 
ten. Be to Balutis, Žemai
tis ir Jonynas'vasario 13 die
ną iškeliauja Varšuvon, kad 
pasitarus su ta komisija 
prieš jos iškelia vinutę Gene-

i

;Martyno , Yčo pranešimų, 
:veršiępa pieša kiaules šeria, 
tai Kaimo' darbininkai ne, 
tik mėsos, bet nei duonos* 
plutos neturi užtektinai, nei 
tiek kad verkiantį .alltie- 
kūjdiy miralnuiti. v 7' ’

jį < ; Tokių; . .darbi#jilęa-ūwč':

ar jie vieni kalti &r gal yra 
ir daugiau kaltmiukų, tai 
jau patįs spręskite.

Lietuvoje- daug labai kal- 
bdma; apie demokratijų, bet 
iŠtilcrųjų,! tai; ji*' Lietuvoje 
dar ųeapsiakiškėi” Yra žino
ma laisviau, ‘ negu kad būda- į

k*

v *
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KELIAUJANTIEMS LIETUVON šl~ 
FAVASAR1.

KOVO 1 <L 1921 išplauks ant laivo S AN
OKIA per Hamburgą pirma partija žmonių va
žiuojančių Lietuvon kartirsu Jonu .Romanu, 
Lietuviii Prekybos Bendroves prezidentu.

Jei nori šū ta partija važiuoti,; tąi tuojaus 
mums pranešk. Mes išgausim pasportus ti vi
sus kitus reikalingus dokumentus. Ši partija 
bus Lietuvoje į laiką pradėti pavasario darbą. 
Galėsite parvažiuoti be jokių keblumų, nes p. 
Romanas Važiuos kartu sų jumis iki Kauno. Ž

Trečios klcšos kaina iš New York iki'Eid- 
• luini j $130.^0. < Pirmps klesos $185.70.

t RašyK tuojaus dėl platesnių itiformacijų.

LlrtalAN SALES G01MAW,
414 BR0ADWAY,
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batuotu negu; , lietuviškai 
kalbėt. Bet dabar iš -fronto* 
sugrįžusių dalių . karuiin- 
kams pasklydus^ Kaune, <) 
rasa kukiGŠ Mtokięš pine- 
žasties karininkai ir ką> 
i^yku^kalbasi veik vien Me-' 
tuvių kalba. Juos pameg- 
džioįa ir visos Kauno pane
lės.,» anot įo lenkų priežo
džio “za mumteem nanny 
šnutem, * ’ o įtinka kad Dietų-; 
voš karininkai vis jauni dai- 
įus Xn*aį iv dauguma iš jų 
no juokais mano apsivesti ii*. 
apsivedą-sustųukiaJ '

įmonėms biskį nemalo
nios rekyrzicijos, wt paniur- 
tia, ' paniųrna ir saKo: “ge-

...... .» ' . •. . ; ■ '•■ •’ " 
kiškpįi visuomene, ; įgijusi 
naujų >^au vadų; džiaugiasi 
ir IWos Tondo nęriak w« 
tydami, kad U surinkti, cen-- 
tai teikia mrUtyvių.

J. į§—tas,
<

mūsų tautai.
A
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»

Išsirašykite. tuojau, r 
gavomę Mk aprubeziuc 
skaitliu, \ Bykitt išsirašyki 
ir laikraščiu y iš Idetitvi 
Siųsk dolerinę, gansi'Tftm 
laikraščių ir puikų 4Čat 
Kalendorių.

• . įr ' K U-A

jRosto M Jta ’ 
Užsakymai išpildomi 

pat itfen<y,\ kurinį gaunaip

Advokatas—-Notaras

F.J. KALINAUSKA!
4H I!roaWAY. BoštOK 27, Miūrt 
(VltSūI IM. PmVIU&l ttflM 

Išdaromi Sekančius Baitui: . 
/PuvlmutfČiHs, VftUuilMtimuk 

. • AWavRM.'l*uve<umui- . ‘ 
. feinojhuį& . .

Patarnaujami
Prfe Išgavimo 5

. Prie Pia’rranMme Glmlnhj W 
Lietuvoj^ ’ . J

Prie ūnrymo visokiu Aktų, ’ 
• ’ Igiilhjlinu. PtvrvOlmų. . 

Patartam Apie „ į
1 wukiQ lMuw> T*rty» ■•’S 

lMr«mlawRmn Titvlo LlrturriC 
tMumtim Budus V«Ilnrhtt»> 

l.lVhivjK J
1Wi>W VfeoMtto** ’RMkalvnott 

PnmttM Khelptte Prie 
l'atavuavlniHx >m -|Utlawe«tiį

r

•*

t
»
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A.

virašis snire
. . ■ ■. - < i

M'&nea iRMon’o utarnlntatfs, 
■ftt«rvd« ir irabatoinU. Am.

Rima Kiui.iiq Sy.

E (The Wobker)
Lxb« LmavAirunr T*i-Weiklt Pam, 
F Pnhlhttjcd etery Tuealtiy, Thtiwft!ayr 
Mutrf Baturday by St. Joseph’s Lith- 
pmurt R..C. Association or Kabok.

Ė SuEscaiPTiON Rates;

• *MT f'+ fc ,4!W 
pltytei|& cottnMOR yeurty ........ęg.oo

■ ■ . -
»*lnt*red aa aecotid-clrtss nmtter Sept 
r 1S1(5 »t the po»t ottlce at Boston, FMm&, Wer the Act of Mareli & 187S” 
r foh mąilfog,at Special rate
y»£ provided fdr ih Sectfon
į lMMI,, Act of Oct. 8. 1917. authorO.ed 
įttFJUly 1918.”

!
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y/K&A^' IR VIENYBE, 

į. Kai Amerika įstojo į Di- 
; dįjį Karą, tai čia užviešpa* 

tavo didžiausia vienybe.. Vi
ri įsikinkė bendram vežimui 
vežti. Kas tik galėjo tai vie
nybei kenkti arba erzinti vi
suomenę buvo smerkiama, 

s Detroite ir kituose miestuo- 
• jse būvu uždrausta platinti ir 
. pardavinėti Šlamštai, kaip 

^Tlie MenaceM ir kitokie 
rpririškatąlikišld leidiniai 
Lkąd neerzinti katalikų. Per 

visą karo metą vienybė vieš- 
f' pūtavo kuodidžiausia.
. y Karas pasibaigė ir netik 
tbji vienybė išgaravo, bet A^ 
merikojo n esaiitarvės kilo 
daugiau, negu prieš karą 
.kad buvo. Visos Ame rike 
gyvuojančios tautos ėmė 
reikšt nepasitenkinimą val
džios nusistatymu taikos 
konferencijoj. Patys ame
rikonai suskilo ir taikos su
tartis neratifikuota iki šiol. 
O airiai ir negrai stojo tikra

’ Amerikos problema.
■^Ir garsioji Amerikos tiky

binė tolerancija ima nvldi. 
Tos dorybės dabar mažiau, 
negu,prieš ~kara kad buvo. 
Laikraštis “The Nation” 
fašo apie tikybinę padėtį 

Bastaose:.., .
J,:!“*t* ./.

“Fraternalizmas yra ma- 
šinerija, vartojama prieška- 
taiįkiškai liepsnai sukelti. 

/Masonų kuopos, Anierican’ 
Meelianics, Knights of 
Rytinas, Modern- Woodmeu 
of tlie World, Odd Fellmvs, 
Junior Order <>f Anierican 
Afecbanics risiu* iškišo savo 

. gidvas ir be ‘T. AW iškilo 
dar eile organizacijų, pasir 
Stačiusių tikslu išūntiiiąi ir i 
.Uoliai kovoti prieš katalikys
tę Tarp tolau organizaci
jų yra Guarūians of Liberty, 
Solis ■ ancl Daughters of 

AVashiugton ii* Ku Klūk 
±lan.” : K 5 .

» Raidės “T. A's " reiškia 
Truc Americaus, Tikrieji 

_Amerikonai. Tikrieji ame- 
’rikouai yra labai paridjdttsi 
organizacija, iūriiiti išimti
ną tikslą kovoti prieš katali
kystę. Jn obalsis .vra '‘No 

^Catholie in Office,” nei vie
no kataliko valdvietėse.

. ■ Tie Amerikos anti-katali- 
kai, kaip matote dangstosi 
gražiais vardais. Tokie ele
mentai taip daro ir kitose 
tautose. Prie earoj Rusijoj 
garsūs buvo “tikrįeji ru- 
saV* pas lietuvius tas ele
mentas figūruoja irgi skam-' 
.biais ' vardais — Lietuvos 
Saugotojų Sąjunga, L. H- 
liecių Sąjunga, Tikrieji 
Lietuviai.

I • « * ■
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AUK FEDERACIJOS 
TARYBOS NARIŲ : 
KONFERENCIJA.
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■ ■ “VIENYBE . 
. LIETUVNINKE’’ . . 
IR VILEIŠIO GARBES 

ŽOMS. .
. *•   A .

■ Brooklrim “Vienybė. Lie
tuvninkų^ num. Ū, vas. IL 
lOSfnn turi šitokią pastabą:

‘ * * '
“ ’/jĮffrli iuįirkct^ • Wtf»nukf/ Iki ' 

falfiifika<‘į)iį:. ' ,

“^kiUtUitti Irtikiliždus vfsnoaieiiė 
,hm ftA-u senofcnt projjiM‘iiei-Hltik-

• į'lnU Aofiei miisij klerikalu lolkrnš* 
c'hif’ ilginu vietų, kokiu ^ertiatJR ftt- 
rf»Ju vietiuH lutkraSfiR, kūrtu Virt da
bar mes pt’ivardHme, bet kurį fcjek* 
vienus patfor&niš lietuvio vadlnda-f 
v<» ‘mazgote,1 Juos vfmis .bet-jrf vir
šija •.Į^trhj(jhjfcjL$v.kiiriH priimi prie 
to, kati tief vAlfliSktist dokomentim 
pradėjo- ftiMftkuoti (melagingai 
pertirtKyrrt fripit tu pfwh'ertHlaw«&fr 
.veitu. ♦kritikas* Lfettivos Misijoj.-,. 
Taip irtsitljar su vienu T». M. prft- 
nešimu, kurtame ‘Darbtoinkas'' žo-

t

griuvėsių sunkus, problema- 
tai;i *

Kada prieš akis stojo pla
čios kultūros darbas;

Kada ir mūsų išeivijos 
gyvenime, kįla vieni po ki
tam aktuališkiausi gyveni
mo klausimai, ar tai sarvšv- 
jo su Lietuvos reikalais ar 
tik niūsų išeivijos gyvenime, 
tame svarbiausiam^ gyveni
mo momente kiekvienai Tė
vynės. Lietuvos vaikas, kiek-, 
vienas lietuvis privalėtų i- 

• tempti savo »>-visas pajėgas, 
kad kaip Lietuvos taip ir 
mūsų išeivijos dvasinės ir 
■materijalęs .gėrovės rūman 
paskubėtų įdėti savo išgalių 
plyta. ....

Iki šiol katalikai,^ kaip 
Lietuvoj taip ir čia Ameri
koj Į statomus Lietuvos ne
priklausomybės, laisvės ii‘ 
geroves rūmus Įdėjo dau
giausiai plytų ir darbo. Męs 
turi būti ‘daugiausiai ir gail
ine. .
' Tuos pačius katalikus sh- 

organtaotus Į .centralineš 
atskirai s tikslais organizaci
jas ir susijungusius į vienų 

t Federacijos ryšį kviečiu per 
jų atstovus — A. L. R. K. 
Federacijos Tarybos narius 
.Gliicagoii/ (Morrison Hotel) 
Į konferencijų, kuri prasidės 
kovo.9 d, 10 vai. ryto.

Konferencijoj, atsižvel- 
gūs į dabartinius Lietuvos ir 
mūsų išeivijos reikalus bus 
nustatomi būdai pasekmių- 
gesnid teikimo paramos Lie
tuvai ir subendrinimo takto 
lietuvių katalikų visuomeni
nės akcijos srvtijei ..

. Rods, negali būti abejo
nės, kad katalikai nepasi
gailės skatiko o Fed. Tar. 
nariai nei laiko padėti ant 
Lietuvos ir išeiviojs geroves 
aukuro noriai atvykdami 
konferencijom *

Kiin. Jonas 'Švfttjždys?
A. L, R,.K. Fed,Tirm.

* ' *

*> - l. •

* ■ * ■
tos garsaus Valdiško doku- 

■w!»»- MHtoį,įmeHtadates, kratemyra
*- * *— “ * vpadetaa .^timzeiikhimey

Ranka rašytieji sakintai y* 
ra mimųjnderašaį? įžiūrėki- 
te kas prie'temo pridėjo sVe^ 
tiniženklnfe? Nereikia eks
perto akta kad KtiprastiJ 
jog tas valdiškoj vietoj taip 
padalyta*

Iv .ytleisis drįsta niikyti, 
<skad nieko tokio nebuvę.” 
. . šitokios viešos. . ,aiškioš 
melagystes dar nėra ’buvą 
tarp lietuvta šitokio taįk- 
vaštinio . baiiditiznio^ koks 
^Yiepybej iJetitvnįnkt|M 
pastrofe. dar nėra buvę. 
Tankiame Vilrfšį prie ge« 
dbkstMpp^njam-antJkriltL 
nes sėgtpne> u Vienybę lie- 
lūminku.^

'■ ’ 1«U%>Tnui* Ibilūjo! į $<vc(iniženklljiH Ir 
hj kliistij primeti i.lehnw MirtJ'nt.

X Vileišį,
talke .ueraiiiimlftl*4 

. , <U f geukMIus jisai grtež-
. tai jiitfiiTke, Rnd bleko t«»ką» iiejut-. 

•. . .
* ‘‘Netitrtitaptf prleMštles tam ne

tikėti, irnsjIguirPdlname itttrhfa gū
džiu jr, VFtrtšĮu Ir forlef Utariitalbko' 
Hnmfgtnnm prie sienoj kalpp. <h)ku- 
mentŲ. khistitatojhiy • , . ,

•1 Kaip matote * TDarbįAta 
kuU* primetama didelis/ kri- 
minnliškas prasikaltimas -77 
suTal.riWmvim&š • valdiško 
dotonento, .- ‘ 
y Bet paži Orėkime, kai p iš-, 
tikro yi*a. Ai* fixDarinnin- 
kas” falsifikavo Valdišką 
dokumentą? ar honą_dėjo | 
-svetrnrženkluis' -valdiškame 
bf teė, ar ta padarėme mes 3

Štai Ries padarėme klišę. 
, .... ... , ... 1, ■ ‘ , .... ..

I * • I
Diva girieiąu; pakiltų iš; ka
ro griuvėsių, remkime jos 
kultūrines įstaigas, šelpki
me besimokinančią jaunuo
menę, aukokime , Tautos' 
Fondaii bent dienos uždarbį 
pakėlimui suvargintos, karo 
našta prislėgtos mūs močju- 
fės Lietuvos.

Kas* nori, kad Lietuvoje 
nesirastų bemokslių, t. y. ne
mokančių skaityti - rašyti,- 
kas nori pakelti savo brolius 
iš tamsybes, lai aukoja nors 
maža dalelę savo uždarbio 
Lietuvos kultūros reika-. 
lams. ■ 

“ Kai]) tai malonu matyti, 
kad mūsų broliai . pariHką 
Lietuvoje visomis išgalėmis 
stengias kuodaugiausią mo
kyklų užvesti, bet jiems 
trūksta mokyt o jų tas mo
kyklas vesti, trūksta raiik- 
vėdžių-knygų, lėšų'gi dar/la
biau. trūksta.; Padėkime 
jiems —- aukokime Tautos 
Fondan bent dienos uždar
bį Lietuvos kultūros reika
lams. i -

Tautos Fondas.
222 So. 9th St, . /
Brooklvn, N.-Y.

GRINIUS •
PASITRĄŪKIA. .

neMšėvikas ir bolševikiškus 
pinigus gabenasi jie propa
gandai, tik pažiūrėjimui, da
bar M, P. gavo leidimą A- 
raerikon wkti. ~ ' 

msJvių J>ningrts’U ;

' PIENO VERTE.

Pirmieji Chimjojjkanki- 
niai už Kristaus mokslą bu
vo prieš ROO metii.

Japonijoj yra tik 7i)JW<- 
(MO katalikų. Ant kiekvte* 
•W kataliko ten atseina po 90 
pagelių.

Indijoj ant kiekvieno ka
taliko atseina po 100 page
lių. <■ . •. '

Lš IA(WlW Amerikos 
negrų bk JQO,OO0 Mu kata 
likai., ;• ' . \

IšSkMOOO Amerikos in.dL 
tik lOOiOOO'tetafcata ' ' K

• * ■ . •- - i •

ii.

jonų, til 
likai,.

r -
Per pastarupniiB šešis mč*. 

nerius dolerio, verte pakilo 
Ant I(>mmA

* ■ • }■’r - s
■■ 'Kiek, maistu tiž dolerį nu-, 
perki dabar;riaį-tiek matete 
gaHma buvo nupirkti už 
5&M Ibiam.' ,

, ■ • _ -<i~ - *

Kas 15 -dieną kiekvieno 
inėnesin Iš Yistj Buy. ValstiA 

inešama apie kainas įvairių, 
daiktu' Darbo peparfamėn- 
to-statiriikųMųrim IŠteitų 
pranešimą * daroma išvadoj 
jį^ftedtekeja M /perda menę-; 
sį kainos putele ar kilo,

Kaip doleris puolė nuo> 
1M3 m, ir kaip jis kįla kate, 
'kuriuose: daiktuose parodo 
•sekanti statistika:

“t

statyti. Liepos menesyje, 
kada gaisrai Kaupe siautė, 
'kuriuj nelaimėj t&kstaimiąL 
likosi be pastoges, Amerikos 
Raudonasis Kryžius rūpino; 
si likimu nelaimingų jų, ne 
tik maistu,, vaistine pagalba, 
bet ir drabužius ir apdanga
lus suteikdami. * Neturint 
kitokios vietos, bažnyčiose, 
riešose įstaigose, net ir Bro
muose nelaimingiems ruošė 
butus. Tikrai- tai buvo liūd
nas .reginys, kada tųkstan- 
čjtašrit te fep begiojorAmev 
rikos .Raudonojo Kryžiaus 
pmmKms ieškodami,

Buvo tairiūameląiį-e’kada 
Kmmns. -įgyja
Uis nūėstft's,” nes' ituriemk 
nesurado pastoges^ tiems, 
šėf rimus - butus Amerikon 
Raudonasis Kryžiuk/fttaty- 
dayo. yžiė&mryje. tik£5,kL. 
lometrų mm Kaųno> taipogi
gaisras daug bledta patae* 
Ėląbados gyventojų (Kauno 

; priemiesčte>^ymi daliFtapo 
jiuvatpintųgafe^u. / • y

štai vienasmors tadabai 
įspūdingas* / bet ‘ juokingas 
atsitikimas:.

Ęaisrcyįiikebiednas vidų-? 
finto amžiaus Žmogus atvy- 
kąsri, Amerikos /Raudonojo 
ICryžians darbuotėj reikata 
wriūūonio 'apdangalo savo 
kūdikiui, Pasiuntus peržiū
rėtoją ištyrimui dalyko,'su
rado trečių metų kūdikį vi
siškai aphimgintą gulintį šė
poje. Lietuvos valdžia taip 
atjautė Amerikos Raudono
jo Kryžiaus pagėlbą Katmey 
kad išreiškimui padėkos ą't- 
siniltė sperialę komisiją.

'VATMltamY/CONN.
..LOS. D kiinpoe mėneslrtte anMąinkl- 
iSi^^yyfo nedHlo.t. iŠ* <L ramta, tuo- 
jaus pn pamaldų, paprastoj svstalMI. 
vm nUmtaMldfe Mutlr 1M» tu
rinio daug svarbių reikalą aptarti. 
Atsireskita h* naujų m’yią.

ri *

kr7 tŪHESTER, PA 1
rv i
LtU in itaopOA jta®M5»inIa itugltlit*' I 

klmas jv.vk» nedCdloj, 27 d, vawrlor - 
paprastoj VW0j ftoįJ įlforfon Ave,, 2:3O 
vai, po įtari'. Visi nartai rrialonSklta 
priimti pastari 4otig
avarbių retknlą atitarti. Ataiyoskitė I
rtįiiijy'MŪtV "f ‘ r' • |

' ’NBW HAVE^-G0NB.'

; taKiptm mtaesinta KUSIrlnld*
ninš įvyks nedPlloj, 27 d. vtfsnrta 1-nii) I 
vai, po plattj: bažnytine,ta‘ avetataįje 295 . 
st. -iohn st*1 kvftapMe 

f atei ti,’
- r ė <. ■ .,I

1 « k

*' L;, , \ I
XUS.Š2-I 

fttAK įvyfetalHtanri. -t ff Vflšarto IJe- I 
tuvh| Mltfikos KlIUtm ItUGJ 32 Diek-. I 
in’.son S t.. Visi nartai ntakdžkltlr rttai* I 
lafifcytl 1'r giHaj miitjij .nartV UtMveš-* I 
lt 1 ' *1

----- *
. t ’ > > r •••’’* I

' »ii '7 .f.U I

ELTZABETH, K‘,T.
•> ■ĮiiiTnrii.igiiirij » I

/ rrDčtald' kuopą taikys piBnesibl ^al" I 
rinki n n) 27' d, vasnjdpt4*fii vai, po pta- I 

bužiiytinej sv^taiunr u&cvta/yami I 
•visi nartai pribūti., ' , I

< Vatdi/ba. I

‘< ’<

l

-•{

•IŠSIRAŠYKITE te Dar- 
bininkolaikraščių iš lietu- 
vos. Už.Ū0e. gausite 18 ekz. 
įvairių laikraščių

y -—-r— ' _ ■

Pere/Įų 
ranfirų

Dabar

Duonos doleris ... .... 47c. * .M o.
Miltų, doleris .... ... 37c. 50c.
Ryžių doleris .... ___ 4(ic. Čita.
kittnlienos doleris ... .51c. (JHi-.
Višttaiios doleris.. ... ,4ac. . 52c.
Svtastiite doleris . .. . Gle.

Pienas vienatinis maistas 
kuriame randasi visos ir 
daugiausia .ypatybių reika- 
lingu kaulų ir raumenų stip
rinimui, ir spėkos didini
mui, neskaitant jau., kitas 
pietKh įtures, kurios reika
lingais -augantiems . kūdi? 
kiams. Piene randasi dau
ginus kalinu negu kad kitam 
kokiam maiste, ‘ir vartojant 
daug pieno toldu būdu kal
kių •yiduTHiose:’g%auilaine.

Vaikams -pienas reikalin
gas. apstai! ii*-stiprinimui 
raumenų ir kaulų, suaugan
tiems reikalingas užlaikyk 
geroj tvarkoj kaulus ir rau
menis. Kas link kalkių, tai 
jos taip reikalingos suaugu
siems -kaip iivvąikanis^

'Piteias kur kas atstoja 
mėsos valgius ir žymiai pi
giau, atsieina. -7 ,

Pieno putų nnograibbš ir 
pasukos turi tiek pat -sotu
mo ir visas ypatybes 'pieno, 
tik žinoma, .kur ' kas jclam 
giau riebumą šiuose randasi 
negu kad šviežiam piene. •.

Pienas.su duona ar šeip 
grūdais yra labai užgirtinas 7 
maistas. '

■ Pienui pabuvus ai* surū
gus galima pašėlcmihgai su
vartoti Varškei ar sūriui. 
Vienas svaras varškės atsto
ja net svarą ir evėriį* galvi
jienos mėsos.
________________2___

. Knygų užsisakytojams 
‘TDarbiiSukete duodama laų 
kraŠČiiį te Lietuvos pidediu

Aprobuojama^ kad- per 8 
metus. Suv. Valstijose neliks 
petroleumm' Tuomet vietoj 
petroleumo bus vartojama 
gazas, darumas iš’ šiaudų, 
lapų, samanų. iŠ 500 sriE 
rų šiaudų ar lapų padaroma 
'300 kubtekų pėdįgazo,Jcurs 
gali valyti didžiausių auto
mobilių 15 mailių.. . •

!-*■————r ’

Senoji Rusijos caro val
džia buvo pastekolimtei nuo 
Francijos 30 bilijonų fran
kų. Dabar Franci j a ir šoki
nėja- prieš bolševikų valdžių^ 
atsisakiusių mokėti caro už- 
trauktą skolų,

' I1 «'■ . . f’

Franci j a po ginklu dabar 
turi' 732.000 kareivių. Re
zerve turi 1,500,000 vyrų,

į . ' 7 "r*'

Bostono kolegija, jėzuitų 
vedama, rengiasi prie va- 
jaus, knrs> bus muo gegužio 
§ iki 12 d, to menesio. Ti
kisi surinkti $2.000.000. ;

, Pasaulyje pagonį dar yra 
8001)00.000,.. o mahometonų^ 
2001)00.000. ^ . A

Azijoj, krikščionybės iop*; 
šrje krik^eiomų tėra 5f500^ 
000, o pagohų 700.000.000. ’

Afrikoj, Juodajame Kon- 
tinentė pagonu yra j$0,-' 
000, o katalikų tik 1.500.- 
000. ’ .

j ■ <;
' Chini.io.j.pagoinj 5-ra 400.- 
OO&OOO;. MalfkH.tik 2.000.“ 
000. ■ ■■ ■•'.

►

IfflMlHttli SULES GORPORATION f
414 BR0ADWAY, B0ST0N 27, MASS. .X

■ . y ■ /■ • 5 : yv-*- - • - * '•<♦
Per $jąalib menesį Lietuvoje išmokėjo tRŽ7 Jf2-'w- 
EIJOAV ĖEl?&EIŠ-ŠlM!PffSpiimASJ3]S- ❖ 
SnmSTVRSTANClŲ,ni^’YNIS.šJMTVS T 
.ffip'UMūĖIĄ mus 3,
iš Amerikos. EaplmSio JHėne?į-MĄmeritęfla pa- 
snmtš pei* mus į Iaetuvfį '-© I
SEPTYNIS SOiTVSsSEPjlYE^pESl-  ̂
TIS MTEONiE^ĖKhTANC^S. p DEVY-' 'Y 

‘ NtASEESIMVSPEKKIUSSm^US. 7 'X
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V '.M® b#w tas?, tafla siflygitiksu Jutais.

T ’ AR’
S IE Tamstai siųsti savo jgiminėms JįJęįnyujė pinte 

Tisaisšokančiu ądiesiu
I

• J

•;

* t

(Nuo musij Londono korespondentu)
Sulig . ■ včlybesnių žinių,, 

gautų iš Katute, Lietuvoj į- 
vyko pėrmaįha valdžios. Mi- 
msterių kabinetas pasitrau
kia. Minteterių pirm.-Giri
nius ir kai kurie įriti minis- 
teriai, tiesa,, jau valanda lai; 
ko kaip nelab tvirtai laikė
si' ir visuomenės x nepajėgė 
užganėdinti. Kas bus nau
jais ininisteriais — ikšio 
nespėta sužinoti'.

(‘'Išeiviui nhuigRS*’)

MIKAS PETRAUSKAS 
-KAJAUS AMERIKON.

P, M Petraąbkas; kompo- 
zitorius-daihininfcas, jau. ga* 
vo leidma įvažiuoti Ameri
kon. Londone jis to leidi
mo belauManŲpraleido daug, 
savaičių Lonįohp Jietuviai 
aš kelių atvejų 'turėjo puv- 
kios progos pasigerėti jo 
gražiais koneertais,\ “

Paaiškėja priežastis, ritei 
■kurios Amerikos'Suy, ValsE 
vdldžiaXįienorejo p. AL Tk į“ 
silristi.' Alnį jte paskaitys 
ta bolševikm* 0 tai todėl, 
kad Jis gabenosi su savim 
mažą sumą bolševikiškų pL 
mgų, įduotų jam K. Nor
kaus, tmvt^hnrd Amerikon 
pasižiūrėti. Pats pį AL 
Petrauskasi nežinojo apie 
tuos pMgmv .te nępimiešč 

težčiiipjojuoš. Taip p, kom
pozitorius priskaityta prie 
bolševikiškų kurjerų.; Tik .. -tf*v .* .. m,.

t

KELKI ME LIETUVOS 
KULTŪRĄ. x

Kad .tyriautai paminėjus
Lietuvių 'Dieną, fšy. ’ Kazi- 
miero'Dienoje, 4 d. kpyo, ‘ta 
rime;iškalno rengties, nes 
tik stropiai reiigiąnties ga- 
iima prideramai .piteįtagtį. 
Visi, kas tik trokštą^Lieta 

‘ vai Ką gėrė padarytį šioje 
tai šventoje turi • prisidėti. 
Kuro suvarginta Lietuva - be 
mūsų pagalbos vargu,^bega
lės pati viskį atriątytį nes 
yteųpterm turi I^ripSdomų 
prieš išlaukiniits priešnį, 
kad nuo jų apsigynus. A /

Tuotarpu vidujinįs atstu- juos1 teįsv o britai/kate tik 
trinas taip pat ręikąlauja 
danę lėšų, Tai-gi, broliai a^ 
męriĮdėčiau jei norime; kad

v

•fVOZAS jmiAN.uriKAS. /
14 »s, iįi, wys,.. ttmutvfljj Suv/Vul-;

> laikeUjJnstfijlinlo; 
rtatfti. .Tfu ajuUtv. vejas,Itl Taątf^'rTu-; 
(K 1,/lt ubneją- ūMos ivritu 
WJUvIa ^08nj,l«a<U«X '

Dabot laikfes 
iMltaštį ‘ vDarnlteųką 
giminėm^ arba .pąžįM^mtems T 
Liatuta ' - ‘ * ’ .''ų ''

^renumetaįos^kąlhite^ 
Amerikoje metams * * . 

Rusei metų ., ,, 
{ Litavę metamą,..

>

ll

»• r*

tuvių Prekybos Bendrovė)
- V ■ - i J T «’ «T - -.į,

1. Teisingai patarnauja.; ■ ,$1$$

2. Greitai pasiunčia; Ėteigą .paduotu peratentimui Y

- - • • » • - L ' .' ( \ ■» ’ 'i

3?Grėitax išmoka.A & 
niuj€h Pabeve^jejĮ 
jfe ir VabOinkoos< 
Įjatįs atsiimti ‘W {Kiteircla ii MtU?

•• ' ‘ ‘ ; v

4ti-DarMėraMri vioiiaiikattitau iira*
- puolęs siunčiant per mus, ** 

gų aąt>p<misoiof -Aj Aę-.siysti 
per įstaigą, kuri kųviiš ' dvieją tūkstančių
Ine tuvių nuosavybe? * y ,

ĘaŠyk Šiandien ir reikalauk kad mes»prisiiįstm

i f m

l

. >

■ ‘■’i!

t

v .- t

. .Dabar, kada ir didžimtriė* 
ji Lietuvos prisikėlimo prie-' 
fersu šūtepulių jatr įsižiūrė
ti pradeda, kad Lietuvos 
pririkėlimas. nebe miražas, 
bet tikrenybei;

. Dabai', kada Lietuva up* 
rigyninuu nuo paskutiniųjų 
Užpuolikų Įtempė visas savo 
pnteas; <

Kada prieš Lietuvos akis 
ąt^jo apgynimo savo ekono* 
miues nėprigiilmybėfįte greteL.-,... --
lesino ^atsikėlimo iš karonute brangioji gimtiną įicy p. Yčmužtifata^ jogM^Bi

* t

A ’ *

>

: ‘ GAISRO ■' ‘
LAIKE KAUNE.

• Lietuva, Ame
rikos 'Raudonojo Kryžiaus 
Centas starku praneša apie 
gaisrus? kurie H^umne taip 
pMijosi pereitoje vasaroje, 

į Nors? sunku spręsti kurte 
; pėMdutavimas , Amerikos 
..Raudonojo KryMiana Sietu*. 

k|s užsisakyti. .didžiūnam ' atjautimo
’ w n 'užsitarnavęs, *hėLjeigu jau v 

kitkuom- -neužsipelnys . tai ę 
nors šio gaisro laikuos pa- ^ę 
šelpa suteikta ir įvairiu bil-i 

u patarnavimas turėtu A* ♦ 
#$merikos Raudonąjį Kryžių v* 

♦<l«»QQ3|ietuvbje pagarbos vietoj
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4IIKMK11 UETUMįl .IKMUK

/ CI^VEJiAND, OHIO;
... ■• .....»■„/>■•

N^r* datrml attiksi ;p»t lietuvių hdk 
rflMėlus iš mūšų miesto žinuėių, liet i'fi- 
tflii kada kart kas kų pnuteštų njii* L.

Hdr,” piliklui #rvuI*Utttf*♦. < ŽfeJiOlė* liek 
juoko* tnrėto tol per {r-
hu-hh. ri’ėto ytrfėj buvo F. Juras tiku*., 
Motttof— Mi Jokirtmltė, Dnįttprų 

< », Pelevkultv. R. Grigiutė, Hunų ■— X
D. «. 51 kp. jryrnlm*. Tarytum Jto pnzutoirins. ir -X iJaraminstos, Kal-
mii. Jokios darbini n klikos oi^MnlųnėL 

' joa nri pėrit, pietehMMle yru jau «j* 
rih«#anlamtM litri. oj kp. niur iftlTuk 
Pęfe aųjtUkntarių 11 .<Į|MW h*ri> ątUkjm

/ *! Visko
skaiiliuofi butų, Itfrilunų- Tiktai tiek

’ \ turiu; |iWBiėti, kart irtri. 51 kp. nė-
1« atsilikus iižpirttaiyj ir Tautos bei su* 

. yo JI yra
ni]pfri9ift.L A. Bonų ir yra nukųviiK1

. ‘ m^naM Mebiriw' jg$bh® krikriaiM «
savo ovgfinigiiėljmt^ikųhiųRe yra 
gal tovo VbtgkFš-ti<0 p^eiMtjfef. Turi' 
nųpiifktts'LDIS. dnšita»'rt<<

JOSO mdu* buvo klek ui*nudu*» Šri
. , tūly ne iš kuopos 'kaitra. ĮMežastia y-,, 

ra ta, kiul thiųgujjiiri narių lĮŠvažInėjo 
f.wt.wi Tėvynę * l^ita pltėžąatis tai bn- 

. ■', . tūrio tos kp, urgrthfžatoriaua/ laitais 
per Alsų tų lųMiT ir W°^ bi^ 

. \ tiniukti Ir taip norius buvo stidemu-
. ralbzaves kati sjmĮftt ir IrirjtĮ anhkOm

■. /vo jie pertikrlittk Bet drimrilnhrbli- 
ku visai jkhsilp kuopa stovi. Tikimės, 

' ' kad atrityje kuopa daM gerinus sto- 
. ele-

. vehiĮrilrelni daugiau atkreiptų į vie- 
) nltitėlė' diirijinhikų orgnulMčiJų. Jei 

iries burini vlsr wrblnhikat SUsiorgn- 
irizavę, tada ir mus prre&il. pamatys 

_niusų *tienybų Iri jūres JitlslMukfi prieš 
muš'. LDS.- kas metu i savo nariams 
STitrikiiVpo laimi puikų kalendorių kuy- 

^2

t

*

gutės pa vyriuje, bet Šiais Ipetitfs yra 
puikinusias. Llri. npriiri Jį gantui vl- 
>aj dykiil. ‘ '
■'■' -fintų pageidautu, kad LDS. JT kp. 
narini atsilankytų šį mėnesį ant susi
rinkimo, kuris bus vuRtirio 27 d. .Good 

1 Ridi svetainėje S vai. po pietų ir kož- 
' pas gaus po kalendorių ir taip-gi kad 

pasistengtų atsivesti nors po Adenu na- 
rį prisirašyti prie kuopos, kuris taip- 

, gi gaus kalendorių. Užtat broliai Ir 
•sesutės snkrrrsklm visi, raSyklmės prie 

* LDS... kuri yrii gryufif sutverta ant 
katalikiškų tautiškų pamatų. Tada 
pamatysite, kad kur vienybė ten- galy- 
bė. , . ....

£ NEW HAVEN,. C0XN

J auuimo. Darbildtęi
' . . • * r

'-f

<
1.--

.lyki/ apkidlAu kaMUik rMtmėenfu vel- 

.kfau>. Išrinktu'., dekftmtH^ į Lleiuv,w
HtuMiym* MtMHHimvkMų. kuri* 

pyto< Žiu uiėneM<> 22 d. Neiv TdMw.-' 
1 ihdeguru* juteko Al. -'TftTHiitlMflUi.' 
tT.is suMrlnkinms iiišauktHs. Isob.i 

Tų įmėių iltent vjttatrte batn.viiuėj 
suminėj Imvo l»tairiaiokų, pūrtttftos 
pritart1** iiihtilginmi Binh/nuveltas. 
T’rrtkitliMm rvj*isefcė gerui. Kalbėjo tr. 
mulas, ’-Dunl'?’ vvitoiturhm Ir kpn” IV 
Juškniti.*, . tmouit] oeduug wbuW. bet 
vM įtaikė Irmntl

‘ iarįftiiesh.

• m, m      ......... . i.■ l |.mHJII !■ H 1L .■■M!

nu* Jtini. P. fHanlnnu* ipgekA-.prukat- 
.toj in'kr vn«ranu>. • įmonių būva pri- 
^rhlku.H pflnit MrrttUlH* ir'Vinį būvą

r.

u ■ JĮ„"U-L"L!at!"g'~ "JJJMmL*'g!!S!!Jyie.2U.1 

ko dabar MVtoi. Liet.“ prisniefjrr “Itar- 
Irtninka" kad ž< «M< “ V^kaltos’ indėtns 
| rtetimJtaikliUM?

W>ni« atakai

minto — Aia Grigaitė Ir L. N'ekra- 
Slertč, 1 Mkltoirej$p- jmmtkė t ry» ma- 
Ž(h .flMrugitėšŲ Hinbilmivo solo -“Meili?* 
MArijmm -KuzimiMklutė. tktetų 
!»»#» “Kav upelis’ f#k»”-*l. 
dėll; Ludito kvartetų sitt7rtJ»nvo-MW* 
rj-H Grigimės. jų dainos publiktil ma
tytlaimi patiko, z«(*a aium kurtu buvw 
idšauktiM TiĮ|lįFgi kvartetų sndabmvo. 
JR. jSU I^iufmpikrųtė, M'
Navickai fr X Lyini^i. Suląritm ant-; 
rok re£tra^Wapvrri<’' tote gerai 
pnvyto U>jologrtH**’*y6vd«t T#iahtgu- 
nuis- ir-0 jmvyto Vtou/žodžiu m* 
kant. Iįimunu» prijuokino iki toico. 
Ant pabaigos riioriiA nftduĮMOt "Va

to!; krolInkMUių ywt matant jmmlnių 
taip inilklnl volkimifk ,

a w. y
* Antras1 Vakaras. / . -

bž^uertlij vakarų rimvan toenge 

pii.riUntoitlfthno vąkaįTĮf vien tik dėl 
Mioro narių, Tidprgl litriljiinkė ant va
karo .ir vietinis klebonas- kun. V, P, 
Karkanskna, Uiioristik puikinį piukt-- 
Jdiltį\,st;tlį giEFElžfalK vttlgntire;-(r-rtoriSŲ 
Irti giudžlais gerinmfa Ir shldainlah/ 
Buvo visokių* Žiiišlų; dtiįnų;’iy kitokių 
piiriitnton fu imu. - ■

Valgant vmlkriėn? pėsiikė prakalbų 
gerb,, kun. Vi Pi Iinglųd
visus- dlrirtl, dri labo fmrtoa It lįnžnyv 
čius. Taip-gi puikini, pakalbėjo vtetl- 
rjls musių vargonininkus B. Nekmšast. 
Prašė choristų, kiul visi su pmdj&ven- 
iinm dsirbuotumės.

Korės tankif-ntf1.

HKRHON, .MAŠS.
.—:—» - - j

ttofftlt laivo kuinelistij ftpVflfkščiyjb 

gaSiaulririite prisidaręs r>mgaio ir be- 
riiekučliuiilami apie hmiHimna ptw*k- 
W» if |*»ip >M*HH*Uk<» POpC-
riiilii torų. krautuvėj ir ėinė blaškytis 
Ir inunoksių sakyti apie kumelinį ro
to Galygule fti»Ocablh<x liečiu Ir Šou- 
kfrOTdtf gyvų<d« tonelimnus,’4 JKui«- 
įivs užėjų į krnainve pasipirkti vtilghi, 
Įfšyyda fu, ko mariojo,. žmimPs ap
leido JmuitrtVy tiek ii<guiĮf<jjpt|»’foifp 
kad butu 1mrų kmnriišfų rojuj- Taip* 
g! ir itgentaibnVo atsilankę tų vakarų 
ir anie atrado W|We gotiiuilsoje w>.

IHUlorlm tapo prašailntakr , .

r, nnsitfntoi'his hmtntfii li> h*w

knriw Wtinų" ir vist namo, tvietųtohižloa.mrfcoje, iiitių tolegm**

M.

CAMBRIDGE. MASS.

L. D. S. 8-ta Kuopa 
Sparčiai Anga.

C d. vas. š. m. šv, IvijrtimĮėrfr imVii-"
Pijos choras surengė

£ karų.” Susidėjo iš teatrų, dninų ir 
(leklemiUd jų.,^ Pulslikyšnasrisirinko t piĮ- 
ilii svotftiijė.į’- 3iuh’H:,|H.<l visi 'iiiįjįUl’s 
Įia. jaunimo tiarhmus, vakaras atida* 
ryt&£ sti. Lietuvd^OMiiAi’.’ Choras pą 
Vadovyste vietinio vargonininko - JEL 
NękrąČn1 sielai nnyo .geliąs . artinasi: 

t uLiehiviais EsiIihį MeK dlinf»” '‘įtrtrei- 
vtbVialnif * Jiv dtulk iktk

jlnvd suloštas.' timtinš ‘‘Tr aš Nepai-

1?

' *>
’ ■<-

v. .♦*
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Vasariu K d. vakare buvo LPS. S-tos 
kuopus mėnesinis susirinkimas. Nnrhj 
susirtnko gana daug. X. Vnistauskas 
atidarė susirinkimų ir C. KavoKus 
perskaitė protokolų iš pereito sysiriip 
'Rimo. . Po rtufi pirtniniakas^mpFnšė 
naujų vtdd.ybų užimti' vietas- it: Įinkė- 

' dainas jai knogeriausių pasekiuiii. Per 
; s t susirinkimų prisirašė trys nauji n«» 

Via/: J? Viueiunas. M. KavoHils.’il' Vj 
Išrinkti du doelgataf p LDK. 

'.'N. A. ApsRrlėih snvažhtvilnį], kuris j- 
-vyks- 27 d. -vus. 1921. ‘IhdeguviŪ šie; 
1‘. šrrka ir V. Jakas. Kitas susirinki*, 
inas LDK S-os4kp.,‘Įvyks kovo 8/<l. ta- 
;lmr£ bu.žuytiifėj salėj. Tai-gi kurie dar 
neprikiausot prie šios kuopos. ^alonė*f 

, kito ateiti iv*iirisitašytu Tik vienų do^ 
lerį užšimokėdniui Įstojimo it* IKjĮ- thJil- 

j mėnefch»mž*\kų gausite IrtBti'ftiĮkį 
“ilarldninkų” tris sykius! Į savaitę.

Vasiirltv^Tti ik 1 vai. po pietų buvo 
į-nslrtitkimas rfr-Jįj-komiteto. Daug da- 

i

k'

g AR NORI SKANIAI PAVALGYTI RE^TAURAI-iTS? į 
ra . Mčsjtėpame geriausios rūšies metas ir žuvis. Ver-Ji
Ky * * » * Ii
S dame -strovkfc. ir gardžių kapustų. f 
H valgomų, dtrildų krautuvę ir g 
į| Viskas Ubai švariai užlaikoma. Patarnavimas koge- 

® Tinusias. Turinti užsakymus Neiv- Htiven; kaip rtai Bi 
ra liams, piknikams i? tt., ir įiorMahiaa pas Lietuvi, kreij 
® įeitos ‘pt'ic Misų o gausite žemiausias'Ipun&s ir teisųjl&ą 
Į| patarnavimų.
g- BROLIAI
Ja BRO AD STREET
Įsa _ f v

i
I 

h 

dame •strava&.ir gardžių kapiistų. Prie tu užlaikome j 

valgomų tlaiikhj krautuvę ir gardžią. - liet avišką duoną.
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; A5Iswdam, ši X* ■ 
sltisio M) pi. būva t.fotųyos 

nojo Kryžiaus' IlčpT^ių (J5; skyriaus m<*- 
finis Susirinkimas Sv, Kazimiero sV(> 
tulnėj. Užsimokėjo, nitriai. sekundai 
už 1921 m. po M. Mazliiaskat^.
D, Jurkūnas, J, KoslįįnSkas^ fi, Klslp- 
liūtė, ŠL Žukauskaitė, B. ^(aitulevl-- 
Čhis’, ‘ L ■Jakaičiui^/ V." BliuViiitė. F.’ 
;riatrikD, jkijjaskn, .E. (Jurkevičiūtė; 
ų. -hirkųriutė,Y*p‘ke.IRWjt*^.į^Ker- 
helis. V; Kisieliūte; W, šlrišieiiė. X. 
Kinjrerrutė/it'Vhidenmitė, t>. Aleksan
dravičiūtė. Ki .;AlekSitindravlčitttė. J, 
Kiljartas.; M, Kibairęlimč. s.ĮuClustUs¥ .L 
Jurkūnas. A. Ifctlč^konitnė,’L, iluŠfėiJk 
tė. J.'BarkevičIiiSį, >< Htrifculis. O. Strl- 
kuiienė. L ytikriričiusk it yiikuiririe- 
nė. A, Januškevičiūtė; S, Gjiščlutė, A. 
Gusčiu tė. <), Grabauskienėj .f. Tumo* 
šiuntritė; .L Aleksandravičius, A. .Ta- 
čtnskaifi'. O. .Tufevičiurė. J. Aitam S. 
Žostautus. ’A* ė’lkiUiavičiriiė, (i. • Jųs- 
imlčiute, F. • -Kazlauskas. S. Kazlaus
kas. S. Kazlau.'jkie.nė, J. T. Aleksandra
vičius, A. Varinis, J. Palcurkis, J, Ta
mošauskas. S./fubienė. 31. Kazlauskie
nė, .L Jurevičiūtė, <>. Šidlauskaitė. A. 
Alikevičiutė. AL Kreivi u tė. A. AFaka- 
čiunaEę N. Žilinskas. O. Aibitkintė^ A- 
Krūminienė. V. šajnšovlčia. Rnmika- 
čimms. D. Padvilikės. "Z. Butkus, a. 
Liužinas, J. Pelebuiui, O. Petkevičienė, 
K. Ihuisevičius; A. Kiltortienė, A. S ai-; 
dzin t ė. J. R, Stankevičių, S, Kuldeno., 

J?. RUzanauskiiitė, K. Inčiura. V. B.
Ilusilas.

Išviso surinkta metinės njokestles 
SCri.00. •. * . .

I’o užsimokėjimui narių-metinės lito/ 
kęsties, • raštininkė ir kasierius išda
vė nmakitų už 192(1 iii. ir štai kas pa
sirodei per 1926 m. *b''5sk.. 'į&lftibtė į 
Lfetuvų $2,73.8,97, Į centrų ŠĮOiUMl O 
idol 1921 m, Jau.turime $UK7a...

Paritinu buvo duotas Įnešima s Iš
rinkti nau.|U valdybų. Greitu Tsiikir ta
po išrinkta nauja pinu. AL.žnkanskal- 
tė, rušt. tapo Uždrausta Z. Kisieliui? 
ir laiją) RdriUkOję-Jmrięrluš ’■
J. *Am&>- * „ - -.

•Vasario 5 d. š. m. L. R. Kryžiaus 
RėnlČjip 65 sk. pasiuntė į Lietųvų vii- 
.riiųfų pahčekų 459 porų Lietuvos ka- 
reridams. » • \

K’ia aš noritr priminti kad musų I* 
R. Kryžiaus Rėmėjų? 65 skyriaus na
riais priklauso uolus -veikėjai katali
kų dirvoje. Jie .atjaučia musų brolius 
Lietuvoje esančius; krtrie koyoja už ne- 
prigulmingų Liepitų.- Ačių visiems ku
rie darbavosi ir darbuojasi dėl nau
dos-brangios musų tėvynės Lietuvos.

Raštininkė Ž. 'Kisieliūte.

s

. -Nomvoon, MASS. ,
1’rndėjuš ptfvmmrint aušti, pradėk ų* 

mmuy jHūriwmF dniigliiu veikti. -‘Vį 
mirta 1- »L Muririhkv it gi«wnintak* 
•lutnrė surengti im»t h»l. k dHttmtfej 
iHtlnytliiį konrc/t?. hdto Xnrw|piip 
d«r m-lmvo. Ant tu kmu-orte ilntyvotM’ 
ne tikvietiniai giesmininkai. M ’Jm* 
žr aplituklųlų toMrtjų geriauri gle«iri- 
nlntoh

CAMBREDUE;MASS.

žvarbus Prmu*Šii»tts NcįtaL 
to Pj ^Vr,. *t\ ^arijos

r L‘^-. r- -- . '
.»< ... ' '• . •

„ Jfntolos seserys, žinomi pranešu 
nie,, kitd drjos šv. įrištos ųž mirnrimt 
norės hns 22 n, vasario. Todėl riw 
narės privalo uteiri ryte į hninytlin? 
«yeUilmk su dr-jos žeukiaW ir kartu 
dalyvauti laike įnirių Šventų*/idant 
imrodytume pagarba mi^ųatdma sese
rims. Taip-gi primenam. kad yaiie- 
tlėlyj, S* A Xts. vakare ims klausoma 
Velykinė Išpažintis šios dr-jos, Rlųm1' 

KVK gerb. kun, lWtišknWl8 Ir kiti ku
nigą f. Taip kad minėtus dr-jos nares 
turėsite gerų progų iitilkfi katajikiškų 
priedermę, o kurios Uit neturite kori 
Kdių Velykinės išpažinties, fui malo
nėkite pasirūpinti, nes yra Išduodamos 
biįžn^tbiiti sverkiagL nedėlioj, 4npj(iiw:- ■ 

Jx> sumai. Malonėkite nepamirštl/Ke- 
jMmirškite Iv naujų'narių Mriyęsti, nes' 
Pilnėtoj dienoj buš numažintas' m<>- 
kesrils įstojimo. ' '

■ *• I , •

Cter&mcU Ohin. Poli
cija rado (lit lavonu m4udy>, 
tų Uhtkytojiį, , .

«, ri.i.Ar.un,,,, ..... .. -,^ ' •

* Hii’h/d* — Anglijos ir A- 
met ikos du laivu BtiaikuM 
laike tirštos miglos. Angli
jos laivas labiau nukentėjo/

■ • . r •“■——“-t* ■ ■ ,
PfiryŠHUir«— Eina kalbos, 

kad jei Londono konfemei- 
joj Vokieti ja nuo
mokėjimo okntribucijoa, tai- 
AngBja užimsianti Haim; 
burgiL o iFmwi ja $uesael*

*5?

t
<

•' ♦
a

’- M
-. X .

•*

hartforų, obw.

•r/ ,.- *■
- Jei kur geras nartas .yru padarytas, 

tai malonu Ir visuomeūeLpranešt, štai 
k;i<l h- čia. Buvo surengto-prakalbos 
1.!» vasario ir buvo rodomi paveikslai.- 
Kiilliėjo I’. Petrauskas. Aiškino-apie 
Lietuvių Prekybos Bendroves -tikshis, 
kų ji veikia Ir veiks ateityje ir.Žino-, 
imu ragino rašytis šėrųj spiestis vi
siems krūvon. Ilgokų laikų kalbėjo Ir 
ne- tų-ip kaip kiti, kad jei nešmeižt tai 
nėr nei -kalbos. Malonu buvo Žiūrėti į 
paveikslus iš Lietuvos. Rodė našlai
čių prieglaudų su jos tėvu Jcnn. Lat- _ 
vlu-lr ligonine kąriuontenės, aiškinda
mas sakė: “Tai jūsų- aukomis mai
tinami našlaičiai.“ Bet^įdomu, kaip 
tio'jautės, kurie šmeižta, niekina Tau- i 
tos Fondų ta Raudonojo, Kryžiaus Rė-' 
mėjus. Kaip jų sųži|iė jitučliiš. žmo
nės užganėdinti, buvo virš poros šito . 
tų žmonių,, pasidarė pelno iš vakaro 
.$35.85,' kurie ėjo gynfnitil Lietuvos ar
ini automobilių fondam. ..

C’tit L. Pr/Bendrovė yru popnleriš-^ 
fov, žmonės Ų’aŠosL . Kak sitsiTaltkė 4int* ’ 
:PetiwisliO prakalbų tai ^paveikslų; ne- 
sislgailėjo. .Lai gyvuoja D,. Prek. Bert- 
dvovėl Hartfordė galima nusipirkti 
šėrų pas^Tonų MoriČlunų 32 -Putliam 
žteights Ir ims Jonų Tamošiūnų 234 
Pjtrį st. * ’ ’

...y. .n

dantimi. Anglijos Dar
bo Partija wėi?w 
hmtH tay ii T okieįi te / ,

-' — Vfe»įs ;te
re m 35 ta-

■4Sh?r Kote
te i^tteiįta* uefeteas. 
ž?ti0gim. kacLjis
te

; t w CtatsOį gar*
teusysis daiiiinta^^ ta?' 
tebėra* kritinganie Įteejime,

W^(^an. Valstybes 
Depai‘t»ieiltas skelbia,1 kad 
Vokieti jo j: rusu 'nelaisvin 
dar esą 50,000.

1

r.
i

i'

i 1*1!
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Buvo surengto-prakalbos

l,. ■ •«. •.. .. .4 - f

1 Išsirašykite iš u Darbinin
ko” LJM CKalentaiij 1921 
metams. Labai indomus. 
Kaina 25c. —<

ę

NAS^TOA,-N. II.
~ ^, . :

S d. .vasari^, 7 vgi. .vakare

iF -,H- 
? ■ HWi'. : -

« f

# Stąi kQ/saka Kun, J", V^ Kudirkiij to’is Šiote *.

« •».*-♦ ■» * * ,- I ■
Cfotttroto žiitoiiaka žcidįHA Maii su Juo 

< /hMkttWu.KurtAt!iisv<iUiMat: ,
'■ ■■AMBRIKIĘ<JUI, PBISIUBKUI K0H8 0 AU-. 

■^MOBILIOS, KAD FROHTE JJBaWiK0?Sį 

/ KABEavroS dADAJgB GREMIAŪ. DAVfeftn 

, ;4 IIGDKIKElS. KOD PEimAUa HENUM0A 
. rif iauw, teo TIK JV8 iiIRDINaAI MMl- 

džiu.”.- ■ . ,, . • r ■.. y

4

%

* ’ .. ».

įJut 3^$ Jmt d|t4ūįi*
moMRfi &iętaw vąW«l. ym įteį. •.$&mosi ne- 

' -galime šešis partaiott .Iįota^iįs Wd<y* , 
pos Bmubove Šiam dalyte rteta teW "i£ $ 
tttęįaus Kaiman gali teomtelnta/pristatytL : 

' Lai nenueina tas prašyinas vėjais. -
eiaL atilmldme ws po/dolenn^te tiiyi dau^aii 
Jms natai ta po mažiau atikassefitm r

,čin ad»osii- ’. - -
Tr-'Z's ,

■ ’

♦

r t

A—,'.
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g PRANEŠIMAS
njj i

gi . -Šiuomi pranešam- gerb. lieinviams, Ite mes-Į 
{ji ' atidarėme nejudinamu mrpa^vybhj arba real 

ėstate ofis|. Pariluodame )i.r mainome namus'
U ant ūkiu,, ukes ant namų. Tad įsikalė kreipkL/7 
g tęs prie mūs. .

1 LITHUANIAN REAL ESTATE ASSŪCIATION 
fi .LIETUVIŲJffE.TOTHNAMŲ NUOSAVYBIŲ 
H .. BENDROVE. V
|Į. 425 Broadway, South 'Boston, Mass* ,-
® A,. KU&auakas. ir J, X žarfackaisJ -
ES
HMB!BHIBiBISftiaiaiSBBISBEBiaiHI^BlSBIB!iaaaiHaa
M1.;.„„m,,,----------.r ;,....................... .-..rįįUl

’ “ ■ ’ ’

Į L. De<. W ¥0BK»0 
IR NEW JERSEY APS- 

KRIČIO MARIUS.
i . ___i

Broliai Ir-Sesutės Darbininkai t
' Rengsimės prie uolesnio iy smarkes

nio veikimo musų pučių Ir mūšų bran
gios organizacijos htf>ui4

šiandiena. įsišaknijęs kapitalizmas 
savo galinga ranka pasirjžci Visiškai 
užgniaužti darbininkų judėjimų1 ir vėl 
amžina^jiftrergtt..:..;.. ,- .,\ . ,. .

Argi mes išsižartėslme’to diirljo, -km 
rį ^atlikome savo puslėtotnls rankomis., 
ir kuo nors daliual pasiliuošavyme i§, 
iw geležines kapitalistų raukosi j?eL.’

Alės- turime dftbtl iki. tol, iki visgi, 
'neĮmsiliuosuosInie tis. po pirespautlos’ 
besąžlniri^j ^kapitalistų. • \ 4 •;

rMvsariOf g7,<‘‘š^m4'šąųkiain«s' bėga?-. 
Jo svariais LDS. New Yorko ir New, 
.Tersey apskričio suvažiavimas. I tų 
■suvažiavimų turėtų visos to apskričio^ 
kuopos prisiųsti savo atstovus skait
lingai. kad galėtume plačiau apkal
bėti .dabartinį darbininkų klausimų.

Slst suvažiavimas bus New York CK 
ty, N. Y.' Bažnytinėje Salėje % ant; 
-Brome St. ‘

Kuopos turėtu sušaukti susi riti kimus 
įr padaryti naudingų įnešimų ir gerai 
prirengti raportus.

4 Labai būti} malonų išgirsti Šį bei tų 
nUo- tų kuopų,, kurios ligšiol delei ko
kių 'nors, priežasčių negalėjo dalyvau
ti apskričio suvažiavimuose, bet dabar 
kviečiamos, Liip taii Trehtoh, &. J., 
Peri: Ambov, -N. X, Roėbester, N. Y, 
Amsterdain, N. Y, .ir Albanu. K. Y.

jeigu kurios kuopos negalėtų pri-. 
siųsti rtlstovij, tai nors prisiųskite ra*- 
pžrtų raštu nevėliau-vasario 25 d. Š. 
m. pilveli: . . ’

A, Karins/
56 New York Avė.,

- ".į ■■-' .“„Kereark, N. .T.
VieCili visus o visus 
t Lietuvos ir darbo

?

Tr
O ■'

t 4*
-t

■ I

J J' - ' '. AMERICAN LINE...
TIESĖS KELIAS Iš _ 

; YORKO Į HAMBURGĄ
^ąrąfljri^ia k^»ę dėl Brsu ir iiiėtuvių

‘ Didėlis mderriiškas. duheltavų sriubų laivas . ? 
LAIVAŠ MANCHURIA išplauks -...... , K0V0 3 D.; 
LAIVAS MOmOLIA išplauks......... L KOVO < p. 
LAIVAS MINNEKAHDA (naujas 3 klesa 31 D.
Trėcfa 4desa JN’eiv į iiepuoju ...
Trecią Meas/Hevr Sork į ?Eftkunug ................. Xįįp||v 

Su dadcliitkarės takto -. ■ f’v.-
Trečios klesos kelieviai aprūpinami tarnų su valgių' di

deliame valgrurayjt*. Uždaryti kambariai dėl moterų ir vaiibk 
Kreipkitės. į Kompanijos" Ofisų 84 State’Str Boston/ Mato 

y ' arba,0pasi vietinius agentus. • ! ’L

TORONTO, CANADA.

Otonais- pas mus yrit mlfžas būrelis 
lietuvių, tarpe jų yra* tokių, kurie va
dinasi apsišvietusiais- „Yra rimtai apie* 
pora (ii>jų</-Wi»k»ę’rJPl^T katalikai 
priguli- Beveik vist >pei‘ Jlgus. metus 
klausė jįj Šlykščių * užsipulrtlrtvjimth 
'šmeižimų, bet vis nesusiprato, kų pa-' 
daryti- Atėjo^laikas kada: pradėįo sti- 
ripritoi Ir pradėjo darbuotis; Keletas 
mėnesių atgal tapo Stttve.rią_ dr-ja var- 
dii šv. Jono Krikštytojo pašetpos. ku- 
ri .smarkiai auga šknifliumi narių ir 
kuri puikiai (iarbanjasi -dėl tautos ir 
tikybos. Pereitame savo papnįstame 
susirinldmė nutarė paimti laikraštį; 
'•Darbininkų*’ už organų. .Taūnunme- 
nė sušoko , rengt pasilinksminimo va
karą. Tų ir padarė,^,Tat komitetas, 
smarkiai ^msidaTb.^Tt. Tai viskas ir 
Įvyko. Buvo 5 d. .vasario, i>eliias/bu- 
vo ‘skirtas dr-jos laliut

Kada pasirodė lapeliai tor kviečia 
Toronto lietuvius aid -pasilinkšmiolmo 
vakaro? tdi vienas: ik tų ųpslšvlettatų 

^pasiėmęs lapelį ir vaikščiojo klausda
mas kas-gt do kompanija bengia fų.pa- 
siilnksmln&pų- JJlrrtiį '^is do kvailis 
spaude tuos lapelius ariia rato Sta
tyt špslšrielMs..triJtįapstoIetto kad 
'nei.' i'ai'<Wy*nėpOŽMn," AS-manau, fegili;

v

Europon

s d. .vasfi.riįij, 7 v?il. ^vakare įvyko 
jaunųjų vyčių vakarėlis. Pasidarba
vus vietiniam klebonui kun. P, Dapiu- 
nui Ir vietos vargonininkui P.. vyčių 
tapo surengtas linksmas vakarėlis, su- 

• sidedantis iš įvairių pųmarginimų. mo- 
nologij. dialbgųr rilių J^Sbiipų. Klebo-

- *1-.. ... - .»- ■ ; r . ,įt . _ ,
------------r, ........... ',£
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apslšV tėtelis pfthn tų- vaiky vadovėlį jy
^šsltnokytųt'AWs pilžifltL4' ’

z

A. Kasias,
Y. fr N. J. Apskr. Pirm,

• - 

i

’ ■ /

’■ *•* . £\ 

k

im^utii i itiĮTįj

V-... -- . - . ■ ■■-.....■ ...'■
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Nuža-Tone
•timulate* and 
Btrenffthen*

■ \w 
<«r»< 11 4 • • vkluūMe blofrL 
,iv&r tfu
ŠMnbination 6f 
correotivakndr**

Ulkiu
tb£rii

.. t N«ra 
tokia rez

■ su.dptai. is iuąĘum.n a,'ituQ(uą.uffinĘių gytiuoiųj, Kurtos yra- vartuojątnCs. it'reKorneni
genausiti Taip, jt« E?wto Ąšttamgs UžVieųų gilina.

Nuga Tan^ttiri^avyjė daug Eosftjrro teitailInįgjttčTVįiTnęitt'GeleSks. grttujiiu -’ 
nootartmtf Aergt|.ir nutdoao į;ratijo jitĘsarslit iike&s ėstos
Kietoctt^. “ ,itr- * * -- ...............  .r.„
Pridek,** J 
jųsEreita _v... . .
kaip įiaįųįfe ir L ..... w. - ___ _____

JJugaiiTonft pastiprina ir ^itauliąjs'^Sd*r«!ilatiįniratkgdO'otx5n||s^.kdidtaUuBa5h«#.»i 
kcpenis,4n^t!^jr tL • .Suteikia getai apstitž, M&dtvmOrtaR-

■ tustintatai įa>pit« sntaisd, nriuiltacijiu prašauna ateives hdo lteltivto, praiailnui? Beiųatadir. 
kvąpaį, tfer, wijiįLskilvįp: nesmatnano. krifr tait sRttudriitni, ntftmifttu knktiimA.-gašiis ir

^l^iiAašįvitf^neiiialdntiiiitiSi KckuAitttt tau&dkoib beį tižsisatatkit Naga-Toite j

_ ___ _ „jgina tiirtinj^Kaudoiti^Kraiijiį,«
■sr' Pludtatinius Nervus

kitą ly^ln J&igaAToneį nevrienfci ^ąjtr^roa’; ĮieiYįenoM»eiiSčdį ;
Itatt taup-štfs. 'Eta yra ląte tegvai iįvfch' ia<| ^Nąga-Tone yni J

įurtO&yra •viąHę0j^^irt^o^eh^tlQjattiOę .1

-_____ _ „ ___ -^.-CTV^mFvrucĮezies,-purainu
_ TAUdon0 kraūja jųš-Mcg&lli titefe ęeros 

data ir veikimas^ kite v^iKune* J
ndietĘ grąžinti tava sistataj i vaftalte Na^Tone.' ,1
parnatysitp savą swm sveikata įtarta it tt^ergyą tafirižUtit* Jfta pajausite 
* -------- galite įMianjOfe - . • * v |

v v‘‘‘P-M£feŲ;ABŠOLIŲTĖ

t-- aĮtbtrtelipilsii. vfiant njeūcsalį kš’djpacv; artarfelbl»tdi*į.Mi>4ė:<Xl. finEE fi 
\ J. tiga-Tou0 dvfflesiitusr C.’i)R -. ■
*VvtWvinis.<»ttim»žbAk:bwws^gvawpie3.-‘teii.tam.riefese fcjtfsiaiflttk saVft •
f pinlgt^turiaiu ?JtĮirmaWtek kad'įua s^?WtejiCi refitu. tw>at* B
r Ba,konšę. Kugii'Tottt' ptrdtftshinto vmrie BeriJoSę.afetipgUoše tcdniA jmfcip- W 

F xn>3K4lyętĮmi!riri;yaWtU»ia. • ■ - ‘ • ■*«. ‘w

■’-"*-»<*PrfSĮU$fc Š|«KU{i<W-Stodieii 
iNĄTTONALpUBOkĄTORY, 1.800 itaarbofft ChlcagoT l

; ficrbiuniIejįs-Čia: rrtstle'tdįtū ką tmltjrtl'kft. jitfehįfrtl ?tu&|B

jKrtiufttijtnmupKiokCltį* &U8&$tnIp* .Ij®-
i 'M .*. -■* ,v

*c,ųV#r<taĮf„
■

—-f. '.. -.. • i. ’~'v r;

> ‘ 'Vieuyl^, L sausio
5, 1921 m,-.r»Š<xt jJ&eViriJort Komisija 
susHledurif. K, L Sirvydo, V* jam. 
buliško |r KGKimri*IskU peržiūri I»it> 
tuvo^^tisijds; prųn^n vhmo-
inėnei, kati hkl X dvTU^lj, 'inelgų bu
re o-' Iš$gq
Hermis yariltiaį- pariųri^ <35.}A)0, . A* 
hiertkns JmukUbse. turima t(riLOrtSM* 
(Kokiose bankėseD Delko ’jVtenybė 

Liet.” nėpnklaiisč Revizijos Kondrijas4 
G gal RevizfjoR 

Komtriju-‘Menų nkį primerkus" "<hv 
į knyga* tai ir “mhiitė" 

jkiOrii. Węll, yru visokių “atsMitų" 
:tr "muteimttikų?' tai ir gerai padui? 
“Vien. Llri/* kad "jųitųlkaim" Misijom

•x’ ! J1 ------ -
’WfEžIEMA -TŠ .• . 

UETUyOŠ.

petelia is.' M&uV 
no atejo Kariij Kalendorius'e 
1W metane Jfoa gerij,iFž 
naudingų pasiskaitymu, pa- \ 
gamintų žymesniųjų Lietu
vos rašytojų. Plačiai apya- 
syta apie Lietuvos sostinę 
¥1111111, jo įkuri^i^i^ft* Ap
rašyta luetaps*4&xiwmę- 
nes ¥ėiįiws perMtms 1920 
metas. Maš tik nori Wie- 
žte, Magaus skaitymo: te*

’ Kalendorių. .Tu
ri 112 puslapių. ' s .

Kate išsirašykime 4aik- 
faš&ų iš Lietuvos. Kas at"" 
siųa Wj tas gaus Kate Ka
lendorių ir 7Lėk»« įvaite lai*' 
kraštų S Lktaos.

Kas.- atsiųs dolarinę/ tai

, *7. *
fe

xKas Dvi Savaites “O,” Laivai? ,

IŠNEW YORKOIHAMBURG
t‘ •*. , ■ i . { * • į •*-. 'V”">

■ Cherbourg ir Southampton \ ' •
. ORBITA ,....'.. <»aOmžIO ........2?D,mES&S 

OBOBEgA .'..., 4mmR8EtIO......;16,D.!jJSFM 
okuuNA . iš a ftiKžEiao....... 30 o. mefjm ■ , , / f/ . ■' • I

\ t girios, 2-ros ii* klesos-pa^ažieriams.
Gražus užlaikymas ilel trečios klejos pasažieriu
1XHEMĖAtMAILŠTĖAM įlACKET 00.

ĖAVUŠ Sj S. AGBKC¥k ■
GEMEMOI AGENGTAI NAUJOJ ANGLIJOJ 

a 10 ęungrėssBost6$MasV / '■ ' 
> Arba pas fettejlaMKorČiijugontį.:. 

-4

■ V- •

■ / : Lietuvis, ’ Notaras f - 

. • . ' IlĖmSTRUOTAB? ' r

’ LIETUVOSATSTOVVBfiJ

J, B. niUElUSip
2481X>Wit SJų Boston 27,'

; ........... _,t.. ...........

Parduodu lalyatole# nnF ge* 
" riiiuMų linijų I Breineu'ų/nam* 
hUKgftt. Rntterdum'ų ir/Llej»fth 

 

Parūpinu .puspūriu .̂ vfeečlu^ 
atttUdjiia Iv kitokius ( rasta* Al 
itotivMm į Anglisto \

PR E N GH LIN
* ėMI-AGMi^KlUM! i 

\TtUNS.VHANTWD» 
Iš INew '.Yotko Uesioe j 
J Hamburgį.

LAIVAS :m i A a, a r 
Utarnifike, Kovo 15, Į92

Užsakymai Priimami, / 
kambarių it Tižios Kle®« 

. ■ Line ugentė. 
kreipkitės lifie

»' - •■• ’.•*.• ' "f

i 

. - *
• > » • -

i
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Jiigglcris Matinėms
Komediiant&a MakHoritu ”

Feature

Detzel A CihtoR
‘tJuodveidi* KotnedijaatM 

Thdnintalrta0

E>AN

F < *r < *
i*'i ’s"

« I

»
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į METINĖS ŽINIOS,
r,ŲŽDARĖ BANKĄ.

galstįjos komisijonierhis 
Bar? Bostone Tremont 
Sost Co. Kaltinamas, kad 
ffs blogas ir abejotinas 
pkolas. To banko prezi- 
ottt yi-a Šimon Swig. Jis 
ieš 40 metų iš Rusijos at- 
liavo Amerikon būdamas 

‘ metų amžiaus ir tik jm 
B: kišeniuje. Jis yra zy- 
b. Salp, kad jo bankas 
rai buvo vestas, uždarytas 
e per pavydų, 

■. PAKMffi' A&AS.
^L_ •

Bostono pradinių mokyk- 
mokytojams pakelta aL 

s/ Gaudavo metuose po 
^752^ dabar .gaus po 
0, kaipo maximum. Mini
mi yra $1200 metuose. ,

KNGIASI PAMIMeTT.

Tautos Fondo 11 skyrius 
Elgtasi' paminėti šv^ KZazi- 
■ero, Lietuvai: pienių ko- 

4 d. Tą vakarą- bus di
les'prakalbos.

BJDŽIAIT^IA^^ 
D&CEBTAB IR ŠOKIAI

Mot. SįJ. Mass. ir Maine 
□skr. įvyks 14 d. Gegužio' 
21 m. Lietuvių Svetainėje 
St. So. Boston, Mass. Tai- 
sMingijii meldžiame kaip 

etinių taip ir apielinkūs 
ęko aut minėtos dienos 
•rengti. Visi rengkites at-. 
ankyti. "ant šio taip pili
ms koncerto ir šokių.

o

PRANEŠIMAS.
’■ ••• —^-- . !

L. vyčių N. A. Apskr. bus ekstra su- 
žiavimiis 27 <1. vnsftrlo Snutli Bus
it 1 ^Hil. po pietą. Komisijos, kurios 
įgali prie apskričio gegužinės rengi- 
)įk.4 d. liepos š. m, turi būti.

Apskr. pina. A. 7t. AMbrosaitiu.

L KURSUI NUPUOLUS
| Tat geriausia proga daug 
r auksinų į Lietuvą nusiųsti. 
E Greitumą nusiuntimo pinigų 
į nieks su manim negal lenkty- I 
Lnluotl; visiems pinigų sluntė- 
t jams pristatau- kvitas su pora- j 
į Šals priėmėjų pinigų.
| . Laivakorčių agentūra I Lie-. 
I pojų. Hamburgą ir visur. .
I Pasai kelionei 1 Lietuvą.
I Padarymas lietuviškų doku- 
Į plentų.
| Pinigus siųskite per pašto 
E Money Order. Rašydami prl- 
Išdekite 2 ct. štampą Ir visados- 
■ ‘adresuokite:
I RMikoISĮUiiSi 
iBSHndgon Avė.. Brooklyn. 1L Y.

DYKAI KATALOGAS
Į Jeigu norite sutaupyti $3.<WL 
kant./poros everyfcų, tat parsi- 
[ traukite musų katalogų.

Į Mali
t Order Corporation, 
į 509 S. TPitsoą Street, 
į . TFoter&ttdt, Conn.

UTARN. SERKD.
Dviguba* Specialia

Broadway Savaitiniu Žinynas
Komedija- ‘JoBalai Pabaida”
Vargonuos - W K Fme

Featurė CIarA 'KimbalxVoung i
HU8H

(ko. Edv’arda & Co

O’Brioli & Buekley
'KomedijąUt&i Mųjrikallrt*

- Samuel Goldivyil.
Rodys “The Brandins Irau

SUB
Komedija - “Babbling In Art
Vargonuos Roy 1. FniMa

Arthur Rigby
‘‘Kentadijaniai1

‘‘Daininkai. ir šokėjai
ae & Co,,

^RnpedijMitai irpainininkairri

Feafure ■ TOM MlX^j

Prairie Traih.

|u UuL.lUI^URI AI
1 - 1 1 - i. u1

, S - >■_ ■ ,-A . . taf - v,

.......... ■..5:. " f .. ' r.■

L 1 1-

1 -

v .

— J rt"' -
r‘. --*■ ',ą* ' */ -'-Š.'V' T. ‘

r - 1

-r- .— t — y - Cį ■ -v-į,..--Vm.^r JĮ. |

g t. 6. PONU IUMBER COMPANY
ra "*r • 1 ~ A
B DIDŽIAUSI MEDŽIO PARDAVĖJAI-.
g ’ ■ . . soni'H 908705®.^1
R , . < : .......... ... ,
H. Parduddame'visokio medžio/pieskųt čem’en-
|įgj, '• ‘
[į tų, roofing materijolus ir VaH Koard, <IeĮ'Whj<- 
g vojimo ir taisomo n’amiL ■ > .. • A

g TIEST STREET, SOUTH BOSTOM, MASS. 
Į2B —
g . - ' (Gale F Street)

t

&

z

»

ir.

i

v

* e

* • -. -a *
<

’l 1 » 
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a

£ 
§ 
fe
•S'I 
ll

C- /<Vė; /ėlu7a>*7i\»/^«r4WdYkJJ

--ra-—-- —.'. -..'STOGAITAISDMĮ
; - felate,<Metalo ir Gravei
> Atkreiptame specialu atydą taisyme

■ Stogų.

W. BAKER
33t FOURTH ST.tf 174 UOLI) ST. 

SOUTH BOSTON, JIASS.
Tėl. S. B. .1089

•- t- ' - - ‘

“VIDURIV UŽKIETfijfMlS” !
’ Yra didelė MtiU kttkvteuojesunkink llgo>» ginatantia dvasišką shųtinlmą. ] 

surtaMr^hto,- nerv|Mnmu. »Wų silpnumą. itfntfntteK hustoJlmą irtt. i
VABDANJ3AVO VIDURIŲ ;

- . PABANDOC “LlEPJLKOS”, . ’
GARBAUS VIDURIU SPECIALISTO " !

Gyduolių niH» ' w . i
RUONIŠKO VIDURIU *UtKlE^^llMO t

,Ir nuo to paeinančių ilgų, k»ip tul: Nuo liguisto gnivtM skaudėjimo, nuo vi-; 
•ogią Melkžuimą. nuo aptalt o nustojlmo. nuo Pelu v ta apdriisiiino pilve, nno 
ntMidnmlitnčie kvapo. ium vidurių nematiniu tt11,10 ultruiue. Stebėtinos vi- 
rfurtų'-valytojoa. kurios veikta be skmiumo. Tos gyiiuolėi veria savyje pul- 
klaiMhMt vittatue, kokiu* tik pinigai Ir gabumas jpili imgnminti. Siunčiama by? 
klaurlnM valetą*. ImktaMtik pinta*! Ir gabumus gali y«|»nrintL Hlunčtamit by'' 
kur aplalklUeąiJM Pinigaiatažtaaml, jeinenžgnnft.Inta*. Antrašui*: ,
Lithuanian Pharmaonl Co,. Box 1200, ^aterbury, Ct;

Jei Tamaft. Mjttemftl išgydyti *w 
■kaudulio ar jai ntartojai vlltiaa, “N* 
pMldnok.* Ateik (r buri ekaaįHinao 
taa dykai ir (auk mano nuomonę ir 
patarimą. Ai eau tur^ęa 18-koa metų 
paaekmingoa praktika* medicinoje it 
ebtrur»|joj«, lydant ilglaikinea, per* 
rtikaa ir supainiota* Jjgaą - Tameta 
rausite pilną naudą krtip atrilankyrita 
pa* mane f r matysim?* ypatilkal kiek
vieną kartą/ ■ >, ,

Jei tu turi kokią chronišką,, 
nervišką, kraujo, odos, inkstu, 
pūsles, tįržingąarba supainio
tą Ugą, teiraukis manęs, dy
kai, irgaukmanonuomonę ir

Pajieskojimai ir ,
♦ ’ *

Reikalavimai.

Paieškojimų Ir reikalavimų kainos 
LDS. nartams ir “Harblntako” skai- 
tytojams1 syki 1 metus UŽ dyką, ut 3 
sykius rrieteltama ui 3 sykiu#
Į1M .

r ' . »

TU. 8*. Bontai 'MB8

DB. J. G.1* M OŽĮ U S 
(8EYM0UR) , 
Lietu vis

Gydytojas ir CmirURgaM . 
Gydo aStrks Ir chtonUkan Ilgint 

vyrų, moterų Ir valktj. Eginmi*. 
naoja kr Rują, spjaudama, štapn- ., 
ttią ir tt mito laboratorijoj, Su- ? 
teikia patariami* laiškais kitur gj- 
yenuutienta. Adreso: • 

36SJBroadwaV/ * 
South Boston, M Asą,.. 

tiUinuMG No. L>

Ėgaaassaain^^ r iit; f-'nžfga

, Telefonas

DR. T. M. GAFFNEY DANTISTAS
414 B mfoVjiy, S. Boston 

(Viršuj JMyPwk,B’Y& oR«o) 
’ GAmtA StfstkAanM'r lamivtšKA r.

PARSIDUODA 1
G.R O ŠERNE.

kampinė rietą; Hitvinlnkns daliurtl- 
uis |Rlk^ per 17. wtą, dnbnr ątsltrnu- 
Wa iš hunu. M. ;1. F<W, 202 O st„ 
!4<nith Boston- ,-i ■
" X '.... -.-VnĮVi .--u.-. „ ■ •

Alį, AntruiiM- Moiikovičius paieškau 
Palši Kiw»p»ii VĮioirm Iš ję«uuo r&t., 
llflįelnlij npskr,,^ Bifti’finą kilimo. Aš 
imiMIIiMi kad »t ifJyK pii ts j»r N»S|ntn- 
tąl mpft prabeštiunėL turiu lubui svtiF 
bų'tėlkalip Atsišaukite ant šito htTrė*. 
Wll’ - \ , ■ ’ . F
> . ANlĮAJiAK MONKKVĮ^tTK, , 
10 I-llIznbotlT Ht„ AthoT, Slns».

....
ležkitu pusbrolio^ Botešiąvft Bdbi/to; 

dKilęa 'IJĮ Kėdainių apskr,, nvni’clrji tiko 
kulmof ..Seniau gyveno No\v Yorke, n 
dabnr glrdg,jau kad gyvenu SfašH/vn^- 
tijb.1, ^teidžlu iitšlšiuikH. nes gft turiu 
pranešti labai svarbią žinią Iš Lietu
vos dėl Jūsų. •* ■“
A * .ĖPf^AK lfelNAK, • __

iib2Bri>nk Ava..’ ^vA’orfc N, Y.
I . I I ' >,■* IWI lll I I ~ m.IIi -. • ' v !.......

, Pa Ieškinį HVfigėrto. l’efro-*'Bartkaus, 
Įprfpš'Mią gyeiid'^ytoiif OKIo, dirlmr 
nežinau kur. Taip-gi paieškau drau
go Aleksniidm /VūltkėVIČląus. pivinir 
gyveno CTereifliule, Oliio; dabar nešt-Į 
nau kur. .Prašai abiejų litsišituktL 
Į ...VIKTORAS GUDAytCrA, 
h Wnrren Čt., ’ Bridgeport, Conn. 
i'- . .f’ ' «... ■ . V

t [jįSi

J

s

3

Rwiwm,węą NmftAfit 
LIETUVOS..ATSfcOVtBM 

F.J.KALINAUSKAS ' . .ADVOKATAS ? -
4J4 BroaWaY* 8,’ BdMo^ MAfta.’ 

. Tel, S. B.’ 441. , >
.Gyveniirto viųtn: '/ 

15 ANNArorjs S'L, Dotiohkster. 
.... . ^.CoimnbĮa dldn-J.________

■ ... J. . - ■ ■■■--

»•

e

X ;
* ■

n

} RANDA
# I lietų tfctyriiirtfr gydant. NĖRVlžEįk^ ‘ B’GLAiKl^^ Ir. SUPAI* 
®tilOTAS mite|W g*iy&9 DĖfeMrjk.■
IB M^ikaliBrtts JįajdfiąNuteikia ^taroiatoua^kurLRltf bfiUab w» *'
įVptėngia atlltH Ur *

fcni operaciją.:., t . - . I
M F ATSIilIžrir-AAtldėiiojimai, nesirūpinimai Ir neprttalkoint gydymai
■ yra pavojiiigi. Ateiki jei nori patyruBlo patarnavimo ir puikiai aptar* 

IIvuotOįSpėeijalta^ "
I Ofiiė Valandoe H A f TA DA0 IfflDAMEV NedėliomfcII ,9-ryte 11d « uftkl Anfio IHUnUntl 10 ryte jjį 2

■220 TREMONT ST., ■ ' BOSTON, MAS?.
■ ... - ■* ' Priešais Majestic Teatrą.

■ęA’^
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Visados buvo paprotys siųs Jtompanijos išparduoti visą tayorą-pasibaigus kiekvienam sezonui. Mūsų.siste- 
| mąyrafkad n^erlfdkj^itav^ąMyie^ sęzįnb^ kito nep^&S ld^ '̂ ; ■

f KitAs ypatingas išveizdi^ a na^ti^ kuriasjne^piWiiw5įuo
[kelių dirbtuvių, Jų tarpe.yra DresėmtŽuffh&mįWsį^.l^arai^a^dos. 

pačios rūšies kaip musiį^įumi parduodame ųž‘50 nuošimtį
Mes prašome visų mūsų patronų nepraleisti šios prbgos^if-gaūti ide^ Weacon iiiy &ood 6o’i. ^fČiųy^ ''

r. ____ . ■__________ ’___ '____ <. >. -S- t____ a- ,4
k 5000’ MASTŲ

DAILAUS PERKELIO 
10 c. mastas

ŽIURKŠTAMS GINGHAM
Labai geros rūšies. 

Vertės 19c.
.12| c. mastas ............

NAUJAS PAVASARINIS
. GINGHAMiM Puikios rūšies. Vėliausios mados. ' 

H \ _ Vertės 29c.
■ 19 c. mastas

i JAUNIEM AUDEKLAS
Tinkamas vaikučiams drapanom. 

32 coliiĮ pločio. . • 
Vertas 39c.

|; . 29 c, mastas ~~
KLETKUOTAŠ '

I . . j‘‘ •

RIPPELETE
Visose spalvose. -Tinkamas’ vaiku

čiams dreslukėms. .Vertas 39c.
25 ę. mastas -
PAKLODĖS ~

Raitytas ir Nebalt.vtąs.334 Jnąsfų 
pločhv Labai gerus rūšies.

- Vertės 98c. •
69 c. mastas
CRETONNE x j

Labai geras tankius. ' *?
Vertės ž>9<d . • g

25 c. mastas  i

t

«

♦. ’I

.' *€$&asr^drobinis. • *
CRASH ABRUSAĮ

■ Vettfei. 49c.
39 c. mastas ••,

DU. H. S. STONE
I ’ SkŽj.'
>399a TV. BROADWAY.
V3Ll»WriJil<>’’®' K iki 7 v. vate 1

lenkti u sesers Stanlnlytės Onos, ku
ri Išvyko iš Lietuvos J Grandą RapUls 
fr jokios žinios nesntelkė lkiŠloL Pra
šau atsiliepti »tr kitą pranešti apie Ją. 
Idilinis Staniulis Alcknajulrap. O-tas p, 
D. KA Vytenio pulkas 2-ra kiilkoHuai- 
tižių kuopa. Teik, armija. LITH
UANIA.

Piioue-MCenslngtou 5316.1 
Po pietų tiktai pagal sutarti, 

253$E. Arxi!:GKKNYAvie. ' i 
PHILADĖLPHIA, PA.

DR. E. G. KLIMAS
v

Lietuvis Gydytojas. I 
. PriEmimo Valandos : I

9-10 vai, rvte i r, <1-8 vai, vakare. Į

!

I 
i t

i ■ 

r 

* t

t.

fJ

Paloštam savo draugo Povilo Ttainei- 
klo, kilusio iš Valiuiiškią kalino. Pan
dėlio parapijos. Kauno, rėdybos. Pir- 
rrtlaus gyveno, (įtaigoje, o dabar ne
žinau kur. Ils pats,ar kas kitas nialo-. 
neikte man pranešt^ busi udčkingąs.

FkANK JANIŪNAS. ' 
1C7 IVitshington St., <taipl>rldge, Mass,'

1 '1 —".' ■ ■ ■ ■'- ‘ • - — -

į

.1
X : ■

KLETKUOTAS 
AUDF.Ki.AS

Nauja pavasarinė materija tinkama 
J dresėm. Vertas $1.19.

| ' 79 c. mastas
Į~'VILNONIS SĖKGS
| 50 coliu pločio. Nepaprastai geras. 
I, . Vartas §2.98 mastas,-
I $1.98mastas’

"36'C3LIŲ'vblL'LE
1 .. Labai geras rauktas.
I . Vertas 49c. s
I ' 25 c.* mastas '-

l

l

10,000 MASTŲ LONG i 
'^AUDEKLO

Angliškos labai geros rūšies* i 
Vertus 29e, ;-f I

■ 17 cLmastes .
. FLANELIS. . 

Raitas Dpmet.' Labai sunktis. 
Vertas 29e.

v

DR. F. MATULAITIS
' * ’ * tGydo Visokias. Ligas

iiiT,’ J < >Ė#pkifei* ĄKiVniAt. J 
t Valandos t l-rS. ir 7rr8 kC 
; ji ’Millfey. Street;
WORCESTER, MA8S-

SSSSs^^S

\
7

h'

I
Mykole BakŠaitf,. Kazyte Gapsys, 

•Ihijyte Dapkyte ir Ignace Dallyde mel
džiu .Tusų kaip brpilą. iš Vienos tgyy, 
nės, duokite žinoti motulei Anelei čes- 
■trieiĮėi: .' L’sis'IHfethftVi[ithrf WlMinokus.’ 
Nėra gyvenimo ba nėra pinigą, gelbė
kite Jei galite. ' . .

* Jonas česna.
, 'Adresas: .Tozef Kurylko dia/L čes- 
no J.ejmJ.sJ< I’ovtat , Ląncut Ttajlčta, 
polaud,. , . r

m JONO EV. . Bh.MAI^JNEfi 
im-STfis v&wytHQg Pensai. ’■

PIRM. — M. ŽIoba,
~539 E. 7-tli St., So. Boston, Mass. 

VICE-PIRM. — P. Tulelkis. .
130-Bowen St., Sq. Boston} Mass. 

tTlOT. RAST. — K. Lutais,
47 Vale St., So, Boston, Maės.

IN. RAST. — M. Karčiauskienėj
47 Vale St, So. Boston, Mass. 

CAViERIUS A. N(tudžtanas,
’G Vinfield St., So. Boston, Mass. 

iIAR\aLKA.— Steponas Navickas.
Draugija laiko susirinkimus kas 3- 

člą ne<aildlen[ kiekvieno 'mėnesio.

< Tel. So* Boston #23,.
Lietuvys Dantistas- < 

tsr. iL V.-dAšmr 
. (K&BparaviČiuą)..- J 

^taikingi perkėlė ofl«ą j» Mo.,^ 
425 BabApurAr, So. Boston, Mass. ' 

OfigpiVdlandok! '. ’' 
Nuo TO .iki 12:30’rytė lr, . T 

u i -RO—R |r R^U0 p m ;
'. *

/
«

' . .PRMOS ŽLESOŠ "H

DANTISTAS 
dr. t; reilųy 
.Dantys išthmkiąmlTL’ pripildo >.

mi visai foė škausnlo, su. gertame 
šiais prietaisais, su nauju Ištatlk ■

■ ma. • k
.. 469 Broadw/ly^

Soiįtk Boston/Mass. 
(Prie Dorchester St.) 

.VArAKiMia; Nmp’AV, r*, iki S.v- v^ 
Nepkuom: ’ iki

;fa- J' '
/** '*  Į^.

Dr. ĮstatasStankus 
i2iO5,M^|ii£^K 

Li«tUvii Dxktar*8 k CbirurgM.i a
Nuo R rito iki 5 po pieta ~

Vakarais, Ketverge Uuo tf iki»»Hį 
Nedailia IH 4 •

VYGIŲ BLĄNKETAI
Tedd.v. Beal\ • Vertės $1.19.

f: 79 ę,. xiž vieiią
LANGAMS UžOANGOS

Ge'rd$l rūšies nfusltao*
* ''Vertės'49e.' - > .

...j

. * -

»-♦ *

ti

i -i

■

*

šF. KĄzi^IERd R. K. DRAUGI josi 
• val!)ydos antrašai

■ so. boston, mass. _
PIRM. — JotiasKPranaitis, ,

524 ’e; Oth Sį\so. Bostod, Mat®. 
VICE-PIRM. — Vladas Paulaųškas,

136 Botven St, So/ Boston, Mass. 
PROT. įlA8T. -i V.tJ. Jakštas,

63 Telegraph StA Boston 27, Mitas- 
FIN. RAŠT. *- Juozis Juška;

Merycliff Acadenly
Arlinghton Helgtlis, Mass. . / 

IŽD. ’ Leonas švagždis, •, .
75 SUver St., So. Boston, Muša. 

IŽDO GLOBŠ.TAI — JAGrubinskas,
3 Jay St, So. BostTtfi^Mašs. k . . 

Antanas KmlUs, L ' .
284 _5th St., So. i Bostėn, Mass. 

MARŠALKA — Povilas ^aučka, ,
61 Story St, So. Boaton, Mass“.

■-♦

X

^RPO^IRUžDA^GALAi
■ ; Padaryti štv khfet‘tku- ‘
’. j' - Vertės 98e. *

■ 49 c, yž vieną. . )

.. .., SCMM UŽDANGOS ■ ‘'
’ padaryti ‘geros rūšies šoriui‘‘šud 
habartku apvadutai .Vertės

95 c, už porą -

BAUKŠLŽTOS .
UŽDANGOS

' Su. Apyadajs. . Vertės $1.08. x
' $1.39 už porą.

.kabartkuuždangos
,Padaryti, geru k«bnrtktl.

v Vertes $2,49. ;
$1.49 už porą 1
'.'il'-iiĮį1 IĮJI : l»> lllil .l I....... I įįiįiiiH—i»ta -

t*

v

1 masto pločio r
FLANELIS

Labai geras raukius dryžuotų; ;~ 
Laimi supkiis. Tortas ;29e. •#'

. 21 o. mastas . '
KIMONA FLANELIS

Labai, geras raukius figūruotų. * 
Labai, geros rūšies, -.

__________ '_3._ UĄ^ąsJ3age7^-..z..--A’ 
.22 c.‘mastas.-. .

SCRIM ^UŽDANGOS ,

. * Vertas Ilk-
10 c. mastas. ■

• r

DB. PAUL J. JAKMAUH 
(Jakimavičius) ' 1 509 KAST BROADWAY1 , i- TELEPHONE 502.-

MAZGOTĖS
Apvesti su užkabais. Vertės 29e.

- 19 c. nž vieną
e . TORIELK.V 

.ABRUSAM AUDEKLAS-
Geros .ritšfes.. NVertės 19c.

: 2 l&ęc..mastas v.
• ' ' 'BALTAS-

STALAMS DAMASK -
Mercerized-.fhiish, Vertės 98e.

* *59 c, mastas t
< ■^A®ta;DĄMA^£l L.
Raudonais ir mėlynais -figąntis. 4 
tvirtos, spalvos. Vertės $1.194 ..
7 ' . 95 c. mastas , ;
< .STALTIESES

- PnUarytas geros:*bftninsh.» ; .
, tverus rarihius. ^Vertes $2.49. (.

LOVOMSPAKLODĖS
,Piinns>niiert>s. Gražiai apvesta.- 

: - # Vėl'tėš $2.98.-,
. ,$2.25 u5, vieną .

'UŽVALKALAI '
Labai sunRUs, Vertės 49e.._
c ■. 29 c' mastas . ■'

PADUŠKOM UŽVAKALAI
Getas-.tušieu hovelno.

. -.- 42N&L Vertės 89c,
~ ^ /-SG c^mastas- r—?—

“i^oMrtjgLobsS-^ - 
72X90. '■ IrabaP jg’tos'1 bhvelnos. * 

„ Vertės\$L89r;
■ 98 it. nS viena . . . i 

: COLONIAL PAKLODES' - 
7* ;9oxto&' Labai diitelėH mieroš.
, ‘ ... Vertės $2.49. > - ■

$1,98® vaea? <

■TURkšKl”XBRUSAI~
nėlyuiii apvesta.

Liihat didelį inferos. Vertės 49e,
' 39 c* už vieną

••ta

Į PADUŠKOMT
p r UŽVALKALAI

Absoliutiškai geriausias bovehias 
. užvalkalams, trumpi, '

[ ‘ Vertės 49e.
|", 35c. mastas /
NEB^LTYTAS’ ”' " "

AUDEKLAS 
f Geras sunkus bolvelnas. Masto 

pločio. Vertas 19c.
Į . 12J e. mąstąs-

TURKIŠKI ABRUSAr''\
I Labai geros rūšies. ■' Veytėk 20c< *
Į • 12| c. už vieną *
Į„ .ą... ■

; IWtItĮ Tl I J.. JlIJEiJD

i

, HŲCK ABRUSAr
,Raudoniais apvadais 

‘/Didelės mietas. Vertės 25c.
užvieti^ 

•"■'TStoRm'oBĖipM.'■'- r 
yisų spalvų/'Tinkhm^ upatiuėni.

• jltapanmus. VėrtW 29c.; • •
f - 17tc, mastas
• . r..1 \ ? . . ' - . t. ., - ■. > ‘ 1

STALAMS KLIJONKĖ 
Firmos Rūšies. . 
39 c; mastas 4 

bląnkEtai
t)Mi>Ws' mlėn«.1 VertlK M.-ti, ; 

$1,98 įlį įioTįi ,

l

BOVELNOS LAKŠTUOSE
., Labui Geros Rūšies. >

: blanketas audeklas
* 3d^cA>iių pločio. Geros- rąšles, 

: . ' Vertės 25c. ’
. ‘ . 15mastas >

* * . u ’ * •

i1 Draugijos antrašas rei
. SGOBroadtvtiy, Sq. 1 oston, Mass. 

praųgygtėį susirinkimą

tale -

•Ii lnikoird kas 
antrą nedėldlenj mėnesio 1-ą vai. po

* — - - ' ' >—

Boston, Maso,

Tel. So.Bo«ton W 
DR. JOHN JhcftONNBU M. > 
Galima 'ftiiikalbčti ir KetuviUMiK

, OrrisoVjllamdos: 
Rytais Ik 9 f<L

Po pietų 1 Iki S vai. - 
■ Vakarais mm C iki 94 

536 Broudvray, S. Boston

«G>

pietą Bažnytinėj salėj ant .5 gU So,

. . „X—------- į^-
EAIbMlĖIOS ŠIRDIES V. JĖZAUS

DR-JOS VAKDYROSlADRŪSAį
SO, BOSTON, įfA&S. 

WR*M. Antanas Kmltis. -
234 ,FI«h St., Bosfton 27, Mass. 

** JftMzns Knyoiina^
63 Oold- St», Uostui 27, klase. 

PROT. RAST- — Vinco t ‘ Vaikšnorlus, 
.178 Bolton St, Bwton jžt, Masą. 
RA&T, -^Prnuns Sinkevičius, 
132 Bmvea Sfc, BoĮtiin 27, Mass. 

KASII3IUUS — ITmgta kaftevtčlua,
174 Bolton St, BoAoų 27. Mmta,

¥

<

\

iit k... ^iSTueio Dtt-jos. vAi* 
DYBOS
PIRM. — Motlejua Verseckas,

‘ 41 Gatės St„ So. Boaton, Mass. 
VICE-PIRM. Juosna RįiOkne, 
.. 140 W, 6tll Btų So. Bontoh, Maxn>
PROT. RAįT, *-* Antantm'MotHnuM 

450 Ė. ttii St, So. Boston, Mm 
FIN. RAšT. *-• Junona Kmlltaiakusį 

20& Jfi. Cottage St.* Doreheater. 
KASIERIUS — AndrieJus’Maneckas, 

140 AV, 6th BU Boston. Mm 
MARŠALKA Antanas Gruodi*.

150 Bofjii St. So, Boston, Mm*.
U. D. K 'Kelątaaū dr-ja įniko mėn«- 

Mlnlus susirinkimus kns pirmą W 
dieni kwdW miMFto M No, 
ivnbhlngtan Bt, Boirtro, Masa. <Hą y, 
vakare. Ateidami dmuRO ir iwų na
rių nu anvlm ntMvonkit: pr> mwų <U* 
jnn’pšMW» ? >

i

:on 27, Mass. 
Kaypilhns, •\

t

1

r.

■»,
VIK. RA&T, —UbTinns Sinkevičius,

IR ĮVAIRŪS

j- ’»

! I
*
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-
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-Ač t

VEUAVOS IR ĮVAIRŪS 
- ŽENKLAI.

JArtįstiĮSkų mūsų darbų to 
dija tikstanšai draugiją.. ,

M, A. Norkūnas, 
, 1Ū FiMUMĄt Št, 

t . i L&vrąnce M&m,

MARŠATtRA —■ Ptanto lį Vįiua,
405 K 7-th SU Boslj jtftta.

fcualrlnklnuU laikomi l| |ą IMS
|(lWenĮ kiekvieno mčnt'^ h- »o
įletų. Rv. Velta. Biižnyil| fcjr'Bb,
Boston, Maaie ' H

’ • • A
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