
4T

4

y*

l

1

/ ' .

l

V

*'

z

v
i

t

v

ToblliM! tad tftetritaM imder per* 
■iii (N®. BM) astforiatd by th* Act of 
Octolnr < 1«17. oš flH at tba Poat 
onicv ar Bomon^ mum. My vtUtit ef 
the Itavldent, A. St.Bwrleaon, Port* 
nmstt»r Geiiėrah” s : :
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Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Špieskitės į vieniu-' 
tūlę darbo žmonių oręigiita- 

, -eijų Amerikoje •— Lietuvių
Darbininkų Sųjungų (s K į

Organas Amerikos Lietavfcj j 
Kr K. švento Juozapo 

Darbininkų Sų-goa 

-;‘DAB®ININKAS’’ 
f, Kiša

UTARNIItKAIS. KirrVFjmAlR ftl u 
SUHATOMIS, ' 

UžrubGiyJ i*tsnii.,,,....,,.((.,l5.w 
TtoHtw Ir apylhyl45J<niotaiua.’,..$54M)

..' -. ■ .. ' . » 
d i ■•'■ ♦J3)axbioi^ta,, ,p
W W, nroiuhvny, Uostoji 27, Masu, 7 *.
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TTTARNIKKAH,
L..*-., .r ..........

■UžKMfiįT^USĄ. 1

I
PRIEŠ ŠILTINU KOVA 

• BALTIKOJK
1 <■ .

KorfmUūmppIrT. — Ru- 
- aijos bolševikai ir turkai

baigia užimti visą' Gruziją 
. (Georgijų). Jau užėmė Tif-

# įsą, tos respublikos .sostinę. 
I Gruzijoj vmausybe pabėgo 
y į Kutaisų.. Bolševikai taiso

ant. Juodųjų jūrių laivus 
A kad tiaimti Botiiiua.

-s ••*•....
». ■* m -i i ■ --r

* . —Naujai iš
rinktasis Suv. Valstijų pre-. 
$idėhta< Harding jau esąs- 

' pąsirinkes Herbert Hogv^f 
' ’ komercijos sekretoriumi, ' p 
"^VĖluglies valstybiniu sekreto-

, riumi.
i-' ,---------  2?_. u . ..

’ ATŠAU KS ARMIJĄ-IŠ 
VOKIETIJOS.“

■ r" r ■ X •

Pffryžh^. — Iš diplomati- 
> ., nių pasitikėtiūų šaltinių su-

žinota, kad nevėliau, kaip 
gegužio 1 d. š. m. Amerikos

• okųpavhiė armija bus "at- 
; šaukta iŠ Vokietijos. Spėja- 
4 -įia* kad iki to laiko AmerL-

aa-R-'buš^padttrrtis ’
. Ttiėtija taikos ‘^.jiarfĮ atski

rai nuo ali jautų: / .

TŠSIGELBEJO. .
v

v Mineapoli k. minu, — Paš-
f tįuis orlaivis sugedo kele- 

' - y kianti juo 3.0001 pėdų aug-. 
štumaje. Orlaivininkūs grie- 

'■ -bosi skiečio ir šoko iš orlai
vio. Sveikas pasiekė žemę. 
Orlaivis, kritęs visai sueitie
v 
zo*. ,

•'g«^EP0ZlTAI PAŠTUOSE

- . Per sausio menesi s. m.
. /Suv. Valstijų paštuose de- 

' jpozituota ,$250.000. Iš viso 
. .,„,vaiiUl.d..SiLY.;Valstijų paš- 
> ■ tuose depozituota buvo 

x$m05^000. <
* iM’/šfedo mėnesį šiuose 

į jnueštiiose paštų 1 depozitai 
. ■ bmą ^daugiau kai’p $20.000:

»
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-t; 1. Taceiuti, Wash. ,$251,958 ’
. 2. Sritie. iva$h. 112.960

3. Aberdeeni Wash. 112.960
4. Kaušas l’ity. Mi>, 58.814
5. Rostor, llliss. 53.509
0. eirtslntrgh. ui*. 51,729
T. Pdi'tlntid. Orė-. • ,38.597
S. Ij>.< Angeles. Calif.
9. TiiloiitfMvn. Psi. ' .

3S.50S
34.359

10r Dpuvėj". l ’olo. 3T.963
11. VMitraUft*. IVasli.
12. Clr&t.Fftlis. Mont.

21.967
20,740

. . Pa§tų depozitoriams svar
bu bus žinoti, jog. depozitai 

z „ gali būti perkeliami iš vieno 
miesto j kitąj Jų nereikia 
išimti perkeliant, nuošim
čiai neprapuls, nebus nei jo- 

. Mybkitoldų iškasėtų.
Apie perkėpmų pinigij iš 

vjemimiesto pašto kitan pa
aiškina paštuose.

‘ Sekanei uose. ^paštuose de-
pozitų yra virš mūl i jono do
lerių: \

1. N<»w Yoi-k, N. t, $49,109,089
2. 'Brookl-yu, N. Yi 13,522.409

(‘hh’iigo. UI. { 8.012.6S9
4. Boston. Muss. ’ t ; 4.188,191 
•h Fltlsbiygli, l*n, l * 
a Peti’oit; Mtrlk į 
T.UUiIliHtelphlu. f’if/
5. XWju«k, S’. ,f.
9. PorthuKŪ Ore. 

t<h KiltlHiis .iHtj', Mį». 
1't įfanltle. .VVttHr.

; 12. Mlttfaiilcro, AVb 
I8» eteivlnmt phio j 
14, ^Iterihuit iViistr, 
15* Sukt r*ottiN, M

ttfV

r
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Baily Telegrafas _____
■tūlųjų laikraščių Londone 
aprašo gręsiančių šiltine*'ę- 
pideniiją jlaltjkus provinei- ‘ 
joje šių žiemą* .■,*.’

Penki šimtai vaikų, , mote- 
npir vyrų perėjo Rusijos 
rubežiij Reščito link giĮžda- 
*nn savo Tėvynėn. Jie buvo 
pirmieji paliuosuoti iš ne
laisvės pagal sutartį ’ tarp 
►Sovietinės Rusijos ir Lietu
vos, T<ad Į du metus laiko 
300,00(1 nelaisvininkų būtų 
palįupsuojami. ’

Kadangi Sovietinėje Ru
sijoje nuo krašto iki krašto 
.šiltine plačiai išsiplėtojusi 
labai svarbu yra prižiūrėji
mus grįžtančių iielaisviiiin- 
kų, idant Latvijon ligos ge
malus .nepanieštų.

Todėl kada trūki s iva ži uo- 
ja į Reščitą,- visi keliaunin
kai priverstinai turi eiti i 
tam tikraLpastatvtas.abazaš 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus. Šiuose abazuose pir
miausia • atskirianti vyrai 
nuo motęin, ir vaikai t/nuo 
mergaičių' Jada visi vedami 
jii paskirtoj vietoj, kur vi
siškai '■ apnuoginami ir visi 
drabužiai t paprastai' sku- 

■‘duriai ar skarmalai) sanita
rinės .komisijos darbininkų 
paimami ir nelaisvininkai 
Varomi maudynėsua,- kur 
šiltai po priežiūra ir pagal 
gydytojų sanitarius nurody
mus visi išmaudonū ir kaip- 
galint- briidas naikinamas* 
tada visiems suteikiama vys
ti drabužiai ir vilnoniai ap
dangalai. Po . penkių dienų 
kvarantinos. nelaisvtmukai 

. jeigu tvirtai atrodo,, išlei- 
, džiami pasaulin.

Kvarantinos abazuose*’ 
į [randasi 18 bud inkų, viskas 
t (saugiai ir tvirtai aptvertą, 

įėjima ir išėjinū^tietos nuo
lat saugojamos kad . neiš
trūktų pirm laiko ligoniai. 
Amerikos Raudonasis Kry
žius praneša, -kad kas para 
apie 500 žmonių išleidžųuni 
per šiuos vartus visiškai 
sveiki ir' be jokių ligos ge
malų. ‘

Tokias stotis turint. įvai
riose rubežių stotvsa.gal ir 
pasisektų Šiek tiek šiltinę 
sumažinti, (bet angailestau-* 
jamas dalykas kad tokių sto-

PR. VIRAKAS RAŠO:
Sveikinu visus, 4 . liukeda* 

njas viso labo. ■ Aš iš ameri
kiečių jau gavau iŠ viso.>. 

alitfiifrti J. Oižaiisko,

P* Alenas iš Retnmm. Kažin ar 
ginu niekas nei-ąšė ar. kur 
laiškai dįftgsta. Aš .iš sayo. 
pusės jums visiems . rašiau 
po keletą įvairiais reikalais 
laiškų, bet atsakymu iŠ nie
kur nesulaukdamas pradė
jau ir aš tingėt rašinėti.'.

Pas mus naujienų-dabar 
laip kaip, ir norą, Seimas 
posėdžiauja plenume. ....... 
nielui Lietuva ■ ’ ' j
Vieni nori kariuomenę di
dini. kiti mažinti.. sako ’ 
kio pavojaus nešą. *. *

judina, išsnnankšfina, 
jisaHr modaliai tampa MII) 
resnis, Tik viskas turi būti' 
Sara tikrame laipsnyje, ^pa
vestą senesniųjų ktmtvolėi, o 
rodosi kad taip“ beįit dauge
lyje vietų Lietuvoje •ir-'yta 
daroma. » . .

, L.’ ITekčbos 'Ben’droyęš 
.reikalai einą*-gerai* Tomis 
.diėpomis. ati^ėiigiiuneųiaują 
liniją susisiekimo automobi-

®Vcna Jurbarke;

su pašto valdyba apie įšve- 
^bjiina. > pastos antomohi- 
Jiąis, Gal .b* susikalbėsime. 

Ar • jam ^DaBiitunkas^.
persikrausto į savi) namą f,
- '^Darbinniko’*r ne visus 
numerius gauname, bet eiu 
ropiečfų^siipratimu perdaug 
jame korespondenci jelių pri
kimšta. ,. / ,-

* Kaip pįRonnnum parvk- cijos premjeras dalyvauti a- 
žiuos, tai gal turėsiu ant ’” ’ " ‘ ’

4 - - - - I

.AI’lllHJEžIAVO
■ ATEIVY8TE, •

V
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Lietu voj®wpąteiiki,ntus. * 
Galutiš t )m laimlaskųtyfc 
lą ,Ma !p<>lėje steigti* ’

Safraąfmas vedą' JCiumę 
Liet_ į- B-vė*s krautuvę*

So» BAtonieto Pėtrans-
■ kieno —-'...... , ____

Briglitoiifetfe' - Baužiti’šfcsi 
žada giiirį Anieriką. .

T * Dar ikusinl Šalčių nebuvo 
ir ’ siįegŽ <nėra.Komunas 
buvo susmįęsį bet iif vėl Lš- 
varK-- ■ J / ’ '

Žmonūf gyvulius gano po 
llUlkllS; -

Trijų. '• KaraBų ■yfemįe 
Su * ^nmvu Maidjampoleje, Jąi 

bpbnrUnJaĮ^čtuit’ .uMgįms. iŠ. ktžny-/ 
k tur-siu

.......... -ki-kP* 'y-daa&ij ras.- i. d" Franci- 

merginos lankia kareivių ne U(‘^i& 

demobilizacijos, bet vargu 
begu taip greitai susilauks..-.

Tavpsroviniai ginčai lyg 
aprimę.... mat dar į seimą 
rinkimai toli... : : ’•

Girdėt kad nauja misijsrį 
Ameriką greitai išvažiuo
sianti, būk- tai-p. Čamec- 
kisĄkrikšč. denk) ir Rozen- 

būkjai buvę manvta siųsti, 
bet j jisai dabar filozofiją ' 
studijuojąs^ o kiti, sako būk 
tai jis vėl būsiąs išrinktas,, 
prezidentu.

Želigovsįcjo' ' kariuomenę 
būk tai šerių Kando spelfli-' 
liautai,' o maištų vežu ' su 
valdžios leidimais. Ar tas ’ 
daroma “ ai’ ne aš; nežinau, 
bet kati, mkpii'a ir druska ra- 
^foiiais iš Katino i Vilnią ve
dami tfrf'tfM faktas neąžąin- 
eij<''m<™ d^4/i'(inantuo- 
jtt-' • ' . o

.(Jei maistas,iš Lietuvos- 
•gabenamas Želigovskio oku
pantam’ Vilnium tai nereiš
kia, kad jis tektų tai saikiu. 
Į)arb,)

Raudonųjų nuišiamits su
kilimas jau užgniaužtas. 
Rasta daug sprogstamos me
džiagos, granatų, ginklų, 
kolševistiues įteratūros ir 
būk taUikrus pienus visos 
akcijos... Dabar jau vėl 
Kaune ramiu.. . .. •

Elijus mokinasi Jka^o mo
kykloje, bet sako,’5 kad jau 
juos.paleisią dėlto kad kdras 
baigiaš. . x .

Kaupai „sveiki. ‘Aleksa 
tveria Kaune kriaučių ben
drovę. * Česiiulis žada grįžti 
į Ameriką. Mastaūskas būk 
tai tveriąs kokį ameilkoniš- 
kų firmų banką. 

■ ‘ DuseitičiuB1 dirbąLatvi- 
joje, Rygoje prie komisijos 
nustątvmo Lietuvos Latvi
jos nibežių* ' .y x

> Karužą dirba banko ‘ rei
kalais ir Atstatyme) Bendro
vės ‘ bendro vėlės orgahizuo- 
3a- , *’ -..L--'
. „ Milius turbūt ’ paliuostio- 
tas iš tėvynes gmrėjų eilių— 
sjflcajmk esį jų tenai per
daug. z‘ , -

Mz Mažeika parvažiavo, 
mano verstis paukščiu ^pri1- 
kybą* ' Dabar išvažia’vo na
mo apie Kodabpiis, . • • 

proteinas is Argentinos 
parvažiąvoyr išvažiavo na- 
nlo i Stakįuis. ’

Vatiukonis buvo. Kaune, 
dabar išvažiavo į Biržus, ’Jis 
turėt siisįlyirtn su ITekvbos 
Rankoj vedėjais, 
peikia labai i

<A WA ¥ T
. .1 * /

\r. Ait ..........

. WBII)INS PAR
yi)eir<dtf — Ro
dirbtuvėse dirba 10.000 da 
Minkiy Pasfcibė> kad tiui 
priims dak-4,00(I Tie 
darbininkai padifbsuj .2. 
antbriiobiRp kašdfen JR* 
dirbtuvės .uždo^nii| •< 
džm 23 d, dirbo 
biidnlvip Dabar piiĮpia 
vedusius darbrmnktts,
- ■-.<— ...'. Vy-....Ą.

ATPIGIW

TjftimjiM?,- O
tosios anglys būdavo po $1 
tona. v Dabar parduodamii 
p(n$17M

MATONS VOKIEČIŲ 
VAIKDS. ■

Šiemet Amerikos labdar 
:be maitinama 700,000 Vo 
kietjos vaikų. Jie bus iriai 
tiriami iki rugpj, 1 d. š. nu 

f IIIEGAAIOJI LIGA,
■ . •. ~ ' r

Vmr Fmjf^Sveikatosde* 
puriamentas skelbia, kad 115 
naujų miegamąja liga. apsirS 
gĮnaų užrekordiidta. Išvi 
u rid N aujų Alėtų tadiga 'uįRĮĮ 
sirgo 203, o’tnire 53,

. ___ __ _ , . y

Plymoutdi. —_Drt a^Mrgd
mipgamaja liga. ’ .

y- - .: - ' .

* IFm7$$fbu< ■*’“7 Benatąs 
perleido atei vysteš ųpmbe- 
šlavimo biįių* yra .tiltimą- 
sijcad .atstovų bnjas_pertėi}y 
tą bi liir ir jis jheis galėn 
•wMrt <L Ttąmiįitiu- 
mi Įvedama tas, k^d neįleis
ti per metus 'ateivių daų; 
giap/faiip bOŪJlOOasmenų:

Vienna, Austrija.—Ame
rikoj Labdarybe čion maiti-' 
narna 300.000 vaikiu ’ \

Loiidon. Atvykp .Fraų- 

, Ii ją ntų koii lerenci j aŲprąsi ■- 

jos premieras pasako,.' kad 
alijantij konferencija galė
sianti sutikti peržiūrėti Ver
ki eti jas. pa si ū iy m us.

Albtutifa N. i- “ Streįk- 
ląiižiai važtavii^strytkariąis’ 
nežiūrint į didelius piisty- 
n.įsu. R i ąušes apstiubežiaVę 
tm\ Tmd dvie jų stry tkąrių 
langai dmvo išdaužyti.

: ■ Manclrester, -Anglija. ■— 
Sudegė .14 f aram. Spėjama,' 
jog' tai t padegimai airiu ker- 
štiliinkų/* Tokie padegimai 
atsitiko jau ne pirmu kartu.

t ■< •—————_■ •
Hhnutrck, AL D. -U Atsi

darė valstijinis haVikas su 
savo 53 šakomis įvairiuose 
valstijos apskrieiuose.. Mo
kos $Vį nuoš. Tai pirmi šios 
rūšies bankai Suvienytose 
Valstijose. .

I-1

rašysiu 4 ‘ Darbiu inkui ’’ apy
saka apie viso karo audras 
ir baisenybes Lietuvoje. Me-. 
džiagos turiu labai daug ir 
tokios, kuri niekinio nejudim 
ta* Būtų labai žingėidus' ir 
indomus. pasiskaityti kiek
vienam amerikiečiui dalykė- 
llš.. ovgal net i r ^dalykas.. > 
bfit~T^iiriu’iaik<>’ kada rašytr: 
Turiu perdaug darbo bęnd-

Esu sveikas* Penkias iie- 
šimts. metų' nesirgau,: gal. 
Dievas duos* kad ir toliaus 
nęsirgsiu. O kob sveikas 
Lietuvoje darbininkas dar 
ųe ^vienas iŠ bado nemirė, 
Darbo kaip^žiftote aš nei jo- 
kjo nebylu, ’• kas’ pakliūva 
po-ranka tą dirbu, dėlto ir į . 
ateiti drąsiai žiūriu... Kaip 
pamatysiu, kad 1(T valandų 
dirbdamas negaliu pragy
venti, tai dirbsiu 12 valan
dų ir T4.

Kųrie-ųori grįžt į Lietuvą 
tegul; ąpsiskąitliuoja gerai 
su dtišen-uiml ir su ‘sveikata^ 
nes šia darbo begalės ir pi
nigus tai-pjš kišeuiaus.lupa' 
kaip su kaušu, semia. .() be 
pinigų,'ir«*dar amerikieti, tai 
skaito taip kaip it' ny žmo7 
gumi. /

y * • * «— • ‘ t 1 • ■ .

I AIKRAšclAI Iš 
LIETUVOS.

J*-

;**
/.*>•.. ' x

Murijątooįeje' .- žmonių; 
bažttyMajftįsikijp^mį kaip 
silkes stimhfje* Alatyt, kad 
tenai žipemes ne, bedieviai, 
nprš .ba^čia viduryje it 
n(męrkax,p ą.tįod(), bet iš lau
ko daili. .§tiestąs<nu*o kąru' 
nenukeiĮtiįjęs*' Žmones “ny=- 
nuskįrę oį&ip ktirie net fr- 
pevdSug^įmišką-i įšmpūošę;; -ravėję- 

* -vtšos. Esu s'i 
’ Į nrokės^eina žemvn. Uždar

biai permaži. tai darbo žmo
nelėms pragyvenimas sun
kus, — daug sunkesnis negu' 
kad Amerikoje* ’
- įnmuvoje ūkininkams tai 
rojus, ypač tiėm*s kurie per
darą nemiengti ir kurie tūri 
savų darbininkų užtektinai. 
Už\yiską lupa gyvų pinigų 
glėbiais. Bako, kad kaip ku
rie nežiną net kur-.jUos dėti. 
O kiti net'kvailystes -tiarą: 
mėsą kad.nelabai brangi, tai 
sti. ja kiaules šerią*.; O jau 
degtinę tai maukia kaip ver
šiai.. . .Jau' ūkininkai net ir 
į koniakiis, moderas^ jšampa-' 
mis- įpratę... ir pažįstą tų 
svaigalų rūšis ir. markes... 
Tkininkaitės brilijautus' ne
šioja..-, kurie ne visuomet 
pritinka. Kartais tarp at- 
.tod&sitibriljautais kaip ka
lakutas atsiprašant- su... 
snargliu... Žinoma, ne vi
sos tokios, bet yra visokių, 
; Audimus! dabar > audžia 

daugiausia -namieje) -Vokiš
ką manufakturlt perka bied- 
nesni. o nltininlmi jerperka 
ki'ominins, tai hūthufį ieško 
Anglijos prekių. . Sako, kad 

. ir brangios* Vbėt ‘geresnės
ir.., .gražesnės. - 

Siainū^minkai patyš dir
ba muilą* smakų 'odas išdim; 
binėja ir tt.

. Ainatiimkų pragyvenimas 
neblogiausias/rmįpąjvad'už’ 
dirba gana daug, bet kąd pa
lygini su produktų kaino
mis, tai pasirodo, kad dabar) 

; amą.tuinkaj uždirba tik tra
čią* dalį to ką uždirbdavo 
prieš:karą* “ ' ) ; g““
. Rpidėmijų jokių dabar* 
Lietuvoje nėra, ■ serga ir 
įniršta kur nekur po vieiią 
žmogų taip kaip ir visuomet 
būdavo* 1 . ;/

Sako, kad jaunimo .mdrią- 
lis'stoviš esąs blogesnis, negu 
kad buvo prieš' kurą.' bet aš 
tam ne visai tikiu iv man ro
dos kad turiu tani Biimato#» 
‘ Tiesa, daba Tiiniąs
daigiaubruzdąi loši
žaidžią, bet tas tat ne ištvii*- diT Lenktjut paramų' ar ji

V

GAIBRAS. TT
-• Z-.. 'I/'- t

ProidMtcK 
kandų sandelis sudegė. Kun-*4 
stoTių.už $50,000.' SandėlūT1 
buvo’ medn\is. trijų lįibų

MIEGOJO 15 DIENU. ■ 
/ _____ ^..1 T ' •”■

ScMntoii, . P(i.
Lacap.ria miegojusi 15 di$ 
nu nubudo. Daktarai ban- 

. dė ją atgaMnju betjie-na 
su- vaikais mažiau 14 m. am-^^ekmiu/ Nubudusi savaitė 
žinus kasmėt būna 20.000, ‘ff jaučiasi sveika. 
--.y -Į—-—

A CZ * kuodidžiausiame pasmnkinie/ .kuip 

dvasiško, taip ir sviebsko tutimd 
-'■■" '.." -.'H "j;   j. "I ~    |

iš įvairią'mokslo šakį, išleistas Lietuvoje ir. užrubežyje^

•. galima gauti tik

Vieninteliai Dabar Didžiausiame' Visoj Lietuvoj“
- . i- ' * . . .

■ v C E N .T k A L J KI AAkB/ !

■ šv. kąziweęq,dmMdoš
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DAR TURIME KARIŲ 
KALBKDORIŲ* ,

Dar ne visi Karių Kalen- 
rloriai 1921 metams išpar- 
duqtv, Issirašykltę tą* ka- 
mis .atėjo , KaUĄo ‘tiDai'hi- 
ninkasM sausio ? 30 d. ir 
“LaistėJ< sausio 25, 2tk 2t. 
:ti* 2‘8dienų, “Talka*% sausio 
25. Išsii'ašykite'iiž kiek no
rite* .... .

U'- DARBO : 
y KONTEEREM.’W'A. '
Tru*s7iū///foą, *— Ketyerge 

' prasidės Amerikos-. Darbo- 
Federacijos prez. Gotu perso 
sušauktoji konf^reųeijn* Tai 
bus viena švąrlmusin konfe
rencijų "tos. organizacijos is
torijoj.. .Bus svarstyta ne
darbu klausimas i r kapita
listų kova prieš-ųnijas, *

Paryžiui Nors lenkų 
-francūzų . sutartis e mTa- 
skelbtav bft yna daroma iš- 
Vvąilą, kąfl’T'rancijū pasiža- *

*
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čių mažaį randasi. Kaip 
kuriose vietose ir gan sau
giai prižiūrima^ bet .Į^i^lvi- 
tosę vietose užleis Rusijos^ 
nelaisvininkų pargrįžtančių' i 
padėjinppsvis-gi rasis progų 
šiltines plafeumuisi. Bū
tinai reikalhigos tokios pat 
ktotys' ant rubežiaus tįirp 
Rusijos ir Estonijos ir Suo
mi j os. Amerikos?1 R audįma- 
sis‘ Kryžius pagal išgalę Tu- 
pinsis šiViomi ir jeigu kur 
dalykų? liksis apleistas, tai 
vien JUy iš priežasties lėšų 
neturėjimo, nes užlaikyti 
tokias stotis yra gan didelis 
kaštas. '
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Tuose' visuose UigfrynuoSę pfiTshhiWn. .taip-gi tador^iirti Ivalriotit 
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I^Eįjnętt bouih ijoMton’e ntarnlnkate, 
MnMMtali Iv Kubntotnla. Beldžia Am. 

Rtxo Katamjuj St. JudcuMi 
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‘pyreitanie TUHneTyjč iudė- 
■pfanrę M Mirako atrąipsnyįjv 
■riš Lietuvos matosi perdėji- 
■Tįutt ir prieštaravimų. Fii£ 
Į ymmuHM apie varžymus?' 

kad-htdšc*
■ yįįtui ruošėsi' prie sukilimo
■ sausinM5-23 ne juokais ir 
K kad -“būta' pavojaus, ne- 
■įmenkoj’ o tvirtina,- kad’ peV- 
Į^dang ■varomų. Tad už tuos 
■įvaržynuts, negalima Lietu- 
■mis valdžios kaltinti arba 
Patekti, tKųemet pas slap- 
jr? tupsins naminius priešiniu- 
fc »įtiš Irandama ir kurstančios 
E*' nuversti valdžią literatūros

ir bombų ir dinamito, tai- 
’\?2valdžią reikėtų nupeikti, jei 

^ūikytų palaidas vadžias.
' JŽinoma varžymai paliečia ir 

nekaltus, ištikimus 
iJliečius^ bet juk tas niekur 
neišvengti. Taigi E. Vira- 

Įįkąs, mums rodosi, perdeda 
tąsydamas apie perdidelius 
’Ligtuvoj e va ržymus. • 

. Apie darbininku pa<letį 
’ašydanias F. Vi raka* nats 
aiu prieštarauja. Jiems e- 
ą labai blogai, o vėl užreiš- 

rkiav kad kumečių nei ovel- 
r ’uurs negali išvaryti, ir ponas 
fcydįuarįją tu ry du< >t i a r. j is 
apdirbą ar ne. čia. jau dau- 

’ ^gįąu.duota, negu bolševikai 
N^ąČa. Nedirbi, o niekas ne- 
^gdli išvaryti ir dar turi or- 
įuiariją duoti. Gal miestų 

arbininkams beda ! Jei iš
tikiu taip. tai kodėl neleis
ią'jiems i dvarus ir apskri
tai T sodžius, kur ūkininkai 

'veršiena kiaules šeria. Be a- 
į Be jenės ji ems reikia darbi- 

įtinku, kuomet tiek jam ui 
?.wra ištraukta i karinome- 4»t ■ e <■ *

apie

25 lapkričio W2O m.

r— Kur trumpa, ten trūks
ta,—sako mūs patarle* Taip, 
ypač mumnlĮetirriams tai vi
sur tpiiksta/ vis. kur nors už
kliūva. Ak, > kad ir ' mūs 
kovos d<4 .nepriklausomybės. 
Nepriklausomybe I Ar mes 
jus kam‘pavydim i 'Prancū
zai nepiiidausomb gerai; 
švedai nepriklausomi; švei
carai, serbai nepriklausomu 
—- ir .teesti nepriklausomi. 
.Man *h* visiems lietuviams 
net'labai rnalomr išgii^tų 
kad kuri tauta pašiliubsuojū 
iš kitų priespaudos, lies 
dŽTaugiamės tuo xkai- 
vaikai ir sii ašaromis sveiki
name tokios laimes sulauku
sių.. Mes net žydams nepri- 
įl ausi unvbes nepa vydiin. Tn- 
tli rba tautos darbą,! krekvie- 
i m sa\ūf būdu, tliomeF ir
pats darbas bus’ gražesnis, 
nes bus įvairesnis. ‘ *Tik 
mums lietuviams tos nepri-- 
klausonjybės. daugelis gaili. 
Pramanytu, tai, rodos, mus 
sumhūlžmtti, iš gyvųjų tau
tų eiles mus išbrauktų. Tu
rėjome gintis nuo bolševikų, 
'išvarėme vokiečius ir dar iie 
galas. — Mums nepriklaųso- 
mvbes pavvdi ir lenkai: tie 
lenkai, kurie patys taip ne
seniai buvo trijų valstybių 
spaudžiami ir kurie visam 
pasauliui skundėsi dėl savo 
vargų, dabar didžiausi mūs 
rados priešai.

— Pasiduoki! gerumu ! — 
jie mums sako. — jei ne. gin-. 
kln jus pavergsim.—

Su bolševikais taiką pada
rėm. <u vokiečiais irgi ge
ru mu gyvenam, • tik lenkai 
trempia ligšiol mūs 'žemę, 
!'(‘t ištinę mūs paėmę lai- 
lyt. Sakosi dar ir žemaičius 
paimsią. Tik nebus, lenke, 
kaip tu nori! Ne tam tūks
tančiai mūs bernelių žagrę 
ir dalgę namie palikę ūiiie 
karde, kad tau vergautū- 
uiūm! Jei mūs bus perina
ma. susi rinks dar pulkų pul
kai ir tėvynę vistįk apgin
sim. Jūs gi tėveliai,,jūs se
selės ir. broleliai, kurie na
mie nasiliekate, tą mūsų ne- 
priklausomybę savo širdyse 
nuginkite'.

n. — ..
RENGKITĖS PRIE 
LIETUVIU DIENOS.

L Šv. Kazimiero dieiurikovo 
^ketvirtoji jau netoli. Toji 
diena pagal nutarimą Chiea- 
" M Seimo 1914 m. yra Lie- 
urių Diena. Kasmet i i ap
vaikščiojama. Tent'brmie 
nei vienos kolonijos, kuri 
šiemet nepaminėtų šios 
Ventės. Kai kas sako, kad 

Kazimieras, lenkų kara
is, netinkąs lietuviams. 

Anokia nuomone vra; laisva- 
bianių pakišta. Mes savimi- 
nes, Mickevičių, Kosciušką 

kitus, tai. kodėl kitaip ži ri
eti Į šv. Kazimierą^ .

NEtCrT KUNTGŲ. ■

ESuv. Valstijose pratęsto- 
kiški kunigai labai menkai 

... okami. Daugelis ‘meta 
yo luomą negalėdami pra- 

y vemti. Dabar Kur. Vals- 
jose'yra arti 40.000 protes- 
miškų bažnyčių be kunigai, 
v to sto j i n i a s į p rot esto n iš- 
sš seminarijas nuolat -ma- 

t, *

v
m K RAUDOS MENUO.' *1 .. - —.. “ •J Pąstltrąsis AnieiukosBrei- 

. Askupij ir vyskupų’ šuva-
- avimas Wasbiiigtom;4huv» 
\ įtaręs skirti; vieną mėnesį 

’ itų pradžioje/ kątalikiškai 
lindai platintu Vysku- 

<rS-.Russell šioms metams 
p<kyrė kovo menesį. Vys- 

^SEtpaą Ihišsell yra 'Spaudos.
'■ pi r n i sėd is. f ,1>'u K:«

šaka t
■ ?4
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dabar'..' Lauk vilke, 
kumelė išgaiš.

Vieno dąlyko negaliu sau 
paaiškinti, tiesiog’ jiesu- 
prairtu, nors ilgai ir daug 
apie- tai mąsčiau. Ve kokis 
dalykas.' .žmogų* kuris už
puola savo kaimyną, jį mu
ša iv plėšia jo turtą* visi Ei- 
ropos piliečiai pavadintų ne
doru žmogumi ii; jį pa- 
smerktų. - Ta pati Eiyopa 
turėtų ro(Bs:#pasmerkti it' 
tautą!, tari užpuola ; savo 
kaimynę tautą. Bet po! jau; 
dyeji metai kaip lenkai puo
la, Lietuvą* ją naikina ir 

■ rengiasi- visai paglenižti* 
daugelis gi Eiropos ponų jų 
netik Bepeikia* bet?.dar pa
deda' jiems .nedorą darbą, 
dirbti* -Kodėl taip yrą /pa
saulyje? . .I’aaiškihkit - man* 
geri Žmones. . .
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21 gruodžio m.
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Mes lietuviai neturime 
draugų. Mūs niekas neužta- 
ria, niekas negina. Pasitai
kius progai, žiūrėk dar iš
šoks kukis-nors svetimtautis 
ir pakiš nuims koją. Štai 
kad if paskutinių dienų ko
vos ką parodė i Kitomet 
mes sumušėm lenkus ties 
Giedraičiais, kuomet .išsi
gandę lenkai Varšuvon bego 
ir Vilnių jau kraustė, — 
kaip tik - tuomet atsirado 
kokis tai Šardinis. turbūt 
prancūzas, jr išreikalavo iš 
mūs valdžios, kad padarytų 
su lenkais paliaubas. Kodėl 
jilsai nevertė lenki i daryti 
paliaubas, kad jie sutraukę 
daug jėgų veržėsi Lietuvos 
gijuinon, . kad patį Kaupą 
rengėsi kųti, kad višū Eiro- 
palgal įr Auieriįajjau lau
kę Lietuves nepriklausomy
bes laidojimo? Kodėl tuo- 
mot mums niekas pagalbon 
nėjo ? . ’

Boreikalo jau ir mūsų val- 
<Ižia taip nuolanki pasirodė. 
Tokiam ponui šardiniui bū
tų pasakius: eik sveikas
iš kur. esi atėjęs!ir Vii- 
iiių -gal būtum. atsiėmę; O

...... ....

Natiohftj (MiniieĮtVeltartr 
Čounril. J art “Darbuunke'š 
minėjome, kad lietuviai l<a- 
tatikni.ųeatstllktutne tame 
menesyje nuo augiiškai. kal- 
bančių katalikų, JBėb mūsų 
nuturitętai besitelkė iki piol 
savo 'žodžio tarti tainė.Mka- 
li> ir matyt nihųspėsi.niė pi’L 
sh’eiįgti kad galėtūnm stoti 

ąmodatabukuVŲ m&eayje* ;

v ' V/

■ • * 
_ i. » t t

5 satitsio Ul I92Į nu
Turime jau paliaubas su’ 

l enkais. Kas tai yra paliau- - 
bos Y Ogi, kad/ paliauja, 
kautis. LenkaPį inus pikta* 
žiūri, mūs i juos, bet nesi- 
kaunanie.^ięadJįį.rtąisne
įvyktų snširėmmių, vienus • 
nuo kitų skiria kelių varstų 
pločio-baras, kurį vadina 
neitraline zona. Tame ba
re nėra nei lenkų kareivių 
nei mūs. . ,

Dabar jau galima pasilsė
ti. A š visi ems sakau* kad 
gerokai reik pasilsėti. Mat 
aš netikiu, kad šu-lenkais 
būtų pabaigtas dalykas.- . -•

G v veninius dabar labai
* B

Vienodas. Visgi pasitaiko į- 
doniesniu įvvkiu, kartais la- 
baį juokingų. Štai kad ir 
šitokis atsitikimas. Tai įvy
ko prieš' trejetu dienų. Aš 
sėdėjau"ūkininko pirkioj ir 
taisiau savo skrandą. Stai-j> 
ga girdžiu’rėkia:

— Gelbėkit, broliai, . gel
bėkit ! J au mus, pribaigs, 
Jau galas... Gelbėkit-• •.y-

Kas čionai i manau. Ar 
tik ne užpuolimas ? Stveriu 
šautuvą'ir prie lango... Ge
rmini vistiek; nepasiduosiu. 
'Gi ži tiri u, — kieme nepažįs
tamas žmogus, vienplaukis, 
pavargusios išvaizdos, ma
no draugams ką Tai aiškina, 
nemenkai šaukdamas ir mo
suodamas rankomis. Išėjau 
k i emąif pašilti ausy tų,

—... Apie penkiolika jų- 
atsidangino. Visi /ginkluo
ti ir k^nl užsipuls: jūs sle
piate lietuvius! jūs toki- ir 
joki, dabar jums busi.. l£r- 
mė kratyti’ visas pakampes.! 
Ka tinkami sau ima, ypač 
valgių, matyt alkani, .. Bet, 
vyrai, gal dar rasim, ■skubė
kim.

Supratau riša. Lenkų 
kareiviai atėjo barąn, kuris 
mus nuo jų skiria ir reika
lauja iš žmonių įvairių reik
menų, Elgdamies kai'tinka
mi. /

— Draugais ginklus’ — 
suriko mūs hūrininkas ir ke
liolika mūs žmonių bema
tant pasijutome“ kaime, kur 
tikėjomės užpuolikus rasti. 
Bet neradomė. Matyt suuo
dė. kad gali į spąstus patek- 
ti._ ’ •

. Gaila man buvo žmonių 
visaip skriaudžiamų. Varg
šai dirba nuo ankstyvo ryto 
lig vėlyvo vakaro. • ..O tas 
darbas t:iip maža duoda nau
dos,' kad žmoniškai sunku 
gyventi. Gi štai nedorėliai 
nesidrovi jų ‘vųifey dar di
dinti. Dasiryžau būtinai ne
bausti niekšus. .

Todėl tpasišaiikęs kelis vy
rūs tyliai pamokinau: 
; Žinote kur me's gyve
liame U Teigi* Lai tik iiteis 
kitą? kartą neprašyti svečiai* 
tuojau duokit mums žinią 
tik slapčiausiu būdu i Įriti 
juos visaip trukdykite-’ Tik;i 
.■vikikii'kitKMėal

G rįžę stoVyklpn f t* *y* gy* 
venam«n Vieton), Iriekvie- 
nas IriWw savo derbą dirib 
ti t ’ Viens gi nklus vale* kits » .. 
kaiman pasižmonėtų išdūmė ; 
ir tdip toliau-. AŠ baigiau 
. skranda taisytu IjaikAfi vSl

... * -....rt " *_
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Daug nereikią čia kalbėti — 
Akims galima tikėti, 
Kad čurstdvi mašina.

, • Į. *
Pyšką, dunda, ratai sukas 
JpdidyHfe ir mažiukas, . 
Kucmief bėga tekina. '* 

Pasakysiu* kas'teisybė* 
Kad ji yra nuosavybė 
L. D» S. visų’narių.- 

Teundžiuiiga jūsų širdys,' 
Daug nuveikta šįmet girdis, 
Net stebėtinai Smagu. 

Attkšta’ūiftras; raudouua ja 
Mašina ,t jį važiuoja 
Dygsta nauj į padarai. 
JDai’bimnkim’ygtęįfąf auga, 
Kaimynai jo prunkščia tau“ 
Ir pavydi jam labai/ V [gą‘ 

Tris iaisviečiai kartą šnekas^ 
Katalikams, girdi, sekas, 
Neišinaųo $e kas tai, 

Mit jų protas giliai miega,
. Nesupranta, kad tiri jėga 
Mums prigęlbsti iŠ aukštai.

• Valio valio dartoįdkąi... 
Jūs tvittiėji*šHmwibkąi--’. 
Justi triūsas nepražus. '. 

Visas klintis jūs nuvelsit, 
“Darbininką” greit iškelsit, 
Nepoilgo liūosas bus.
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ilimsim, eik.se-- 
ui namo; —- man atkirto ir 
visi burbt, sušoko riisin. Ei, 
to man ir tereikėjp. Antvo
žu, taukšt užvožiau* kaikščin 
užkišau ii* pats, vyrų šauk
ti.... Eikite pažiūrėkit, — 
jie visi penki niano ‘‘rūmuo
se svečiuojasi.”—

Senio drąsa. ir sumanu
mas visiems mums begalo, 
patiko. Užguituose, įbai- 
-dvtuosė kaimuose šito kam- 
polio .panašus asmuo re
tenybė. . užtat ir gerbtinas. 
Mūsų būrininkas ūpo pa
gautas p ado vyniojo jam vi
sus savo papirosus. Aš ne
turėjau ko duoti.

Rūsyje tikrai penkis .len
ku kareivius radome. Įsa
kėme . atiduoti 'pirma visus 
ginklus, paskui ir patiems 
išlipti. Jų veiduose buvo 
matyti baimės kartu ir gė
dos, kad taip,kvailai įkliu-. 
vo. Į akis nedrįso tiesiog 
pažiūrėti.; ,

Grįžau Į savo neva namus. 
Penkis nedorėlius būrįnin- 
kas pasirūpino > -nugabenti 
N, įmestam kur ilsisi’mūS' 
visas pulkas. ,

Po šito įvykio, minėtajanie 
K. kaime ketina kurtis. Šau
lių būrys.. Jaunimą prie to 
ragina ypač drąsuolis senis. 
Ar nę jį išrinks būrio vadu'? 
A. tai būtų ir juokų ir ap
maudas jamiesmems į •.

Ir vėl pas naus ramu. v Pik 
kas žino, /ka rytojaus diena 
mums atneš ?..

ramiai bėgo. ’ Praėjo diena, [Mes patys išsli 
— tylu; praėjo antra, — ty
lu. Nuobodumas ėmė vy
rauti. Tik nūnai po pietų 
susnūdusį mūs ūpą nublaive 
būrininko įsakmias:

— Vytai, eisim lenkų gau
dyti. Praneša,, kad jie‘‘sve
čiuojasi*’ N. kaime. Greit 
rengiatės.— . •

Kl otriais,, 11 žnkalųemis
slėpdamies atvykom jau 
mums pažįstama n kaimai}; 
Pasidalinę dviem būriais į-- 
ėjome įš dviejųpiįęšingų ša
lių. Kaime buvo .girdėti di
delis trukšmas.. Matyt, kar
štai ginčijosi kaimo pilie
čiai, tik nenumiučm kas tuos 
ginčus galėjo kelti. . . ' 

'Ūmai įsiveržemė kaimam 
— Kur lenkai ? — 
.—Ei, jie jau rusvi tupi!

• — Kas ? Kaip! Kur l > 
Vienas senis paaiškino vi

sa..
— Žinot, ne geram jie 

čion atsidangino. Vos įsi
veržė pirkion pas mane, tuoj. 
duok jiems lašinių, duok sū
rių, duok sviesto. Alano 
žmona mik.. •; mik.... mik
čiodama ūme aiškinti netu
rinti. ■ Tik. aš manau sau: 
pamokysiu jus. Ir sakau 
jiems: yra, yra, užteks ir 
mums įr jums. Patikau 
jiems tūo, kad tik’ “dobry 
džiad,. zucli dziad’’ murmė
jo, vienas net. pečius man 
paplojo. Nuvedžiau kama
rom atidengiau rūsies ant
vožą; čionai yra.visako, sa
kau,. palaukit išimsiu. —’
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Kalendorius 1’Bkalingaskiekvienam! nčsja- .H 
me yra reikalingiausios žinios, adresai žymiau- 
sig įstaigų, svarbūs straipsniai, eilės, svetimų gir 
musų kalboje vartojamų žodžių žodynėlis, L, g 
D. S. kuopų ir apskričių apžvalga ir, paveiks- * g 
Iki, kalendarium ir tt. . ,s i @Į
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L. I)., S. na riatns skai
tytojams 15 centų. Agentams imant po daug, 
ant, sykio nulei džiame. Dabar geriausias laikas

• paradyinėti. ' Užsisuk dabar!
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KAflElVIO DALIS. ;•
; Tvirtoves g-aliunų-kaJiių.aUgštiinioj 

U Ant Šaltojo vėįjo šiaurinio,
* Kuržemę bedrinrbantpuiTynunukloj --- 
. Stovyhv juoduoj sargvbbuo- ;

Jis kMusosj vėjo, kurs kauk’- vis rūsčiau; 
d nu kiaurai kupra jam peršlapo* ' j 
•IMnniAųžsinaukia kepurę labiau. - 
^Iv kląuso net krintantį lapą^ • 

/' *, ,
- . , ' ' »’ ’ . \ ' A

lr kįia galvoje. janT vaizdas namų, g 
Kur krosnis šilta, pilnas stalas, ' "
Brisimeua daūg nu^kiųrir/ldaidųe—- - 
Kurioimyžmom joj nebus galas*-..

žaldžiįymidontuve sėdi viena
■ Mary te prie lempos už siūlo ‘x

. JrtsklaiAMaiškits* tariu jau spalvą s 
Nuo oro Ir ląita pabalo* M U .

• ■ >i - .. ,

Bet $rdįsi žingsniai ir kąlbadraugų 
Ateina jau jo -paiiiatiuyti — '

• Išnyksta eilė tų brangiųjų vaizdų. -
- \ jošmpt bf, a

• >
-

Vaitauta prie Kminn tvivtovPjišargj’bttA *. 
. ę .■

4.
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imte «nl kelio nuo VllkljOM
1919 DHtttOi*
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N41IU “UISVE,” į
Nuo gruodžio Į d. 1920 m. išeina naiyo-s* ne- I 

partinis tčmtmeįe dvasioje j
^LAISVE” ' ‘ v .. - ;• u jt .* - - J . J

> ■ • • " ■ i ■ . 5 ’ ' * tl

Jį leidžia, spaudos bendrovė su pamatiniu;- I 
kapitalu virš 1'000.000 auksinų. \ , ”* h 

?. Naujoje ‘‘LAISVtJE^ ligi W maloniai; 
.\siitiko dalyvauti sekantieji bendradarbiai: . .

A.. Alekna. Št.- Seimo iiarysl Ambrozaitis, 
ginui, mok. Arminas, St. Seimo wuyg' V, Iį»ičiū-. 
nas, kun. Česaitisy D. Durnbrė, Dr. Dovydaitis, 

^ A, jakštas, J. J¥, Juška, dr, Jokantą, V. Krė
vėj/ St Seiiųo narys M. KrųpanČia. K K Liz
deika, dr. A. MalįatiskaSj Mėlynasis ŠįlaSj Plaį- 

’Tytč-Diudienč, K, Pui^a, Baparonis,2 prot K. 
Daltarokas,' tam dr? Rėklaiti^ JA feadzevičiay 

. A. .Smetonaj * tau; J. ’ Staugaitis, •' SąmarietH- 
•ffipitav'dr. Tamošaitis,' dr, .Totoraitis, Damazas' 
ffi ®rĄgys, žalaputris, Vaižgantas* jt Vaitkus* 

g -$aKaKutą įr kiti; 5 .< į
! . Naujoji ULA£SVM>? atsilieps į LĮetuy

vos • reikalus ir stengsis parūpinti skjitytpjams 
ųątidingij'irįd©taj'žinių y • f . y.

_ iJs .ArETAMS KAlNA:10 dolerių Jitusei motų 

.' 5 doleriai.. d .

u SC aukštą pagarba^ ’

-e: M 'i
■ * ■ * »■ ■' >■ ■ * ■ . . j

■ y Anierikos'ltanrim kiūĮ(\mų‘i j
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Ūasi Lietuvoje -turėtų būtinai užsiJ 
rąšfįZ *. '"y ■ ‘ • ' • Į
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; / Umįmieraiųkarin su pinigai: 
i i sekančiu adrešu:
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MIl>DIJ$if Oi MASR
- •■■ ■ -c** , > .

• I.DS. kų nednživtl miltus pu- 
dgtirftbdHlMl)*. Imt visur! Ir nevisai už* 
«iu,(hw.: ty»i isf «IA vftnario buvo sn- 

pi-tdĮftlU*. Kalbėtojai* būva 
pflpmrėėjeK A. KneHj jv Bet lr jštik- 
M tol y«i kiimiH kalbėtojonj Tiek 
Mbldleboriečlul pgmylKja,* kad nulijo 
mmilUto,*?* Jį įmtofMvtMf. Taip-iti hi 

’ - gerbiamu Ktdbėtojtt Irnvo atvykęs lr .to- 
*w’ Ultoj/kfr, koletų žo-
vlMbj. npfe- «*ri^nbforiBnvo 
w»nkiHW 'rtwk<m <W: tobo Lietuvos, 
KoMt mnžak buvo Igųobs surirlnkušių, 
jbėt žfflo/U gerui ptdtogiiiU .imki} mt* 
dėįi vMiitiniškni. AnBtoUJ’l vardui: 

Plešku ■.#.,į,
A. * .*■» «»/.*-**- r .i‘T.110'

J, Strbiklk ®,y,. «.,,*.••• »o.dd 
Ml VehtpięMs;

Pa y, Sttlliąruto^ A. Jukų/ M- 
/. SL O^vlškn^r. X

VętoplpJčiHe Karfirie-
ų/ M. kar/$*/A. Ta^vienė h* Ona 
pą/fniskionė pų .W. / ?

Smulkių surinkto, $1,M Viso Juta 
353.70, . Z .D:’, , "

Pinigai bus p«slųąU į Tuntas Fondą. 
' . — ■» z/ frėu

Ji • < - v
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DARBININKAS
* ’1‘

>>

,1

ta > < »
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J

\ lW&VtLLK,JLL. ' ■

- mleatelyj kitokių drti’bų jiėnr,
- khfp Hk itngllų k«Hykta< Tol visti dili
nta gerdL C nta 2(1 sausio tol pradėjo 
#ta-4 fllermn f savaitę tedirbti. Prlbta 
variem Iš kitur sunku darbas gauti. 
Mųsų .niiėstelyj' liotuvlnl dvi tėvynės 
getovės tisus srovės susidėjo,. Pradėjo 
nuo tabnlgos dvidešimtų metą ir ligi 
riaųi talkui darimOjnsi. Išrinkta ko- 
UĮdslja ėjo kolektufitl per stabas lr pas 
sverimtftiičlttš h- neblogos pasekmės. 
Ale bėda yra,, kad tie sroviniai susi
dėjimai neapsėlna. -be partyvlškmfnj. 
Kur ireiktų tlifhtj dėl tėvynės viską į 
šalį metus, n čia neapseinn be užgau
liojimą. Ar nebūt gerai, kąd žodinis 
pasilaikytą* savus nuomones pas save. 

Parapijos • reikalai eina neblogai.. 
Gerb: kita, lemi, L. Brlgmanas su pa-, 
rtipijonais sutikime gyvena ir darbuo
jasi. Nedidelis skaitlius parapijonų, 
bet kai huy«» fėrai. <ai taivė neblogas 
.pasekmes, liko gryno pelno $1.300 su 
viršum. Teisybė; buvo l r tuklų parfi- 
pljolių kml nedalyvavo, o dar lr pajuo
kė. Ji ‘

Jtfainieritr.
■ _________ L—

BROOKLYN. N. Y. i

. Vasario 10 d. LDH. 12 kp. surengė 
prakalbas, kjirtos nusisekė neblogiaur 
šiai, tačiaiis: tų vakarų buvo kitos pra- 
Itulnos tautininkų. Ir kitokių susirinki
mą,* tai publikos tttofhtnkė neperdau- 
giausiai. Prakalbos buvo, žingeidžios. 
Kalbėtojai buvo dtf ir ubu gerai kal
bėjo. Juozas šaltomis kalhėjo pirmas 
apie LDS. ir ant kokių principų ir kų 
gero ji nuveikiu. Juozais šaltomis nuo
sekliai Išdėstė dalykus ir kiškį pake- 

■ deno Brooklyno kriauriirs už tai, kad 
jie skaldo unijų h.* darbininkų vieny-, 
bę. skirstydami į.- šųl^as. Bu vo nu ro
dinėta, kad tų negOisfluų darbų afiie- 

. ka mažtatabt pąritto tarpe kriaučių —* 
tol kbuiūnlstai rėksniai su diktatorium 
Bekampiji. .®ttaWn<» lietuvių soclja- 
llstai susižymėjo tame,.kad jie galėjo 
sntvertii bmubižę parapijų, išsirlnkda-

• m i kunigu A.* F. Mikalauskų. -Juozus 
šaitanus geras kalbėtojas.

Po draugu Juozo šaitano- prakalbos.
■ Intvdf tfeklaniarijOs.'pritaikintos prie to
\ a karo. * .
. Antrų dalį prakalbų išpildė drangas 
Antabns Stufenys. Jo. kalba buvo ori*

■ gimti iškm ■ /
ržhaigus prakalbas^ Įtaru paprašyti 

susi rinkusieji duoti' klausimais. Vienas ' 
iš publikos klausta, -kokis skirtumas , 
tarp LDS/ ir socljalistą1? Kulhėtojiis 
Juozas 'šaitanas -mandagiai atsake, 
Daugiau klausimų nebuvo. ^VisI susi
rinkusieji Jmvo- pilnai užganėdinti ir 
laivo pardavinėta literatūros: laikra-. 
šėlų, kalendorių ir tt. Išparduota lai
kraščių airie ioU ekz, ir keletas kalendo
rių.

Užsibaigė viskas tl A?d. vak. žmo
nės eldnud namo kalbėjos tarpe savęs, 
kad.puikus buvo vakaras, žmonės pa- 

.gtaltoijti. vkad LDS. 12 kuopa parengtų 
dauginu tokių vakarėlių. \

Korč.tpou tlcn tas.
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CLEVELAKIL OHIO.
«l *; ‘Alseikos Atsilankymas.

Vasari*!. 13 d. fatsvųmtiniitl \uri?j(i 
;prakalbas. Kidliejot yoe.IJulistaš-IhnuiS- 
■idiitas AIMfūi l^fLįfcturiis, Matyt kad 
MitUlūriečhri susivieniju stt smlal-llitn* 
iiiiiitikiifs kad išviemi Intu veiktu TU* 
M-ka gydrliif kalbu kad daugiau pinb 
gfj išrilfutl iš klausytojų. ^»<T Itėrisii- 

Jko Jum Ji/per vienus. Vietoje sakyti 
sri’iidfetui-nttuhlnitĮJral, jls suko, linu* 
if(ittukitb<lt‘Jiiwknrtrti ttri’A Vnlstieč-ių. 
Sylanga. Mm dmigvHs nežino kas ta. 
yru Valstiečių ttyjungu 3r Jjrigil_ jis 
pasakytų teisybę tai fcitnllkid bėdulė 
tą pfnigip jis sakwi iynitip iuikas' 
Vilniaus \^Wąritif reikalams, peš sn- 
fco, reikti Vilniaus giihernfjos Žmones 
privesti prie sijšfpmrimo ik sutverti vi* 
bnr Tirlstlerių Kąjnngiis^ o; tdip reiklu 
ri:»!ig pinigų. Ka, n -Juk Tbes žinome-. 
l, Td Lietuvoš valdžia purtėsi ir purtosi 
nu» plelilselp Vilniuje. Tjrl-gl Aisei* 
ka teikia laotitvjd meškos iiatitrnnvu 
uių, Iv Iš tft aišku, ki«T AJselkai bt*. 
biru rupi savi t partija jr pladnlmuK 

Lietuvoje -negli Vilniaus 
dšUin^khuuš IŠ |enkti.‘ katalikui, tat* 
rife iinkmtju per jo jiritkiUbas, romia

gų ir luotni ,pliiįiW js<x’iJalizinii Lietu- 
vi»J?« ^oMiW& hafcė/ iutif-ihibur Lietuva 
Valdo NOptyjd Žmones jš^.kurią tik du 

: krikščionys yj|mOkratal kuniginė/ par- 
tMoš? o Kiti, tai išdūrinęs srovės, k«i’’ 
i’ie pmjiišąs.4 -Amerlltos samlariečius, 

;Tolinus rakino pirkti šertis ‘“Varpo’,’ 
'bendrovės, pia reikia trpsl/ingot ka*’ 
tulikams, nes kas perka"•Vitrpi/’ Sūrus, 
tas neša neltiim? ir sopijulizmą | Lle- 
1UVIJ. Ates-katalikui privilkau htitl at
sargus su tokiais paukščiais ir žino-, 
kini kur piuigus Kišam. Ar^gl mes no- 
rime matyti Lletuvų socijallstų. ran
kose. Mes gerai Juos pažįstame. Mes 
nmtein ką čia. Amerikoje jie pridirlio, 
tą puti daryti jie bando ir Lietuvoje. 
Mes turime savu Tautos Fondą per ku
ri aukos nuetia Lietuvos visokiems rei
kalams. Vietoje duot f pinigus savo i- 
dč.fos priešams, aukokim Tautos Fon- 

• dftK. o tuomet bftslpt .tikri, kalt musų, 
aukos ims suunudotoif geriems tiks
lams. o aie-platinimui soefjalizmo I.ie- 

' Auroje.

y

Mušk* gaili ir veriu, iie* tapkrKlo 
JI «t laivo Mtrrtij^os tpu piukTiHi*** ir. 
prišira**1 1<MĮ i 
ten ant vlrriųią veikėjų Išbrinkti val
dybų. ItatarMs vlenūilM^l prt|rubto 
*u užgyrfmu. Autr.H raportas E, 
Tnkiiltės. Ji pasllAdėjo veikti ant »«► 
HwL Užglrtas veikimas Iš piram ru- 
tarin ir paliktų t ta jattys t.rgtmiaanv lr| pradeda.plftinuiti M'fcū“
««{<«t ¥*1'^ Ir f C »X<‘ -* * -į " <k* ' v

tintis, nieko palaukus reikią krvip- 
lis gydytujftits imtąrima. Dau- 
gelyįjątši tiki rmj įnėRfisiniipsijujar 
Žčjinnisi būvą httltimiį vėžio.

Ronos Hjjąugąk ‘įdrėMkūnaC vo* 
tįn, krtrpoą net ir apgamus kurie 
įieutriltopid g^'dytoftt' kurt am y rū

l|7M 1’141 l|« »•

narių mirty Ir fmlikta'r1 
. veikėju jMrUiKfi v«l Kt

■■JĮIMI .!ii.i.yiy» WĮ |_ ąjujgll 8?

uunkti tikrai spręsti kad t ui vė
žio pradžia nes pradžioje liga to

ra lengva.
ypatingai motarin tuvi Mpaižiū* 

Ktų ir kaip tik janvia kįne mikie- 
tejitaias dalia ar skiurim^ apie ku*

lt

<}H*.
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Tri.:ų Vfii]M*t

K A RI f 
KALENDORIUS

* • “ 1921
METAMS.

Išsirašykite tuojau, nes 
jravonie tik aprubežiuotą 
akiutliu. Sykiu išsirašykite 
ir Mkraščiu is Lietuvos.. 
Sitjsk dolerinę gausi pundą 
laikraščių Ir puikų ' Karių 

vėžio ypatybėmis ir jeigu ne/irti* \rr*rrri
pinus,jiems gy^injairi luigriboša f jf
mi Jaiku vėžiu mrlm 'rusilieku. J ' .
Raudonosios gyrius 
Ir juos nedužjurejus, užjčMtto l»U* 
va priežastim tirt (iO ituoš.- \ ėžio 
mėšlynėje, . ' . ,

Vėžys nėra prigimtini ar kokia 
kraujo liga ,net ir nelaimi užsi- 
Jvrečiiumi. Byveik . visu<>ąė atsi* 
tikimuose rėžia pli-inos ypatybės 
yra uuolatmĮs nę^ėjirųas ir rėtkąr*'

Jėi ims’ iėšfj, -Hkfoimę kad -čiųis vėžys staiga randasi.
Visuose ątsitiMimtftse migdy

tam apsircKkimiti pasirodžibs, nie
ko Įieątideliojtis reikia kreiptis^y’* 
dytojaus piigelhds. ?
DjPyisninčiant savo vardii ir ant

rašo šiuoią .antrašų: š, 
ReęHHss, Lithuaman SfeMion, 1S 
W. ST-th St,, Nw York (%> 
Įimti gauti lietu viii kalboje lira* 
šiftrėfm su platesniu aprašymu a*; 
.pie vežj. ' ' ,

. • t-J ■ • ■ ■/. ■'. __ . _ ________ • ... . ....... , A

rhil velki! ant tolimu
xtauulw»c ik*t tmguvlnjo orga

no “T. Kyn>‘” Išrodė didelė didis 
nėra kifvv orgathf iHH jriežinumij prie* 
žii*’!!). Contni i*aj«iitdnkus teMnuNt 
kini pas J| (birbiu* OK» Tolinu innds- 
kxj<i, ktt<i iidiniuisfrahuirtns ‘•Tautus 
Itytb” tavu tikro kuris gerui vesti) 
nitkldj.. Iš pttjdtailiiėjhnij su <*nw 
rašt J. Švirsku Ir ųiiof Jo nuuniimės, 
kad tolimi viskas susitvarkys, ir <U»I 
groltesnl<*.sUtviiirkynm. Aikėtų kimpų. 
rnšlinlukanis utkreipti (htugitiu utlitys 
ir prisiųsti teisingus įjžslmiikėjifeiu im« 
rifį irtitrii*m>V arba vgliu bus lr atski
riems nurimus priduoti savu nilmutų 

_wnfm raštiidukui by tik ,vrn pilimi at* 
Hflyginosmtrjtst centrui, '

Toltor sekė sviirstytims. nėužlmlgttf 
-rrikiiĮy M pereitu suvažiautaūn Apktd* 
lipins, ar reikia* Apskričiai įsitaisyti 
antspaudu, palikta unt ‘ toliau, * 

i 49 kp, {nešit kad butų luigm-fatas “T. 
Uytas.’’ Iiiekiinas priputiii^Jy centro 
raštinlukaš pnsižiulKĮtj tų* kimĮsimij iš* 
kelti sekančuiine ctmttir valdyty^ mist* 
riuklftip. / ' 
centro valdyba nutars ordinių pageriu-' 
tl turlplu le Išleisti ilidesiif. t

Ū kp. {liPšip kad biitų sitreugtas; Išvu* 
žiiįvhhasspiktttkns. Inešiinijs .priimtas 
vienbalsiui plrhnht ir nutarta, jei bus 
galiam, rengti. • Vieta iUiŽhn’ė.Ri pltv- 
rencc; Mtrss; - - - --------- -— — u—-----—

Jakaity tų pąsvelkinflnai, Plrntota h tiš
kus buvo skiitfytiys irau‘ibto-skyriuos 
L. U> K. Federacijos., Tarp ko kjtu 
Hkainiin taip * Uorli. ir CeriiiinUflshfš. 
Delegatui ir lĮeTetpitės: Ai|i. L,'It. K. 
Federacijos U šit Mbūtenoį Rhą?* 

• 'ud uiuišii’dfžat. gvelkbuv jrfefeiiW, sust- 
važitivusiĮis .svarstyti ialįr^atbų žnm* 
nijal klaushnę .* prnbliilvhifnm žmoalij 
ju-otb. Te Praamžinus Įkvepiu lĮeiegn*' 
tams šviesins sunimiyftnis,’ kaip grei
čiaus beravimus save psilhiosavus nuo - 
baisios girtavimo' vergijos^ Taijhgi 
prie °tos progos minėtas pedorurijos 
sįcy riiis užkvietė unf 4 d. liepos 11121 
ui. ant fšfcihnNs .atidarymai nupirkto 
parko šv. Roko parapijai. Pasirašo 
kun, .1. sviigžitys, ilv.'vad., pirm. T. 
(.■’ouiile ir rašt. Tg. Trnlmivlčins. B»- 
sveikhilnio laiškus vienbalsiai x>rimtns 
ir iiuturta’suvĮižiavim:}, rejnti pagal iš
gulės. ,

žodžiu sveikino nuo L. Vyčių centro 
vice-plrin. p-lė* (h Sidaruvlčititė ir A. 
E. Kneižys sveikina J J >S. Centro var

gau* i

’ ♦

«

* į nžs&kvnmi iJspiHorti U
ui 'nydimlnšt IviK1*1pSttJieųrt, kiinoj gnimamt

: ......r,^... .•„.. .. z... ....^_.—2^—. r
■ PA'TOGKMAH , 
Mex parjlnptirtme pati jus ųntomolib 

liūs, tarkinini^pKc^lnniiSi’nh lr ųiiąnmg 
^(•luiSj ^Reikuie,,kreipkitės: ' .

■ ū’prr^jTon oo.. r 
CriSvMnin KL VvVoiMjstor, MtasJ 

Tek IMrSMįSCS.
'Arba prtor. • *V ' : .• ,’i

Jonus Vaitkus, ilil Tįistom Avė.
\ Tek Ce|ta| 3(0:7411’

.......... ... ... ............... ^^.^3^..,..

Dabar; laikas, užsisakyta 
' w ' sau ir 

giminėiiis arba pažįstamiems į 
Lietuvą. . ;

. Prenumeratos karna:. 
Amei/lhjo metams . *. ! 

Pusei metu «. *. «j 
[ Lietuvę metams 5

i

ASrim -^»aStr -“Barbiwl5^’

M

Išsirašykite iŠ “Darbinim 
ko” LBS.'Kalemloritį 1.921 
metams. Lobai inclomus. 
Kaina 25ci jį

Į L. D. S. NEW YORK’O 
IR NEW .TERSEY APS

KRIČIO NARIUS,’
I

u

J. B. MIKALAUSKAS 
i Lietuvis Notaras 

'Parduodu laivakortes ant ge* 
riaušių linijų I Bremen*#, Hnm- 
burg’ų, Ruttordiita’ų Ir Liepojų.
248 Foubtu St., Boston 27,

n1 I T''...••'.. ---••■■;■■

PRENCH LINP
CAMPAGNIiCKNKRALE M 
TRANSATLASTIMUE 

Iš New Yorko tiesiog į’ 
•- Hamburgu 

IŽAtVAS MIAaĄiK A 
Utarniuku Kovo lū} 1921.

’ \ Užsakymui Priimamu 
Kiunbarlų; Ir 'ITettoK Klesos 

Lino agento, 
Ktolpkites prie vietinio l>Touek 

-J-.-- r Įlgij ’̂.jt(l^-Įy^#.ĮM.gąK'BL2‘»''''. V<**-/*■.

*

i

r

-t • m.

■__________ „

R. M.S. FJ 
. I ■ 1

EU BO B A’ 1
Kaa dvi s<VuU?t MO’* 
OT TQK£‘ Ąara 

' H U H t O j U >3 
Otatoijrff ir 8outhMMj| 

OKBITA ,, Gegužio 21 į 
OROPESA ,, Birželio « 
ORJTGNA L Birželio 18 j 

Ims, 2-os. iv 3-tus klesos pnsaiUcjĮ 
Tivę&ri Jdesns Ųimujiterinl’ pfifl 

’pitnthdtĮ.TtiH /J 
' THE R0VAL MAXE 

steąmpackrtoiS 
' M.

HteiuM^blp & Toiirist Agriirjtj 
to CU »N< IIIESS STJ., BOHTON, Mlj 

- Arba pna lainkoi^tų apeitu

t

i

t J!,.-1,, .7 J.I: 
■'■■ -l.

.......... «**■*' 
AMERICAN LINE • .

TIESUS KELIAS I« ’ 
NĮ»W YORKO Į HAMBURGĄ 

Pitfankifrittota kelione dėl Rusų, ir Lietuvių .
■;■; Čidėlfe mdemiškas dubeltavų ariūbų. laivas.
LAIVAS MAMC»MIA Mauks „,. * it. KOVtt 3 :

LAIVAS MINNEKAHDA (naujas 3 .klesti KOVO 31;
rr. .*

; kišas Nūvf Wpkl Eitkimtiš y. *.•» i1$)!
Sudad&lių^5.00 .kares, taksiį

.Trelįoa Mėsos kc^ieviai aprūpinami, tarmi su ynįgiij i 
d/Same va^tmyj> Odūryti kambarį^ dėl moterį ir taitę 

Kreipkitės i^ompantjos Djtis^ 84 Stkte !3t, Bostofl/ Mw 
. $asi vietinius agentus,. ■

.. V.
> f

Ii--- • ■■ - ’jdF;

l

NEPAPRASTA!
t

«

- \

k

■ ,1

saugi padėtis, bankas įr 
(llnanins la.Ikr(Hlią--vIskftš j, 
m.i; šitos yra. vienių? M <1U 
šią ir ‘.naudingiausių išrtu 
Ajinri rodymo tikro laiko, 
ra geras o dėl saugios sl/j 
nes yra ne,degąs, kadangi..j 
rytas visiškai iŠ plieno, geri 
kelluotas, ii- turi combin 
spynų dėl padėjimo brangi 
Yru stebėtinas parnnkuirtas j 
ties laike’ tllc patentai gUZl 
ant laikrodžio Svidrių plėk' 

___........................................ ......................HVlesa ir nereikta iešlfotl j 
tornakties laike idantipat 
liXiUsi- 'W«I tūri I*1 ’ 

- Ąjįjal budinimo įtaisų, kuris , 
dytl Ir kiemimiegantį: ^ 

hfilus gali būti vartojanfas kaipo namų »r ofiso skambalas dėl pąšiUikŲm 
•Jis dirba su migeliu? elektros battery, kuri yra gera keliem mėnesinių į 
būti atnaujinta už 50<a tolo krautuvėj. Laikrodis yra sunkiai, nlkėlltatrts 

y? gražini apdirbtas, papui. 
_________________ .. . ...... _.. . .......... su kltavlenu lalkumlžhn . j 

laikrodis! yra verias- $25,(10, bei per trumpų laikų ntw jtms prtpluwwe b«; 
riale kainų SULOS, -

. i >YKAI: Kas iškirta Si apgausinljų 
prisius j{ kuogrelrintisia su užsakyto/, 
galis ABHOLIITTišKAI DYKAI čia y 
nuj gražų -nikeiIrnųų- laikrodi kaipo d 
nų. šitie laikrodžiai ym importuoti 
chtliškal iš Vokietijoj it yra drūti* i 
rodo gerai lr gali būti, taip naudingas 1 
lr brangiausias laikrodis. 'SkubinHtė 
prisiųsUlie savo užsakymų dabar, ne* 
tas pasiūlymas yra geras'tik trumpų Uf 

i‘ž LAIKRCDl NEREIKIA TINIGJ 
KALNO. jPrisiųsklte šį apgarslnlni/ 
?1,(H), kuris yra • tik dėl Iškašrių pakai 
ir prisiimrimo o ęii.bu užmokėsite 1 
gausite laikrodį jūsų n ūme,, sykiu SU 
roilėliij, kurį siunčiame dykai kaita < 
nų. 'Rašykite ims: ■-

VARIETY SALES C0MPA1
DĖBT. 643 D„

1016 Milvralikee Avė.,
r,\V.

--

----------------- ----------- -——

L-/

PIRKVAKACIJOMŠtII
Turėdamas fonta- IHI 

iiiiig plunksną,, gąlė- |H| 
si be v$rgb susirafcy- I ■ Į 

■/ ti visus įspūdžius, o*I H| 
net ir laiškūs, *' iMf 
Jų kainos: $2.50,fB, ■■[ 

ę3į50į -$4, $5 ir aug- ■ ■I 
ščiau, , .ĮHI

/Užsisakyk šiaudfc, SHĮ 
"gausi Lietuvos-žem- ■■■ 

Iapį dykai. k9|
; ‘‘DMmiOKAS^lgl 

244 W. Broadway,: ■ TOM' 
So, Boston, Mass. .

f. . ■ - ~ -■ - ’ / 1 --
APSKRIČIO VALDYBOS 

ANTRASAI. 
NAUJOSIOS ANGLIJOS L. D- S. 
Pirm. — V. L Kudirką,
. 37' Franldin . St.,

.' Norurood, Mass. 
Vice-pirm. y*-'M. Žukauskaitė,

1 Grimes St., *
So. Boston, Mass. .. 

Rūšt* — A.; J. Navickas,’ 
r; Heaton Avė.,

. Norwood,'Mass. 
Kaimukas ?:—kM. Abračinskas, - 

18T Atneš St, . - 
Montello, Masė.

Fta*ta
EH *

1,

Broliai ir Sesutės Darbininkai [ •i.
Reugkimės prie imlesnio ir smarkes

nio veikimo musą pačią ir tausą bran
gios organizacijos labui.

šiandiena įsišaknijęs 'kapitalizmas' 
savo galingat ranka pasitjžd visiškai 
nžgn’mužti darbininką judėjimą ichvėl 
amžiumi pavergti. . '

Argi mes išsižadėsime to darbo, ku
ri unikume savoę^lėtomls rankomis 
ir klm nors dalinai pnsilivosavoiąė Iš 
po'geležinės kapitalistų rankos! Nė!..

Mes turime dirbti iki tol,, iki:Visąi 
nėpa'siliuosuosime iš po piresbaddos 
besąžiilingu kapitalistų. ' ' J .

Vusaąio=2]J d., š. m. šaukiamas* bega
lio sviirlnis LĮ)S. Neiv Yorko lt, įfetv 
•Tersey- apskričio suvažiavimas., f tą 
suvažiavimą turėtą visos’ tų ’ apškriėio- 
kuopos prislą^ savb atstovus skait
lingai. kad galėtume plačiau apkal
bėti dabartinį darbininkų klausimą..

šis šuvažiavimas bus ĄĮevv York Ci
ty, N. Y. Bažnytinėje- Salyje ant 
Brome St.

Kuopos turėtą sušaukti susirinkimus 
ių padaryti naudingą jugšimą ir, gerai 
prirengti raportus. . * D- / .

Labai butą malonu išgirsti ši bei tų 
nuo tą kuopą, kurios ilgšio! delei ko
kią nors priežasčių negalėjo „dalyvau
ti apskričio suvažiavimuose^ bet 'dabai* 
kvočiamos, kaip tai t Trenton,-N. -T., 
IMt Amlioy, N, J., liochester. N. Y,, 
Amsterdam, N. Y., Ir Albany, N,. Y. <

siųsti atstovų; tai nors prisiųskite 
portą raštu nevėliau vasarių 25 d. 
m. adresu:

. A. Kazlus,
56 New York Ave.t . 

.t ' Neivark, 5?; .T. •
Tad dar sykj kviečiu visus o visus 

į daSĖ'Sų* TFvyne«r' Lietnvos .tr darbo 
žnmąiij labui. . ' >

Jūsų.—
- *4. Kasias,

LDS. N. Y. ir_N. J. Apskr. Pirm.
. ...... _^..___ '_ _ ____s-------—v

dn. Pasveikinimai priimta labai 
•siu delnų plojimu. • ,• * 

Apskričio valdybos' raportai, 
minusiai išdavė raportų apskr. pirm. 
J. S; IŠ „fė raporto paaiškėjo, jog ne- 
.innŽai veikta, o. ypač daug žadėta, liet 
(del aplinkybių nei pusės no. <iarlm li
ko neatlikta. t’riiuita gausiu delnų 
plojimu. ■ _ ’

Sekė raportas V. Varžinsksįitės. ap
skričio raštininkės. .To raportas Imvoy 
įrmupasT-nės ji raštininkavo nuo vht- 
no suvažiavimo iki kitam. Prta jos 

| triaso prlskiiitmna sušaukimas apskri- 
‘ . Pasižadėjo ateityj'

’ daugiau .veikti.
Iš A. Zayes-kio, kasieriaus raporto ■. 

paaiškėjo, kad jier pereitus 4020 m. 
nuo jsljjuriino N. Angį-. Pilu.. . Blaly.B 

:Aps. gurėjo viso įeigų $4414.27. .fr tų 
pinigų i filtrų pasiųsta virš -$200.fl(> ir 
{^mokėta, kjtos apskfičo išaltdos. Kli
šoj randasi $13.26? Jo raportas buvo ' 
pritartas su pagyrimu.
\ -Toliau prisiminta apie duokles, pri-, 
gųjlfičlaš Ail narius į apskritį.' I‘asi- 
rądx, taid didesnė dalis kubpų neat- 
siteisin .tų duoklių po 5c. nuo. nariu, iš-’ 

- skyrus 25 ir 49 kuopas, kurios už 192(1 
nu pilnai yra ■atslteistatas apskričiui. 

;<> kas-link kitų kuopų, tai delegatai 
pranešė, kad sugrįžę namo praneš sa
vo kuopoms i,r tikimasi kad kuopos at
sileis. l»avesta sužiniiti tas .visas dar*' 
ims apskričio kasieriui.

"nešta ir nutartu kad Apskričio su- 
Aiziavijims laikyti 3 vietoj keturių 

- *v ■ ’ I.« ’ 
Išrinktą (Apskričio valdyba iš šių y- 

• i-iinn t ^1,-1M TI 1,T>.

Rn- [Kriviiitė, rašt. V. Varžinskaitė ojr ką- 
Siėrius »A. Zaveekas’.7 1

| RengjjiiuU pramogų ir,piknlkų ktuni- 
Jo raportas tturi- rijon išrinkta šie: A. Zavėckta B*, 

skaitlinga l Įftortkaltls, I). ;l$idaravirinte. J? Švirs- 
kas, P, , .laškelevičius. p. Kufličia, 1<.

... . * - - ■' - s 

- Buyo išbi\tulymas giliuko Įr vėliava 
teko kliu. J. Jakaičiui. Kuopos pasi- 

jdarhavo sekančiai: 7k. -— $13.00; 9 kp. 
oJ ta- $11.09 ; 25 kp. — $18.00* 9’kp. — 

 

Iš raporto vi- |§i0.30.
Apskričio raštininkė nusjskutale..kad 

veikia, nors ųšdt jo, nariais neskalt-Į pelito apskr. suvažiavimo pratrintas 
Haga, štai pavyzdžiui, lapkr. pradžioj hiėliuvo patalpintas “Darbininke." Pa* 
buvo surengtos prakalbos, laimėjo ke* aiškėjo, kad buvo kieno Jai klaida*

R. sausio-tarėjo Su- -iMtapsriobėjomis Išrinkta (L Jankie* 
teatrų, o gavėnioj- ir-gi I ne lr E- Tnkaitė, - • »

■' - ■ ■ • Nutartu sekantį apskrĮčio. suvilžiavi-
....... i-iysu užgyrinm. rmų turėti: Yforcešten„Mass. .

Tiumii lr užsibs/igė raportai iš Imu* į - taislripkimas Uždaryta-su hmlda per 
. u|,- IJįlO v į M * LT X*ntr*W£i

Seka iššaukimai delegatą ir „įteiki-Į 
mas ŽeHkielhL/kų atliko p-lė V. ’Vat* 
žinskaitė. Delegatai dalyvauja nuose-J 
kanriit kpapųt • >

T kp. Uatnbf teigė, Mass. A. ^liVer* 
kas. Lč Rutkiftistas, O. PapTalrittkė, Į ‘: 

•Mi Simdųktėnė lr?L. Kriaučlūmikėy 
-ll.kp, Ln\vrence4- Mass. — E. Tukiti- 

tė,, <X Buublnjeuė, J. Bjilvpaš, p. Jas- • .. : «. - y <-y;..krfhXvifi,is; itai-js. b. ntmta)«w.| .Staw. TOWl'«! ™la .w/° M 
ri. Sidtttaririuts* L KrivJutė, .IlsimmiTOJrik---Mmisi įFLaiJę.ik8-sUrtis£i^ 
(jarlintavlriutė ir o. Smųmusklenč. ; įhti rodo' kad . vėžiu ypatybęs, bai

 

-ta , ... įsia ptoinasi* Ypatingai lamnai.

įi kp» „Wwe.ri jinss? J. • Svirs.epidemija Biri turi vi-
’ sim mtrodymus rėžto, .nors galuti* 

Vdmtuivirius. A. Knem A* Dagys* Y W spmf|W« ■ nemrady kas tai 
rirml^inskns* i\ CrluknitK SU* ^(ivic-Įdo epidemiją* \ '
rim*4L? i’Hrriritori il Jmikrinč ir v ,^oae dienok yra jiduii svarbu, 

SSkia Misas sveriJL A. Gtinkab > Mėk įima iž mtitoj
tienei u* a. At. ‘ f ta būtume ^pripažinę su vežto ypąt^*

RnptVrtni nrgĮmizntoiią tbutją Bito. įjėtt(įs • pęg užsižtnj'ajus tv gnu 
Fl. talonų, kaip. tnt T/vyzilIn: Brlgli* •

■ .......................... ‘,J r:.;,-

............................... švugždyk A.lndugui.bigydoruds* Bet y tiki ik?* 
/.ilri’ckrts* B. Tkkuiid a................... tlhinič tai tame, kad vėžys put pHb.
yra jlaužiamai b*

PROTOKOLAS
4*to L. R. K. N. Angį. Vila. Rlaiv. 

Apskričio suvažbtvlnio; sai/to 30 di 
1021 m. I.DS. kambariuose 36G Broad- 
ivaj. So. Boston, Mass. • 
- l’Frm. -I- Svirskąs pakvietė kinu Tv. 
.Urbonavičių prie maltas, paskui bu
vo atida rytus silsi važiavimas!.

Pirui, pu klaust* ką1 rinksime s’ošiją 
vedėju. Išrirtkta J. Svirskąs ir pągri- 
bininke vlce-pirni. E. Tiiknltė. I

/
negalėsianti visą laiką Imti sesiojse lr 
tįįivė kaipo rezignacijų, nors jos. visi. 
neuorėjo priimti.lbet- vis-gi paliiiosavo 
ir ekstra tai dienai buvo išrinktrts P.. 
Grinkaitis. . ..

Buvo rinkimai komisijos dėl sutvar
kymo mandatų-ir įnešimų. Komlsijon 
įėjo Sitis ypatus; A. Pagis. J. Krivi,utė 
ir O. SkietąVlčiutė. -

UpAs pakilo. po pritaikintos* gota. 
Into. K. lj-bonavičiaim prakuUiėles.

Pereito susivažiavimo protokolas bu
vo vienTmlsiiii pritintas.

Sekė kuopų nipni-tan
Importas 7 kp. Unmh.id- *.’ Mass. Iš- 

.diltė A. • Zavėclčas. Paaiškėjo, kad 
kuopa gj'^uoja ir veikia. Raportas pri
imta gausiu delnų plojimų. 
ARaporty. U-6s kp. Lmvrėnce; Mm- 
davė J- Buudalas. Iš jo raporto ' isi 
linksmus- kati Jie ir-gi uesmtudžia,<bet I’ 
veikia.* vfiž

■ lt ktk Mentelių. Mass. raportų jšda-■|sekiwiQaiS' metais, 
vė V. Kadiče. .
gus girdėti, nes kitopa gerai gyvuoja : 
rengia visokias pramogas ir tt.. F 
periąs priimtas delną plojimais. .

ltuporta*25 kp/ivorcester; Mass. iš
davė J. ^Svirskąs. 
uingas, platus, nes kuopa 
(dlUžjaiisia visame apskrityje) daugi 
vetknFntT. o dar daugiau ir ublimi ža- [Petraičiutė. 
dantį' veikti. Raportas priimtas šu'.už- 

. gyrimu.
Raportų 4U kp. So. Boston. Mass? iš- į 

davė kp. pirm. V. Grudzinskaš. 
.raportus buvo trumpas, 
siems buvo aišku, kad kuoap nemažai'

Pi r* r

Bg

ir '

<■ ta

< Apskričio raštininkė praneša, kad JI, či'» .suvažiavimo. Pasižadėjo ateityj

. Nors t'lvvelandė dabartiniu laiku nė- 
. ra geros aplinkybės, lūblnuisnl kas. link 

šllpmil ėjimą darbų, bet judėjimas 
yra neb/glauįsasl tarpe lietuvių, ypač.

■ kataliką.
■ šv.. Jurgio parapijos bažnyčia jau 
bąi^laum statyti.Juu išlmdavota Iki 

. Stogui. Apie sekmines galėsim' keltis
J naujų bažnyčių.. Lietuviai katollkfti. 

.’ guli 'did&ftiotį* turedrunL tokių ruimin- 
sų. Ir.gerui vion/j naujų*. bažnyčių. 

-11 ,d. vasiirio Ifryktr visuomeniškas 
’ A'IūVt’lftncM lietuvių šttrirtaklmiis Lie- 
. tuvių ^X-(E» tolu^JpSilS Superlor A Ve. rot* 

kale perorganizavimo pletuvos L. P. 
Bortų Stoti.cK tanptteto iv ISrltiklnip 
nuo •Cleyohiiula visuomenes utstiA-o p 
busiantį sim$ĮųrImą 23 vasario. (Tas 
siivažlftvlfli.nš .ntštiuktos. Dar/).

L Vyčių,2o kp. įvyko Ruslrinklnjns 
t4 d, vąs. Yrą linksmu matyti kad 
kiimlikiškns jnuiMmm* yėrrtmto mrtty 

' susirinkimą ii* lankosi ant ją.
' 8ekttndK šnąirInklinak bus 14 d. ko- 
i vo Liotiivią /votolitūle, Pugėklnutl- 

4 nn, Idftl nei vieta nebūtą oieiitriW 
• klūfdą. - ‘

Lf>S. 51 kp- susirinkimas Įvyks 27 
d, Ytal/lo Ociodrteli svetainėj 1420 l?'. 
JH St. 4! vuk po pietų, piigtalituttau 
knd LDH. iuirlal įienpAleistą vyriiito ir 
kml atsilankytą nauji imtini, nes mum 

‘ sėdint nunjlft ar ioldžimn laikų kur 
dykai, nieku nepagerins būvio.

>-

Jos raportas buvo siirn- Į
jĮiitų: ilirm. J. Svirskąs, vice-pirm

tetii luuijij Marin*
rengto* puikų teatiu. o gi
į-engia pramogųtantrų.-.To raportas lr*|; »
gi buvo priimta Itysu užgyvinili. įta«l tiirėtl ViTovcestei\ giltas. .

■kito. K- .Urbomivirią G vąl. vakare, 
Birut. 4,

- Rįišt. 'P. Cti hikaitis.
r, ’ . ‘ - » e«

O , . . / j,

• platinasi.
. . “ k

S ,'

Jeigu kurios kuopos toegaletų* pri- 
U'U- 

ša

*

A

. ‘
-. f

HGASTI8, 
Yartod^ni&a fontak -,

linsi visus Besitttgū* 
mtisir •

■SStUKM1’ 
SU ,W. Bro«Mrty, 

South Boston Mm*.

■*

d.

ANTRAŠAI.
T. FONDO VALDYBOS

Kun. K. Urboiuivyvius, prezidentas,.
; . , 50 W. 6-th su So. Boston, Ąfass. 
Kun. ii. A. Pankus, Vice-Pirminlnkaš, 

•, 443 Park Avė., Brrdgeport, Ct ‘
P-Kj -S. It. tkauskuitė, Vicepirmininkė, 

G02 South St., Mahanoy CityrFa.
B. ValgUorasį iždininkas,

. 1514 Carson Šh, Pittsburgh, Pa.
K. j.'.Ivi'uSinskaš, sekretorius, 

’ 222 & Sth Št, Brooklyn, N. Y-
Kun. ' F. Kernais, Iždo globėjas, 

881 Westmlnster Avė.,.
. DetroitMičh.

Kun. T. Kaulakis, iždo globejas, 
. 324 Bluu’ton St„ Phila., Pa.

i

colių pločio lr lt) colių -aukščio, labai drūtas lt gražini apdirbtas, papui, 
kiekvienom name. Instrukcijos yra siunčiamos su kieky km n laita-aclžhi, j 

... _ - ? “ ' , ‘ ’ „. , ' -".i ,»juos parihinritae w
ulę kainų s»ll>95, - '
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Pi. kuopij. kaip tai Hngn-
fmiLs toAvenyj ir jiotn'oiHU1. Uriiiirtl* 
zjūorlflis laivo kun, J, !“ 

, Zli»x".vnurf, *ą, |L|inH»F| ’ 
Virmflh IŠflavK enportųbV IR kurio I* 
buvo .aiSku, jog nauju luopft Brigliton, ’

*u-

l. 7

-

’ K.» i ri*l ■ J ’ •*

I

..J 
t “'. ■ •

. -'KSIRA'šYKia'B iŠ Put- 
bjninko .ImtetMi $ ,HHu- 
vos. TO 50e, gausitč 18 ek& 
įvairių IftilajaSčiy. ;

% b.

-4 1 \

so. BOSTOY^JLliS’S. “ / 

PIRM, — Jonas Pranaitis, \ 
. -524 E.Jkh BU Sė. Boston, Mass,,
VIGE-PIRM. L Vladas Paulauskas, ;

136 Bowen SU So. Boston,. Mass. 
PROT, RAST. Ys J, Jakštas, 3

t. 6li ’reiogritifli StH Boston 2J; Mass, 
BAšT. **/ Juož^/ 3Wu •— .,

1 MeryčlitC Acadetny........... •*
AtUnsditbn -Melgtbs, Masu..

IžIX -** Leonas Svagždis, ■
7& Sllver šu So. Boston; Muks,

3 Jay SU So. Boston, yįniA lr , 
Antanas Kmltas,

j fiSl Sth SU Su* Boston, 
MARŠALKA — Povilą/Tolimi

61 ŠWf$r St., So, Boston, MtiM. 
Drangijoa■•nntrijgftiB reikale:

B66 Wutwnn So. ■ Boston,. Mass, 
..‘Drnngystės snsirinklmid litlkmnlsjms 
indrų nmir-lillenl tnūnesU l*ų vai. 
pietų ifėMnytinėj salėj ant t> <U

■ * 

f 
[V

y.5
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y Stato*, Hm*.
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Jūsų. Giminės ir Pažįstami Ištroškę Žinių.
• is Amerikos, Laukia Mylimo- Svečio* su ' 

‘ Žiniomis—Laikraščio ^DaBbinmkoJ’.
NE VISI TURI TĄ LAIME SttLAVKTfc

Amerikos Lietuviai Tari Pasirūpinti, Kad 
Ldeinvos- Piliečiai Lietuvoje Turėtų Užtektinai 

-iKūma ir Bvaįiai. toasioš maistu yra 
■4 Uon, krikščioniškoj ūvasioj vedami laikraščiai. 
; Wmo ^ra laikraštis
! ^JDartainkasLaetuvoję mylimas ir laukiamas.

Prenumeratos Kaina;
-' ' J .. ■. \

Į lĄeiuyij metams ■- -> .»»,.

w >.$as$ metu * * * “r* *

iėife

4.

4

•’ ■' *
U *

’ S *
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L Pteminustafį ir jjiikigns ishjslč Stan Adresu:

‘‘įjAsmiraiitas’*

•; ■ 34TV. Broadway, Mmi. ;. *
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ŽINIOS.

—X-—

MUZIKĖ!

Juozo c i ž a ti s k o. 
V *5^

11 Kus prisius 1 dol, {taus 1<> 
NAUJŲ LABAI GRAMŲ DAI
NŲ mlsrain chorui/ Už pusę tu
zino arba dauginu 75<*. egzemp,

2) Kas prlshfci »W. (money 
nrder) guost Asperges me, Vhil 
iijiunm, Are Ataria, Justus ut 
paima te Laudate Imm., miAnnn 
elnmit su vargonai*, P*sA tux!’ 

1 no arba dnttghtfc 3$y. egzempl^
Oitllma gauti l»a«:. i

J. Kerberis, 
0R<’HAB» LAKE, MICH. ‘ .

*

* ftiKjl *tž¥i 8 iinsSTHiKltiiMM

Vyčių M A, Apsto# bus ekstra mi- 
ivitnns 27 d* vasarių Soutli Bos- 

ynh po protų, Komisijoj kurios 
M prie apskrieto gegužinės reugl- 
t d. liepos š, m> turi būti.
■- A^što# pirm, A. K#. dinftro.?ffiiiA

DIDŽIAUSIAS 
N CE RTASIR ŠOKIAI

■ *’ t. ■. - ■

Mass. n‘ Maine 
skr, įvyks X4 d/;GegMŽio: 
Imi, Lietuviu Svetainėje 

StteJ^oston, Mass# Tai- 
|rdingab meldžiame kaip 
Ipitj taip ir apieliiikes' 

ant minčtos dienos 
£ngtt Visi iengįntes ąt- 
nkyti ant šio taip pui- 
fe. koncerto ir Šokiu. > 

Rengėjos. 
leMi.. -^r- Vokietijos vai/ 
r paskyrė 50.000.000 maį-
■ neturtingi j vaikų nputi- 
iui.

,u. B. S. CKNZM VALDYBOS
ADBS&AL

♦ *
•I M '

Beprotyste Dabar Pagydo- 
«ma Ištraukimu Sugedusių 

Dantų ir Išėmimu iš .
VictuiTij K^mimj, „,

Moderniški pslimologfstal tvirtinu# 
'kmt daug heiteotj&tčs atsitikimų ptiei- 
-H!i nuo sugedusių dantų-^todel tai tel* 
kalas yni saugoti; dantis. Taipgi pafte- 
ta, kad paprasti kirminai,., vadinanti 
spllkinteb jautienos, kiaulienos, apva
li Ir tospfnlnTjif taipgi guli padaryti be- 
pfočim Daugiau negu * tai. Daug yra 
pjlrę nuo tų parazitų apleidimo. Tildei' 
Jeigu turit supratimų, kad pas Juš tau- 
dust paminėtų kirminų, t (toj darykite 
vlskų Jų prnšaliflhntil.

9

Pąjieškojimai ir
. Reikalavimui.
*9 . *

yir-ųir,...."'............... '-."■-r-7?Tv-T,

Paieškojimų ir reikalavimų kaino* 
LDS. nariuma lr “Daritinfatko“ akai- 
rytojams i sykį j metus u* <lyk?h u* 3 
nykius <1.00. I'rleteliiuimuž 3 sykius 
|LML z

*

AM KORI 8OMUI PAVALGYTI RRTf AURAMTR? I

; Men kepame gemiuaum rttžiee iuAm te žuvis. Ver- j 
dante atrovas te gardžių kapMų. Prie ta užlaikome j 
Y-atgdimj daiktų krautuvę\te gardžių Lietuviuką duonų. 
Viekas-labai svariai užlaikoma. Patarnavimas ‘Itame-i 
rįpuaias. Turpiti užsakymus Neir Huven, kaip tai Ša- j 
tiMaa, piknikams ir, tt., ir norėdamas }n« Lietuvį,, kreip- 5 

kftfee prie mtaų o gaubite žemiausias kainas ir teisingų ? 
patariiavimą. . ’ ’

B1O LY AI II A R L I/I A. X j
M ir 3G BROAD STREET, KEW HAVEN, CONN. i

. ■ s • ■ • '

DV. VADOVAS-Kun. F.
381 We«tMinater Avt, Detroit, Mlefc. 

PIRMININKAS—M. AbrafiMkas, 
187 Abn St,, Mostelio. Mate. 

VICE-PIRM.-M. lutouskaito , 
1 Grimet St, Boeton 2f, M«m. 

8EKRBTORIU8—A. r. Kmiiia 
244 Brų*dway, Boston 27,1Lum. 

liDlNINKAS-J, Glhteckto f * -
-^277 Sllvtr St, Bo»to» 37, Mm 

ItDO OLOBoaTAT—Rev. J. BaMjto 
4Š CbfiCMM^v*., Waterbory, Ct 

J. Krivitftf,
SS Brook St., LAvrencą' Kast

O. MonkevICiutė, * 1
12SšUlnd«orSt, Canjbri.I<*,MrfA 

KONTROLfS KOMISIJA— ' , A ; 
Kum P# W8tottto '. ? , <

40 York St.' Cambridge, Masu.. i 
Kun. K, Vrhonoiėiušį •

* 50 W.zflth St., Boeton 27, 
BL AJauniuut * *v?

58 Llncota St., Brighton, 
LITERATIŠKA KOMISIJAI 
Kum K. Ūrbonųviėlus, f *

50 W ,6th St# BosdZ 27; Maja 
U-'<Wap * ». V

. 244 Brogdivay, jfoMon 27, Mate. 
Kun, P. Juškaitis^* , < -

40 York St/Cąmbrld|te. Mase 
J. SL Kurotejr, ■

381 WettBnInstefcAye„ Uetrolf,MIci(. 
Kun. JTį/’mkŽys, / '

4F*'Congres8 Avė., V'aterbury, Ct 
K^t K, Kemėšis, j

, 381 'vy/tetmliuiter Avė.; Detroit, Mich*' 
.L F. Knųlžys, 
-----241 Broadvay, Boston 27,-Mass,— 
I FEDERACIJĄ ATSTOVAIS— ’ į 

:----- j. E. ktteosfts te Kum fe B»Wa f
LDS. NAMO KOMISTJA^ ‘ f >. -M 

Kun, Iyi Vrbonayfėips.
; v M. AbraCinskns 

B# A jaus tos t v 
Ji, Noreika ’ 
J. Vaitkus ‘ 
J, Pgtrau.sto.<'

k lr* f

I

t
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SERGANTIEJI ŽMONES
Jei Tajnttt u«i«te»tei liudyti eato 

rttuduUo ar jei nustojai riltlmų “Ne* 
taddto*-* AtMk lr buet ekiaMlrmo- 

,. ta* dykai ir gauk mana nuomone ir 
petarinto Al ’eeu turūjęa lfi-ltoa metei 

* pa*fskmlngmr praktikos medicinoje ir 
ęhirnrgljbj«r gydant llglalkinee, ner- 
ylikaa-ir suęeinlotaa liga*; Tamsta 

. ginsite pilni naudų kaip atadanfcyslt* 
pa* mane ir maty»Im«e ypatllkal kiek- 

s yiena kartų.
Jei tu tfcri ko&t chronižkl, 

negrišką, kraujo, odos, inkstu, 
pūslės, diržingą arba supainio- 
tel ligį,. teiraukis manęs, įyr. 

\ kai, ir gauk mano Muomonę ir 
--patarinię*-—-

SS

j /

y,
f

. 1 <3

r*1
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RAKsiimom
-A GROSERNE.
Kampini? visto. Bitvlnlnkas dabarti

nis taikęs 4>ilr TT metų, dabar atsitrau
kia lš»Wnto M, J, FORD, 21)2 G 8t„ 
Routh Boston. j * ,

....... ; 
'J’ARsrntroDA :

. KRAUTUVE.
(Irosurųv ir Ruėernė *U Vark Sb 

Hnvtt’brd* Cdnto nėunš biznis* naujos 
mados jniisūi, puiki krniitvė ir puikioj 
vietoj lietuvių Ir lenkĄ^ apgyvento.!. 
Nnrtntlejl phn'htH sUžluott; kreipkitės 
šiuo adresu: - ’ >

IV, A, DZlKAS. . . "
44 Veciur st„ ■■ ’Tharttord,, Cdrim

- , t - . . . . ’

/Libtjlvis 
Gydytojas ir Chirurgas 

Gy<lo aitrlaflr chtonIMm* 11|M j 
vyrų,, nwWų !r valkų. Egznmi-. 
nųujft krrtjiją, Spjandalus, šlapik- 
mų ir tt, wrn hdmretotijojr ’g*» 
teikia patarimus lutekal* kitur 
vetmntjemA Adriws:

336 Broadw1y/ 
įtogotrm Bo^oNr MASte. 

II •’ <KaMua*ii> No. *l.y 
Į (LDS, name, kamp. E Ir 
r- H r- ■ I 'r.r’ū'tf'i*ir»riNirii:TiriiirRt*<-- -.- 

.raąu, i,.xiT'tfyffee'.tB? ^.ibbM.,** j*1 i :'.iį

4

Ttlefonas.

DR. T, N. 6*FFHEf
DANTISTAS

414 Bi’oachvay, & Boston
' (Viršuj Ll&.flk<*^'V^ <>tW
Oaumą .LtMf'VlMKAir,

*

-» , '■ .

»

i

A

v

teštoų savo, tikro brolio Prano Vnlt- 
knai’r VlinliTUs’rėd.# Ly<l<mwsto^ Ro- 
duriėa. yid« b' parapijos, 'Kurgomlų’iso- 
ližiaus. Jbid tarnavo rusų karinome-- 
ilėje te Jo adresas buvo toto; GoiMd 
SimblrMk, ,rfimslq»^Lltpvs|dJ polk, W 

.etodron. F. Valftoif,, Kas ų{»tejj ŽJim 
ūioldžlteprimeštf.šlua mteesu rj^ ,

ALEKSANDRA VA1TKV^ASm i 
> \ No, R. TfJI Donghųs- Av^ ‘ 
j_ „ prwtoom-et Tl. ’L '

, "inkriausi^ntod turėjimb jų yra tų 
ptoazit/ utiiiii išėjimas, vienok tas to 
vfsndf apsireiškia. Kiti nurodanti ženk- 

sekantieji: nustojimasapetitosto 
I^tcinu godumu, apvilktas liežuvis, rie- 

,diuo,. skilvio skaudėjimas, gurgUilavl- 
f -u<i ‘(pf.mqs4.Htf ‘glKi-SI .Jl-Ąt

3dd(i...-oinuų hpiu ouu imtoji sop«|. 
>.ty .soųgiA-uSpųi fųotigud satojuimidgl 
-o,) po K idAjupi .md n.ufuponl).tBr[ -bl 
-j.11.1p .oųumi- uqii» l.w»/o .taukiu ‘sniiiu 
-jd šąo» ufjstiĮSKd ųnjto.) ppwd spupjap 

v. , -m .•••.. -siiĮUA'idds -ų ĮUIJUIOP ufonupnĮ om
Fritf ^JOb-.tp.ĮS ąsnfi •jujue,) piontoi sjmtsopsvi.i 

,ministerija /.iždinei jo -amsi .ij įtuaiop matiaap ufoummi s«ų 
Mus buk DiKnciTa reh- ‘ftuiuui^ ■ftteiw8‘»d tųsnr&iBimd ‘up 
*iw«»n $ ’ dtotol puuA'iM’nisdū'iuBULid iU>IWto
gi- KaiaiL y . lųsttttpmi- tunut-nn lu ohn tpmsi.
t-——.—__a. ---- ------------------- liSjoi* •itnziuad iiL oiuj. rmųiJ- Rujaial
ŽILVIO VARGINIMAS s«iun.wS*m srUity. fiį mutonų 'top Iiįu Į 
RiT / ‘ . - I *oiPl <mu iiuop£$ vunq niSuiurilnsutog.

toto! .11 bjojom ‘totųęąA’žnua ■inuutr 
Mrinin>-*< nemalimas, uz.kieteji- .ųV^u,| smiiitum upnif •insipiumrd ivĄtj 
į kepeni neveiklumas, duja skil- Į -|jĮ§ją.ųS(iu api upių spj .ų 4asoni.inpte 
p.Ir .^.dariuose,, tindymas, -mgšjis Į oninso iuiiunpt sojjsugerid §j sot./uittų 

ėšvarus kvapas, apsidengęs -sp.iisdu rjX nmoiųg sąAujoSaitAjutųiiiĮ 
tulžies sujudinimas, atsiru- -<d sojpi .ų štuusiųu.pš • ‘muutu *»isX| 

m malstn„ deginantis judėjimas, 1 ,-oJdeą sutupubdii souuo; sonsildojide 
nltotri. skilvio, griebiantis skaus- į -d «<»Ss(iu.ua3I ’^U:I sapųmi Niurnu .ai 
4r -visi nemalimo varginimai leng- •im«IMWV judinu u.ų
tr greitai nrašalimunl ir daugelK t!SfI °"|4,WA JI sl!l«I^Ptoto mp#^remu prasannnnu n (inu^ens U)MJl suniiro.4slu( .spiw 0Į(In 
d išgydytl,naudodami pastebėtinų ,| <gwnii(»pnuj[s tonpi -R to4J-|s ‘sųm 
pilę Nuga-Tone. šis vaistas pa- Į .i(njĮs,ųAou ‘smuA’igdusų sėmou ‘suųi.<p 
gtl padirbti riebų, raudonų kraujų, -nu[ds spipupua tobųios imtea pųpiKv 
Jus Ir tvirtus nervus, ir stiprins vy- i smuripiad ‘esoiijug. jį <9snni.inptA šuo* 
^moteris. Baską tina noro valgy- į . '.■•■. ■'. 1— ------——to.—1^
•daugiiuis .svarumo daduėda. miego- 
HmtoEnnte jautiesi nau j u Žmogų-į 
ittSibTono pngerfM velki™, lr ■ KURSUI NUPUOLUS ■ 
hrm gyvasties organus, nes jisai į H - Tai geriausia proga daug H; 
rotus iš ašinonlų vertesnių gyduo- l.H ^^sil. M;
nK.Hto*to«xtto- -s . \ . 1 k » r [ ■ Greitume nusiuntimo pinigų ■Tutotancto žmonių naudoja ir gi- r^m nieks su. manim negal lenkty-v^B 
^uga-Tone> Iškirpk šį paskelbimų, !-■niuotl; visiems pinigų siuntė- ■ 
Sšk į vatstinyčių. ir gauk butelį Nu- ■ jams pristatau kvitas su para- ■ 
k»uer vartok kelefų dienų ir jei ^ais priėmėjų pinigų^ M
mtos nebusiteužganėdinti, gružui-1 pojų, Hamburgu te visur, 
*B^sunaudotų>Talį buteliuko vaistu t H v.Pasai kelionei j Lietuvą. •_ M' 
ifcilr jis Tamstoms grąžins pinigjis. Į ■ Padarymas lietuviškų doku- ■ 
K ;. . į^Hmentų,
wIIGGIST: You can get Nuga į g Pinigus siųskite per paštor ® 
La *Fi4fnvr .vftnV* įnTihei- at* f-imir Money Order. . Rašydami pri- ironj your joooer or irom.™ dgklte e 8tampų ir visados ■ 
^ORal Labaratory, 537 South ■ adresuokite: - ■
pora kų. Chicago, IR. Ab- ■ . rfc Mikolaiiiist / ■ 
litely guaranteed. Retail price |■^HudmĄ^EBrooto1^J 
ftyir ‘ ' r-įW*’
^K-r ----------------------

iĄIVOKORČIŲ- KAINOS
4 - ' . * - • ■
ew Yorko į

Kamburgtį......... .$125.00
Bremen......... ........$125.00
riliavą • «. *■ • v • • * 136.00
itergi galima pariraiikti 
Elnes iš Lietuvos, 
EB, MIKALAUSKAS, 
E 248/Fouytli St;, 
feouth Boston, Mass.

t I

9,

IOGMTAISOMI
įttafe£ Metalo irGravel
Sūlpiame, specialę aty<Jų taisyme 
F * .Stogų,

W. BAKER , 
pCd!RW ST. ir 174 GOLD ST. EęoETit boston. mass/ L , Tet S. B, 1080 * . į-

4

MMEfflJ.VISI! ■
dailint shiVtufiu drabn- 

hį dienų ntiidnft, Talp-gl per- 
ki«xa eenus lr suprosinfuni 
ferbns gerus—užmokestis mū
ra tonini te moterims palei 
t -1 - *. *
F Martin
r Bi'oudtctiift
wou!WGWojjirr rfAš& į M Ciim,
jįvenlmo tęęi. B, W1AV.'

■ i. .

*■ -1:

/

Knygų užsisakyto jams 
“Darbininke” duodama lai
kraščių iš Lietuvos priedų.

IEŠKOK PAGELBOS KUR JI GALI BŪTI 
' -- RANDAMA- ■■

.?’Metų patyriteto gydafit NERVIfiKAB,: ILGLAIKINES te SEDAI'> 
MOTASTdČAS, lutėtkiff mj«* gatyto^ottejrttoį mototešto*, EIektfo< 
Medlkallškus gydymuskurle ten telkia- auraminlmmi kur kiti budai ne- - 
latbutia utltltCI te tttomi daug vyrų tapo ligeibctl nuo- kančių it pavojin- 

f to operacijų. į • 'z: #
7 ATSIMINK—Atid51IojlmaL ne«teuplnlma£.ir , Dępi*įtaikomi gydymai 
yra pavojingi,. Ateik jei nori patyruiio patarnavimą ir puikiai apšai’- 
vuoto Sped jalikto / < -
Otta>. Valandos UiVTCDiė UflDnMCV Nedėliomii AyyteiM s UAalfinfiomUnUlltiioryteflda 
WiBiEMOW.ST, . ‘ BOSTON, MASS.

' Wežais Jgafestič Teatrų. z

*

,< ... S.

4

I

e*-**
Ieškau pusl)roiio f Virfth Kkųitfmtyb. 

ĮČbvttsį Paeina iš< Vilniaus/reik* Tra
nkų jtpskr^ Žiežmarių„puštos, Semeliš
kių Aud&čhius^ KerelVoties katmu^ -8 

htotnf kaiKAnjerJkoje, Kas apie jį ž|-, 
jnofė arba Jis niatK atsišaukite autom 

i ? fiit itnrriišto nes turiu svarbų reltoli). 
-•• DOMININKAS SALIVTA, 
.112 ( ’edirr st„ Nmnvootf, Jlass.

lAš^puohin iš-žuvyčių tobag, Vfl- 
• niaus rėd. I / • *

T

I

» ’• - -
't ‘ '*t

Ar žin^», kad 'Lietuvoje, nėrii; j^h> ėeveryk^ fribrilm?

Ar žinote,
Ar žinote, 
rymo) ?

: Ar Žinote.
Ąr žinote; 
KU ant kojos?
.Ar Žinote, kad Progress Sime jSjfg., 
irstei1, Mass..' S<». Boston. Mas-s.; Nų\v Davėm .Conn., Brooldyri, N. T,, Providence,. IL I., Baitimore,‘Md. ir 
Cblcagoj. DVI. . ' ' .* . - to ’ to . ' . .

" '■ r ? x- . . • - . i-i , . . j..
Ar žinote, kad Progress Sime Mfg. torutuvėsč parsiduoda šimtai porų ėeveryĮčif. kasdienų? - :
Ar Žinote, kad Progress Slioe B-vė pasįunčia- KATALOGU kiekvienam (ant piireįtohirinio), iš kurio nusi
žiūrėję‘galite pirkti tiesiog iš-fabriko...’’nėmotont. nei cento jš kalno.' Ttioml sutuuplnate, savo'naudai, ■ 
krauhivninko pelnų. ’ . z' to to ■ - »* .,'

- Visu r ir visados REIKAI, AĖKltEį PIR WFM tšDIfeBYST’ES: JČEVife KĖS- re žliiėėklte.. kfid butų ŽIRG- 
: VAIKIS ANT PADO. ...... - u to . ‘ ' *-»

• v ' ■ ■

■ PROGRESS SHOE 3IFG. B-Vfc YRA iNKėRPORUTA MASS. VALSTIJOJ. ANT ($.W,000) ITSfiS Ml-. 
LIJONO'DOLERIŲ. J * . / '
PROGRESS SI-IOE MFG. B-Vū turi apie TTU<STANTl.DALDHNKŲ>\torie ym vist lietuviai (ne LIE- 
TCVIES NTiPRIIM^M l B-V#); /to to ? to' ~ \ ' *

■ ' ’ y ,

PROGRESS SHOE MFG, B-VS TERI TRIS AKEfcJVtf ŽEMES, TRIS'DIDELIUS NAMPS su gerinusiais 
Į. . įtaisymais ir nmšinonirs, prie pat. geležinkelio/ . ■ ■. ■ ~ -to
I * ■ . . * > . . -ta^ •■'*.■

Į .Vieta randami dklžianahune c^yeiįrktj t§clh-l)jrste^ centre -pasaulyj. ' * '7 /
Bendrovė taip-gl turt uždėjusi DIDELI' SALES DEIS4.\Bostone/ ^nited Statės Hotėi, 136 LlncoTn St 

r PROGRESS S£IOE MFG, B-VE įsmigs '-tokiųpat .arba didesnę*fabrikų,' Kaupe. Lietuvoje. •"
Į štai, ką sako-prųnešit. tik^ką sugilęs iš Liehivos-B-VES SEKRETORIĖS /vifcAll’S^ ,fte;
Į kacl įteigus Lietuvoje čeveryto'|ohVikd; nešpėtunie padirbti tiek čeverykij kiejj Liehiv<to Žiųonės širva r- 
Į toja į vienus /dietus, - to l •_ • v’ 4 ' ■. ■ ■f' - * • ’ d , *. . '
I . ‘ 1 ’ k" . . r,J į'2-'-.v - . 'J'’', t .,■ *
Į Dirbant po d.Odd porų į dienų, duryfilme •metinę'apyvartų apie-.©ę. ^I-MflRSiAIlLlJjtNU ^lĖSINŲ.. ,Tas/ 
į sudarytų tiktai PENKTA DALĮ t^.k|:Wtųyos žmtoėš perVdemis mėfitoJsųyartOjit l* ■ to- .. p-.-. -4' 

J AMBRiKOS LIETUVIAI, knono^eičlstitoai turite sudėti reikalingų KAStfitfeA ĮSTEIGĮMIT LIETFVO-- 
II .te ė’EVERYKŲ EABRlKO;- hės ^dmn^iit wų■ geriausia laikas’, ’ : 7^ / •* ; t i -Vjs . r'-
■ PROGRESS SHOE MFG. SERAI ^ARSHŪ^DA lyghji po $125.00 (Vommon zStockL , Galima pirkti mo-’ 
| kant VASH arba ant letigvo išmokėjimo, : ’ / ;./ '■’ ‘ . ,

■ PROGRESS SHOE MFG/B-VE priima SV-V.?VALS1\ L1BERTY BONES VISŲ IŠLEIDIMŲ Fž DIENA 
■ VERTE. • • to'-totoZ , ' // ’

I Pasarga; Boliai bus imama Uktid-iki gėgiižio 1-inos, 1021.
■ ĮSIDOMĖKITE? kad parvažiavę i’ Lietuj NEORGANIZUOTI, DIDELIŲ DARBŲ lienuvelkšfte* PRISI- 

| l DEKITE prie PROGRESS SHOE BA'ES, NES Ji JAU YRA toRADE-TŲSUT^. DIDELI -DARBA VEIK-. 
1 TL \ - to- . // . ' /' to
I > ■ t -.. | ..■•'...

Į _ -n-’r* « to. / -v I Kiekvieno žmogaus ateities gerovė priklaus nuo.jo paties.Veikimo. Jūsų prisidėjimas atneš naudų jums
Į Lto P. ’Sto Conn- .ApstaeiO ji ir Lietuvos žmonėms- ■ . ■* / to/

1 Tad nieko nelaukdamas, išpildyk apačiojaplikn'eijoš blabkų, užsirašydamas vieną ar dauginus Šėrų ir 1W I 
SU Sto Co1™. I . - . ■ .’ ■■ . - ' : -. ..--.J

Į VICE-PIRAL — K. Kručkasy , I -- -.......... ■-
• 57 Grand Stg Hartforcl, ’Gonn. |*?T| F1**-

raštininke — b. Mičiuiiienė, . Į Į TT Į. J y ""Į FX r
15 Rhode St., New Britain, Ct, . įl B > 

iždininke — p. Geležim^ I
‘44 Ccdar st., Hartfprd, Conn. I

[DRGANTZATORTŲS—Kun. J. Bakšys, I 
j 4d Congress Avė., Watei$ury, ^b įl 

LDS. N. Y ir N. X APSKRIČIO Į l ^ 
L ' VALDYBA. x g '

t ’ \ Tt ,
kad Lietuvoje žmones sunešiojo PENKIS MILIJONUS’ įAmv/everykų tos mėtų?

■ •■ . J .-• < -•
kad

kad

llįild

Lietuvos žmonėš moka po^400.auksinų Už potų.. pusiau popierinių čpverykų (vokiško jauki- 
. . ■ ' '■ - • •' - /' >'■- .

Progress Slioe Mfg. R-vė«yra pfimuitintM-ąverykų. lietuvišku fabiįto pasaulyj? - -
Progress Slioe Mfg. B-vė išdirba pnikiansius Ir .gtnrIahsiuk*^a^L’>Sk«s'J Jntete kiekvienam tln- 

' . . ' . z . t - įĮyįjBatu' \
B-Ve'tiirf DEVINTAS nuosavus krautuves*sukančiuose miestuose | AVor-

IešTian^snvmptisbrollų Anta.no lbwė» ; 
kontodr Jojiif *I7atVėn<h Jonąę prieš to- 
fil gyveno Argentinoje Apie s mętal 

, kĮiIp'apte JI Jokios žinldsAieturfu. Jie
du kilę iš Vabalninku parapijos.’ Mef- 
lynų laiinįo. Tjiip-gi- prašau atslllep- 
fi giminių (f pažįstamų. - Aš kovo 5 . 
dienų .išyažiubjti4 Lfetųvų.,, ' ■’* . .

• , J. PACEK6NTS,
•įU LattrehceSt., " * įhfrtford, Conn/
- ------------ ---------------------—
Aš' Antanas Monkevičius pafeRkatk, 

l Puišį -Kleopų, iiaelna iš Kauno Vėd., 
ji Raseinių apski4.* Butrimų kaimo. AŠ 
Mhiorėčbm kad a rjųs pats ar pažjsta- 
.»j ml ymn praneštumėt, turiu labai ’svar- 
. Bfbų reikalų. Atsišaukite’ ant Šito adpe-
■ po; ,
I ^ANTANASjMO^KEVIfTUS,
■ ĮlEElizabeth St„ ■ Atbol, Mass,.

1
' LIETUVOS. ATSTOVYBĖJ <

F.J.KALINMISKAS
Advokatas

L 414 BiiOAfnvAY, S. Boa rotCj Maus, 
*Tel,S. B.'44L f ■/ 

to . G y v e nLmd v l e ta i ,. ‘, 
. 15„ AKNAi-oticf. ■St,', Dtmofljtem. ♦ 
1 ‘ . CoJnmbla 01M.L ' :
~..r. ■■’■

■ iOti?rų ^m'f« ‘Bos’funh - .-aį

DR, H. S. STONE f.
. 399a W. BH0ADW$® 

1 •VM.ĄsmosY’W« ■» r/ iid YU’ *<’ ../v- L-./<-i£i_f
to//to.'' to'. 7/,
piĮbnto^Keųsiirgtdn; m

Po ‘pietų tildai pagal imtaitb 
2538E. AnLKGHjNT Avr. •' •
PHlLADELViMA, PAto ■

DR.E.G.KLIMAS
< Lietuvio Gydytojas.

• Patiiimto VAT.AriiHLs: ,|j
ft-iO va/?ll

ir
»,< ' ' .*, * ;

L

t.

•' ■<

-4 ■». .

C

I

DR. F.MATULAITIS
. . .Gtoo Visokias Eiaks 

to.. rEISKiniA AKINlto.
;niVjajgfito«i'te -

^7-. MBbury S^eet^./ ■]
■ WORCESTĖR, MASS. ‘

4 —'------------------ »' ' ' --- ------------- —

J

1

r.

f Ieškau pusbrolio BoleMnvo BobJįjo. 
j Kilęs Iš Kėdainių apskr.,' DvareJntnko 
f kaimo* Sėnlau gyveno Kent ‘Turke, o 
i (tiilmv girdėjau kad gyvena Jlpsk. vato 
| ti^<»jB' MeMžiu .atsišaukti, lies .aš (urbi* 
pranešti hito! svarbių žinių iš^LIetit-, 

Hlvošdei jūsų, » » •
įb ■ JI’dŽAS BOBlkASV- ' ,

• r H02 Brobk A-Ve., * 2<eyr York, N.-Y*.

' tfėb $0. Boįtim 8211, •

, (Kasparavičius)' ■ 
LaĮklnab pertolC oflsų po Na.

* N25BMAn.WAY, Sp. B6eĮUN,-*|ffs<aa.,
Ofito.VdlantldUi ^ • ‘.

Nuo 10 Iki 12:80 ryte te '

| DYKAI KATALOGAS
3; . Jeigu norite sutaupyti 53.00 
3 ant porps pverykų, tat parsi- 
| traukite musų katalogų.

|: The Wateirbufg Mali 
OrderCorporation^ 

50S S. IVilsoit street, \ 
VVaterbury, Conn.

t

- - - ■ ^ - , - - - ) ■ >

■kl

! Pirmininkas — A, Kazlus, . I
5 ^56Neiy $ork Avė., . I

Nervark, N. X * I 
Vice-Pirmininkas —Knphinis, JĮ 

30 IVamvičk St.į ?t-c j Į
Neivark, N. X •• |1 

Raštininkas — A. X Dymta, I
_222 So. Oth Št., I

»• Brooklyn, N. Y. Į
Organizatorius —► A. Mierjunkna*' Į | 

10 Harrison St, / |g
_ ‘ Pnterson, jį X . Ig

Iždininkas X X Liudvlnaitis, f

*

t

• t

d: ”4 ^Paieškau švogerio“*Petro Bartkaus, 
pL>rieš karų gyend Dayton-, .Qhio,Aiiitor 
14 nežinau kur. Taipogi paieškau drnu-

■ I to Aleksandrų VnlttoMčhW- pirma
■ t gyveno l'levelande, Ohlo, -dabar, nežl-
■ |nau kur. Prašau abiejų, atsišaukti.
■ I VIKTORAS (1VDAVIČIA,
Bilu TCarren-Ct? Blldgeport, Conn.. 
■L“-------- -------- ■< • -—--------
Kl Ieškau sesers Shinlulytes Onos, kų-, 
■Jrl išvyko iš Lietuvos £ Grąnds Rapidi- 
.■J ir Jųkios Žinion; nesuteikė ikišiol. Pro-: 
■JšaiP atsiliepti flr kitų pranešti apie jų,'
■ Staniulis: Alebįkiidraa. ikta*. pt 
•■Į A Ki’Vfftdnio pnlfaut %-ra kutkosvai-

- ■ i ‘ kgopa. ” Veiki ’-arniifa. LITU--
i J74VtL ■'”•' I i ' . ** 1

W : Paieškau savo draugo Povilo Remeiįj 
/Kkio", kilusio; iŠ. ViUndiškių kaimo, Pan-.
■ itSlįo parapijos. Kauni*-vedybos. -PUv
■ mlauš gyveno ^’hicagoje* a dabar nėr 
* Žirniu kur.. Jis pats-ar k«s kitas mnljo-

ųCiktie jųan pranešti, busi -udeiųngašZ 
1 ĖRANK JANIŪNAS. z " 

167 .IVasliington; St., Cambridge, Mass.' /.-*—f

į

I

K
A

V j

t

"■. f‘

i PRX0SKLEX06i j

DANTISTAS
DR. W. į -RĖIKpV
Dantys; Išfraųkliimk irirt$ijldo' • 

ml visai be- skausmo, mr gertoj- 
įfiiils-prletaĮmte, žu naujujšrųdl- 
mli. "7 V ’ < ■ :

* 469 Bboadavay, •.

(Prie DoscliestjSr-8tL 
Valandos £nu3 .D vi a lkl<te, .t» 

- -NedketoM : Nuo \10 v, r. iki^J v. V, *

-------------- •—-
BeirFhonėmckificeA^'M I

Dr. IgnotasStankų* I

: LĮetuvlt DakW**te.^i^rj(iU* a I 
. Valaodar, I

Nuo P rito iki S po ptelca , ~ i 
Vakarai*, K<stverg« nuo Ilki 9 P. M, 
'--■'’Ncdė&oėūAMe'ooMiter ’■ .£

SHOE M FG
88-92 SPARK ST., BROCKTON. MASS.

- ' * - ’•■ •*' 4 ’ - . » •’ , 's ... * •
’ * 4 ... • /•'.■•

i-.
♦

X,

‘-k

«»

».

A /-

, .-initOlJ’A.: :.: -> '1 -------- ----- • / »- . y
Aš žeminu pa^tenšęn šitofol

Common S tbvk Šėrd t Progrese šteje1 Mlg. t'o., iLvėą te ttojmmjmąto. kai** 

po dalį ant aukščinuš nųntihėto atoitltaus Setui $»^».kitų 
dalį sumos,. *...***#*«4i>ntinku užmokėti $.uuhmhmj)»>»#*.

dienus .Įniko/ nno’mžsteašynio dienus. - * ’ “ ’ *
t^ktei ite ’wwy'»ią**’* wi būt! motoml Progress Shoa Mfg.. 6tep.

: , * V&teašymndaltos Ife..
: . » r y , . • ’ ' • t. >

• Varmais <.,,, ,fc ,, t fįį; ■* *■,,«, »■,«m .X ,#*,,»*. ,,«*, ą, ,1 * #»*4 - *
'Adi'osuk . '.n>-,..>,>,.>>>,.>»,„.no',,,,,*.-*:*»*»♦* Ktreot■- v ♦ ■ • ».■■-■■ •, ■ - - ■ - .

tiestas .,. , , * *, *., *.«, 1,11 A« m 1 * 1. i><, 1,1 X lllnt-ljlt , -, • *-* - **. >,. *->, -• #,-^r -
- , , - ■■ , . *, , •» --■ .
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ŠK JQKV EV. ! B£. PAŠALPAS 
mi-STES VALDVnoS' AhRESAJ:^ .- 

PIRM, — M. žioba, .
. 53!) E* '7-th St,, So/Boston, Mass.

VICE-PHISL — 1\ TuleiklB. \ .
13b Bpiven St, So< Boston, M.'fšs. 

PROT. RAŠT. — Iv. LŪĮnls,
47 Vale St^SO: Boston,'Mase,; . 

EIK RAšTk— M, Karčuiusklęiūv* .
, 47 jpale St, So. Boston, Mass, 

KASIĖRIUS A? Nnudžlunas, ' * -
; 1G Vinfield St., So. Boston, Mass. 

MARŠALKA -x Steponas Navickas. 
" Draugija laiką susirinkimu^ tos 3- 

ėfų nęd^idieni Mekyiėnu mėnesto - 
’ -.- - ■'— ■ -» -. - ,f.-. ,*■ _ - -'*1 _-_i—-
įs a LDžrkmsibs širdies V,

DR-JOS VAbm^OS adresai 
SQ^ nOSTOR, MASS. > 

PIRM. *-* Antanas Kriiltas,
284 Elfth St. Boeton 27, 

IįVICE-pnaf, —'Juokus KaWlnn% 
f ' 63 G<dd St, Boston: 27, Mum. .

PROT. RAŠT. Vinute Valkšnorlus, 
178'Bdltoh St, Boston 27, Mass.

FIN. BA$T. — Primas stnkevtelM 
f K m Boteen St, Boeton 27?Ma^ 
Į KASIKINES V~ Jurgi* Kanevičius, 
I 1T4 Bolrtn St, Boeton 27, Mate. 
Į MARŠALKA -Į PranaM LukoftevIėlto, 
I 40t E* t.tjlst; Boston 27* Mate* 
Į Susirinkimai fnlkonat kns pirmi n^ 
i tridienį klekvielo mėnesio vai. po, 
[ Pietų šv. Votro/BatnytlKėj teKj, M 
| - Boeton, M***..

s

t ,,
'1/1 S.-

' l

Fdr. PAUL j. jmuhaiJhI
I 1 (JakimaYiėiaB) I

5O9 EAST BRGADWAY 1 
’ ; ■ TELEPHONE-002. < Į

.... - -

Tel. 80. Boston S7Q
DR. JOHN HkDONNEU., H. B
OaHma ir ItertipiftoL

' Ohtibo Valamčob : -
Rytate Ik 8 vii. * 

Dopietų ilki Svai, -
Valmrate nuo d lkl b 

53$ BroadTOy, S^Bostoh

d: -bi S«^o&
IUIIMv — Motiejus V«r*eekūi£ '- t

41 Gut^j St./kč. Boeton, Moks. 
VIOE-PIRM. ~ Jfamma Blkotosų

K W. eth su 8<x Boston, Mm 
PROT, RAŠT. — AntwM» M<tttejwW

450 K. tth 8t>.
FIN* RAšT. KuvaUnuakaSi

20015. Cotlnge St.,L>orebwh'r. 
KASIĖRIUS — Andriejų* BtŲtokas,, f

140 w. 6th Sh, M Boston, Mm*. 
MARŠALKA -* Antanus Gruodi*

150 Bovven St.* 80, Boston, Mnšs* 
t). I>. K. Keistučio dr-ja laiko mfcne- 

Blriluia. mislrlnklmtm kas pirmų twWI- 
dtenl kiakvleno jao -No* «04
Wwnlngton Jam fi tU v*

1 rakate. Ajteldi«»l dutiilt ir tignjų na> 
rrfį mtAmvim njalratklt prie muihį Uis"Viri 

jo* prlniytt

Anta.no
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