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PASKELBK 
NERRlGUL^IYBĘ.

Vm$avą. —'Kaip įš Mins? 
ko pranešama, Ba^tgudija 
paskelbė neprigulmybę nuo

Oetater € 1«1T. » fth «t tM tat 
OUMt « Motam, Mui W oritr įt 
IM ProoMont. JL S. BlriM* Įfeifr 

MMtftr Getterair ; i • ♦ t t s

PRAŠO PARAMOS.
Paryžius. — Rusijos Du-

— - - _ f . ■--------

*

1

■ ?■-*■' ;.■■•■<■■■■■—■•; I ..njitoy^ Mu.b.-^i m, ....... .

sukilimus Maskvoj ir 'Petro 
grade. Tas esu melas mu 
pradžios'iki pabaigos*
I ^ ■ - -... - ....................■■*

Tnojrais įvltatlingtis iitsnknntlB VAJU
OSININUCAS.’ -

KUX. V. OfiSNA.
014 \V. Aitmiliioy

Maiumoy Ctty/P*.

MM
M.US

tt

(JTXRNINKAIS. rnVIRSAlB M 
BUBĖTOMIS.

*■

R. K. trento JtamB y
Darbimnkų

t»ABBININKASM

I
Krildičinnys darbininkių vie* 
nykitėst Spįeskitėfli vienui 
tėlę darbo žmonių organiza
ciją* Amerikoje Lietuvių 
Darbininkų Spurgą (f CK

uiftMhn

, KAIP IŠTIKRO
/' DALYKAI STOVI.

- fidu^n. PO 10 dienų į* 
yąiriųjpriėšteraujančių gan
dų apie.'Sillrilimus Rusijoj 

• Anglijos ’ oficialiuose rate
liuose gautos žinios daug 

' maž duodą teisingą dalyko 
nušvietimą. ■ 

Sukilimai Maskvoje esą
j t pabaigto Ten sukilimai bu- 

■ vo daugiau unijinių streikų 
/^pavidale, negu, nnlitariškaą;

' Užsimojimas. Bet. bolševi- 
kai-su streikais apsįdirbtf jėy 
gą, ne .patėnkinimu darbi- 

z ninku. Todėl streikų atsi- 
kartojimas neišvengtinas. ’ z 
/ Apie sukikmus Kronštad-

biaiflą, būk sukjlelįai norį 
*įk ' st®ązhitl*/'Lemtie W? 

y Trockio diktatoriškas jėgas, 
^o bofevikų valdžią skelbiau 
kad sukilėliai yra‘ svetim*5 
tauČjįų .sukurstyti ir nori eim 
rizmą- atstątyti. . Kerenški 
nėra /Kronštadte, kaip pir*< 
iniąū skelbta, bet Londonė.
y Kronštadtas ir keletas 

.tvirtovių apie Petrogradą 
•tebera sukilėliu , rankose.
? ATSIŠAUKIA [
‘ . DARBININKUS.

Eoiidon. — Iš Helsing- 
yforso- pranešama, kad Kron- 

/ - .štadtn vypiausybė išleido į 
viso pasaulių t dą^nhirikus 

J««S ko-i 
y ’jKBįfltos&i,,.. . ,...t ,.

. Jiirtuiti K ^ęįtfflgtado graneSamaJ 
r. ,^vfc<A,<fiPXietK r. : PP-.

>i!niMgaiWi.'t»fe;,YaIąp4a ,Wgil« 
/ Petrogrado, o Trockį palie- 

ypęs* < suareštuoti . Estonijos' 
atstovybės narius./'

■ * ’’ -*-• ' - s

CARO BROLIS VEIKIA., 
. ’ — K. W
/chaįląš, / caro Nikolajaus: 

^brolis, Sibire prisijungė 
Vprie gen. Sėmionovo ir einą 
'prieš bolševikus. ‘ /

IMrtMM ą *emi.

. “Darbininkas*’
MJ6 w. BrowWay,‘ Borton &7, Mm*.

.-• ' ■■■ >.

StTBATA, KOfO&m; £921f
■ yl! m. ii,l

‘ t

AHAIS AVAITĮMŠ.
WELT0K^BI11LĘTENM:

Lietuvos^ Atstovybes . .&• 
formuokyra. susi 
taręs sū L|etųvos\ Telęgrą*

t
*

TelBo. Boston 6$. /
z,..,

ŠŪVIAIS TPRAL AUŽĖ 
LEDĄ.

Ė$ųa; — Kaip iŠ Maskvos 
pranešama, tai Rusijos bol
ševikų jėgos iš Retrogrado 
norėjo ledu pasiekti JCronš- 
tadtą ir ten pasmaugti suki
limą. Bet iš Kronštadto. 
buvo į tą kariuomenę prade* 
ta šaudyti ir lędas sprogo.. 
Bolševikų kariuomenė pra
dėjo skęsti. Nuskendo arti 
800 raudoni!jlb Daug su
žeistųjų /buvo paimta į 
Kronštadtą. /
Z- ■■«.•' ■

/ FlKI^T^K^I-'.-
— LSūbjr ihis> 

jos 4iį(seyikų;3^var -savo 
kritinį įf: 16*^ jį v Višuotiūa 
Ruįijos koi^tesUj,! pa|afes 
kad sukilimas femištadfe- 
busiųs fereif pasmaugtas, Ąa- 
ke, kact sukilimas surengtas 
Pranei jos su Rusijos soei- 
jal-rcu^fiuciyoniėnais. -Te- 
eiaus vidujine padėtis esan
ti kHtinga, ” .

• , !» —

ŽYDAI Bf:etA IŠ
■ RtršWds. **

Lbndoa, — IšKauno pra^ 
nešauta, kad žydu minių -mi
nios bėga iš Rusijos” linkui, 
Lietuvos, Eatvijos ir Lenki
jos.’ :Žydal bijo, kad Rusijoj 
maištai išsivystys į žychi po
gromus. ■ ' ■

1 ■""■■

gų būtų, Bilcra'štimnkų kuė* 
UūB delei kukiiy jibrs 

Aptikimų atsiktašta^ ’tai 
Ltetin os Inlormaei jų Biu
ras mielu noru padidąlins 
visomis mformaeijomist ko-

______ ged Mi$£ti?iuš. tokio
• ' ■ »■_ . , * ; /■*-.. . f

tūidma: ’ r 'VV. ' . /
^V^piuįe ^fkįidimįa

:gowi^uu j įfoAa. Valstybės

visiems Afrikos hetityrip vilerįkij. -Kmįer keturių 
krypskįod ntibūpstas W)O0 
imarMp.;'.Lėikij<>s oknpib- 

.kkųštuosey tykinit^ni - 
■sufeila^^žteš &dįgbwškį, £eK 
kalaudatnif maistu vieton 
įprop^gųu^jk y~ - Bieratutos* 
Apibašadorių t Kuntemicy ^ 
pWhikįuojaA^^^ 
^šuunkuą7 KlBj^dpjie’ daA 
ryt i išptartis MJ Lietukais 
cbęLfetuviih 'Ir - ęJŽlaipėdos 
muito/ ^^p’pmmikm^no-.-.ir 
inflkelįmLpjos’ Xemipid ir: jft-. 
rok iįnįjmi. 'yLietuyos tSeL

<JŠ*!

Kmovip svarsto.užsieiiiij mi
nisterijos -status... Vilniuje4 
prasideda Mokslo Draugijos 
Aukštuose Kipruose trečio
ji paskaitų sesijų, Skaitys 
Basanavičius, v Atykalas ir 
VRjt0W*-BwžiŠkos, kun. 
Reinys, * advokatas Vruįj- 
levškis ir Gudas Hąreckis. 
V"iiniftj§: pradejp eiti Jutva 
laflmštišVusijkaBa Biržiš
kos iedaguojamas.; Plta^ 
? ■ \ - ,.'*r ' ■■ . . , . . ■ .

.-.į ' Inf-^ Piures.

t

-— • — --■  -

BEKILO RAUDONIEJI.
Pa t u m. -— čia bolševikai 

sukėlė, ma ištą. Tūkstančiai 
^mdmų, -ir nariai Gruzijos 
v<aldŽios ąpieidĮneją miestą. 
Geležinkelį tarp ŽKutaiso ii* 
Batumo laikoMševikai,

.. . •

•*«<’* *.««**••** v-*•».*

-w krarbi^isių feių ,/mą?< 
daug iki šifefu,/žiedžių, /nkĮ/ 
įkaitant jaįt Bnbįkurioš įkr • 
šiol bucu dąrr^ ' -
žinios.: iššiuntinėjamos

Wkraš^atds be: jokių yjųk 
tingu aBy^mųin.
tanūų jogyįš antros puses M/ 
nuo Amerikos jaikraštnuu- 
kų iaukiar^aš "behdį^datbia^ 
vnnak: buf^g^štiiM 1$^ 
laikrašMio^e ’mbįtfų '■■■ 'įrilpb'■ 
narnos j&ufetį wūsųi priešų/

fdarolnos iš/inažo k<3vfo 
jo pIaeiaUsi0s/^vad0ri^rtkd- 
Idę nors mjpąmatudti spėji
mai apie visą- Lietuvos . 

’stvfe kuriąnūl darbu; Ji?K 
*■ - e»f 1 w j * ‘ - y‘ . •

*-**

XD^E PASPQW KOMPANIJA 
■, BALTIŠKOMS ■ 
- . VALŠTYVEMąy

■“-AšW<TrfiH>tr'ii-?rą........
jos didžidšioš yktoi 
skaičittjė 50,’ siidpm 
steigė. / Netliėrlarid 
Tvąding Ooį Joa tikslas b$į 
vesti pirk^’kąsųiytfnė|B 
ropos šalimis ir Rusi jau 

Kompanijos atstovai jati 
išvažiavo iš Holrindijos įį 
unkšta į Finlandiją, Esto 
jąy Inetuvą įr Lenkiją jį 
steigti ąavoBu Ru 
sijos sovietų ątštpvū BerĮi 
ne ves derybąS 'ąpie 
sii Rusija. *

7 r-—--,........ :1JAJ1............. ,..

HOLAJCDAI . .
• . - NEPATENKINTI.; 
nwtg«. Holandija ’• 

bai nepatenkinta, kad.« 
jantaiSpagrol|ė dąilgiąu?Yį 
kieti jos žemes. ‘Bu t‘ 

tai pagi'bbū, įidjąh^ 
de plačią pirklybą,: k 
bar turėjo sustoti. ?

/ 'PRIGAVYSTĖ. ...
I . ’ - #

Rapolai j Valstijos Re-^ 
•partmenta iš Europos rodo, 
jog pasipurtų apgavikai pla
čiai veikia ir Trigavystė ini- 
ma risųikontinėnta. Ameri- 4* 
kos 'konsuliniai aficferiai iš
rado jog organižuotr būriai 
Išdirba ir pardavinėja ne* 
leįstngus pastorius ir net: 
padirba ąmerikoniškąs #• 
^as dėl įleidimo pavojingų 
ateivių į jBuvięnytaš Valsti* 
jas. - / ; ■ .. V ■
į / KimsįiiiniM aįiėįeriai . 
Lenki jojų A Oeko -Movaki j o* 

:r>, AūsfrijoiĄ įraneijoje, 
itSijo je, 
kietfoj sulig’ užsakyino iš 
VMsRjoalJlepartamento* jaū 
per ‘dų niėnesius bando išty
rinėti <as pastangas išsisuk
ti nuo Amerite Imigracijos) 
įfsatynių^Dakekmingai kpn- v 
suliniai aiicieriai veda tų Į 
darbą. : * , y :

;Neseniai- Rottmnlam-e 3Š 
pasporfaĮ buvo-peržRųętj :ir 
tarp jj> aMpa'Sa-įmkl įęetei- 
singL .. . trikdė*
fšimtk yjena apgdmngpgį vizos 
biuro ras&y Kitame -uosje 
afięieriai silgavo” Biurą iš
duodant pašportus, per ,vie
ną mėnesį’šis Biuras-.išleidai 
390 paspirtų. .

Kitose vietose klvkos tu-.
Į - <-

vedamos neteisingus .pąspor- 
tūs' antspaudas dėl vizų, t 
p. buvo paimtos. Kožname' 
atsitikime Amerikos konsu* 
Ijų. parašai -atsargiai nudufe 
ti ant dokumentų. \

Valstijos /Departamentas 
deda visas pastangas sustab- 
dytiltas prigavystės, pasky
rė žmogų vien tik dėl per- 
žįūrėjimb ' pasportų- ’ New 
Y orke. Rer viena dieną, va- 
salio 2Ąd. septyniolika ypa
tų-atvažiavo su neteisingais 
paspprtais; astuoni iŠ Len
kijos/ septyni i& Italijos, vie
nas iš Graikijos ir vienas B 
Anglijos, j .

Yasarip; 28 < dndešimts 
šeši ateiviai atkeliavo Ame^ 
rikoit m neteisingais pas- 
portais ir vfci laikomi dėl 
deportavimo. Iš tų dvide* 
šimts, šešių *- dvidešimts iš 
Italijos/ keturi iŠ Lenkijos 
jr du iš'Graikijos^
, ,,I .,.....„ .Įi-/. Į- I. Į.. II*~<-; ■ iN

SUSTREIKAVO 10.000' 
' r RŪBBIUYIĮr^ . - 
y .Vcr- 3- Internatio- 
nal *Ėądieš* Garmenį Wpr- 
kers' Union paskelbė strei
ką, ^ustietkavo aidi 10.000* 
.darbininkų. z Reikalauja į- 
steigti minimųm algą, mo
kėti tokią algą. kokia buvo 
prieš numuširaą, pripažinti 
ujįiją ir pasirašyti sutartį.

valdžiai apie sukilimus Ru- į. ATSIŠAUKĖ •
sijoj ir paprašyti A. Raudo
nojo Kryžiaus' pąraiūos 
kitėliams. : h ■ ! '

Nikoldi Avksentiev, komi
teto pirmininkas, pasakė,' 
kad Šis' -prieš bolševikinis 
judėjimas yra visai kitokis, 
negu kad vedė Vrangek Kol- 
yakas,y Denikin ir Judenie, 
^ąi esąs Rusijos žmonių pa- . -
sisketeimas prieš bolševikus, koš Darbo Federacijos pre* 
Babartinis sukilimas gąi^ĮzMentui, dR įUBaltuosius 
būt dar užgniaužtas žiaurios 
bolševikų -valdžios. Bet vi* 
suotina revoliucija tikrai "į-

: vyksianti balandyje ar ge
gužyje, . Dabar esanti bolše
vizmo galo pradžia, Pildan
tysis .Komitetas jau pereitą 
sausio mėnesį pripažino, kad 
iš-lauko bolševizmo negail- 
ina įveikti, kad bolševizmas 
turi būt nušluotas visuotinu 
sukilimu viduje. Tam su- 
kilmui galima prigelbeti 
maistu, vaistais, drabužiais, 
bet ne militare jėga, Dabar 
Komiteto noru yra, kad su 
didžiausia paskuba būtų ga
benamas maisths į tas vietąs, 
kurios nusikratys bolševiz- 
mo. .. y
?- ; ,.. r.Z...^--- ......... .......

4

mos Pildantysis Komitetas a *
pasiuntė i Washiugtoną 
lachmietievui telegramų* į- 

sakanf pranešti Amerikos

Rusijos.

. ATSIKERTA.
— Rusijos misija 

čia paskelbė gautį pranešk 
mą nuo Oičerinoį Rusijos 
Užsienio reikalų ininisterio, 
kad Bykovo1 ii\kituose kak 

. maniškuose apskrieiuose esą 
' *'/•■■ .f ; 

fiičerinsako, kad Rinitui* 
dija priklių rolę lošianti, 

—/pritindama sukilėlius,__ n
Anglijos užsienio reikalų o- 
fiša smerkia už skelbimų tu- 
rBlfrhrt ftfirtiftTilt anU

PREZIDENTU.
OnMaį. x^W*-^-4>akauniU’ 

1 Md&iįirtSikų atstovai atsišatu 
kū wį: l^rez.: Dardibgą,; kad 
priversti pnkaunių kompa
nijas ■ atšaukti* algų; ųilmaži* 
nimą,! kurk iųeis galen kovo 
.14? d. .' ; K1‘ • * ..
J Meat Cutters^Union tele
grafavo Gomperšui, Amgri-

buvo '^almetęs /GarvardO u- 
niversitęao Student LiberaI 
CįluK •Gohipers-’sak^ Jkad 
bedarbių, ^iiv. ATdlktįjose da
bar ėsųA.OO(i0OO.lD'aXtgiau- 
sia kalbejo apie dabartines 
kapitalistų j>ąstangas' pa
smaugti darbininkų unijas. 
Sakė,; kad? tokie LapitąlistM 
labiau prisidedą jūįe pagim
dymo radikalizmotąrpęplą- 
ciasios visu0m.euės,;.pegU Mį 
le kokią kita žmoHiijAūšis^/yKovo B/jOSl

f . 

t NUMAŽINO RANDAI«.
'~r Vie* 

tds . MTdreesfėr UbitsMg 
Cotp^ kuri valdo* daligvuąn 
nm ............
uhikams, kad numažina' mms 
bal. 1 d.* ant 10 nuoš.

> .. - »•,«-■» . - -- - ■ 

?t'. •■ / ;4?{y ’.dbėaeo je/; 
ApieiRvos t

_ nupirko nuultalį jos pr-
ų, pranešė šavp-r^idau^nlaiytoRčiiną-iy uTąąprlaiviu 

J -----id-J- '-pulse -daryta ų.eksfeirsija iv
skraidys W žmonės. - Tarp 
jų* bus* Danijos’ sosto įpėdi
nio žmona, An^erteosi amba- 
sądpyųĮS-jr kity žymūs asine-

y . _„ ,,^ ... r
* • \’ Kuliusir praŠyKprez/iiąr- 

din’go užtarymo?

PREZIDENTO SESUO, 
y Pą;-^ Pre
zidento Hardingo sesuo Abi- 
gail V. J&rdįng yra moky
toja angliškos litetątųroš 
Ingh schoolėj. Nuo savo dar
bo neatsisakė ir tęs toliau.

/*' • r. . .

STREIKAS” .-
. y PASIBAIGT.

Me.ru‘0. — ^Meksikoj kilęs 
geležinkelij ir kitų pramo
nių darbininkų streikas pa
sibaigt. tį tįi streikų buvo į- 
sikišęs pats prež. Obiegoii ir. 
tnomi paskubino streiko pa* 
sibaigimų. .

* , k ‘ ■ z 'f .'

. KAliB.&TO’GOAU’ERa*. . -
Bostono Harvard Vnion 

salėj ketverge kalbėjo. S. 
Gompers. Amerikos Darbo 
Eederacijos prezidentas. Jį

KAPOJA algas; 
^Nev’York, NeivHaven.& 
Kartford -geležinkelių koni- nysy 
paUijaT pranešė savo darbi-, 
uinkams,, . kad • numažintos 
algos prasidės nuo baL 15 jL 
Nepatyrusiems darbinin
kams,- kurių yra 7.000 nuka
potos algoš'prasįdes jaii nųė 
bal. L .Kitos i’ūšies darbi
ninkų yrą" 22jlčHI Dėj šito? 
dalyko tarp darbininkų jr 
kompamjū atstovų bus pasiy 
taranas. ~ . ...
5 New Ym^yčentral- gfey 
žinkeliųlvompaiiiją ,savd$i« 
000 dafbuiinkii nukapotas 
ąlgaS'prądčs* mokėti nuo bal. 
io. Ta kompamjąyiigi .tu
rės dar; 4kln®eipncijU ir 
tarsis iki kiek nuiiiažinti/al- 
gas. ’ Kom^anijoą.nori; nu* 
mušti 20 nuoš.> . < : . ‘ ‘y ■ . ' t ‘ ■■.

* * '' u«i».'^'-w^n ■*■■>><1 ■i.'i,^iX~I

ŪKIA!DEGA,/
Į LhWpariL Apielinkūse 
ąudege apie 12 farmų. Bu*

4

NESURAiKDA
■/ PIKTADARIU

— Policija uolia i 
darbtmjasų x kad. suradus 
piktadarius, nušovusius.prA- 
mierų Dato, bet Tbe pasek- 

Ikšiol nieko nesuga-
* * " ’’ - * :

PADIDYS PĮRKIYB4. t 
‘ ^asliingtyii- Jl^rbert

Hoover, komerętjoą /^ekre| 
toriiis, padarė, pienus sriy 
darbui. Bato departiųėnt 
padalino į du skyrių -^-jn 
minės. pii'klybos ir užsieni 
pirklybos; Pifflyba bušp$| 
didinta iki nebūto laipsnio;

\ , . . ' ir

. TRrokšMlNBAl ’ 
PASITIKO. '

■ -r- Vakįetijos- dį|
1 -Lo
no buvo entnžiaštiSKfti

1 dai™ 

liiltlkiįibiiatllitišlidSAdaiiia  ̂

Žt D AI NORI BŪT ,
KOLUMBO VYČIAI^

Nė-it-- Yark.^T£w>mę$ Kį 
lumbo Vyčių viršyiinki 
Flaherty pasmerkė prieš-ž 
diską propagandą, 
dai ir telegramomis ir lai 
kais kreipėsi j jį, , pran 
mi noi’L prigulėti prie 
Jambo Vyčių. Matyt, tie į 
dai nežinnK kad toji or 
nizacija yra gryw Nkat 
kiška,
• b •

<

l
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y >
’ >

rr1 
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/ U ,

4 ’ r**k 
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f.

anu’padėįinėjlme.

F rfnWv'.<*>**JFLa<W-*“’ * j- ' >•<M »
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4 *

::n%Ai^YS "EtTRpPA. '
Gegužio 9 d< 

.Japonijos sosto įpėdinis air 
plaujksj ► Anglijon. Baskur 
lankusis Ėradeijojb Italijoj 
ir Bydcarijoj? • M būt w 
mo grįš per Šuv. Valstijas.
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valstijos gubernatorius Na* 
bey pąsirašė*' bilių drau
džiantį dirbti ir pardavinėti 
vtarehbk W Tūky- y * V,l,k A „tu*
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/

< y *"
■ > "?

C

.4 • ’ 
<■ ■ I 
/

t.

- —

.,',!' i.ut'egti^įbHre
Anvo^Ą^4NmiU8 <

F. J. K A LIHHU
414 BroaiavaY, UORTOK 27, Mm* 
(Vlrstfl Uet; PiVk Uyifr 

ndarotae8ekim5iuiRaitwi: 
ftftvtemttinft,' PnlhKUjlmuB, ;

PaUnnrajMat
Pt*le l^tlma PMpottV' 
Vrle PAYtrAUjdtno OinsiniV M 

Ūlotnvbft, ■ . \. ,t- ,
ĮPrte Oaryma Vfe»W AMiĮ*

Patomme ApH
Vaina* DetavriM .

Gertamlu* Bwn» V»*lAVi»te»

Im t nrtKreįrtUCrte 
CHtimmiJm yrt MMt

iMMiUlMr

»



&

O

*

4

•<ri

rj
#>4

<

c

*

f _ >•

4

- • 4

A-k. ,'

Įjį—Btai n t ii aMteMaBteaBMi ( 
te M »o«ik vumiBtaiik
Šta i* tatąte. LMdHa am. 
■te te»liMJuq tr. faum

Db® ĮKINKĄS 
n ’Fcnns)
‘ '‘‘■muąujr TM^maMCM* Pmma,. 
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teta-M matter ’SepL
( Ite ąt ta dttic* at Boiton. 
te. tatf Um Art «f Mareli S, 1879” 
tetetaf lot maitiną at ąpeclal rate 
Ftata prnldąd for ln Sect$š&

M«horta

■taitateta
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rakinėkite koraapiMtanrijo ' 
»e 
mą bedarbių skaičių apie al
gų kapojimą, apie algų di- 
dumą ir tt ir tt.

fCTJKERNIŲ ' 
f lUKBINlK&r 
M * " ' * .
t Amerikos cukemių darbi* 
taikai priguli prie menkiau- 
ta apmokamų ir labiausia 
Bnaudojamų darbininkų. 
Bmnėra susiorganizavo, ne- 
taprdi, 'kad kas .iš rimtii 
■arįjmnkų unijų band/tiy 
■tems pngelbęti susiorgani- 
■uoti.' O dabartines laikas, 
tada esamosios unijos smaų-t 
Siamos, kada beda'rbių ap- 
įpiai, yra gan sunku suor- 
jtįniUžoti tuos darbininkus, 
tatys darbininkai, nenorė
tam! netekti darbo veik lie
tai! pradėtų rūpintis apie 
tašiorganižavimų. Nes jei 
||upintlyvesnieji darbininkai 
feadės kalbinti prie susior- 
tanizavimo, tai bosai paly
ta tuoj tokius varys laukam 
H už vartų, jų vieton ras 
«ek ir tiek darbo ieškančių 
tarbininkin
E So. Bostone eukernįų dar- 
taiinkai tegauna po. fic va- 
mųdoj. Dirba 52 valandi 
taraitėj. Po, tiek gauna 
Kaktiniai, dieniniam pigiau 
tamoka. Iki Naujų Metų 
feobędavo po 51c. valandoj. 
|Pq to numušė po 5e. Vė
tau dar nukirto Se.- Nau jai 
■nnimamiemsjpo mažiau te- 
Snoka, negu senesniems.

Kitų miestų cukernių dar- 
tanmkai vargu .gauna po 
įįUmgiap.
r į ^ukernėse labai daug dir- 
talietuvių. '■
■ Prieš keletu metų cuker- 
taų/dųrbininkai buvo ’ratv 
Kuuųjų vadų išvesti nežmo- 
Kiiškaii streikan. Be jokio 
ftrisirehgimo, be. prideramo 
tasteganizavimo streikas 
tavo pradėtas. Darbinin- 
fcams tik bėdų tebuvo iš to.
■ Kiek’viėname didesniame 
tamste yra unijų -centras., 
tai tuo centru susinešpnt. 
tam patariant ir jam vado- 
tamjant reikia organizuotis, 
taerti unijų ir kitokius žy- 
taus daryti.

< *•

lauaaii
— £ųUtfu rankoj jo® gyni- 
maa.

A4ml kad ir b* karę> Utt-

tastete
minėkite koraaaaadaaalio' « —* ~ — - . _ - _VAIZDELIAI
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Kai “Darbįninkas” pa
prašė savo skaitytojų iš
reikšti užuojautų dolarinė- 
mis gerb. kun. Mikui Kru
pavičiui, didžiam darbita* 
kų prieteinii, kurs buvo nu* 
vykęs , Šveicarijon sveikatų 
pataisyti, tąi to vaisiai buvo 

JTau visi pinigai per 
jčun. donų Navicką, gerai ži
nomų “Darbininko” skaity- 
tojanis, pasiųstų Kum Na* 
viekas yra ’ Kribourgo uni
versitete, Šveicarijoj.

■ Žydai bėga iš - Htajo& Iš 
skęstančio daivo pirmiausia 
ziittkėmpabėga. . ‘

Vilniuje plebiscito nebus. 
Dėl Vilniaus eis derybos. Ar 
tai geriau ar bl^au dėl lie
tuvių? Jei laibas taikiniu- 
kaujav lietuviams, tai* geriau, 
jei-gi laikus lenkų pusėje, 
tai blogiau, > >

1

‘ ‘ Sandara ” ant vieno pus
lapio rašo, kad žmogžudys 
“Jonas Kačerauskas geras 
katalikas. ” Ant kito pusla
pio-rašo: “Vienatinė tikė
jimo verte yra etika — išla
vinimas žmonėse doros jaus
mų.”. Kokia išvada iš tokių 
pasakymų^ Jei pagal “ San
darų” žmogžudys Kačeraus
kas yra geras katalikas, o ti
kėjimo vienatinė verte yra e- 
tika, tai išeina, pagal “San
darų,” kad žmogžudystė yra 
etiškas darbas.

f

<

“Darbininkas” nesenai 
paskelbė, kad Cambridgę’- 
iuj pilko bonus tik katali
kiškos dr-jos, o is tautiškų 
nei viena nepirko, nors tau
tininkai iš visų išgalių šau
kė už Misijų ir peikė kata
likus už nurodymų ’-ifisijos 
netaktų. Tai “Sandara”’ir 
jos pritarėjai tuo. atsikerta, 
kad ne visos katalikiškos oi’x 
ganizaeijos Cambridge ’iuj 
tepirko. Pagal “Sandarų” 
išeina, kad jei katalikai no
ri būt gerais, tai tokiam ga
li būt tjk lada, jei jų visus 
organizacijos -turės podaonų, 
o laisvamaniai geri ir be jo
kio bono. Tai mat koks lais
vamanių patriotizmas ii* ko
kia logika. į

į , ’ 4

3. ORATORYSTC IR . * .
DARBAS. . ■*“ "Ota“*‘0_

nu i- j . *•. .Ja* 0‘^tol’ lygkenopn- 
Didele sale dailiai tani* iifcrin.

vo!”

a teM

t
i

ČLIL te mago, te patqgumų 
difteučių palengvinimui bū
vio t&poa, kur po kulkomis 
kaadifn stovi

- Kiek žmonių deda visas 
sielon ir kūno pajėgas abeD 
name tSvyxkČ« darbe!..

Ir daugiausia kas tik tik* 
tai* nori daagiaus tėvyne! 
padirbėti tas ir mažiaus 
žodžių vartoja, daugiaus 
tylaus darbo atlieka,

Tylūs darbuoto;jai-veikė- 
jai daugiausia tėvynei nau
dos ir atneša, nęa liereūka* 
lauja, ta!jų^tobuskaa pu*^ 
tčmytų ir išgirtų, bet jiems i 
užtenka išminančios^ min
ties kad tas darbas, i kurį 
tiek jausmo ifpastangų įdė
jo tikrai atneša naud^ tevy- 
■nei; / / ...'•' •
į * Tylūs, dMbW*$ 
vos tikri mylėtojai, sukandę

I
’V-V- ■ *' *4-* 1 ' ' 1 * - «•

<encia, žengiu per vargus i 
laisvę.; . - • 's ■

Iš to vaizdelio

kais kaspinais išpuoiU, te- 
limta SkabinMa.- atodaoti jai, «

Keletą elektros lempų ap
šviečia daug primtataių 
svečių, gerai pasirėdžiusių, 
linksmų- Tai vakaras tėvy
nes reikalams paremti su* 
rengtas užtaigi į jį atei
dami svečiai lietuviškaiir iŠ- 
sipuosė — jaunosmergiščios 
tautiškų spalvų kaspinus į 
kasas įsipynę, o vaikai Vy
čio ženklais ant krOtintev 
Visi lietuviais jaučiasi it no* 
ri, Lietuvai tarnauti tik 
yM tarpe tos mmiosdautt* 
kai išsipuošusių žmonių, ku- 

nors žodzita ir daug de!
įėvynės skiria, bet ištikto 
mažai jai jėgų skĮiia, ■•ųe*;

ne tėvynės reikalai tiek rū
pi kięk graži draugyste,; 
^linksmas laiko prąleidtat^ 
skambios kalbos! , 4

‘ ft ' K -

Neiškonėveikimas tai as
menų, bet tikra tiesa, 

štai išeina ant scenos jau
nas vaikinas, netik gerai, 
bet ir puikiai išsipuošęs ir 
išdidžiai žvelgdamas į salę, 
slapta norėdamas kad kas jį 
labinus įsidėmėtų ir ima pui
kiai rankomis mosuodamas 
kalbėti. O iškalbis, o kalbos 
meilumas!.. .

‘ fcMes turime viską, viską 
Lietuvai atiduotų sau ma
žai liktis, mes daug turime, 
dirbti, daug triūso padėti, 
daug vargti, jei norime Lie
tuvą laisvų matyti..” Ir 
taip toliau, ir taip toliau, 
žodžiai taip ir plaukia, ir 
plaukia, tokie' j ausiriingi, 
prakilnūs... .

“O; kaip puikiai -kal
bai. patėmija pirmoj vie_ 
toj sėdintis, vyras aukso žie
dais rankas apsikrovęs į sale 
sėdinčią, šilkais išsiredžįū-; 
šią, su brangiais karoliais 
po kata, merginą, 
r- “BravoI Bravo! Valio!..” 
nuskamba per plačiąją salę. 
Paskutinis šauksmo žodis’ 
“Valio!” girdis daugiaus 
užpakaliniame salės gale,' 
kur daugiausia susirinkę su- j; 
sipratę darbininkai ir nu
vargę moksleiviai.

Gal tiem kur, pirmose eilė
se sėdi, ne tąip Jausmingas 
“vaKo!” atrodo, kaip

* ' • « • . *,
4 
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kaip yra moterių ; kurioms 
labta patinka" svetiim vy
rai, kaip yra tėvų, kuriems 
svetimi vaikai medešni, * ne
gu savi, tai taip yra katali-- 
kų, kuriems svetimi laikra* 
ščiai gerta patinka, negu 
savi. Tokie vyrai, tokios* 
moterys, tokie tėvai ir to
kie katalikai yra už pėledą 
kvailesni; nes ir pelėda sa
ko^ kad jos vaikai gražiau
si už visų. Iš anokių “A- 
metikos Lietimo” 4 Mjkrtj- 

spjaudanta katalikiškuB 
laikraščius, oA m^Bt^iČių 
laisvamamų ir socija&tų 
šlamštus išeina tokie 
riai, kaip Krakės, Montvy- 
das, Kačeruuskas, Tik pri- 
ėjęTiepto galo, jie pamato 
savo klaidą, paskelbia, kas 
jų nupuolimo priežastis bu
vo ir kaikurie daro.atgnilą. 
Gal ir Kėčerftuękūs 
atgailų ir tegu jta Išgany*;

«“Mes turime pasiaukauti
....... - * — - ® .*...•

dvasia ir kūnu, viskg dMi 
ant kilnaus tėvynes auku
ro!..” Šauta vaitais ant 
setuos netiek jausmo žodžių 
prasmei norėdamas priduo- 
ti, kiek dailindamas tų žo
džių i&tanmiL ir-savo ges -1 
tus, gražų užsilaikymų to
kioj vietoj, f prieš klausančią 
minių. /

Tokių gal nedaug tėra 
kaip šis mano aprašytasai, 
bet, gerai, paklauskime to 
kalbėtojo kiek jis jėgų tėvy
nei pasakavo!Ar jis. tar
damas gražius žodžius^ Žayė*" 
jančius publiką 1 supranta 
juos, .|įr įsigilina į jų prgs- 
nioL . Ar yra aukavęs ko
kiam tevynėsreikalui tai, ko 
ir jam reikia, pasidalyda
mas su-tevyne?,,

Ne, ne, sakysite, nutilk, 
kvailas kritike, neišjuok 
žmogaus prakilnių jausmų, 
žiūrėk, kaip jis kalbėdamas 
neivuojasi, kaip nerimsta, 
j og tai jo tikros tėvyįęs mei
lės Ženklas. Nutilk, kritike,, 
griauni vienybę, eini prieš 
Lietuvą!.. . ‘

? Bet aš tokį typą parodau 
čia kaipo dažnai sutinkamų 
mūsų *-r lietuvių tarpę. .. • ’ 

‘“Stokit Lietuvos aktingų 
gynėjų ^eilėsna! ’ Dalykites 
su manimi 1 ” kas valandų 
šaukiasi Lietuva, o ar stoja 
tokis typas įaktįngųgyųėjų 
eiles, ar dalinasi su tėvy
ne?.-. _

Taigi, matai ^kariuome
nėn negi visiems būtinas rei
kalas eiti, negi visi gali gin
ta rankose kovoti dėl Lie
tuvos laisves, negi visi gali 
būti šauliais,. arba negi-visi 
Šauliai tųrteiti froųtan, kiir 
tėvynes likimas krauju le
miamas, arba;* negi visi 
gali tiek darbuotis Lietuvos 
gynėjų naudai kad ir save 
užmiršti ? ’ ’-^taip atsako to
kis typaš, sakydamas kad 
“prie . gerų- norų - galima 
daug tėvynei naudos atnešti 
ir nesikarščiuojant ir savęs 
neužmirštant” •
> suprask, brolau, se- 
sute, kokis pasišventimas! 
It-ayis gyva ir yilkM sptus 
tr- jr tėyynė laisya ir .pijie- 
čio^tnulkūs asmeniniai rei
kalai arba net tnšti užsigei- 
dimai atlikti!..

. * ~'į< •'. ■„•
* * * * ♦ •' • • ą •• »I 4 ■»-. :* A 0;

1 Frontas; Daug vargo pa
kelia tie, kuriems ^prisieina 
jame pabūti kelias, savaites 
armet mėnesius, kad prisi
eina išsižadėti po kelias die
nas .tokio patogumo kaip 
burnų riušipraUsG 'ar ditžų 
atsisegtų arba iki savaitės’ 
ar daugiaus laiko išbūti pil* 
nai apsirengusiam ant lan
ko, begalint net apykaklės 
atsisekti, Į nesv priseina lauke 
dažnai ir pernakvoti Šautu
vų rankoj belaikant ir prie- 
šii beseTgejant ‘

O*daųgrkas tokį vargų pu* 
tiria, Uė! gertas, ir nenori, 
nes žino kad tokis reikalas, 
kad, jei to nebūti^ tai visai 
tėvynei blogumas .butų, ir 
nieko nesako, niekam nesi
skundžia, nedejuoja* O jei* 
gu ii' atsiranda kokis nekan
trus vyrelis, tai tokio dtaiG 

i gMaDiataaugiškaipasigaif 
Ii arba pajuokia. . . r

Tokiose s^ygopo- dirba* 
mąa svarbu* Blįoii darbaji

■ ‘ ; U *

t- . - ;

id^fetėjbn,* kurių d^iaMj 
naudos .atįešai -wair tas pui-r 
kaus apsiėjimo, dailiakalbis 
vaikinas, kuris sukelia pa
sigerėjimo jausmų savo kaK 
ba (ne geru išdėstymu tėvy
nes, reikalų!), ar tas kuris 

; tyli ir atsitolinęs nuo perdi- 
dęlio gatsimmosi dirba kiek 
pajėgos leidžia?., ,. •

(šį rašinėlį rašiau iš tik
ro gyvenimo paėmęs 7“*T919 
metuose kaip ėjome. iš $iUU* 
jių gĮmnazijoš Mvanoriais 
Kaunan į besitveriančių lie
tuvių kariuomenę, tai pasi
rodė kad tokie mūsų drau
gai, kurie huvo žymūs savo 
iškalbingumu apie tėvynės 
Reikalus ar pasiliko namie, 
ramiai mokslų tęsti, ar sten
gėsi išėjimų kiek galima už
vilkinti.' 8akę: “Gat bpIŽę- 

i vįkai greit išbegsį tai nebe- 
reikės.” ■ -

Gink Dieve- —- nenoriu 
; šiuo rušiĮielių savęs -girti, o 
kitus peikti, jog ir aš- daug 
ydų,tunu, tik nurodau kas 
man skaudu matyti) .

. ■, Tar,go Poetą.

Veik. Armija. ‘ -
’ * . . . . v* . .
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BBIDGEPORT, CONN.

Šv, Kazimiero Dienos 
ApvailcšČiojimas.

Vlettau 1.* F< akyrhMf Jau nuo »*- 
imi r*n|fei <U*w« jų»-
VtiiciK'lot. VWInl* kWM»m » vnl sy- . 
t# «i minwluR laisve*
jryngjUB. v.«h YMfaire mlfiparnl 
.mx fmmofcslu n bmv renkamo* ilultn* 
<lel Lietuvos. Po mlfcpuriL «ekP dalL 
nimns ftv. Itiizlrnlpro rnilkvljįj.

Ketiėrio* yW
vlet T. '& 0kyrUiwi buvo 
rifaktilboH. KuW<U«Hi 
ta* tft Worcesw, Mum. gerb. fcttti. X 
^plikRU. HM 

šv. .TitrRlo (•hoi-flK po vadovy*. ' .
le. t. t&Mso oigietįojo. . •
Lietuva* ltiuinę. Fu tom Mlę*

M. Pilnius
kalMtMu radine jiustuM W 
ųuotų* jkiuliltot itthygrtuuilftiuir, tft* 

persime gerb, kuo, j. e»p*
Hką. Visu publika nauja UMoję ‘ 
(nes tik pirmu syk) pasveikino gmp 

.ikiu (įeinu plojimu. Kttihėtojuu knittė- 
fižiplė hv. KuitimiVrg ir paskui npfe 

j Lįiitįvoš ^lĮfcajH^jj^Jpp rą<fūo jiin 
14 ^uofrTĘmlRnšIn pat# paklojoįnikę ir 

kvietė yimis .'M**
tuytfK laūvč >mi fų to^puppMmyM 
plmirbiiykite' firni-(Ar, 
nenkluMis. Šiai vietlnU Mehohna M., 
A, VįnAuR mi p*w 'pe^ihimU+ 
St Fetrak
tęs BmriSlHr^sinskiii -̂ 

' So'l^ir j! ^ėffiithn $
X. Mkft’s, E LiudvlnariH 

ęliis^ į^Aliais A^uslnfc^^Si i. 
<Wevii?hip, Ao Zalubas, G. Gudeiians* 
fta&r M Plokštie^ .T. Mikiiolriis, A 
UlenįavWj(is, M .tJHiOnnvmttšf įfČLe?- 
giiisklR, J. Eloverkla, K. -Tak&ytč, A, 
ŠJ^knevlChM n KeipSytC, W.'Unltti^ . 
yė, U. Ktihgfeh^ n; (stankai^ttte' j. ' 
įtaiga,- A. Alaiaplgvičftip, Jfc‘ MpdgUtt- 
sitis, M šiĮnkeviČienčį FiįfilttkęfWiUti4, 
kfet’sęevrčien?, K, Žfltaūskuū, & A&h . 
lĮalti^ J, •čfctkHftj•’-.lrtHL J, ČapUkta.

‘Vakare įtut saięs sįrlnJĖCa ąūM šii 
šnĮu)klomIk'$73.i3. 4 

•' vakare 4 cL kovo per miš-
ytirus'vll‘S W

' Viso virš W.
’ Kdrespiondenia^,

i • ,/’ '

AVATERBURY, CT.

Vns. 27 <1. buvo npv'alkščlotijr. LJettt-
vos pėprigulmybęs;, trijų jęetiį ;ftpkak- 
blyksi , našmitlngas jyyko IVašNug- 
ton tentM ’ vedėju buvo ,T, rarefia. 
mitti4jo» kun* X Ambotas, j.' Vileišis,, 
V|fittnlal’ kurt. .L Valantiėliis, pdv. Lu-' 
koštus Ir miesto viršininkas ^johfi 
barų, Priimta re?mUuęljft, rėfifešąnu- . 
J|iUtį, Lietuvai prlpašipltno *u’/VlJofu- 
Lipi. . joikiį surinkta $X4Č.O5;

' VąidySa.
’ * ' -   i i.i ■ .j■ ■■;iį. u ' ,.*i

; DAYTON, OHIO.
' I$LEISTU-VXS i LIETŪVĄ

. M/byĖUL^KIOV

Klebonas šv.. Kryžiaus lietuviu para
pijos išvažiavo JO d. kovo per Švedi
ją. Važiuoja atlankytsavO^ 
lį :<Aę motinėle, trreKim ir , gentis. 
Kum N-, Cybtilskls kil^ iš:Trakų apft, 
Stnnelklų kaimo. Gpluž ! mėnesių, ir 
v£I ’sugijft'atgat.' Mes kepajikbut be 
kunigfi.^Krijii fClbftiskfo vietę tlžimn 
kun-K. Airibrožaltl^ iŠ Amsfpfiintn-'ėN'.

Gerb. kun, M C’ltmWisr»^i?feS 
LPąrapSlįJbs ptpMlirastę kiiairfnkimji' w* 
šarlo 13 <I.' A nt--pranešdamas, kad 
važiuok' J 'W
gino nenustot veikti dėl’ katalikiško tl" 
ktjimo;: Ir Ltetuvoji.. pasigirdomai '
avetĄiU&l katfiteiięsIm deĮ!LifenitosTią- 
$Įaidtų dovanų, ^vi*ypątok°IŠ‘ koffijte^ 
TbVjo pėr namiis MUPld mikV.''4* 
y Lpioistnvės buvo vasario2X d? raka’ 
re Svi Kryžiaus syetaln§J. Btitfcf tę va- 
kftrę<pėrstatymak 4p grojo L. Vi

p<W<tyme /dalyvdvoi F. Bttf* 
kus, F/Zuliii^kis/ S. Ragatddms, jį. • 
Aminams. Lobai gerai lšp|W& Mtu 

Publika buvo pilna 4^, s kad 
jnet nebuvo kur sFst Per tę ■Vūkaėįl 
pelno buvo $41,70. Gatop L. Vy^lų b** 
ims užgrojo -wrŠ4-Wpb.l$t8l^lkInI* 
nię su klebonu. -Kuii. M«yibt>Ukh pa< 
uak^ ^trumpę Ir gr^tidiuęų pruknlMlf 
;atėis*eiklnd«wta au
mas visiems laimingu klo^itj ir auti- j* ? 
kimo'gytoit ,ir platyt skaičių nariu 
Č&ftKAn W\M;kltų kataPkiUkų dr- . ' - 
įhK' ’■ ; : - ", i :1 ■'

Kun. H -ėibuWB' 1S> Daytono im* ' 
^tiiVo Lovų. £ d, AUt laivo_2Nlo
10 <L Dieve Jam jittdjHt launingai par*. ? 
iteitbirt i Lietuvos WI veikd '

^OPCESTER,1WŠS: ;

’ teW&hn$kos Prakaltos.

13 Ulonų kovo t vai. vtdtąto Mb*, 
įMi svetainė Tru nkkvWl #• 
Mtnrod knbiėtodai. Xėprętel*Wtfr 

kalMte Išgirsti kę ftka^ 
KrleHmn vlms W Hk ityv^ -
kttl uw šių pmaklbų. rrakaibt* rjfc.

Ifltot naudingam, *va\bla»*lr į 
ladomlam ttkului, ■ . ' L ' ' *

u «*SK » . ■?v ... \ 1 //

WOROESTER,.MASS. 

Pusėtinai pavyko.

JiUMi) kolonija yfa ppsllymtjtis dau
geliu įvairių sterti darbą. Llatuvos va- 
mime mes eaame pirma Amarlkoj bo-: 
lonija. Blaitybas judėjime * Irgi , 
imame pirmą vietą. Taip yra ypač 
dėlto, kad turime vadu kčrb. kun, J. 
J, Jakaiti, kurs yra uolus Wvynalrtts 
Jr didis blaivybė apaštalas.

Tariau pa» mus LDS. 7 kuopa tai 
.hilpaokat ■ ntouljo, Kaniaet m -27.4. 
tt rėlo įvykti Naujosios Anglijos LDH, 
kuopų suvažiavimas, tai sujudome Iš
naudoti tų progą, Mantas graliai 
tljkti dWąlM pra-
ktįlMM, I’er .jprb.'RoĄdenSa ir ‘ Bla*: 
m^Hteneš ą^Marh«ybnt. rąkariea^ 

pirmos jriesos. Prakalbas gerb. 
klebonas telkasi pagarsinti •-bažnyčioj 

Jfcmadų Tik
avečhi kaijiMoją Beri.,

i F. Vnrakulfo,' &, Vyrių
tro iždininkas. Pasakė prakalbą, pa- 
alšklndaams iš datbininltę ^rnettlea ir-; 
apie darbininką ateitį. ".To kalba labai 

j^tiko tnuinj vimmmanėb .G jmibą M* 
lydėjo- garniu - delną Plojimui Paakuk 

. idnr ^knib^ą^mtmą-uietmis -gėtb.-4ąinJ 
L- KnvąllfttiskaK.' Alžkibo apie darbi-* 
ninku' taik(iijpi tr ant imbaiimb 
mus'g^rb.'.klebdhas krtm <T| J«. Jakaitis! 
apie’ ac;aiw darbininkams itipintis' 
vm Veiknlais; Tai tą vftkdrą uimėjom 
Įpti^įi.hd l narl^. iMsivftifc aėimnty.s: 
gerb. kmi. * Longinas KiivalinuskiiH,

ils* '.friožas 'baidysi Betrla Grigas,* 
mlninkas Krušas, .Tuoziis Stočkirs. Mo-, 
tlejus Bulauka, Jonas Grigai; Jauką 
BdiHnskas, JfėVa Gtlšldehe, Moiifkn. 
‘Kiimaitp, Magdalena Liutvalmte. ,ųw 
kurie Iš jų IŠknlno užfdmok^joVi* 
sns metus, o kiti ilk įstojimą^ ’Taij 
imsii’odpi kad wmwsteiii<t kbioniJirt y* 
va jint darbininkiškai snsįprkttei ir ži* 
no kaip LDS. Ir žmogttust Vardą bran
ginti. Pirmu žingsniu mtisą, kttbįrit 1$ 
narių laimėjo. O gt Ir daugiau bus 
tokių Mikų. Daug* nartą ketini!)-uM-; 
ti nnt sūšfrtnkimrt ir prisirašyit'’/ *- 
Rengiam didėlį teatrą Velykų Vakare 
“Grafas Ūkininko .Berną,'* , MuSą'^jSl 
nartai <jirbam nenntistanritti,/)o ^'nb, 
motei'ejes ir lionėlės noiirtl darbuojasi' 
(iel LDS. Ubo ir'kėtlni’

‘ •
.. . <fn. •.

XEWIUIILADELPHIA. 
~ ‘ D*■ . . ., PA. : < ’

A ■. ....... -,Į - -• r -
’ ■ ■ ’ * ;i

Sausio menesyje šios? kolonijos• jtaįj* 
uimps subruzdo Ir padarfe keletą ek&{ 
keršiją prie aiikoiMus » ‘r - ’ * -j i f 

' .Pi’adžia .iš Nčwarkį’' JįfcJ3^‘

LD&. 14 kp, narys A. Knatas iš Kove- i 
ark* N. .T. atvažiavo Su .T, .Taiičiunu Ir 
susipažino su dora mergina Marijoną 
ir tuojau padarė vestuves. 1

■TurigtuVėa bnvd Šaldž*.-širdies V. M* 
zaus bažnyčioje.

Laimingo’ ir linksmam? migy veninio: 
jaunai porelei.. ■ . ' .

Tąfp-gi Adele Tnmošauskaitė-.iš Cte-i 
veland, Ohjo ir vaikiną s|Š to paties 
miesto-apsivedė -30, <į. sausio.

Keletas Vytuką negavę "merginą* 
įgriebesi už pašilą* kad tik nelilktis Šą» 
vedellats*.

čibnaf dtaba gerai mainose .dr pusė
tinai uždirba,* bet dabni'prtvažlavus JŠ 
kitų miestų., randasi- ir bėdarbią. «...

Randasi ^keletas; dirbtuvėlių ir dėl 
meri*taųį betr Ai ^sausio 25 d, š, *m. buį 
antt.uždarytoj » ' > •» • .

* Mat darbdaviai nenorėjo pripažinti 
Unijos Ir užsispyrė numušti '3d nuoš,’ 
kak Jtams ir jpastaek&f ir. dahbr iaj- 
mergtaą* jurtas kovojo už geresnes; 
sąlygas* nepriima į., darbą. . Tal .jfna-1 
tete* • kokie ^leĮąŽltMlngl*' darbdaviai* 
Ar pe iaikas anąiprastl ir stoti l ^ovą? 
;k»d tokias skriaudas panaikinus.

šioje kotoniJoję randasi mio senai

Žinutės.
* • . ,
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SVARBUS
J./’;■ ; PRANBBniAS.

/ . . Rugp.j. lurn. 1920 m., p,RoiUt^n 
;tiJodorJch;) inkorpprayo

: jęhe4{o^adėlIe .Uiittdipg £o, (Liet. ,Rq- 
kadeUes Statymo Bendrovę). Organi
zatorius virš minėtos bendnovės S. Ro- 
davičią daug kalbėjo apie sųžinlšk# ir 
teisingų bendrovės.vedimų ir abelnai 
daug gražių dalykų paaukojo, kaip ir 
vis^pmet jis tat daro. Vėliau jis pa- 

Lskelbe.J^tloUšCiuoie mus žemiau Rask 
rašiusius, kaipo tos bendrovės direkto
rius. Dabar eina kalbos, kad p. ^0- 
davičia Sųdraugu A, Jhtetuhi, 
kurs gyvena Racine, • WIs. yra kaip 
kam pardavę tos bendroves itevu-špųis. 
Iš vienos moteries gavo-4$i00;Qį už tuos 
nuva ^rtis žadėdami 4at grąžinti fpl- 
niguu už £ m£n.„ tĮf gautus pjuigus 
duota cettiiikato pavydniasį.^ ant ku-. 
rtb. jįoduričjftus ranka užraSytu M 
Kortelio varda.% „kaipo tos Imndrovės 
t^kū sekretmiavs. Šluoml .pranešame, 
k<tt mes- ikaulau ptadra^e »u panašiom, 
bendrovėm nieko, bendro neturėjom 4r 
nieko apie jas nežinojom. Atsakomy- 
b? už tokius .darbus puola vien ant S. 
Rodųvičlaus. 4r jo agentų "(kaip . Ju* 
ėiaus, Barine, WisUvXfew grh^tftf pro-; 
testuojame iprįęš s, Rodbvięių již puu* 
idojimą diuuaiį vardo panašiems daly” 
■karna, ^ąlpmgl^hįėini prabėšanm, kad 
mes suūninėia^benfcUove niūkė bendro 
natbriiiL ,

Knd tas My^a t (esą, tai ihtdtjąma jm* 
vo parašais, o mnt reikalui prirody- 
jįdme dokUmentaUškaL

5. •
J. ^eMakok,
A, Totamts,
B.

-K, 48twtf»fceri(!ta*
% (

iMiii.nifMi.liiib ijimini^ iitoi^ii I ■8iki.dĮww■

* »«?

•% -•
"‘Darbininkas” • priminė 

katalikams, kad. mums rei
kia turėti’žydiškąsusprati- 
pią ir kaip žydai nekenčia 
šmeižtų, tai h* mes šmeižian
čiu laikraščių neprivalome 
skaityti. “Amerikos Lietu- 
vis” sako, kad girdi < fDar- 
bininkas” nesulauks savo 
patarimo realfeacijos (įsi
kūnijimo), Girdi “tikras ir 
geras katalikas daugiau pik
tinasi . (tiesiog spiaudo) 
skaitydamas ‘"Darbininkų,” 
negu kalbamuosius laikra
ščius.“ Well, kas iš pata
rimų, sumanymų, skelbimų 
rašytojų tikisi, kad kas tik 
perskaitys, tuoj puis ir da
rys, kaip patarta, D kai dėl 
“tikrųjų ii* gerųjų katali
kų, ’1 kurie anot “Am, iL. ” 
piktinasi “JlarbininkuA o 
mėgsta “laisvamanių ir so- 

į jMininkanis svarbios. ■ se^alista^MtaašSiM“ W Wsffiir wOiiHFWB'
juk senai žinoma, kad W SSk

kuriem. labi^ ot
Bvetimb# patoį

tofcKITE APIE SAVO 
. REIKALUS.
? “.Darbininkas” turi ko- 
Wpon<tancijų daugiau, ne- 
a tūlę koks kitas laikraštis, 
korespondencijos yra geru 
aiktu, bet gaila, kad mūsų 
šrespondendai teskaito rei^ 
įBngU rašyti apie pramo- 

ioneertus, vaidinimus, 
tekalbąs ir panašius vie- 
įs įvykius. Parašoma dar 
pie Garnio, Giltinės ir IMil- 
te paęidurbavimą. Teeinu 
j>ie. vieną darbhunkams 
rambiausią dalyką, tai la
ki, labai reta! teparašoma, 
įętai kas parašo apie vietos 
tebįtakų reikalus. Dabar 
fcų žinių aibės yra. Ir

l 1 , i

4 . 0
I

tata

t

ępsigyvemudų UetuVią jr vt,sl Ctvirtifcij ^l^?,(^nRas niar^UK lIątuWkaą ‘Gfct* 
laifajšJ. .Fta8*>ta B»t
LonU- <r • •/
L.27 <L sausio Šios kolonijos “8nnda- 

Aečiart liįsvumfUišbUŽpi^lg 
&ęU‘atk< N; j; ir WUp 
tlnėti už tai,, kurt jis atvažiavus užrūv 
šidėloDuikražtį “barbininkęh; 
^Lgubrganbfubt ’?
* ' Z ♦ t’arojgaZ

, ~ ■« ■ .«

NORVVOOP, MASS. .
■- ; - * • 'į? jvtv

-------, ~ ~ ~ •-   |T '. 1 '■ " --- ----------- - ■*• - ■ *-

darbiausia paduoti žinių iš 
irių pramonių, kur lietu- 
id dirba. Korespondentai, patinka
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4 KnygU uiaisakytojams 
nke*’duodama lai- 

Lirtttro* IMAM*
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s
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. Aukosi 
tglftCJItnVl trtją'-Wh| jj^ŪvflS 
gulnsyb&t .siikųktųvUj.
vHtw nąkavo$&&>. . • ?' r

* & $u<Mfe, m wtvwį
Ai Sąąttaa, -A> ^ėh*t*cka8į J.
A Kammąaktis* Mi
Wtwt n M Kramių
Xft8, v. tiaK, A. KuralŽn. n
A Rėpsiu B. StaittUt8» n Gudaitis, J.

'•A.’Wtei ‘ & kasim,’U,? 
tąalėtim. Knit’ AMvWiit. •& Bota* 
vičiaf A« ‘KavaUauskHs> V. BevIloniH, 
A> HtnscvlčiutA S. Smllgltite, m M; 
MavKIą, m IMm- & 
KavoHUMs, .T. KaviUinuskne, P. KnlhU 
M *k. 'AktttuHk M \v

y tiso nu *nuilkloni aukom wlWa 
>1. BOc.
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LfetnrĮoi katalikui čion parito rtoro 
Bažnyčios ir Tėvytota naudai. Bet ta- 
bui nuliai girtasi per laikraščiu*. Mat 

‘ " ’ - , ’AS

I -J ’ '--A

Pavasario žlė$$.

(U,. i

k

/
a _. .

«Ba*» bapids, Mieli.
■■ _ * * *‘* > * • • X

iWrimlų‘intormdeljų, krtfjškltlis gino;
tttfrejStfl *»•'. . < • *»{!:»-si.*'rj'

Cnster, Mieli.
. .• e.?f /•'<...; ..*’.r

•' •' "r-** ii>l kk«HAfL»fcis UUm hm r—Hr-i j J-* —**

RHigla LpS. W kntpft 10 d. k<«v<»

■ t .' Parapijonas, 
■/

• v r

i '

pritaul p«»kmu laika, m* (aria»4MMP 
»-vnvliią rvikaiy aptarti . ir 
.iuiujų narių aiaiural.
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garato kalbėtoją*. . štoilD«ti 
f afttieukyll aut šių pittirnl-

bią i»*kaitiito1nri'dft, urs uiMimlte 
dknjt to Narial ilto kuopto tu-.
yį(te huOMi *»ltl Ir atMoešti mėto*!-. ,tos d»iu« dirto. tai mažai Mtoka. 
dm ptotoariri toym)to, nra turirtto u**1 įtotytoųuiK visto darbus ir «»<• 
atookėti totrton Uto prisėto, širdin- 

tirito tofečiato.
iMimgn visiems už dykų.

" i:! ."Z' Vtfilfah

DAVTON, OHIO.

' šioje tošitoIM WkW 
Hpij« irįdribto^ 

Yra & kataltotoios draugljoa ir vl- 
įerai įąlkosl. ' ,

iš ri| dvi pasižymi timit ,tod rang- 
damj baitų ramdo' mbMtontto^ėtim*- 

jtMtotus attoąnktiritni mvuįo 
rifto. a-
jęMHtoĄM to to jtoikisi,

Ola jiotuvirii tart puikus hemą ir jat*. 
B vtous,patehjdiiti> B&kėtų wtpra«v 

. tt ir Mto
nijos lietuviams. , ‘ »

MfesrJtutėtitoe yfar dirbti išvien su- 
JtiEgtoriąlš spėkomis, Ir pasirodyti kre-: 
thTttuČinmsi kad ešąjto susjpttttę li\ 

‘ g. >ldubtlainė bite knot išnaudotu 
■ J _ ■ '■ 7-^. T^t9r

‘•f.J ntV•’.« ''■• ' <■ •

f/ Uk .»’■* 5'.!“ ’ n- .v; . • .♦i.. 1,^-
l iwav gr?ial

s/s^aijjoj. gyvena,- yra tųjto ,^trill* 
Juškos įt’aųgyris ir ^eletas^ kumpą. 
T^ęp^ąnadoff Heti^jį tąi ^ntrralis 
yra lletuvhįr kWMM 
džlii sakant, Montreniio lietuviams <hrl-t 

‘ •'■ vątotų jabian atbust* Ir parodyt savo 
darbštumą ir atsiskirt prieš laisvama
nių širimštuš Ii* kiekvieną šlamštų pra- 
Šąiyt iš sąvo tarpo. Priedermė- yra 
lietuviam* Rymorkatalikafts susiorąą-. 

,-^zuat į vienų" didžiausią rorgani£ariją, 
u * tat yra Lietuvių R. K. Federacijos sky-. 

iių. Be ta dar yra svarbus darbas! 
įsteigt knygyną, kur užtektinai rastų-' 
si katalUiįšikų knyžų ir laikraščių, kad 

v. - kiiiTįeųaa suprastų kas Jis yrą At rito 
tąilkūA’ ar raudorišnluris. Tuomet pa* 
rir<kil$ime, kad esame darbštus ,tėvy-;

.• nalniai fdel Bažnyčios ir Tėvynes*, * I 
>■ •_ . >

■ ■ \ }

i
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) *'
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BHOOKLVNį H. 'Y.
. . -—• / T
PAMINSIMAS  ;T.WTIŠKOS

, . šVENTfiS.

i^oyu ^Lš. m. Kiti*. Sifiolij pavapi-
Jori salelė vietinis Tautos Fondo sky- 
rito surengė prakalbas. Knlbėja TkU-t 

, tto Fondo sekretorius p. K. Kmšlnš- 
. jms’ir gerb, klebonas S, Remeikai AUtį 

kalbėtoju labai valdžiai apibridlnb 
reikšmę Šv. Kazin)iet'o dienos be! S-.ių 
metų įsikūrimo Lietuvos respubiiktoy

Aukų surinko kultūros ' ręlkp]atf& 
. / .■

.Kovo R d. Ąpr. Parietės salėje 
j Fe.dėracljos ,80-tas skyrius taipgi pa

minėjo tokias .pat sukaktuves. Čia 
kalbėjo Federacijos sekretorius p. A» 
Yalentiejus, gerb. kum -Pauliukas Ir 
ūdy. Č’esuulišf tfir ką sugrįžęs iŠ Lle*- 

, tuvos. Kaltos rtsų trijų kalbėtojų bu- 
labai malonios —r įdomios. Skatl- 

. įm> žmones prie- didesnio aukavimo dėl 
Tėvynės.
/ Aukų suririko Lietuvos reikalams 
$61 su centais.

Beje, pora. mergaičių daUiąi. pado* 
klenmvo. Ir ^nt galo sugiedoję Lie- 
Jnvgsį ^linj?Uf ttnkšmai titootolė^ išsU 

.. . .7 v., , 4 7 ■<■
;ys* .-.oi, t. . . Jlatųitia Miflc&las*
-.tini n,/.. >. ■ ■, ,-....rt-----,

' 'WBSONrMASS*..
■ LMį’i'-.'.'h >>4* x»- ■ •

tn?tosI,^T^.SIlsiflnklmas
|wto' nedėlioję 13 d. kova papraAfdj

t ./

DARBININKAS
—„„n,,.

iki ti a m laikui. Komitetą*.'matyda
mas. kad Hl.tti nieko gera uoiitoto nu
manė iit-toklrti aao .Italų Ir prmrfėtf 
vtouiems orgartottoito Kų Ir podarė 
tn U. \hwIo Iriai ai. padarę apgarai- 
nlmuM stušaukč t tbraterio Uetnvtų pnru- 
pib* mitingą. Apsvarsčius pmOmą. 
nutarė kreiptis prie utrlą lr nwxto»*h- 
ti Iv. airių svetainę toto* tlel
Kt«klhw tautos ir kreiptis prie Phlhi- 
įtoipitfos ktotomo kun. -I. d. Kaįlinkiu, 
kad mšlij^tu mums tomendorį. Ir 5 
menų k«vt» aphtid^ mus gerb. kun. Jo- 
Uūs iVpakullto klaueč velykinės Ir ne- 
dčttoj, kovu tolų laikė piratas pamal
das. Vietos H a aųtrto lii.vki. tom* 
nčs mistrinkę iš vhų kumpų matyt la
bui buvo linksmus Ir nemažus skaičius 
nfliko velykinę tou-'.oitį. Ttitimito tod 
viskas gerai. Vū«n su
sideda tft gerų. k tnlikų fr smml vU 
slems gerai žinomi kn{H> rliati 
nčs. Todėl ir turi iHirapijonų pitslti* 
riejimą. ..,
* Vaidyba yra iš seltiuičlų asmenų: 
pirm, prikalto Išavickari, flm- ritoL .lo
pas M* Mikoliūnas, imt. rašt, durnam 
Kodto.m, MotiHto LuitiArvlčiwf„iž(lj 
gtab. Pranas MW$ls J r .jnsthms Uitor

Knygų •peržjurėtbjįpt Jura šefeĮ-

‘ * PdrapUtnuifh
■ ' ’ " 1 . .

FAAJLOS.
Kam nimij*oda pubrlkantnms ver

gauti. pirkit fnrmas, n nematysit be- 
darbiu. Tamsių- gyvenimą# hns uJltik-” 
vintas ant v-Halos. Amerikos pirilgal 
aukščiausi i# viso pasaulio tnl-gl Ir 
lėmė bmnKsttt Ir Ims brangi, žinoina, , 
daugelis nori pirkt Tarnas, bet nežino 
jtnr pirkt, Pirkit naujoj lietuviu Ml- 
ohigano kolonijoj, nes čia tikra Lto-.. 
timu Mtaiimu gyvent pas mus visai no*, 
vartojant svetinius kultos Me# turim 
lietuviškus turgus,- draugystes, parapi
jas, Miltingus^ tollus. aokhis, piknikus 
li^tt. Tai-gi Amerikoje lleturiam.s fnr: 
merlam< kitos* tokios vietos nesiranda, 
kur butij gulima taip llnksjjrint gyven
ti. Musų tnrpo yra gana turtingą f«ę* 
meritr. Mes . turini savo tarpe visokių 
Hėindirttyšfė* maslnerijįji Inžlnų,. nm-

...... i. 
kreiptis prie svetimtaučių. Pirkit Tur
inas pas mitsCo jausitės laimingi ir 
linksniu Pirkit per geras žmonių r>a- 
tarltniH, o ne per agentus, draugys
tė švento Antano Tamstom# teisingai 
patars kurtos furmos geros, o kurios 
blogos. Brijugystė ŠV, Atttnto jnu B 
metui kaip jmrdaviniya farmns. Ku
rk* pirko, risl džmuglftsl Ir šiandien 
yru .narinis fMtigy«w. ‘ Putarlfėne; 
saugotis, agentų kurie ateina | stiibaą 
Ir vadinu važiuot ant tnrmą iv stalo , į 

• miksų, imtinas. Nuo tuklų kttrie neša i 
laimę 1 stabą, saugokitės. Mės vist far- 
motial drauge mt tamstom# gyvensim \ 
Ir po tam nęsakyslt kad npgnvb agoti- 
tas int ^I.CMHkur daugiau, o tokių at- 

. ši tikimų buria nepmžąU Mes nekurto 
' esnnrpirkę_iarmWsr j^^geirtngrtr ;̂

Jaįt. .genįl ’ žihom. . NorėUąmi • 

mfrejsui,

I4MJUVIS JfoTABAS

J. B. MIKALAUSKAS 
Parduodu laivakortes ant g& 

ritualų linijų į Bremenu, Kam* 
burg’ą, Rotterdam’ą Ir Liepoją, 

^248FotnrrHSr., Besto* 27, Mass. 
«*,. nif—.Hi.iįii—i ■ įto. gi »

. t* +

Namas ant smiltyno.
'u

J. Smol—Is tabgi neilgai 12 niėn.i 
vnrjfc.mMrMvę* prte lietuviu beiti. 
Utira. S*. 1., Mtttmlto>jf«t vietinį toto- 
gą, pbinn dm? premtojpt *bmvu to- 
rato.” garbingai vMntumlarravVH Bra- 
nHynk N. 1“. prie lietwri*k»w peri, prie 
to peeif lieti* *U<» ¥*reee»toirnvto» ir 
M toftK puri — to whĮ vie
tinių bvbtavikų kavv<?2l tokvirtf tai
kė papildų į kerčcaą keletu deHėtkų 
lietuvių iniąvttmaulų ir bolševikų. J. 
Km. ravu pntkrtkmje todera* diemiji* 
totodytnų, vbotip šmeižė vietinį Jttolū 
gą, n viMm kMfcūtii* V»ellm» btolaviąlH. 
Atlikę# Nitt# “ttitobą.” keti in’totmėttln- 
ti prie vietto Metiitių ptulave gan gra- 
ŽU sumanymų i Mefgti vakarinio kur
sas tiri mnklnlmA Metintokai skaityti: 
Ir rašyti, užtotkytato gražu*, Wt; ge* 
ra>ažmauymą įminti reikia gerų žxho- 
nią. KomRctfln Inelnsi, Išimsint vienų 
neaiškų katalikų, vfet mį garsiu praei
tum o trya to jų -** tttį vieši Imitovį-, 
k«l. Nei yiųiftš bolševikų pateko į 
komitetui Tuk vadas nesitikėjęs to 
įklos garbės, tat ųsoka ant estrados, 
PrangaL Šaukė jis,, aš Jums ir kny
gas, laikraSčius ir paveikslėlius parti’ 
plnsim Jule aš ir lig šiol mokinau juš 
ir jūsų vaikus, kad net kmtfgfts tu
rėjo manę nuo bažnyčios sa svietiškos 
raidžios pa geliai-prašalinti.
• Vietiniam lietuviam -..katalikam ry- 
giat ir ianigal Nemažas jiesmitgumaš 
xlėl tokiu m*rireiškimo. Bet gerasnlemsJ 
AnmnčmĄ rai|fto iaįĮtpjra?e«^UJyąto 
:si1<stl.klatmtttt’ Urbiau suJušŪ; turi*

jitattod 4'\ r*u. ’***
• Utirii lletuv. 'kolonija yra iabflįAnp.t 
ža: apie SO tam. Gyvena vargingai.

kųrenrf, prienus 
;pnt,;g,4yt*s4 vežm .bižhfrių šluoją, nes

ra* to int; apmbkęti sftiolftiįrtniFk'mtIgaH 
tint; faiiuų yažlftėdiinma.yĮeta ima, yfe* 
:tos nieldžin -pagellms. Niekiui negrįž
tų tuščias. Lj?g koks “reksmonaš,” 
biiksals ąpsiki'ovęs farma nuo farmos 
yra gailestingai farmėrių Jydžtomas. 
FarmeritH kunigą su tokia įjavttftle, y- 
pa tingai paukščiais apdovanodavo, 
Prie tų pritraukęs lietuvius kati ir iš 
kitos diecezijos šiaip taip pragyveim,- 
skolas mažinu, net Ir Idebobfjų aplpąt- 
ka. I’arnpljonal kartais ir sarnmtijas 
apsirengusio savo Kulifgo taip gražiai, 
kacljiot-.ktirtais pasitaiko ir toki daly
kai.' kada kunigas pejlngs, apdriskęs, 
pančiu persirišęs netikėtai buvo nuo 
šVetlmtąūčio sutiktas, kartuls ir kuni
go . .Ir paklapatas, ar fiCrher namie? 
Musų klebonas šypsodamas atsakyda
vo: už valandos buš iramle, t. y. pa-' 
baigs darbą. Nors vyskupo yra leis
ta mažose parapijose apart algos kiek 
sau ii daugiaus paimti’ W kunigas 
to nedaro. - Į :
'Sunėręs tą parapiją kun, Dėksnto, 

tuoj apleido. Perėjo daug kunigų, bet 
nei vienas gerai ir .kojų nesušildė .iši
mant tą ptiskutinį. Buvo didėli sumi
šimai tarp lietuvių 1913 m., po to ic 
kunigo, lietuvio neturėjo per 3 metus. 
Ar ne'b\to. tas pats Ir dabar? Tas 
“garsusis .komitetas” su visu Trockio 
smarkumu puola ant kunigo. Kunigui 
prisiunčiami bauginanti laiškai, o vie
nų gavo su kryžiumi, kad nę SU jais, 
tai mirtis. ■ Tai. fcaktosUakialės .

v •

niau asMs tntoųpd aprašyti.
I’arapUmiya lulMal sutinka su aavo 

gerb, klelsma kun. Ą. Rėksniu, viską 
rtitartliuti tovleno dirba su ęarąprjte 
imis br visi ’jį gerbia Ir myti> 1** 
raitus metus ntltovė skolos Ir 
ant iinujos bažnyčios' sukolektuota $d,-. 
AKAI '

Raugei buvo kttiltotojų nuo Visokių 
bendrovių Ir visos gerai čion pebitt 
Bonų- taip*pat nemažai išparduota. 
Tmrbavosi sykiu katiillknl ir laisvieji. 
Ret katalikai jau .patyrė, kad laisvie
ji labui mažai trauklioji!, <* savo var
dų tiktai garsina nž katalikų plnlgtm, 
Ijalykus. buvo tame : laiko parapijos 
fėrų buvo kviestas kalbėtojas kun, 
Vaičiūnas Ir aukų surinkta suvlrš 4(M) 
dal« Ir nutarta buvo pasiųsti Lleturoft 
per Tautos Fondų. Tol laisvieji suAV 
tarę parašė ini|k| vardan Bonų Bto- 
ties, kad Tatttoš ^Fondas tuos pinigus 
ptisirjstų per MisIM Mat laisvųjų su
pratimų Tautus Fonde pinigai mrep* 
n Įnami Ir-jie tuomet ne košer.^ Užtat 
karalijai griežtai atstoito darimotis 
^ųjtim7Ue^ne*iOrl:, kftd Jhou laisvieji-IŠ* 
naudotų ir ergelius keltų. Tegu Jie 
ylariųtojas sau, o katftlįkhĮ sųir. Ką jau 
ppdara gOrtą dieifų.f ^tųitląi apvali;:' 
šHuėjo Neprlgnlmybės,. švęntį «m<į: 
įntų suMHtiįk^ £ŪW5r V10 labai lomiai 
Južįlalkiv vakaru vylėjų^nra^r; ,, , ... , . ...
Vainiūnas, Kalbėjo y|ėtiųls/toębona^.mųrą la ko žmogų ‘uŽTalkyii. KiuT nė 
kuu<A« Reksnto .Tisai labai gražini 
nupiešė Lietuvos praeitį ir kaip1 mes 
dabar turime teisę prie neprlgulmybes. 
.Antras kalbėtojas -T. Vaičiūnas Ir-gi iri1- 
Joni gražiai kalbėjo. Jis visuomet pri
sideda w savo darbais, be jo gal dar 
nebuvo- pei vieno vakaro. Bar .kalbė- 

’ jo Kurantftvičlus, Jis laba i karštai, nu
piešė tėvynės reikalus. Tai senas Žmo- 

i gų.s,ale geras tėvynainis ir geras ka
taliką?- Paskui žičkiiite iš “Darbinin
ko” padeklamavo eiles , spkakttrtėms 
pritaikintas.- V. ZaleeKtutė pasakė 
prakttlbėlę Lietuvos grožybe. Paskui 
,pąsįtk£ t,a pati panelė gnspadinės mo
nologą, kuri laikė JO- burdlngierių. 
iLaltal žriionėms pąttkp, Aukų surlnk- 
tu.MASd 'dršum. Laisvieji keliom djd. 
notn,pirmiau buvo surangė prakatbito 
Kalbėtojas buvo iš Lietuvos, kokis ten 
daktaras. Taippat buvo aukos renka
mos. Surinkta $12.00. o gal dar tr su 
centrais, Tat matom dabar , katrįem ge
riau rųprtėvyne.

Po Velykų ptrinfausia bus Motera 
Sąjungos 42 kuopos vakaras. Antras 
bus vietinės parapijos, koncertas, Pas
kui šv. Agotos Moterų Draugijos ir. 
Rletuyos V>čbh žodžiu visos katali- 
ktokos draugystės Ir1* kuopos jau yrą 
prislrenmiMos su. vakarais. Valio 
G rami Itapids’o katal ikai dirbti Tau
tui ir Bažnyčiai. ’

i • ' t A^ parą^iau.

NORAVOOD,MA^S.

.Tau seniai begirdėjo visuomene apie 
Noryood’o sąjungietes. Gal kas ir 
pamanė, kad jau čia jos nieko iv ne
veikia, bet taip nėra. Idos vis dar 
tėbokrutame. Pavyzdžiui — vasario 
G-tą turėjom apskričio > suvažiavimą 
Mass. ir Maino valstijų. 2S-tą buvo 
sulošta “šv. Agnietė.” Reikia prim’ut, 
kad virš minėtus vakavus išpildė So, 
Boston’ą 13#Xos kuopęs sajungletės.. Ar. 
ihu vakaru žmonių atsilankė dųug ;■ kuo-į 
pal ptdbo liko pnstsinai. .•■ ..f

Taipogi atidarėm-musij-'' opoje* AU-, 
karinius faunus. Turime šaunią. Aūf- 
.mininkę būtent ponia M* Vers ię,' 
tat manom elaug ką nuveiki ateityje. 
Sąjįmgietčs'žada dirbti, kiek galėda
mos idant padidinus kuopą. ■ 
■>• - . • Kp. rast. K. iStiJįfaTfįeiti?.

P|rmįa.us ęhęsterio lietuviai katali
kai buvo prisidėję prie Italų parapijos, 
lietuviams kaip vargas taip vargas 
Imti susimaišius su svetimais. Ar tų i 
būdavo reikia laikyti mitingai; Ar tai 
prakalbos ir tt. 'Vis tai ne taip yra 
smagu kaip kad butų sji^bįfųTėj/^ ,

J2. d.R ^alie,«/J^l^pį. jau Nusitvėrė
* AėW lietuvių parapijos komitetas 

n- pradėto SilV0 atskirai /knygas vesti? 
Sumani1 kąd rėlšža prašyti Vjfeitiipo 
lietutfd kunigo; kąTrid''kameh'd6ri ijtfe 
Iriilų Ir1 buVd pilv’ltotal^'įpdftukti žmo-i a. 
nė pis ‘ BiifladelpMlošj nfrtvyškttbų.’ 
Buvo prižadėję duot4, ’.bėt taip lesias
■u ■ . . ■ - ?■ >i .-f.. * •( -

' KELIONE LIETUVOS. .
Per P« Mfkalnia io agentūrų -Jšfidft* 

vou su laivu “Jlancliiiria” tiesiog | 
Hftmbūrgą ir Elflainuš d kovo iškelia* 
vo: ■ y ■

Btmedlktos Beręlšls, / 
_ Anelį^BmmtointiL-----
i Pranas Žostautas, 

- - Jš^Mmlęras5
Pranas Mačiulis, Vist 13 Broklyno. 
Ignotas -Čepulis to ciirdigos.’’ 

įJuoras ■GtiUtori siilnąonfl^
r Iš PhUadelpkia, Pu. 

: J?ętras Aušra su šelmymL 1 .
• iš Dėrby, C’ottn.

Jonus Bieliauskas su. šeimyna,-
. iš Derby, Conn,

Bronlsįpvas Juodvalkis, . 
Aleksandras Šlepetys, 
Jonas šadulkls, 
Antanas Vaivada,

: ’ Ktmys Vilimas, ' 
Jurgis Armonas, ,

* Stasys Pnžeolįis,.
' / Visi iš Leecliburg, Pa,

Visiems keleiviams tapo pampinti 
pąsai, pnsitikinuts aut tiypo, gera 
-.nakvynė, palydėjimas į (Justom House 
gUVihiut laidų • IškėTiantl, aprūpinimas 
bągąžų,, i pąlydėjimąs ant laivo.’ Visi 
keleiviai buvo pilnai užganėdintais ir 

■raše^ffttvb (irangamSfc likttSten^s Ameri
koje,’:kad per p, .Mikętojnlo agentūrą 
yra geriausia .keliauti, nes yra pilnai 
apsaugoti mto visokių išnaudotojų, ku
rių Neiv Yorkelyra labai daug.

Pasai tapo* parūpinti iŠ kalno ,ir vi-’ 
si keleiviai atvyko į Ne\v Yorką tik 
dvi dlėrii plrirf *topIaUkirfw> laivo, taip, 
kad neturėjo .^eraikalingų išlaidų be
laukiant išplaukimo laivo.

Taigi-vfeV kutfe nutnole tuo jaus 
grjžti į Lletuvąf kreipkitės prie P. MI- * 
kolninio Agentūros, kur turėsite tikrą 
Ir teisingų patarnavimą. < “ -

Naujto .lliivsto *ąfINNEKANDA’ iš-- 
plauks ^tąčįąi,. į ■Ramhurjgą kovo 31; 

•iLa^o*“ didumas yrii’ 17,22(1’ tonų, vi
siems keleiviams yrat kairiimrial sų; 
dviem IavomlSf-sn keturiomis ir'šešio
mis lavomis atskirai nuo .kitų, šis 
laivas gabena tildai trečios kTęsos ke
leivius. Laivakortė -ir. ijkietas* į Eit
kūnus $130-00, , . -

Reikalaudami pasui aplikacijų at
siųskite savo jlotogrąfijas 2x3, colių di
dumo- prie paso- ii* $10,0(1 už pftsų, kaip 
viskas bus pąrupintn laiku, Tįisados 
adresuokite ; 'r ' ’ ‘ -■ 'f.

9 . '-*y.. .y • v
. P. MIKGLAINIS , . i 

53 Hudsori Avė.,1 
., t ’BrooKyn,} York.

.nUį.,rį ..GjV-

'ff Wbar ’ lenkas ’tižsišftkyfi 
UikįaMį f * ir
giminėms arba pažįstamiems f

' 7 urChi<

NEtisridšrniA 
DIENA.

Pakol tu' ėsi geroj sveika
toj, niekuomet neužeina tau 
mintis į gaiviu kad tu sirgsi.. 
Bet kuomet liga pradeda 
barškinti į durjs, tuomet tu 
pirmu kartu patraukai savo 
kuprą. Dabar tu supranti, 
kad bu.tij .geru daiktu turėti 
kokią- nors gyduolę, ' kuri 
tau pagelbėtą, deigu tų ser
gi nuo pilvo ligij. ir pirm td‘ 
niekuomet nevartodavai Tri-

■ ”4 

nerio Kartotis Vyno ir jeigu 
tu dabar išbandysi, tai nuo 
tos dienos jis paliks tavo'ge- 
riaušių draugu ir ta diena, 
kurioj tupimu syk jį iSban- 
dei, bus neužmirštiną diena. 
Tūkstančiai tūkstančių, mū
šų kostuinerių išreiškia tuos* 
savo jauišmus^. kuomet tik. 
jie rašo mūms>Štąi, pąveiz- 
daių p. Willian^®Ienarr sa
vo laiške, rašytame sausio 
10 d, iš liiglilandtovųi/Md., 
sako: ^Tmerio Kartusis 
Vynas visuomet turi rastis 
mano namuose, todėl kad tai 
yra geriausia7 gyduolė nuo 
pilvo ligų ir aš niekuomet 
neužmiršiu apvėrtint ją.” 
Jūsų aptiekorius arba vais- 
tų pardavėjas ;su nuęįu noru.

=aį$ę ki^.teęiiąje^a gyęfcąęles. 
— Joseph Triiier ’Company, 
1333-45 So.> Ashland Avė.,

IšWv Yorko tiesiog f 
Hamburgą. 

LAIVAS NI A GAR A 
Utarninkej Kovo 15s1921, 

Užsakymui Priimami 
Kambarių ir Trečios Klėraa 

Line agento.
- Kreipkitės prie vietinloFrencb

R. M
Kas dvi sąvaitGs 4IOM
NEW YORK-BAMBSI 

s n s * ® i * 
Oherbourg ir 

ORBtTA..
OROPESA Birfelio •
ORDUNA .. Birelio 18 a.

l-osTS-oa Ir B-los klftito | 
Trečios kiesos paužiėriai pi 

’tmmtidttoia
THE ROYAI. HAIL 

STEAM PAOKMOO. 
VV.'>.Biwe»

Steamship&Tonrist Agency, ' 
10 CONGRESK ST„ BOSTON. MA 

Arši® pa* MraWČių ap«»

AMERICAN LINE
TEESŪS KEEIA8 JM

. Baranktotiia kelioms dėl Rusą ir Lietuviu
‘ Didelis dubeltayą iriubą laivais

LAIVAS MIOEKAHDA 3 Įdegą KOVO 31 fr ;
LAIVAS BNOmiOplaufe . * BALANDŽIO. 14 tt 
Trečią klegą JTew Yttfcl LHmttfų $1MOO7

: ^žiąjįeas. WJfor>' ij$tkunw
Rr /■"' 7^ 4aMį
t; Trečios, klesoe kėHeviaį appiįįiijaM tarną są vajgitį ;w' 
( deliaiąę ,yatgrorayjjfc UMaryfį kambariai dįį' meteęiį Ir' ‘
\ pbijTkiteš j Oj^iią į4 ’

? '' ’ ’ * “' r ;■ iebą Wi vWnitter ąfcenttto. H ’'f * .i -' 
-r •1J - ....- , ,. ., ' v. ‘ ...' _;7   'įjį&jįMMllbįMI

■ ■■ .-• . j

Keliauk j Lietuvę ir jš Lietuvos į Ameriką per
G. J. BARTAŠIUSIMMIGRANT SERVICE CORP’N. j 

•.., ■ ■ KABITAilZACIJA $100,800.
Mes parduodame laivakortes ant visų Vandeninių Jdnijų j vi* a 

sas pasaullo datis; ne tik iš NEW VORKO Ir BOSTONO, bet lrW 
kitų Amerikos portų’. . . • ’ ■ •

Irįjį. ■ Išimtinom ir jBlunčlam pinigus J VISAS BALIS PASAULIO pa- ; 
pa gal dienos kursą. Persiuntimas yra GVARANTUOTAS, Mes tu- 
g rime SukelMtapitalo 800,000 markių, LIETUVOS ŪKIO RANKOJ, : 
j®*- KAUNĖ.S . .• . . ’ '
Įs! Pasportus ir kitokius dokumentus padarome. Atliekame viso- 
Ifs įdu# lietuvių reikalus Amerikoje ir Amerikos lietuvių reikalus Lle* 
O tųvoje.
IEV " Užlaikome BU KOTELIU dėl lietuvių keliaujančių l Lietuvą. 
IgĮ , Kviečiame visus lietuvius su.reikalais kreiptis | artlmlansj inu- 
W sų ofisą per laiškų arba.apatiškai: '
p CentialiM* Oitshs j . 49Š'Washington St., New York*N. Y. 
H Skyrius: -1 *■ ' 714 Broačhvay, Boston 27, Mas&.

AB JUS ZINOTHSAVO NAUJA ZU3TUV41 .

i Ar žinote jos rubečius. ir toritorijos,-kurias ji a^imaf^ -
. AR JUS ŽINOTE kaip dabar Europa Išrodo, sulig vėliausių nustatjr-
‘ mų Paryžiaus Taikos? Naujoji Liętuva, Estonija, naujoji Vokietija, toto' 

joji čeko-Slovakija, Lenkija, Latvi ja, Vengrija, Austrija, Jugo-Slavija, 
į Balkanai ir tt.. ’ ,

’KIEK KARTU JUS ŽINGEIDAVOTB, kuomet sląiitčte apie vieną ar j 
įtitų. Vietą, kas stt ja padaryti, kam dilbai* jV jĮrlklntoo, arba

TODĖL JUS BUVOTE DESPERATIŠKAI JpEiKARIN
^PUtitiSko žefat<ii)io Nattjoš' ptiirojiOs ” kuris butų spalvuotas*

. liūs, didumo tinkantis pakabinti ant slend^-tiamttošciny bristo* vletojes~krt*
■ ris butų PAMOKINIMU. IR PAlNFORM^yj^ĮJ^S^^^Af., flirto 
tos patyrimas1 Iš šių žemlaplų atmokęs jums daug kartų brangiau* negu 
užmokėti pinigai už jas.. . J tf ;ri.u‘ ”

KAINA VIENAS DOLERIS, Siųskite pįnlgUS reg^truoitolaiŠ^ W«. 
mokestį galite siųsti banko čekiu, pašto ar.ekspreso ntoney orderių* ar-
bit ,th.q iztiiSa

'i

6SĮšl*HTIElilS
-fcrl ■V.,X<1.ll.l..i'.la"l'imi,!'..../ i. 'i i.j )r,.y.i.į.,;
v- *> r. -, *

4M©giausiaB į^KonM įier įures Mk$s yra 
pavasaris, ^fananfiein^ grįžti * Iliet^voii geriaii--a 1 
šia bus ta4arvti imant'.fe£v4

. ku£s cY&rko išplauks balau- *
• $žiu 30 4. ir plauks *|^uttex^aiū? Moląiidijiį.

Su tuo laiyit vyks tietuyon <^tT-
■ ĄeMtt&rts U gis kelionėje

giįšiantiems tuo Jbot&WvWčis 
■yaŽiUojant jier svetitnĮį&^liš. A

••■■■•• ' L* 1 ‘ .
1,11 I,M.if,111 -( „I!7iun.ra.jmį 1 UI! I I r į ii . ....■.■■■^,11,|'

».* ■-■ ? • .. a < * • ■ .t-- 1' ’ ’ ' «

INTERNATiONAL MAP COMPANY.
341 BiftK Avenue Kew York, JSL Y. ■

■ KaatA:- »WrVftte»ĮktWHBte“fl tlfliO fin 
“ ■ ’.'.ttrito'lMtk. ..Ua...JX.v..' ■ W»lįSMMI •-,

N ' “ f ' -St ' j. < v '' *4 '

ęąspąuhjg ir Hto*
Tkiais Tpįkakiis JkMjikites’į

1 •
x - « A

w

J

si

ftuga^TCifj^ 

»t|rnukte«^Hni 
tUt toiūl®«w*

• 1# < V*lU«$h^<toA 
• -‘fciiir 
taute. A

eo^rėMHcatodM* 
atmativri 
that hiuttMhiŽh

i

(Lithuanimi Suks ęorporątiou)

. w r / y- ■ *
I

Vyruą ir Motais
. BstU k»t«. gydtiojį irsto įto»»»*^<mėt nčhiėnos “nėra- tAp gemsJ’ fleivien<»<iiedv<i)d<. 

tolau rMnltątoJaup'iioj. Tas yra ,UUn lengvai ižaiskiniftia todėl, tajl Nugš^Tonę* yra 
iudeta u ^uaotihia aštuonis btarigių gyduolių, .kunos yra vtttdbjtotok k ttkmpęnjtoojamtt 

©fūytoja? T»ip.aų«toWMaeaituQaaity<ii<te»,uivi<»tokidnn> 
totot-Tbii^ttiri «avyj< daujc'Foiifbro reifadingdnervams ir-Gcleiirt.kraujju. Be stiprių 

it kraujo jų» rwjiilit tikėtis gjeroį sveikatą ir dtoMjftTeS;tnhtem.miu
. Kiekviefaa dalis ir vėikiinas kupo jriĮdątįSo aito. ner\‘.a—stiprybe jų 'gyvenime ir ytikime.

' Jų» greitai panuitysito- savo jtįijąjąrsveUtutų. rimtumą įr cne
katp iiaUriU.?inogps v gilėsite qiiaųgįti<!» gyv^mmu WaUįb. , . C.

NuCTęTrae>«iatimtofc ir <t6wulteM'vimteikšlte^ukųnaėxWwnut-*šir^,|idIti.8r*>bM». 
renente. inkštus ir tt. ' Suteiliin ižte. anntita. nataiso VirSkiriima. dunda Sem mituti. fmrUUoi*

£®AąS0tWTM aVAkANęiJA- Katoaųž>ugĮ*Tone yra ŠUO 
5 oMmėtmį tatykloų ųutętaają šapo. Itak
'one dwdtoaitx (im Utenu « Jeigu Ti* nebūsit iiignn^dinUs pa.- 

Bfclčfnanus, i nkjt nku*wi-gy<iwle» ten kur pirkote jr uttnftikit SAva 
’........ ■’ 1 -‘-te nei rentų, Mes ui U»i tt*’

vi»UQsegeruow apUekuoaė tomis piačta-
uit iįvunmtija.

vJ

Ktfponų &ąodieti
NAiWtoL UB(mATQRX* W X™ ** pftttom st.*

* Get]^tnidiųvCl«t?t»*ite'į®»S pridėti uun |

persiuntimu* apmokstą, buteli Nusu-Tope.

Vardas

| ' MrMtt

, praųgai, užsisakyKtė 1®2L B.
lAetuvos Dąrbo ..KėdemŲoa laįkrąšių

FA<W DARBTNINKV LEIDŽIAMA, VlENIĖTfiLl W iDMUOJ*

' ’ \ ODAIMIININKAB” įdort visų profesiją ir darnu TORK* 
kO,Wl>- fabrlkų^-miešto iMtbiniiikų*. tiiraalčių ir' Visų tų; kurie 
purtiumto savo darbų* reikalų sargyboje^ Jis rodo ilarbiiiinkfttmfckto ( 

x ilų i šviesesnę atolu ir ‘ittimiugesuį darbininkų rytojų, jis nurodo 
būdų, kartote darbininkai'turi ėit iškovoti imu geresnių ir pattofA* 
ttlų gyvenimo sąlygų: jis stengsis įgyvendinti visus dathbitūkų tto* 
sėtus-relknlavlmuą ' * ’’ " e' * J

“Darbininkas” tai durblntųk^ gyvenimo fetvatedra} 
pi darbininkui, tas ir jb itilkrašrink

. 'Todėl:vfel dnrbimhkai torinišykttė Ii* eknltykitę mtvn iftlkceltn 
lašt metams 4i) Ituks,, pusei mėtų 'Žft Httkąr rtotKKAINA:

ra numerio so skatikų* Amerikuja ntotmus 2 doleriui : Anglljoja e
šilingtti;

Reds.lr Athnhtistivmlrešhk

Kaųna^ Ož^ktoėą g. U
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įdežniau ar jie gyvi wr mirėt Jie visi

> K

u.fa ii it-

A# Jonas Vatontitkevlčln* (mumis 
Motinoje ptavariUluuJa, (tarkų*) paei
nu IS Kubelių kaimo, Merkinės rak, 
Imkų pav„ Vilulapa gub, Paieškai!

Paieškojimų kabina LDS. na
riam’* ir “Darbininko” skuBy to
jams 1 syki 1 metus už dykų, ui 
3 sykf**. 11.00. PrieteltattH už 3 
sykius ’

VARGONININKAS, Žinanti* g*rnl 
bažnytine muziku ir vedimų choro, Ieš
ko vietos. jei imtų reikalingas kuriam 
ta gfcrb. klebonų, meldžiu kreipti* Į 

ptta&iniiTk<r; administracijų.

------- .--- TV* "nr.-t.............

Reikalavimų kairu* 2r. už Žo
di už kiekvienų *ykj.

€
7.

o,».

5T.
."8.
30.
60. Pakutis. Petras
61. Pancezlnskis. Onupras 

Paskųs Simonas 
Paukštis jurgig x

Aš I. Kumeliu u skus irStujijona Sft-

, . A'. , ; • < ■ -Jį— «’ •

M"- n»i i Phlešknn Antano Omballuko,; pt0s 
'.’,/ rnft Iš Krokų, Pazarėlįų vai/ šakių npst,

Lpjrmiaus gyvenonctaBoist Pa, Jei kas

rlevltiutės ta Kermušijo* kaimo. I-eo- 
IMtrtM ai»ie 16 metų atgal gyveno Bita- 
vilto, N. Y. Talp-gl pateškųu tetos vai, 

Ikų: Jono, Domininko- ir Marcelė* Siu-

ATLAIDAI. 
teinRneią nędelią 
& lietuviu bažnyčioj 
ides 40 valandų atlaidai. 

b gerbiamu kunigu is a- 
kili klausyti velykines. 

f '•

SVSmKDAVO.
Adv. B X Kalinauskas 

žiedavo su Worcesterie* 
latilda Šukiute.- ,

' .-te.ę.-.Įte.*

CAM^RI^^^IASS.

“Piliečiu Prak&lboSi

»«»«»
Į LIETUVĄ

Me lietuviai Išražtavn su J, j. Ra
minu, Lietuvių Prekybos B-vės pre- 
aliientu, J Lietuvį kovo 10 <1. laivu

I!iIb5I>^BiTiKi Kj UI MiC$}įįyi^^M !■

MBpmIM 
iyWWMWW8 
wnswKHQQSH|i

91HH9
'1i i rili hVfB iTeiVJlvVM CMrlKf

M* Viliai II III Rujai VžIKfl

ggRM«|W

I 4«l*lL^¥llW<lQĮlKMinTtllCTRUlCTlMBnS

i il~l hIu i? tMKfiTMiS kij S (t) 11KM U W Rfl Siti Ijiil M

sliientu, _ 
Saxoalft,

1. Adus Jonas 
2..AC1U* Natalia
3. ACIuh Krank
4. AmbratolChm Aietaandra

Babrauskna Juoms 
Baravykai Feliksą* 
Baravyke* Zofija 

9. Baravyku* Algirdas 
ia B»rtu«ka Justina* 

1 U. Bartuška Stasys
12. BartnSkn Bronė
13. Bielski* Pranas 

f 14. Bo*ys Andriu »
15, Ęjilota Htanlgląva*
16. Bulota Monika 

: 17, Pesienė Kntrina ,
18. Danbarns. Liudviku*
19. PuscviehiH Leonardas ’
20. Enrikas. Kleopas
21. Gaigalas Povilas
22. Gaigalas Anelė
23. Gaigalas Gennsė
24. ' Gaigalas Petras -
25i GtrdzIavlCla Vladas

s 26. Glebau.skienP Petronėlė
27, Glebanskfl* Jonas
28, Griškevičius Vladas
29, Grudlnskas .Mutaušas 
:1b. Grndlnskas Vladas ‘ 
31, Janųvicius Jackus 
321 Jankauskas Mikblas B *.
33. Janonis Motiejus
34. Jarmalavičius .rellksas 
M Kttlnlkas Kazimieras
36, Karčiauskas Kazimieras
37. KarClnuskus Teofilė "
35. Klovas Stanislovas
39. Lenška Albinas (
40. LenėiąvICius Jpo^as
41. Ltpskis Antanas 

Maciukas M. . 
MikalUunas krislus 
Mikaillunas Marijona 
Mlkailiunas Juozas 
Mikailimuis Marijona 
Mikalauskas Pranas 
Mlkšls Amhrazas 
Miliauskas Aleksandras 
Miliauskas Ona 
Miškinis Rlsardas

52. MitrikeviCla Juozas
53. Navaitis Jonas
54. Navaitis Emilija 

Neward George
5G.‘PaCeknnis Joseph 

Rakštis Kazys 
Rakštis .Ona 
PnkĮStis Jonas .

42.
43.
44.
4»>.
46.
47.
48.
40.
50.
51.

*32 BB0ADWAT, WWI

Advokatas F. J. itagočhta, pirko 28 šeimynų m&rinį namą atn 
Wnrreu Street, fioxbury, Mimu, labai gražioj vįetpj, su valiausio* 
mados įtasymaia, garine šitam*, Jafutoriau* phtaKMnrhM ir Elektros 
šviesa. Rendų ateina 121,000 į metu*. Kainuoją *150,0001. > Tai

AMT MAMUVIMO.
Puiku* namas su didele Drabu- 

pimutinis lietuvi# Boattma, o gal ir visoj Amemkaja,• katras turi!žilį krautuve? Karnas yra gra- 
fokiua kgažu* namus, Fa Advokato F. j. jBHoči»ita I*1* patjlžus su modemiškais itasymais, ir 
Agenttaų pirko Jurgi* Lik** iri* 3-jų Šeiųiynų BMniinius namu* lyra .sodną* su viii įninku. Kran- 
Dorcheaterryj hu vėliausio* mados jtixyn**i% į—Bųnyti po'$8tOdO kiekrituvė yra didele su pirnio* kieno* 
viena* narna*. VUtup 3-jų šeimynų medinį *n«tt> Dorėeateryj pirko htarnymaia. Penkti metai Htaty- 
Juoras Parjauskas. S, Sclndman pirko namu* su 3 storais ir Hitas. Biznis išdirbta* ir yra di- 
heimynų. Viri - įtaisymai. Vertės $ljŲMO. P. .TokubŪiias 5-jn Idžiausias Šioj kolionijoj tarp. Ke1 
kfimyhų nainĮ už $8,200. Taip^ Jofteph Lyon* i* | tuvių.
HorchesterlOj 3-jų fieifoylhį namų..Hoath Borion’e už |3,800- r____ _ _ _ „________ __

... ■ , \ ‘ |lfriež«nti« paavimo, M
, STMiBUKLIMGAI *VG* • - Įninka fte,ga ir turi ijv,žiuot dąk-

Mes' galite drąsiai sa&A kad nėra kitos HMwi,r AgemilmH“ .P**"“11* » tSOTrtk)
X« ‘Umacijotnig kreipkitės 1^ «»««,kalte, tetei*. 

tRtaj;ta*P^ Utthtpų. laikų, nes dur lieta trijų metų kaip jį gyvuoja, y, rttr‘fc . ■ |i5metųatgnl gyveno Bradjock, Pa. ir
su kiekviena diena heuaakytri kimi* dei užganMiuimop * , ~ ytžaftirmš Inmį to laiko aš su jais n^nsimšaų-ir
knriunierių yra reikalinga M agentų. iJamk B»fttbii,ner BouthL.^ A-. * Av/ti • \t ar Jie gyvi m- mim Jie viri
Bmt<m’6r Bari Boston^f Rorimryįe, DoMestariyL Brighton’e,4181 Ame* bt* AionteRo, Mm.|MerW?s vai,, Trakų^v* yttnhm* 
ėamMJge ir jamšiei Hafa.' MS1M gėrį dafbg ir su gįrunžm<v1 -- ------ --------— *•’*» I’ra9“‘ *■« te»WteteMte
kesniu, atrižaukite pasr . f

AMtJLMA^ 2^ KUPSTIS *
WBroadway,
(Apgarsinimas),

Namas parsiduoda su 
[krautuve, už prienamį kaina.

(SUMOTO) 
Liktbvis 

/JrntTojAS ir Chirurgas 
* <ly*o aitria* ir chronllta* Usa* 
»vyrq, moterų Ir valkų. Egaatel- 
: naojft kraują, spjaudalu*, 4IMm< 
asų Ir 11.'tavo laboratorijoj, ftt- 
telfeta patarimu* laiškai* kitur g>» 
venaatlem*. AdreMai , 

366 Broadway, 
I South Boston, Mass. L t K AM RAKIO _N<X 1.)

(LDS. teame, kamp, R Ir B'ųrkyl 
*«■ ........ ~ ‘ '

Hiii/.II-I m-fc
i TeMonn*

0R> W. GAF FHEY k ; DANTISTAS 
[ 414 Broadway, S. Boston 
[ (Vlrtttj LieųPrek, H-vte oflm) ' 

GamimA BuhikaluRt LnCTUVJŠKAJ, 
mwaėte**atate«te*« 
s«*sm*BB*B*si*Bea*easisiema^

RųtamtiorAų Kotam** 
LIETUVOS ATSTOVl’BtJ 

F.J.KAUHAUSKAS
/. ADVOKATAS

414 BhoaDVay, Sr BOMVhi M***,' : 
• / S, B. 441, ;

■ Gyveni ntovieta s.
' 15’ AWAEdm St;, DoRcnKąTic*.
F.TT' V”;..... ...... . --- ■

.... ' . ' ' ĮMntuitlejT man pranęBklt, už kų Imsiu
R&Ctl EštfliG dėkingas. Taipgi paleAtan It Wų 

, - 4 a-<***M! > I giminių bet pnžistahių nuo «avt> kraš-
‘ po» .Labai norėtau sn giminėJmKbet

<JH Įpažjstamnis susitjiHytL Rašykite šiuo
Jtastoų’e |$OGrinežtM jo^as valęntukeVĮ«rst 

kiti ruimuiwTiriaiuf avo.,“~~ W<warw

S . . ..
;Įnai ątnaiijurta,. su,s<1|kfo$taiiį 3Ą*!rtft^5Sb!?ą* dlto/jftieimuiM Suvalkų gubi, Knlvarijo* 

Rnudienlgus Va};, Rudelių kai- 
Inesfi J^^f'halantalij&ftuaiį tnb; MėMžftūn įkas žinote pruncSkite, 

if'tttrių rubniį’aht^ait^bsy $7'ikį ^dts 'ntsižfttikke.- nes turim my
lį mėnesi H^>4 to” . Į|kVi 18vn»l„«f«wi m*'

’ (Savininkas)
27 Lynu Št.j Uhelsęa^ MĮtagzl

Tel. — Chelsea 204G-m

*
' ' te. ' -’ ’ ' ’ ‘ - -I

MII *4 KW1*411 it* 1 S*«
.■■•■ i^Męitv HoųTttTBeįroįĮg ■

■ U-’/’C'’"*'

Afcttį SPEmiiiBTAfiP ; 
399a, 3V. bR0ĄDWY 

; VArA«tas.:r Nųb,0 r, iki T v, tftifcį,
v

■*
r* 

Pkų ^Įkai^greitM J&vfižluoJam į tie- 
tnvų.* RaSyrita’ ŠLuo atremt t 

Į .‘•VKtimenausktis (Sakalauskaitė)
* ‘1178 Trelnont St.,^ , Somerville, Mass.

> ... \ ' . ......
AS Jonas Viilnanskls Ieškau savo kū

mo Antaną Laurinaičio .kuris .gyveno

kbtv;
Dvigubas S^edjalis, 

Broadtvay SavaitinajT Žinynas 
Komedija — ‘‘Vasaros Dieną’ ’ 
Vargonuos Roy A 'Fragee 
Feature — Thomas^Meigliaii j 
“Komadas^Ieško "Jaunystės” 
Homer R’obert ' *

“MeModĮjaDainų.”
Burns 8t> AVį^ilk* ” • V • 

‘j'hie 4hirse”
rfilagee & -

Smiletta.
■• ‘‘AeriaFAkts^^-

*v
SSSrDvigubas Specialis

Komedija —_ . .. •
Leaping Lions & Jaij bird :

Vargonuos — Žinynas
Feature-Lpis Weber^Pi’odukrija

MTC Please One Woman’ ’
Morse & IVIilstead

- ‘Dainininkai, Kalbėtojai ir 
.Aok&jai”

*t X

tt y 
Komedija-”

! Fea-bire Dottglas ^ĮaeLeau, į 
į: ‘‘Tfie Ėookies Keturi!

po pietų tiktai pagal sutartį 
2538 E; AltEGHEKYAvU, 
pmLADELPHlArdPA:

DR. E, G. KLIMAS
Lietuvis Clydytojas. \ f 

‘ ' PaiEų-ntd Vaundo* ; - 
i CP10 vai. rvte Ir 6-8 vai. vakare.
~------------

‘ valstijoj, o dabar riėžinftii *kur« Jo pa
lties arba ji ŽirmnCių meiųžtu praneSt- 
man,’ nes turiu labai „svarbų reikalu 

L .TONAS' VAINAU8KIS, ► 
1727 tViUairi St, Trentoh, N. J.
I ■' <-H’—r'.r-’T“-

I ,1 lįdiTi h I Į 1 .1,1— i”.........■■<■■>

Wku» .i»Wu f
• ^įtartim;AKTlfltJž*
‘Valandos: 1—3 ir 7—8, P, M.

* 17 iiilbury. Street,
‘ ' Et,-MASS/

62.
69.
64. Paukštis Agota
65. Petronis Antanas
66L Petronis Knzys
67. Pioseekas Stasys
68. Puzanas Antanas
69. Rač’lla Pijus.
70. Ralius. Juozas
71. RyekaviClus Stasys
72. Sabaliauskas Vincas
78. Saliuts-Motiejus
74. BalhStk Ona
75. šalinta Ona

, 76. Salinta Marcei^
77. Saliutą Marijona
7S. ■Barauskas Pranas
79. Barauskas Julė

Sarauskas Ona
81. Saaruskas Pranciška
82. Smllglenč Ona

BR0ĄDWAY • ■ (Sale Paštą) 30UTH B0ST0N
: ‘ .________ < ' *,:____________________ ’ *.. . > j# * K

*

į? Bietuvyb Dantistas
Į PB. M V. 0ASPSB

Į Laikinai perjMlU ofi*ų Pb Md ■
I 425 BĮtoAO^AT/ SO. BoMTOK, .11 AM. 
I /» a Vdlanifot;
l t Mbe 10 -t» i? ;80 ryte hr

PRMGSKLE808

Oi/NIISIAS
DR. W. T. REILLY

■ Dantys“, ištraukiami ir pripildo, 
.. mrvisai be' Skausmo, su geriau

siais prietaisais, su nauju išradi-
■ inu.. • ’ ’ ‘ -‘
L-' '■ 469 Beoadway, ’" ’, 

South Boston, Ma
• 4Etie^ręheslęr.St.)^ 

^VwkdS; Nud 9" v«?rl Ūki S’ta* vr 
i NKorfuoM^ Nuo'• Į(jffl&W’4ta v. į

O

f

80.

r

1 v

»

X

f

i
r

RUMFORD, MEL
■ -j

■t

104.
105.
106.

FXN, RAžT. 4-> pramušSlnkevtCIu*,

u, ' ~

.

1

r - .. - ■ "b- '■
Ruffles galimiTgauti'visoioiptiekosepoėSa.'bonkn, irb* tieriog

' . iS: jždiit^ju;pęrp^temt 75<?Ataritų.r: *

ad* <
kve. & 3Sth St - ' *■ Bropklyiu N.''Y.

-’ "t - , ““C “* Jr"te,-*'’ . . j ■

------- ------  —. - ; •,•,/■■..—T-- 7~- . •* .—“— 
.------- ., x. -,?■ y. :*?•„'/ "■: ‘ , -■

arblninko” mini. 20 Moterų Są- 
•s kuopos pirm, liulėjo paaiškini-1

j

af Orū«, -
Mkitt t et rt«M te vtaada* 
Uraauokltoi

Vififiniit 1 j*21- Tieulkii Anelė l ietine Vilkti Pranas 
1123. TiCulka Alvlra 
1117. Virbalas Petras

4. Smilgis Danielius, 
fco. StankeviCius Petras 
86. Starolis Ivazys 
S7. Statkus Pranas 
SS. Stumbris Juozas 
89. SutkienC Ona- > 

Sutkus Genovela 
Sutkus Ftoręntina . 
Sutkus Pranciška 
Tamošiuhas Vincas 
Tamošiūnas Marijona 
Tamošiūnas Juozus 
Urbaitis Baltramiejus 
Urbaitis Joseph. ■ , .

98. Urbaitis Petronė
99. » Urbaitis Juozas

100. Urbaitis Alenukė
101. Uža Jonas
102. Uždavinis Petras 
103., Uždavinį Ona

Varaška Bėruosius 
varaška Jteva 

___Varaška Anelė , 
107. Varaška jllozas 

1108. Varaškg Vincas 
Paaiškinime pasakyta, kad To- jJJJ- Varnas.Aiigustlnus

110, Zaleekus Juozas

aaiškinifno Paaiškinimas.

» - 
/ /L? ? 
-B-y-.,,,, t,,T.

*K*AmaPl*^ 
NAUDOKITEIĮįįh^» /
ArJuitaGriyn*’O&^nU>*Miv < 

^NAupoiMtc; p*'.. 
A* Jų** ",

c Ar J<» 'Norit* ^*u8£Fįio»? J
- NAUDOKITE Rttfffe* ' *. „ 

Mžliafyinui savoj^atilpA irtanfa*!* r
NAUDOKITE

‘ Užhukjnnui <$dvo« odo« «VMMir lran«i ’ t -
Įi/ - . ■ : i

apie pramogų, kuri turėjo įiesma-

90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Ir/vtvfc-i* ii to'ž-rft f P.>4 r¥i«%in«i nn_ I *-Wi ZtUlQCKflS JllOZliS
Lbuvu komunistai. Tat gryna ne-Feliksas

ybė. Lošėjai buvo šie: J. Snba PJį* 1 “T 
akas, J. Bauža, A. Mallauskas ir [ B f^ė ^eroniku 

r vilų yra LDS, kuopos nartai. Gi Akcus 
merginos lošėjos yra Moterų Sųjuto [j**" Acus ^Magtalena 

nnrtI • » 'un. Acus’ Juozus
116, JukneviiCa. Jonušu

komunistais ir ant jų mestas šiųelž- Llnrt ■ „ šiuomi dalykų atitaisau. 1120' llCu,ka Onff

KTOSUI NUPUOLUSI^WV*'*Pw*** w*te •te*v-'W-"K Wwi*^w*r-

»u manim n*gal lenkty- 
♦Iriem* plnlDi ftento- 

M prlatatau kilta* ta P***- 

Padarymu Uųmltynį dotat

«
fc zr- 

-'4 r

1118. Virbalas Antanina
1124. Gintarot Ta
4125. Liutkus M.'»

2Š4 DarcčMei* Ai’e.
Durys, Langai ir Sti-

ji Geriausios rūšies Aspli

i

čių, Lenciugusi Brafizalletiis, Špilkas, Ąūskarluš* I ®edMa su Hrang- 
nitatOnrftis^l^taitd^lį^^aiii^fr^I^&^KlbgyštėbtąĮaffitau^Žr' 
pas* GužIkųiflųs^^liįknKtM ;,Vėi|Oflgjr AgŠhMtoldiis Unitas. Pr«- 
kš’prietaatan ir dartaš'fttsakšhdš. Kreipkitės Miią adresui/ , .

■-IM : .» ' į. '

: P. VALUKONIS/SaATDinkaK,
\ 375 Broadwąy, - *

I AXT.«AS J. KUI’STIS. jaštuonl motai atgal Pennsylvanljos 

332. Broactay, 
South Boston, Mass.' >

Grdserne, Poolrumis ir 
■Bekaru^ Tuo jaus f.Turi 
: . Būti Parduoti

& 4* 1

I ' ‘ ■ te. ’ ' A . •,. ,H. ,. lAVripmu* gyvruo' JUH'Duiaįr a■««■»«»
Į ROK'BURY. MAŠS/ 3 šeimynų rhė- tanot, malonėkit_1p),anešSfiarha jis pilte 
jdinis namas, 14 kambarių..'Gos ir tol-Ijpį ųtslšftukla, -Turiu svarbUL.toikiiIų. 

■lotai kožmd šeimynai; Rendų. atneša h J0NAS <WčKXUSKAS, - 
( $38.00 | mėnesi. Parsiduoda'už $3,300’ įst Congtm AVO^h Waterbury, Conh, 
; RONBURY. 3 šoimyfių medinis na-1 ’..................   T

f f

SOUTH . BOSTO^. 1^ ' kamtatal 
^ medinis namas dėl .3 šeimynų. Wlf rriM„/o<> #«» JT’

| DORt®ESTEIŪ Du jmnriiifli j
malzpo tris šeimynos'.ktekylenam na-|J. 1 * r’ ■' , 'fS .' • ‘ j

Įme, 5-6-6 kambariai, ’ Višr įtaisymą^f J ' ' '-J“1'.į
Steam> šiluma. Plnzzai. Parsiduoda I AmetlkfeCiai ir amerikietės ^prasaii, | 
už $10.000. '- s'- ,, , • I susirašinėti-su .manim-Lietuvos-armi-J

|jos'-karčivlu Šiuo adresur 5-tas p; p. 7.
i , -4-’ .. ’J ' '■ kuopa Mykošius Juozus, Rusinėkite
ŠP. K^ZĮMfįĮĮO -R. X į ^voltai jr sešęrys, nes iš Amerikos ko-

1 VALDEBOS'-4WJMŠ41 1 . V .
SO. BOSTįįN, UAS8.

1 PIRM. — Jpnas Pranaitis^
524 Ė. Gth St., So. Boston, Matei. 

I VICE-PIRMl'— VTaJas 'Paulauskas, l ~----------------------—--------- -
186 Bouren^Stv Hd, Boston, Mate, I Lietuvos armijos kareivis norė- 

PRC^r, RA&T*. -?- V, J, Jakštas, * įClau susirašinėti su pažįstamais. ypaC;
63 TelegraphSt., Boston 27, MoM sU Amerikos lietuvaitėmis. Butų įclo-. 

irto. RAST.;*--; Juozą* Juškau . * mu man tarnatijanCtamV Lietuvos tai- 
Merycllft Academy Įrinomeijtįj.< Mano antrašas! 5-jo D. L.
Atiinghton Hėi^th*, Ma**.z . IK- Keistučio pdlko ĮlLCta • bataliono 

iSD;' «45£eona* Žta^Edita *’ iiej> tpUMetina^ Įštavinskas. Mano tėslš- 
n*75 :sEw SO. Mį'W ‘ aiitviiša*.- -Biržų, npskr., PaJUtMo

i^li^DGfMJLCm^ApL^^jGruirtiJiltaėt :fW* tWlękntU-ftvlenkieitast, UTH’' 
, ^JaFS&rŠo,^ ■»•'”’

n,. ..Boston,-Mm*. į Aš^Lieįųvbs armijos ltirėlyls norč-
■ | <?fau susirašinėti su paž(štftmais ir str

’ (RStorySt.jSo.BoStoh, Mas*. ,. į Amerikos panelėmis, Nbrėčląb žinoti 
Draugijos antrašas .reikale: , ’ ;

8^ Broaditoy, So.bata- 
« ;-tv _. DmugystSs* suairliildinai Įą.ikąW ii jono, štabas, Antanas Pažamiuskas.

BdĮltli BoStOD. -^Įuntrų nedėldlenį mėnesio 1-ų vai, P®įMano tėviškės antrašas: Suvalkų rėd., 
pietij’® 1 Alytaiis npskr,,. Mirbšlavo val.^ Ltiu-

Boston, Ma**.\ kinių kahftž. LITHUA^IA. 
t - \ -... . .-:■.■>••■<, ž .:. ^ .^4; ; ■ _,..2.._____i \
IŠV. JQ??O' ' Blft PASAPiPI^f^fš kjį a -r o a tj T<S T T‘E,trnTT'VT/\Q

dr-stM faldy nos [BALSAS IŠ LIETU V OS.
PIRM,1—■ M- tidb*t * Į Gerb; ‘‘Darbininko" redaktorimt:

į 'sątt, Jšk 7-fe St.r Šm Roųton, žtef paskelbti laikraštyje paleš-
— Pk TnlėĮklta'' ' | knjlmų mriib brolio Antano Tamošių*

Bowėd Št, So^ į^bU,; Maita; no. , nes .aš nuo jo neturiu Jokios ’žl- 
PrDT. ra&t, — K Luini*; nlod jau jšr t2i metų ir nežino*- ar jis

47 Vaie*St, So. Boaton, M**ta , uJ»t ^'as. Užmokėti negalim nes esu 
F0L RAš?;, iarėtataW«nK Mnųo mirėsssi Pranus Ta- į
' j; 47 Vale Stj So. Boaton, Motai Įmošimmš, Lg^iunų. kaimo. sesJtaj Val-fl 

ĮKAStKRIUS A. Naudžtunata' WauR, Ukmergės apskričio- ’ LlTBi-n
16 Vlnfiėld St? So, Boaton, Ž&ta VANIA, ; * , „ H

MAlftaAT.KA ^Stema*jN*ricktafc> į.. _ ... , > M
Drja talko suairinkiinu* ka* ;***&$ Į pateškau savo dėdfų ferlstodo ir Sl- J 

[ neėęidiettl 2-ų rak po pietų Bažnytinėj [taon^ Bhuty. Paolha iš Vilniausjcul>.. 
Svetainėj, ' I Trukų pav., pvarClų kaimo į .15 metų.

»■■ ■ - ■■ ■■ "'py j-į 't'*",-1'-rtam atgal ‘gyveno Xewark’ N. Jjš ten
\&ALp&lAMStQ& 4IRDLS.SV,JiMSAUBjstonomts nuvažiavo j -Long Islahd, N* 

Dl&JOS VALDYBOS 4DR9^4^ I V„ o Krištolai* į kitas šalis. PrleŽUs-' 
,80. BOSTO3?, MASSt lįklšt* paieškojimo -> yra-, svntlM* daly*- 

(PIRM, -* Antanų* KnHtM, . kas ta Lietuvos. ‘ Memžlu atkaukti 
284 Plfta St, Btaton 27, Mata Slum adresu: * * L

VIC10-PIRM, Jtrnm KnvoRnil, Bernardas iv MikasMtadri. ,
, r 68 Goid S£v Btaton 27, Mta* Box 116, P* o., x GarvvM, N, J,i 
t PROT. RAST. Vintai Vųltano^M .J:

I Paieškoti savo draugo Juoto Stanke*- ‘

Į kla žinele mums iŠ jūsų genimo bu, 
tų tikra gerybG. . iiiUinčkite įminė pa- 
Žjstantleji ir nepažįstantieji,/

s.

*

Antanas Pažamiuskas. > .v

■#.

Y

>

t

I

*»

*

Br•igmrta>:&wūKm

ĮMmii•. . 5; ,y.,>
. • Mk#. vftt iH t h ffetar. < 1 

p V«l<«raw, K*tr<rt« auof
u _A . j;

•6

»■ 
d

Jei Tanuta neiatanųei flfcydyti l 
tkaudulfo *r jei nustojai'vilti**, “N* BĮ . 
puiduok.” Ateik ir bu»t efcMuatnno 
ta* dy&i ir sauk mano nuoato&ų Ii 
patarimų. AŽ esu turėję* 18-k0« mttų 
paeekmfDgoa praktiko* mėdidnoj* ir 
chirurgijoje, gydant Uglalkine*, nėr*- 

f vilką* ir supainiot** liga*. Ta«urta 
ganalte pilnų naudų kaip ųt*tialQky*U* 
pa* mane ir matgalme* ypatlikaĮ kiek-' 
vienų kartų.“ <

Jei tu turi kokią chroniški, 
Mn4Hi|kjaBj.oKodMlii^ 

tą ligi, teiraukis m&nę«, dy* 
kai, ir gairii inano nuomonf ir 
loatarinuk /. Jt«wwte« ■■••T*.

J. . .’ 1 ' ’* ' ‘

^08. PAOLJ. JAldikut
(Jaidin&vičiw»)

500 1ASTBBOADWAY
J'

*•

IEŠKOK PAGEIZBOS KUR JT GALI BŪTI 
RAMTI AMA

nAniiięiNiBB ir bupad 
W <*W ftmtf Jum* mokMlilku*, Mtektro- 

Medlkųlliku* gydymiufkuri* rettBda mtramlnlmus kur Įriti budai n*» 
l*te«ti* atlikti Ir tuoml daug vyrų Ūpo lžftlbžtl ta» kanžių ir pavojui- 

t5w/MTvg-^AttdžUdjknai, ntedimptatatalte Mprltaik 
--------- Attik ja 8<)rt patynmto patanavitto ir p

(' • • . Dėl. So. Boston SR9 ■
r on

GMttt* kr «*hta«*a€
llhnftin/Vųfeyraait „ _

.Ryteli ik ersl. •
< v P* pietų 1 Iki 8 tad 

Vakamlmuo eita B 
536Broadway, S. Boaton 

i’ih pa"
ADRRSAI, WroM MA8& 

PIRM, Motiejų* Verpetam, k 
‘ 41 Gate* Bt„ 8o.^Bo*tott,4{**a.

VICE-PIRM.— Juosas BitokM, 
L. m w. 6th 3t., 80. Boston, M***. 

RAšT. Antena* MotteJunu, 
; 450 K. 7th St, Bo. Boetnn, Mma 
tfjgjt RAST. — Juosta* Kavaliauskas, 

200 E. Cottage 8t, DoretaMten 
KABIERlUR— Andriejų* Sallectam, 

W W Bth St, So. Boetom Mm* 
MAR4ALKA Abtitaite Gruodi*, 

- W Bow«n St, Bot ta*hm, 
a L K, KetetnClo dr-ja laiko M 

stalu auMlrinkimn* ta* ptrw|. 
fttnrt kletateno mėneeto no Na w« 

St, Bute*. Mm* ta. ' 
Matei dttW»lr terata W 
i *Wta*Mt tm atoi ir

17& Rotam;Bt< Boatou & itaafcl ■ . v. « v
- Mia UatMMHi. *•*“.«» *«•»• *“» «**►’ 

132BowenSt,Bo«<taiiT, P"’1"* « Sw»ta» rM.l M«->
i KA8IERIUS— Jutai* Kanevičių*, Irijamimlės apskv. * * .............
i ... 1T4 Boltou Bt, Bbaton 2T, Mana, rm^unų kaimo, t metai ntgat gy- 
I MARtALKA *— Pranai Lukotavičtua, |veno Hllmitota, N. J., o tintam nežinau 

40S B. 7-th BU Rtatam Mm' 
ttaalrlnkimal Mikoal k*» pirmų n«- 
dlęttl .kMrvtam mžttalo B vai, pa 

rntehi nrtto Bažnytinėj a*Wj, Bu

i\» Lludvimmi vai., 
* metai atgal ’ty**Tj

* -
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kur Jte yra. Jtaįiuus nr kžs apie j| 
.žinote,. mnfonškUė phitkštl šiuo mirt* 
Įsu: - - -
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