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K riksči onys darbininkai tie- 
nykit&Bl Špieakitės | vieniu- 
t&ę darbo žmonių organiza- 
<yj ją Amerikoje — Lietuvių 
Domininkų Sąjungą [: [į [: ;

. Btt(lfelM) MrtkeHndby«hcActM 
Octoter 4? sbfrt.ta flte at tfea Pat 
Dtffea <rf loaUtt, Mala, ttfi orite df ’
aRCr JNk« B* *3UvlCwOO| JrttBv*
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Organas Amerikos 
R* K £v«Bio Jtaetpri

Darbininkų Są-go«

‘‘DARBININKAS”
< . Bau

im'ąkninkais, jttry»ftaAiB m
BUBATOMtS,

UMrabelyJ w»ta»B ......r
Bo«taM ir Apylinke) ihėtnmt,., .|3.0O 
MtOinu ........................|W •

“Darbinas”
W. Btoadtfily, IfcKton 27, Nfns-c.. > 
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BOLŠEVIKŲ NOTA [
LIETUVAI. • ,

; . . dc » s

Zom^ou, vas? 19. — Rūsy- 
. jos Sovietų valdžia-prau^sė 
/*ZmtuVaif kad* jei Lietuva 

;; ' leis Tautų t Lygos armijai 
į Užimti Vilniaus žemę, kad 
k ten laikyti plebiscitą, tai j 

RilsijaiLmtuvds tą pasielgi- 
iną į^tokuds aiškiu karo ak- 

Ta žima'.čiit'^ąuta ofi-
> m|iah Rusų nota rokuojak 

7 įuiį: aiškiu bolševikir p«^rų- 
ydtpojiimt '■0iėš miliiarį Tau- 
r iii Lygos autbritėtą*'

t ta pąšekiiie , Leųkijos atsi- 
fTuitių Lygą stav 

y': WŠavd iįrmiją į Vfhųų. Len-
- Jii ja sako, ’k&S Tautų Ly- 

gai prąsgnt Lenkija. denio- 
fcliž^ųs‘:'’21oligoškjQ ąrRijų 
iri dabąrjiy's Lietuvos arpu-

- jės eštiilčios.ant rubežiaus: 
. užims Vilniaus žemę ir ne- 

. galės būti bešališko plebisei-
v‘ to.,. • . ,
•y- Iš Rygos pranešama gan

> biiimingos žinios, būk sovie-
’ tų; valdžia Vilniaus situaci-. 
_ ją' panaudoju pretekstu 
' prieš Lietuvą ir apskritai 

prieš Baltikos valstybes.
- Čia gautoj telegramoj iš 
Bęrlinp * ‘ sakoma, f kad * iš 
Štųckliblmo praųeiŠama, būk 
Hovietų valdžia sutikus, kad 
j Vilnių eitų Amerikos ir I-

5 talijos' kąriuomeiiės, " bet; 
Anglijos ir Pranei jos ka
riuomenių Nepakęs,

’ — Dėl laivų
stokos ir kitokių keblumų 
valdžia sulaikė .deportavi
mą negeistinų 1 eleiiientų jį 

-Rusiją. .. _ •
/. '■" 1 1 jryj.;..- -. •

?

■ y*

’f

»

4

*

1

«n.

• *

4

!•

V

i
i,

l

Lietuvos Informacijos 
Biuras gavo sekamą kable- 
grama iŠ* Kauno, nuo p. Ba
lučio?.

“ Gavomeužtikrįntas ži
nias jog Tautų Sąjungai ga
vus užtikrinimą- paramos 
nuo abiejų valdžių, Tautų 
Sąjungos xPlebiscito Komi
sija, kuri dabar yra Varšu
voje., - paprašo’ lenkų. val
džios įsakymo demobilizuoti 
Zeligo\vskio kariuomenę Vil
niuje kaipo pirmas, žings
nis prie plebiscito. ' Sa^ 
pįt?,, „... . .
Sakydamas Jog lenkų val
džia negali, priversti Želi- 
gowsfcp Komisijos atyda 
buvo atkreipta į lenkų ątsa- 
lymą? Tauiny ’8ąjtiAgai,' -kū-; 
riame lenkai pažadėjo tik
tai moralę-paramą. -Mes- e- 
same pažadėję pilniausią ir 
širdingiausią paramą, y.

Vasario 4 dieną mūsų užr 
rubežinis nusistatymas bu
vo išdėstytas Steigiamame 
Seime ir užgiftas užsitikėji- 
mo balsavimu.

Mūsų delegacija sugrįžo 
šiąnakt iš Varšuvos Kau
nan,

Yra pasitikima jog Lietu
vos klausymas bus svarsto
mas busimoje Londono kon
ferencijoje; - - - -

• \ ' Liet Inf. Biuras.

„.-■„L_________ . _______ _ _____—___:___ . ,:____

J ' . ŠVEICARIJA ' " ’
NEMALONĖJE. ■

-—. t
Paryžius, vas/10.—Iš aul 

tcų-itetiškų šaltinių sužinota, 
kad Tautų Lygariengiasi 
įšūeietariją nubausti už ne- 
loidjmą per savo žemę Ly- 
g^.feriumėnės į yūniij.1 
Nubaus arba išbraukimu. iš 
Tautų;, Lygos narių : f 
čiauš'arbtt bent .iškėlimų 
Tautų Lygos sostines iš Ge- 
neypSj Eina kalbos, kad sp-‘ 
kautis Tautų Lygos posėdis,

Jįeįia- ;

• Gen erų. — Eina gandai, 
kad Vokietjja yra padarius 
slaptą sutartį su Rusija; 
Tūkstančiai vokiečiu o^eie- 
riu po priedanga grąžintino 
rusų belaisvių išvažiavo Ru
sijon muštruoti bolševikų 
armija^ ;

- —r ■< ■ , . . . r :

SIDLUSI TALKON.
KAIP ANT VISAIIOS JšVY- | 

-■ TX LENKUS. •-. ■ • .1
-- ...... * r ’ ’■> » ■ 

‘Tankiai. atsitinka , skaitj-ti> | 
laikraščiuose apie tai, kadyje- | 
no j ar kitoj Liotųvbs gelžk&io l 
Motyje girdisi . lenkų kalfe | 
tarp gelžkelio tarnautojų, . | 

Raitųjų lę^^jputenąs, pri- J 
dengtas ^elW^škid;įvantttm,3 
yru išruokuof^ų.

buriu į IkmOŽąš; įshuga^ .1 
Nį kiek neųh'Mnm4<ąd Lietu- J 
ydš ;
Mjfedja lietuviu;intėbgėntų, *1 
’jūn piTverriiliiiicy ti vbri&ųo* j 
ae . įstaigose ..^tinkannis'. eler 
meiituš,,JW didelė dalis Liritb J 

| ■ vos inteligentų išvyti į Ruriją 1 
ikaro laikii, atsidūrė visuose 
J Rusijos ir tolimojo Sibiro ty- j 
i ruošė it ild šiam laikui:, norą fe ’4
I labai norėtu priridėtj prie J 
bendrfį^tat^iiu tėvynes jrfe-' 1

; čįau mateikdiškai VnuMIpniųti j 
Rusijos ekonominiu kriošiu 

įiieturi spėkų sugųžti' Lietuvoh, * 
. Tąrpe jųy>n‘a daug gėlškelio 

■ ^nnautojų, pradėjus;; nuo riy- j 
šininkų Mepo,. inžinierįųrMdr 
giant mąšMMūia;; Tmp denio- 
brūžuotos demokratiškos Kapą- J 

;Tip armijos;elajig yra ’iietuvių“j 
karininkų pradedant nuo pul- J 
kmmkų '1
-taisj1 viri Jie- Savo gįrą I
•ką jteliųmMų Įmrėje,XsiniąXikŠ- j 
..finą getai ur pernešė nėžmon;iš/”d 
ką naštą, rikiikdamesi pėų Ak J 
so Sibiro lauktis/ dti' tikslas j 
Imyb: perriiimštį. per ftųšįjįį| 
Lųttivą ir stoti į Lietuvos'yeL 
kiainąją.. aritiijį. . Dpbar fe- 
karininkai sėdi čionai beveik- J 
lįai Jr be maisto hė'apdaifr, ' 
nuo visų apleisti. , ' £

. BROLIAI AMEWlWAĮt 
Žinodamas jūsų nenuilstaibi 
ąukaritną apgynimui tėvynės, 
la^ipinos ir aš į " jus prašyda
mas, jei jūs norite greičiau iš
vyti’ lenkus* iš Lietuves. V kad , 
jie negalėtu datigįau padaryti ? 
Lietuvai imtijp^fayąntūros, pį^> į 
dokfe šųgiUžįnįf $ibiį^ jlfev ' 
tuvius mtelįgenltts ,ir speėlųl^- 
tas kkrHęįįeP|voJe užiiųs; tįft-r- 
karnas vietas ir tuom sunw4į«; J 
Jos priešų štaičiųf ■:. Rnjjdta 1 
aukas Ir si ųškite mano. yąrd< . 
per Charbiną pranešdami man 
pagal antrašą: Vladivostek, 
Kdmarovskąja 211 Kas negą-*.
II aukoti—tc'.paskolhįa,: -■ Visl-^ 
tie .speciališta, sugrįžę'.' .Tėvy
nėn tarnaus Lietuvos įstaigoje -į 
it paskolintus pinigus su* padė
ka sugrąžins per ~ Valstybės 
iždų. - ’ .
..... ..........Vaitiekaitiąš

Lietuvos Rėspųblikbs Įgafe-J 
tinik Sibire. ’ >■ -» i

UREIČ1ENES ‘ 
KONCERTAI.

i šiuomi jųoešąmc 
visuomenei, jog šį pavasarį; 
tuoj po Velykų, * .geibiam^ 
solistė S, Greičienė pradėa 
koncertuoti po visas rytines 
kolįmrijas.» Kurios da nėra” 
užkviętusios . minėtos solis*^ 
tės, pasiskubinkite, , ntaj 
tuomet būtų patogiau išdirb- 
ti maršruto plušate.
\ Greičienės konceirų iSly- 
gos Jra sekančios: 1‘engųjiL 
gauna 25 mioMmtį arba ktd-Jp 
virtą dalį nuo gyyrn pelno A

Norintieji kąs-link b* 
lylm ’• šhsižinoti

AL GtvV' '

i

' DR AS l> VAGYS. ■ • ‘ 
l- - . t :

; M Ji .AŠtum
metiką vyrų iriųioterų grįžo j 
ūmomdbiiiaĮtd š Spring ijKU. j 
Netikėtai?riidp kėlią rąstga
liais,; akmenimis ir kitokiais 
daiktais, užblhktįbtą. Kai 
kastojo,, y fM trys guttiptk 
yagBiai pašildė ir liepė-ati- 

skai-Muotx pinigus^ Apiplėš^pa- 
■1 - liepė ' vienam* ‘ automobiliu

juosi pavežti, Jo kįtjemkj'lie- 
pė vietoj 'būfii pienas 'Šofe^ 
ris norišjd tuoj bet bu-

^yq.>Wiikų-;ntti^^KaL 
. įgaluką’; vagiliai buvo- paVež-i 
tiy tai liepė* sustoti* išlipą' 
dingo.-- ’ • * v > < r

■' ' , ....... - ‘ -
-Lomto/ vas. 8: Iš Mls- 

kvos' bevieliniu- < telegrafų 
pranešama, kad* princas 
Kropotkiu, -garsusis mokš- • 
Io vyras ir anarchistiškų pa- 
žvalgų žmogus,, mirė šian
die. ■ ' . • :f:

Mejico,. Meksikas. -— Ko-. 
Imnbb Vyčiai buvo, surengą 
protesto Įgnionštraėiją prieš 
dinamitavimą ai^ivysfeūpu 
namu; . ..»<*

*

,KLAPATAVSKASX - *
‘ .y • * -y ,*./*■* , * '* ■ 4 . -y

Mirė plaučių liga seredos vakare vas. 9 d. Mass- 
achusette General HospitaL- Kilęs iš . KurtavInų 

. par„ šiaiūių apskripy. BarmontoSį k.* Gimė lapkri
čio 4, įsėo j I Amerika atvyko -bj^žėlio 1$, 1911.. 
Bostone gyvendamas uoliai veikė įvairiose draugi
jose ii; kuopose. ; Ypač uelM veikŽ•■’!■, 1 kuo-

'Bu-' 
. ’vo: I.. D, Š. KoiitiOlęS TKdmigįjos ir t. 0^18.

■ komisijos, narys. -tesuteikia jam mWaŠirdmg$š 
Dievas amžiną atilsį.,

, < * 7' * - • ; * ' t.• .« - , . ,t , *
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A

vyks ne ; Gėnevoj, o Raly-; 
riūjv* . r ‘-f- * į, -

' .' . . ■■ ..
Bernas. — Šveicarijos Fe-. 

•derąlė Taf yba^paskelbė, kad 
neleis alijantų kariuomenės 
gabenti į Vilnių pbf savo- že- 
:tniy Sako; kad yra kitų ke
lių į Vilnių ir be Šveicari
jos.. . ... ' i ** . ; ' -r’- ■ ■ - , >

Berlin. Prezidentas
Vokietijos piiklybinės Han
su Lygos pasakė, ' kad jei 
kontribucija nebus sumažin
tą, tai vokiečiai boikotuos. 
Anglijos ir Franci jos- pre
kes. Lyga turi 300.000 na
rių. Tuomet .Vokietija pir
kliautų labiausia Su Ameri
kos respublikonns.’ -

\ j. •'

. Detroite — Henry Ford, 
garsusis automobilių pro? 

. monininkąs, , pasakė, kad 
pastaruoju Įaikų \emantiėj£ 
gandai būk Jis. norįė. už
krankti dideles paskolas esą 
jie pamato. •

Fork, — Br^į^iyne 
visos bažnyčios gavo specią- 
l^ pblieijos^sargybą. • Buvo 
prasidėję' jose didelės va- 

- gyštes, Aiplęšiamiutatvo net 
biednųjįr dėžutės..

v.' Bary žiujesyetimtaiieiai sm 
bdaw Ž mmš, gyventojų, Phięa- 
gioj “ 3<i nuori /

■ /

BIMIMNTIEIIIS LIETUVOAšI i
PAVASARI. ‘ B

'‘ - * - ■ gjr

SČVOT'd. 1921 išplauks ant laivo SAX- ® 
P^Hamburgą pirma partija&nonių va- : ||" 

žid9jani^.Wįtuv^ donų Romumu gį
Rktu<ų'MW^bosBohdfcovėšpresddėntu. įb

Jei nori su' tą partija važiuoti, tai tuoj aus g 
mumsųprdnešk. Mes išgausim jjasporttis ir vi- g 
sna kita yrikalingUs dokumentus, ši partija H 
Imt Bibtuyoje į Idką pradėti pavasario darbą. § 
.Galėsite; pįrvažiudtVbė jokių keblumų/ peš į ss 
Romanas važiiios kąrtii su jumis iM Katino, ® 

Trečios klesos1 kaina iš New York iki Bid-
[ kilnų $i30$k Birmos klesos $185/70. '

Rašyk tuoj aus dėl platesnių informacijų.

UTmitiŠALES CORPORATIOn/
414 BROAbWAY, BOSTON 27, MASS

* ' • 4 - ‘ ’

"•

j

'.'■f

*•

z

»'<

O

K3

" ADVOKAVAS--aOTABAS

F.J.KAL1NAUSKAS
414 Bho.Omyay. Boston 27, Mass. 
(Viršuj TuėU inek. B-ve's

Udarome Sekančius Raštus:.
. BaviornnHčiuk Pnliudljinuis, 

ĄthMvLtUN, Pavedimus, • •*
įgalioj linus -

Patarnaujame ' ’ .
-' Prie Išgavimo PnspoiUj.

- pt|e į’arthiukimo Giminiu iš 
, ’ Lietuvos. ’ , .

prie Baramo ArišęMu Aktų, . 
Įgaliojimu, pavedimi^

Patariame Apie
paliktų Llotnvoje •Tariu, ' 

; pnrunaavojhnų Wtirto Lietuvoj
Geriausius Bndjis Važiavimo j 

LtelunP - •
3'd kH«tt Vlsokiutmllel  knlmma 

Patartina UndiUIaPrle Mija.
* TftUtimybhmr *,vra pigiaitHim<t

:’ ^LoiceŠl) Mass. Bovelnų. 
dirbtuves didiną darbinin*-' 
kų .skaičių, Kitose dirbtu-1 
vėsą darbai irgi gėrėjai, Už
sakymai didėja, ; " . ’ ? :

w---■X .- , •
'.'JP(kwht&et/ Vi

same ' Blackstone - klonyje 
dirbtuvėse darbai pagerėjo^ 

»< «*- . . . ‘ ,,**

l AreAh> -Ari H.Per pa- 
starasiasdešimt dienu 'dar
bai žymiai pagerėjo. y

(9roBč>-^^ Buvo kilęs' 
baisus tornado. .Žuvo 32 
žmogų ir daug siržristU: Vip- 
nąm 14 metų amžiaus vaikui, 
tornado nusuko galvą. Vie
ną- mokyklą, k W buvo 82 vai- 
ką tornado suSrūskė, riiLvai-i 
kus šlavė geroką galį, bet- 
taip ląimBigak kad'tik “vie
nas vaikas tebuvo sužeistas. 
įCur 'tbruądp siautė, tai viš
tos netukd pltmksmp.■•* ‘

:. Suv; Vafs^jose atikso Iškas
tu 1915 -m. už $101,0$),000, 
1912 m. $58,488,000, o 1920 dile

,-• -A,, k ■■r,.^

t

-j v • * ‘ •« -• '--b r > ‘ * ■• ■* ** ' ■ ’
įiWiįltf

. v >■.■••*.. ,ti-. .-■••,• .’ » > 4 ‘ . . į > ’ ■< i ><• t
•DARBAI GĖRĖJA. VT/ishin ai Atstovu-
(* t. ■ , . ,

♦ . 1 . " , ' • Butas nubalsavo riš araidžios
įfancheiiteh'N. B. ~ Dai - iždo išmokėti. gėlėsiinkėlių

bąi . nuolatai eina geryn.’ kompaiūjon». $34(1000.000.
Amoskeag- Manufacturmg Kuomet no kai’O vai džia gra^-Co. dirbtuvėse b’oveĮnų sky- žino komnauitoms geležimriuj darbai pilnai eina, vil
nų skyriuje darbai gerėja.

kelius, - tai 
•Smioš. Kc

joms ga: 
impanijoi:

rantavo
i po Š<^ištark korporacija didina šių -mėnesiųt valdvim>. vai-darbininku skaičių, Cevery- tBiai ątriui;dė minėt biląriJ%IL CL1L PlUVvSv vlcLL Mtxl LJ.^L ^6“ 

•rėja. Y. T r vaMžia |įer kongr< ėso nū-
taraną kompartijomsk įsmo-

’/■ .‘ ri ;• ;,! > .. \ .* ka.. f t :—į—i
gPegĮMgJ-Jt ' l' "l1 ‘ii '■’>! 1 1 I 1 ■. ■'-li”Tl ■■!—fŽ

- k -*

r
t

»• ' 1

* •.**--

' . • ■ - «. i’'

Štai ką sako Ktim Kudirka, kuris šriomiš 
feieiionH^siigrį&xž Lietuvos.

Paieškomas -
- . VARGONININKAS <

_a-^ — <i. ' - __ .-K'-t _ =__• ui.

•A

Kim, X Taskūnas, 
. 22 Cimpri St, 

‘ Noinvood, Mass.
---t-'-'/. ......... -'■‘'TXa"'... *.........

Atsakantis VARGONL 
KINKAS paieškoma^* 

Kun. M. A. įjunkus, 
.te Purk Avė./ 

■— Bridgepori, Ctom»*

>
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- ‘ . O
-- . , . . / .. /•. ; . B
- Generolo-žiikausko-žodžiai .Man su Juo ,

\ . 'Paskutiniu Kart Atsisveikinant:y; ~y §

J “ AMERIKIEČIAI, PRISIUSKIT NORS G §
TOMOBIIIUS, KAD FRONTE SUŽEISTUS § 

KAREIVIUS GALĖJUS GREIČIĄU PAVEŽTI 

Į LIGONINES, KOL PERDAUG NENUBŽGA 

jų KRAUJO; TO TIK JUS ŠIRDINGAI mElA

... '

1 Amerddę^ui per Liek Rrek. B-vą jau 4U auto* 
į jtnobiliu Lietuvos valdžiai yra įteikę. Ai* mes. ne-
I galime yišus šešis paaukuoti. Lietuvių Ripky^ , 
i ‘ bos Bendiovė Šiam dalykui reųka aukas ir ji 
| tųojau^K.aunan gali automo^flius pristatyti. J*
I Lai nenueina tasgrasymas vėjais. Arp^Tikie- 
į 'aukokime nors, po dolpriiią/kas turi daugiau .
8 kas' neturi tai po mažiau ir siųskite aukas sekan- 
|.;Siu adresu: ?

I lITHIIANIįN SALES COMATON.
I 414 BR0ADWM ' BOSTON 27. MASS.
■P * • fc
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bei sroves. Tokie norėtą 
kad sroves bei partijos būtą 
paiiaikiiitos; Raiti ji; vieša
me gyvenime "nėtsttvo pri 
caro ir dabar ji; nėra prie 
bolševiku pemokratiniąme 
įuredyme partijos '-neUven^ 
tiiios. Kur veikia viešame 
ftafbe Įvairią pakrajpHįmo
nes, ten ginčai iį- polemika 
nefšvengtini. šitokio apsi
reiškimo nereikia apgailėti, 

______ _____ ____I nei juo piktintis. Apgaile- 
Wlaoįb. Įfi įteikia tik nešvarią pole

miką, šmeižtus, melus, prie- 
kabiu .ieškojimus. Yra žmo
nią, ► kurie nemėgsta jokią 
polemišką i-aštij. Bet yra 
tokpL ktuiBmB tokie raštai 
patinka. Gauname laišką, 
■kitr skaitytojai primena, 
kad daugiau atsakinetūme į 
laisvamanu; šmeižtus. Ne- 
stokuoja . polemiški; kores
pondenciją. Dažniausia jas 
ržvmiai sutrumpiname. To
kie misiskundžia: sakydami; 
kad girdi laisvamanią laik
raštis davė dvi ai* daugiau 
skilti mus apmeluoti, o. ka-. 

, talikiškąs laikraštis ’ paVydi 
ir puses špaltos tiems štneW- 
taras atremti;

“Darbinmkasn ir apskri
tai katalikiški Mfcašciai 
neišproyokuoti pfesileidBa' J 
ginčus ir tą. daro tik retai, 
Juk laįsvamanut visą .Buk- 
mačią kiekvienas nūmeris 
pilni šmeižti;, mehj, prasi
manymą ant kataliku. .,

fttmpUtir Modami*, LM4itU4M 
tamrnų Rymo Kayam*u Sv.

BABBI'jriITAAS/ 
(TheWobkbr) 

rnir LmurATOAiv - Tmi-W*mki.y pamo. 
ftibifąbad etery Tuezday, Thurzdaj, 

•tad Saturdnjr by S*. JoętPH’a Lith*

StjBacBtmdic Ratys;
YwrtJr' *....... .*» .U.J4.00

. tkmtou nnd auburbs ,.7O.......$15.00 
* coiiiitries yearly > ** > * 45JJ0,

,----• -j: j' j~ r.':’:'-'.-'-• ’* • * 
*W£er<tl am mattėr Sept.
12,1W5 gi the po«t offico at Boston, 

. IfttoS., undar the Ant of March 1879" 
. HAjwaptanct for muiling st special rate 

of poiltago proVided for in. Sectlon 
IlOVAct of Oct 8, 1017,. autliorizeid 
on3W1Ž, 1018.” ‘ v '

TILTAI SOOJO 
SURĖDYMO.

Rusijos Steigiamojo Sėti 
tinto išvaikytųjų atstovų su-

• '*važiavime. -Paryžiųje sausio 
O ti* š* to* proti Miltokov pa? 
bake, kad “senojo surėdy
mo, tiltai sudegė ant visa
dos,” kad Kaujo ji Rusija

- guli būt atstatyta tik fede- 
" ratyriais pamatais su abso- 
” Itočia garantija teisės prie 
•••kultūrinio ir tautinio apsti 
•• sprendimo Rusijoj gyvenaTi-
• tiems žmonėms. ..

Tas yra nuims primini
mu. kad Rusijos anttibolše- 
vikinės partijos neketina

• pripažinti nuo Rusijos at
skilusių tautų, reiškia ir

- Lietuvos.- Toks priminimas 
i teturi eiti pro mūsų ausis.

1 7 Dabarvkščiu laiku tie anti- 
’ bolševikiniai rusai mažai te
gali mnms kenkti, bet sovie
tą valdžiai griuvus jie taps 
Lietuvai didžiuoju priešu. 
Kiekvieno lietuvio, trokš
tančio Lietuvai neprigulmv- 
bės didžiuoju pageidavimu 
turi būti Įvesti Lietuvoje, 
kaip jau Mažasis Seimas su
manė, visu . Lietuvos vyrų 

■ lavinimą kariniame muštre. 
/ Gimnazijų ir kitų augštes- 
‘tiliųjų mokyklą mokiniai 
" privalo būt rengiami būti 

; karininkais.
« * ---- - ■ _

■ LENKIJA SUSMUKS.

fį

JAUNIMAS — TAUTOS 
• VILTIS.

PROTOKOLAS 
K II S; Conn. Apskričio 

10*tojo Suvažiavimo.

Lenkija dabar yra di- 
■džhiojtf neprigmlmingos Lie
tuvos priešininku. Betyga
lą gale Lenkija susmuks ir 

■u' pavojus Lietuvai nuo jos at
sitolins. Lenkijai griebia 
už gerklės žydai. O-visi ži
nome. kad žydai # galingi. 
Gi už baisius pogromus žy
dai . Lenki jau- nedovanos. 
Lenkijos marke puola žino
ma .dėl i vairių priežaščių, 
bet didžioji lenkų markes 
puolimo priežastis yra žv-’

Jei bolševikai nerengia 
įrilpiy Lietuvos hepriklauso: 
hiybei, tai jų valdžiai puo
tos, .Rusijos busimoji ,vai-: 
džia bus didžiuoju Lietuvos 
neprieteliu.*

KAS ĮTAIKYS GEN.
- ŽŲKAUSKri DRŪTĄ 

. • AUTOMOBILIU.

V

Lietuvos Armijos1 
‘ riausysis Vadas gen. 

kauskas prašo Amerikos lie
tuvių intaisyti. jam Vieną ar 
du stipriu, greitu automobi
liu, kad jis galėtų viesulus 
greitumu' lakstyti vieno 
fronto i kitą. Kas tą svar- 
Iįu darbą atliks ? Amerikos 

s tas
* * fc •

lietuvių ex-kareiviams 
pritiktų padaryti.

DĖL POLEMIKŲ.

Vv-
^Ur

i

LDS. Conn. apskričio su
važiavime,’ kaip skaitytojai 
šiame numeryje ras to suva- 

įžiavimo protokole, buvo- 
inešta. kad organe reikia' 
panaikinti polemikas, gi ap- 

t skritys nutarę patarti pole
miką vengti. Tas klausimas 

n pirmu kartu iškritus.
. čia ištikrijju turėtų 

J'Polemikomis?.
*' ’g žmonių rasi- 

’ ims nepatin- 
--partijas

' A

II* D- NEW YOBK’O 
TO NEW TORSEY APS- 

KRIČIO NARIUS. ,

Broliui ir Seatitia Darbininkui! .
Rcngkimės prie uolesnio ir smarkes

niu veikimų raunu pučių Ir nwsU bran
gios orggniMctJnu labui.

Šiandiena plfakulj#* kspRulIznirCs 
ginui galingu rauk* visiškai
uirniauttl darbininkų judėjimų Ir vėl 
amžinai pavergti.

ArgFine* Hbdžadėslme tu darbu, ku-, 
rj atilkoma savo pusfftmnis rankomis 
Ir kuo poru-dalinai imslHttosavmjje l£ 
lx> geleiinftt kapitallstų rankoe! Nei,.

Mes turime diliui iki .tol, iki visut 
nepra»ntuoMU<*lrae» ii po plrespaudoa 
bėsųilningų kapltalhkj.

VĄsąrfo 27 A i. m. Meukinma* begu* 
To svitrhtik LDS, Yorko Ir Nesv 
JeiW apskričio suvažiavimus, f tų 
aųvųžlftvlraų turėtų visos to x apskričio 
kuopos jklšiųM savo atstovus skutu 

' kgd gdlėtume Pbičiąu apkal
bėti didMirtUiĮ darldnlnkų klausimų. 
“ šis mivaitiavlmas Jnis New York ci- 
ty, N, Y Bažnytinėje Salėje niit 
Brome Bu „ • > <■

Kuopos turėtų im&iukti susirinkime 
ir podgrytl naudingų įnešimų ir gfrnl 
prirengti raportus,

Jaūyd luitų malonu išgirsti žl bei tų 
nuo tų kuopų, kurios IjgSIol delei ko
kių hors priežasčių negalėjo dn l.vvfttn 
tl apskričio mivužlavhwwi> Iw»t dgbkte 
kviečiamos, kalti tai t Troiitori, K 
Uert Amboyi ,N. -T., Rochester, N, Y., 
Anifterdanr, N. Y., ig Aihany, M Y.», 

■' Jeigu kurios kuopos negalėtų pri
siųsti atstovų, tai nors prfelųsklte ra
portų raštu nevėliau vasario 23 d. & 
nb adVėsin'. .

A, Kaziai
' o(> Ne\v l’ork Avė., ,

ff, Newark, N, J,
.Tųd rfųr sykį kviečiu visus o visus 

į darbų TSvynės Lietuvos ir darbo 
žmonių kibu L

- Jūsų :
.4. Kaziu*.

LDR. N. Y, Ir N. J. Apskr. Pirm.

judamieji paveikslai £hįn,ta 
joj yra labai mėgiami. . ?

• Chinija turi didžiausią popu-, 
liariją ChihieM Mtdaro keti 
virtą dalį viso pasaulio žnąpią.

Chmijoj anglių depozitai J'ip 
didesni, negu Suv. Valstijoj 
vienok Cinija įgalienn-anglią 
iš Japonijos. .

Cldnietis. ūkininkas turi ge
resnius uždarejiriius, negu bile 
koks kitas pasaulyje.

^ųclrajui, joj, šilko
verpėjoms. mokama nuo Š ĮB 
11 e., dienoj už lt vąfc$dą dar-: 
bo, ( ■ • •

. . Sav. Valstiją žmones saldai-1 
bitinis pernai išleido viena. V ą 
Ii joną dolerių suvirškinu t

Šveicarijoj Priešsvaigalmč; 
Pyga pradėjo kampaniją. Pir- -į 
mu dalyką reikalauja referen-1 
durno tiitei'kti Kantonams teisę 
drilsiioti ąž įvedimą prohibiei- 
jos atskiruose' Kaiįtoąitose.

Nevy Yorke pabėgusią ir na
mą merginą, jaunesnią, kaip 
20 mątą:'amžiaus 1919 mi buvo 
600, d W0 tokią bąvoJOO,

1920 m, Amerik<r nusižudė 
■jffiP vaikiną ip 484 merginos, 
Ihiriąamžius buvo 'mm 15 iki 

, i0 metą. MtsrMant ? vaiki
nai riutojo claugiausĮa pistą«; 
Metą, o merginu nuodus. .

Per pereitus 1920 metus A- 
marikes moterys perinimams ir 
mforirnife. išleido ^4,972;54L.

/ Anglijoj; svaigalą ir tabako 
vartojimas mažinasi.

fkų l: j*ro«k<ų pomipš 2—prakalbas 
ir vnMInbne. Naujų narių prirašė^., 
pbnroltht 4, auapehduotą 3.

Tollana Meka kuopų dųešįraai:
i Yfttterimry S ky.—Kad at*kHtia Iš* 

neitų pageidavimų f Fonini sjunalkiH- 
tt polemika* urjrane, r» vietoj f», tai* 
Rlnt darbininkiškus .MtralpoiliiM. Nu
tartą išnešt pMgelduvhnų, kati organas 
Y«wctų pulvteikų. Pagehlftvinių išnešt 
IMįdOttit buHfan&aį apskričio vu b tylu t L 

Ne\v Uavrn, t’r.. 28 kp/ l.ijm*: Mū
ru kp. pageidauja kad LDS. centras 
išleistų esperanto kalbos žodinėlhis ir 
kad'lnĮt platinami tarp LDS. nuriji Įr 
iujtipip inddmns apnerta.

2-iMi kaukti# J W-
tnvuą D. F., kad ji reikalautų Lletu- 
Vos viddžioei kad visi dvarai,, kurie 
randasi Lietuvoj, butų dalinami hė 
skirtumo,, ąr jų .savintiikaF pabėgą ar 
ne, Atmesta.’ .* , ,

Nevy Britam, Ct,. J-mas: Kad apie 
krltis'paragintų centrą kaš-llnk išfel- 
'dinio LDS. Ženklelių. Ih Gudas pra
neša, kad -ženkleliai gatavi Ir fruni- 
paiu laike blis Išsiuntinėtu

2-rns, kad LDs. Conn, apskritis ren
gtų gegužinį d. g$*g„ 192D m„ Nu
tarta rengt New Havene, Išrmkt’č'ka; 
misija parengimui. Pateko A. Aboja, 
A. Tautvidn Ir J, Mickevičius, naria 
28 kp. Visas dnrabs pavesta komisi
jos ir bastančios valdybos nuožhtraf. • 
. Nutarta' daryti tlkiėtus D. L. Ihisko- 
los IiotoįI, frurj apskritis atpirko nuo 

■lU Gudo. Nutarta tikietni spausdyt 
■lietuviškoj ir angliškoj kalboj, Tildė-- 
'tų spausdint —00, po 12 knygutėj. Tfr 
-kietas -ĮQe, Ir pardavėjui (taof-SfHmoš. 
To darbo komis!jon pateko 5-os kuopos 
narini J. Tautlln, Bį_Vnslimuskas 
ir V. Urbonas.

* Nutarta kad. LDS. Centras pavary- 
tų agitaciją per organų į visas LDS, 
kuopas, rengti pramogas šv. Kazimie
ro’ dienoj Ir inpląųkusi stirna nukaut 
Lietuvos Darbo Federacijai, pasiun- 
čiant “Darbininkui,” o “Darbininkas" 
pėr Ta'ntos Fondų į Lietuvą.

Nutarta , pareikalaut centro, kad būt 
daugiau garsinami oęgnne LDS.. Conn. 
apskričio reikalai.

Nutarta LDS. Conn. apskričio suva- 
ja-^žlavimal daryt tris kartus j metus.

1 Sekantis suvažiavimus '‘nutarta lai
kyt Npw Haven, Conn.-

Nutarta apskričio suvažiavimus gniė 
fhT per organų Ir per laiškus, rašant 
Į Kuopas, .

• Valdyba sekantiems metams: pirm. 
l\ J. Totoraitis, vice-pirut. K. Krnč- 
kas. rašt. B. Mlčiunienė, ižd. P. Gele- 
žijitė, organizatorius kun. .T; Bakšys.

LDS. Conn. apskritis išreiškė pagei-' 
davimų, kad LDS. Centro valdyba 
kviestų kun. Krupavičių j Ameriką, 
j Suvažiaviipą užbaigė kun. J’. Valau*- 
(įėjus su malda 6-tą vai. vakare; 
' Pirm. p. j. i'atoraitis.

Rašt. — ii. Mif-iiiuienr.

PRANEŠIMAS
W& Naujosios Anglijos-Apskričio 

Kuopoms, 1<8(J įvyks LDS. N.'A. apskri
čio' suvažiavimas vasario 27 d., 1921, 
nedalioj, 1-mų valv po pietų lietuvių 
šv. Kazimiero bažnytinėj svetainėj, 
Providence St.,'IVorcester, Mas,s. Tai
gi gerbiamos Dt)S. N, A. Apskričio 
kuopos malonėkite Išrinkti atstovus ir 
atsiųsti į apskričio suvažiavimų; neg 
yra daug svarbių reikalų, o katros ne-, 
galėsite atsiųsti savo atstovo,, tai ma
lonėkite prisiųsti savo kuopų įnešimus 
apskričio valdymai. Taip-gi gerbia-- 
mos LDS. N .A. Apskričio kuopos, ku
rios dar neprisiuntėte savo duoklių j 
apskričio Agitacijos Didų po 5 centus 
nuo narių. į metus, tai malonėkite pri
siųsti apskričio iždininkui M. Abra- 
činskui 187 Ames..St, Montello, Mass. 
Taip-gi kurios kuopos ’dar neprigulfte 
prie LDS, N. A. Apskričio,, tai malo
nėkite prigulėti prie apskričio užsimo- 
kėdamos po 5c. ant metų nuo nario į 
Apskričro Agitacijos Iždų, kad visos 
kuopos, kurios randasi apie Bostonų, 
prigulėtų prie. Apskričio,. tai kar-kas 
daugiau galėtume- kų nuveikti, nes 
daug yra darbo kurį mes turėtume at
likti.’Tai kuriems rupi LDS. organl-, 
žacija, tai važiuokim ar slųškime Įne
šimus f apskričio suvažiavimų.

LDS. N: A. Apskričio Valdyba ;
. Pirmininkas

JWt Ut Apskričio 10-tas stivažln- 
vimasdvyko »‘M d. naulso likit'ra. žv, 
jitogkpir parapijom Milėj, 4U (’ougmm 
Are.Ayaterbury, <’t. Kun. J. Vghntie- 

: jua ĄtfdaiMž jMMėdt an malda. Po ro 
sveikino delegates bei delegatu* linkė
dama* pawknil|igni darbuotis Jei la
bu LDS. organizacijos. Ir iižginiurnas 

;Jų. gerus norus ir pasblventlmų iki, 
šiam la ikub AlSklno, kad LDS; orga
nizacija yra dlkčiai pakilus ir 

de| vlsnoiųenės, ypatingai 
tat kad sugebėjo įsteigt toki . puikų 
nuosavų namų. Tolinus LDS. Ct. (<)«- 
kričių pirmininkas-R Tutoraltiš užč- 
niė vietų.Ir pukvIeK^isų apskričio val
dybų užimt vietas. Pasirodo, kad nę- 
pribttvu vice-plrm. ft- organizatorius. 
Sekai valdybos rinkimas vest sesijom- 
Išrinktu .pirmi- K J. ’Tntoraitls, pugeD 
hlninkUrSL Rlažjiuskhite, rast, B.’ iii* 
čiifnlenč; II-ja rast. J, Urbštormltis, 
inaršiilka V, Urbonus, reporteris . J^ 

'Urbžtobajtfe,
*JMlau$ ,rl»ikta komb'IJn mandaljnns 

peržiūrėti, mandatų peržiūrėjimas pa
likta raštinuiknins.

Praneša, kad mandatai yra lega- 
Rški Ir viso delegatų 17. Deiegųrai 
pribuvo I* sekančiųkuopų: *

-yYatetbury, (’t., -T kp. J. Tantlla, 
B. Bivnlnis, J. Urbštonaltis, P. «rl- 
hjts. V. N* Vainauskas,V. J, Urbonas, 
’ Hųrtfoijrt, Ct’„ 6 kp, —- K. Kručkas.i 

'jrTvjUaųuškaš'Ir j?.dfeležhjtė.
Nmv *Hn,ven, Ct,« 28 kp, — A. Tutit- 

vidus. A,’Aboja.
Nejv Brlhdn,. C r., 36 kp. — JI. Bla- 

Žausklutė, B. mtmWienė, I*. Kubilius, 
,L-VaŽnells, Jk ‘AjĮnavIčIuš, A. AlKlu*. 
nas,

Pasirodo, kad ynu Ir S svečiai: kun. 
•T. Bakšys, kun. J. Vnlantiejus, p-Iė 
Detrauskatte, ’p-lė Blužnuskiute, B. 
B. šHkauskas, J.- Bernotas, p-lė Čer
niauskaitė ir »I. Augis, Svečiams su
telktu patariamas balsas Ir delegatų 
Ženkleliai,

Seka skaitymus praeito suvažiavimo 
■ protokolo. Priimtu vienbalsiai su Iž
dininkės trumpa pa raiša.

Apsilanko P, (Indas. “Darbrnlnkd” 
redpfctoris. ^Delegatai svečių pager

bia titsishljimu ir aplodismentais. P. 
Gudas sveikina delegatus bei delegates 
varde viso LDS. centro ir linki geriau
sių pasekmių šiam suvožiavjinUi ir 
kartu apreiSIka dejegatąjus. kad “I-lar- 
bininko" kraustymas į nuosavų namų 
teheina ir kad dėl tos priežasties neap
lanko laiku 'organas skaitytojų. P. Gu
dui sutelkta balsas ir delegato ženk
lelis.

Seka raportui valdybos ir veikian
čios komisijos. Valdybos raportai 
primta su užgyrlmu.

Ištrauka iš Iždininkės raporto: 
Ant pereito suvažiavimo balan

sas bu vo ............$228.10
Ant pastarojo 'LDS: (’onn. aps

kričio suvažiavimo 31 <1. spa
lio, 1920 m. pribuvo 
kietus ............. ...........

LDS. Ne\v Haven. 28 kp. 
vo per apskritį LDS. 
fondui ...................... - •

Stanislovo Pūskinėlio auka dėl 
atsišaukimo į pasaulio darbi- 

•ninkus ............... . . . .. ...---- - 30,00
Lietuvių Prek.R-vės dividendas 12.00

>■

f

<► •

Tauta, norėdama būti tvirta, 
visli pirma turi" pasirūpinti, 
kad priaugančioji karta biįtij 
dorai išauklėta, nes kokis bus 
jaunimas — tokie būs tautos 
šulai—vadai. Taigi ir mes, 
lietuviai, turime pasirūpinti, 
kad įuūs tautos žiedas — Lie
tuvos jaunimas būt tinkamai 
išauklėtas. Sverbiasia turime 
medžiagiškai aprūpinti besimo-' 
kinančitj jaunuomenę. Turime 
keletą desėtkij Lietuvos jau
nuoliu. kurie nori baigti moks
lus Šveicarijos, Berlino ,ir S. 
Valstiją universitetuose, bet 
neturi-iš ko- Būtinas veika
us juos sušelpti, kad laimingai 
užbaigtą savo mokslus ir sto
tą Į, darbą tėvynėje, kur viso^ 
<ių * profesionalą , labiausia 
trūksta Kada turėsime užtek- 
tiąai savo žmonią užimti visas 
svarbiausias vietas, besikurian
čioje Lietuvos valstijoje ir pa
čiai Lietuvai bus'ramiau, nes 
mažiau progos turės Lietuvos 
priešai Įsiskverbti valdžion, 
kad tokiu būdu kenkus Lietu
vos nepriklausuomybei. Kas 
tik trokšta matvti Lietuvą'tais- 
vą ir nepriklausomą, remkime 
savo aukomis Tautos Fondą ir . 
tebeneša paramą tėvynei.

Artinasi Lietuvią Dienos 
Šventė, pasistengkime, kad 
bent maža dalele savo uždar
bio prisidetūme prie sušelpimo 
moksleivių, palaikymo mokyk
lą ir kitą kultūros Įstaigą.

Tautos Fondas, -
-222 So. 9-th St.,. 

Brooklvn, N. Y.

ŠVIEŽIENA.

... RA4UU£—
KALEKDORIUS 

1921 
METAMS.

v

Išsirašykite tuojau, 
gavome 
skaitliu. Sykiu Išsirašykite 
ir laikrašcią iš Lietuvos. 
Siusk' dolerinę, gau^ Pundą 
laikraščiu ir puiki; Karią 
Kalendorių. ■ *> . '.

Bost0n.27,.Mass.

> nes
fik aprubcŽiuotą

, , to
L. D. S. Conp. Apskričio . 

Valdybos Antrašai, 
r f nu — f’ L Toturoim . •!

797 Bau k S t., iVnterbury, Conn. 
vicp-PiitM, —■ K. Kmčkas,

57 Uftind St., Hartford, Conn.' 
itAš'niNiNKfi — il Mičhmiėnr*.

15 Rbodt’.St., New Britulh, Ct, 
12DINTNKB —’ B. Geležiau,

44 Cedar st.. Hartford, Conn. 
an«ANWTORIVS—Kun. tf. 'Bakšys,

40 Comivess. Ave,t Watęi,bw> Ct,

už ti-
........,..1.00 
auka- 
Nanrn 
........... 10.00

25.00

Viso labo per ši hertain į $281.10 
IŠLAIDOS.

Atstovams buvusiam seime P. J. 
Totoraičiui ir B. Mičiunienel 
Ir už jų kitas išleistas lėšas

Iždininkei P. Geležiutei kelionės
lėšos ....................      .3.70

Lietuvos šauliams per T. Fondį 30.00 
LDS. Namo Fondui ...............*.10.00’
Už Lietuvos L. Paskolos bouų.

Gudo aukuotų moksleiviams 50:00 
Už tikiefus p-lei Ilažiukei .......... 10.00

Viso labo $129.20 
Conn. apskt. iž- 

l.il.90 
450.00

Dabartyje LDS. 
tie ..... f...

Šerais, lamais Ir

«Visas apskričio turtas $601.90 
Raportas priimta vienbalsiai. , 
Raportas buvusios komisijos, khs- 

• iuk atAišankimo j pasaulio darbinin
kus Komisija praneša,. kad tas dar
bas nėra įvykdomas dėlto, kad perdi- 
delės lėšos. Po ilgam ^svarstymui su
važiavimas nutarė tų darbų pavest 
vykdyt Lietuvių Katalikų Federacijai 
su LDS. centru bendrai, prisidedant 
apskričiui, su lėšomis .sumoj $30, ku
riuos aukavo Puskinėlis.

Komisija išleidimo agitąlytiškų'ta--, 
pelių praneša, kad kreipėsi j LDS. 
t'entnjv—liet-kol. kas-darbas-nėra-vyk-
domus. 'Nutarta vėl kreiptis Į centru 
ir kad centras išleistų .agltatyviškus^ 
lapelius kartu su spaudos savaite, o 
LDS. Fonu.! apskr. ^prisidės šu patiem’: 
girnų išlaidų. ’ Obliaus praneša komisi
ja kaslink ištirimo bilus R Aleknai. 
Kadangi P. Alekna išvažiavo į Lietu-.' 
vų, tai pasiliko bila neištirta.

KUOPŲ RAPORTĄ.
Wnterbiir.v, Ct. 5 kp*.: Narių* kuopoj. 

200. Praeitam pusmetj*j prisirašė 25, 
suspenduotų 20. amatnfnkų 3, prakal
bini nku vienas—kun. • J. Bakšys'," loto- 
gvnfns 1. Turtas kuopos virš 300 dol, 
Špsitvėvus ir teatrališkų grupė ir sten
gsis ateityje veikt kuouoliausial.

tt.

- F. .7. Kudirka^. 
3T Franklin St,, • 

Norivood, Mass.. 
Rast i n Takas — 4. J. Navickus,

- 5Š Henton Avė.,
- Norivond. Mass.

TĖjMYKITB
—J=įk—-

-‘New York Ir Jfevv* Jerseys LDS. Ap
skričio 17-tas suvažiavimas įvyks 27 
ii. vasttrjo 1921 m. Aušros Vartų para
pijos pobtižnytinėje salėje Broon^ St„ 
New York, N. Y- tuoj, po pamaldų — 
tai yni 1-ų val. po pietų. Tad dele
gatai malbtoūkite laika priimt I> tam
pos •būtinai, neišskiriant nei vienų, tu
rite šjaam snvažiitvimd dalyvauti. Prl- 
MiysSte nors pa 3 fi.dfavns. Yra labai 
daug svarbių aptarimui o*talp-gl rei
kės Išrinkti dar kelis apskričiu ergą-- 
nijsatorlns. Taip-gi nepamirškite nau
dingų įneširhų <k?l labo LpS.. organiza
cijos. Pagaminkite kuopų raportas 
raštu. .Kij atlikote? K:j inmiote velk-

/; PADĖKA.
’ ' *■■ ■ . - ' • * ■

Gerbiamoji "Darbininko” Redakcija: 
šiuo skaitymo Mėgėjų Dr-jos valdy

ba turi garbės Išreikšt! 'gutmatfojo- w- 
vd dtkinflwnū Sodžius žemiau -Išvar
dytiems gerbiamiems (kaip Amerikoj 
taip Ir Lietuvoje)’ redaktoriams, auto
riams ir šiaip jau atskiriems asme
nims# mąlonėjtjsiems, sulyg galimyN 
mybės, įvairiomis savo aukomis prisi
dėti prie padidinimo Ir palaikymo mi
nėtosios draugioj* žinioje esamosios 
labdaringai-VlsuomenlAės įstaigos, bū
tent: Viešojo Lietuvių Katalikų Kny
gyno.su skaitykla, kurini aukos laimi 
pageidĮiujanios. »

Iš Amerikos gauta aukų keliu sekant 
čioš knygos, būtent: 1) “Garsas” nt- 
siuntė 75 egzempliorius; 2) p. A, K, 
Masnitls keletu egz. ;'3) p, Antanas 
Banaitis 34 egz.; 4) p, Antanas Gu
daitis 9 egz.,; 5) p. St. Šveikauskas 
du (JA) siuntiniu perskaitytų laikra
ščių j r 2 egz. knygelių.; 6). “Garsas” 
1920 ir 1921. metams sieninį' kalendų*: 
ijų; p .7Ph-vą". l^ęgz, kny^ų.,+,...

Reto. Iš Amerikos dovanai gaunami 
■ sekantieji laikraščiai, būtent: 1) 
’“Darbinfnk;m,” 2) “Draugas," SD 
“Garsus,” 4) “Vytis,” 5) •‘Meilė," 6) 
“žvaigždė," 7)' Moterų Dirva." <S)4 
“Dirva,”. 9) “Artojas," lft) “Ūkinin
kų žinios.” 11) “Vienybė Lietuvnln-. 

'kų” ir' 12) The Lithuanian Rooster. 
, Tš Mažosdos,Lietuvos “Balsas.” Iš 
Kuuuo,. Valdžios-organas: 1) “Lietu
va.” 2). "Karys,” 3) “Laisvė,” 4) 

' ^Tautsi," 5) “Talka.” 6) “Draugija.” 
7) “Ganytojas,” 8) “Žvaigždėj’ 9) 
“Vienybė” ii “Sietynas.”

Kun. Hardžius paaukavo už 18 auk
sinų šv. Kaz. Draugijos leidinių; pre
latas Alelis. Dambrauskas savųjų lei
dinių 6 egz.; žemaičių vyskupas Ka
revičius 25 egz. {vairių knygelių; Bi
tinas 78 ogz.: kuo. šnapštys. “Juo
kų Kalendorių; žemaičių vyskupas 
Skvireckas rtsą šventąjį Raštą: p.' 

.DovytĮgltis “Lietuvos Mbkyklų,” p. K- 
milija Reulyte 6 egz. knygų.

P. Vldųnas Iš Mažosios Lietuvos sa
vųjų leidinių 44 egz.

Valdirtinkas Mečislovas Remezas .d 
auks., vald. -Bronius Končibs 6 auks., 
St. Seimo narys N. N. T aukų. 50 sfc, 
kun,. PrOučktetis iš Lopių .60 auks., 
valdi E.’ Badytė 2 auks., 60 sk.. p,.P. 
Kairiunūs 60 sk„ p. Mrtžflytėl auks. 
Viso 77 aiiks. 70 sk, '
* Kartodama, Skaitymo Mėg. Dr-ojsf 

Val|įyim gilaus savo dėkingumo žo-. 
džius, gerb. redaktoriams Ir vfsiepis, 
piji ii utusiems šiais 1920 m, sunkią 
Viešojo Liet.’Knygyno pndėtjir įteiku
siems Čion, išvardytas įvairius aukas,, 
randa reikalingu pridurti, kad minė
toji’ įstaiga neperstoja turėjus vilties, 
kad ga- red. ir visi ^rijauiušlejl ir 
savi) aukomis rėmusieji llgšiol. ras ga
limybės Ir ntėityje paremti, už ką Val
dyba Ir pasinuūdojančiojt Visuomenė 
Jienustos buviis gg.<Reu 
dėkinga L.

Skaitymo, Mvg.’ Dr-jors Pirmlnlukas
. ___' . Kun, Petrošius

Sekretorė L iražcikaftė.į
Viešojo Liet. Ka,t. Knygynu Vedėja 

• Ž, J.a8tranisk<iitč\

———.-f-
AMERIKOS KARVES ' 

. VOKIETIJAI. • .

4

Hartford. Ct. d Įų>< Narių 531 vyrų ti? TCIefc nųrių’ tblTt^ blefe tarfb\tn- 
43, moterų 12; artistų11, dainininkų 41šfep» *r tt> Tai8 vi-feos yra labai f^ife; 
0. anurtnlnkų 3, praktdbjnTnkų 1—fetin, tina sužinoti apskričių L yjTnd meldžiu 
J. Ambotaš Pramogų šiame nusme-1’"“' i ’ 
t.vj parengė 3 prakalbas, vaidini
mą ir bailų. Naujų mulų pHsirbM
,17. • . ... • •
> New Haven, ' 28 kuopa. Narių 
kuopoj 35; vyrų 47, moterų 8;’artistų 
15, dainininkų lo^amatulnkų fi. pra» 
Irnlbliilnliij 4—kun. V, Kurkiiuskas, B. 
Nekrašus, M, JakubalČlntė;' K. I’aullu- 
kttitis ; pramogų parengė .1; prisirašė 
naujų imrtų 17; išbrauktu 1; suspen
duota 7,. - ,

Notv Brltnin, Ct, M. kuopti, Narių 
kp* 47; vyrų 34f moterų 13j (laįnįnįų-

-kati -17-tas ląiskr, suvažiavimas turėtų 
; apie šimtų i&fęgutij Ii? kad darbais nu* 

stbbhHų visus, o hpskV^iul įr organu 
meilui j&dttjL ant .didžiausios naudos!

• ApškL JŪlšti 4* A -Dįuntdv

* * ,
gorėdami smagaus, švie

saus skaitytiną išsirašyltitė 
iŠ '‘/DarbininijoJ’ laikraščių 
iš Lietuvos. UŽ 50o. gausite 
18«. '♦ *

Yorke švettatattSiai su*- 
daro 41 nuoš, LoĮidoite . sve-^ 
timtaiičią yra tik 3 nuošimčiai

MIlijonieriii Suv. Valstijose 
yra 22.000. .

Londone leidžiamas laikraš
tis The Ws of the Worid turi 
skaitytoją 4,000,000. Pagar
sinimą puslapis tame Jaikraš- 
4yje Aviliam ^sykiui kainuoja 
$10,000, Nei vienas pasaulyje5 
laikraštis neturi tiek skaityto
ją, kiek anas turi. ‘ ’

Apruoku^am, Iud Chirijoj 
pernai nusižyde arti 500,000 
žnionią. Tą darė daugiausia 
iš bado.

Anglijoj 1014 m. 100 Hava
nos cigarą kainavo $10, dabar 
kainuoja,. $19. ’ . •

' Austrijos krona kainuoja tik 
I cento..

,.. - Kąnstantįhopolįję. 1;oĮeJ io
kambarys (parai atšakia* $12

Per pereitus 1920 m. iš Fran
ci jos slapta Įgabenta 285,250' 
butelią (geriausio šampano.

i .

Turkijoj haremai ir daugpa
tystė nyksta. Turkės vis la
biau išdrįsta pasirėdyti viešai 
su neapdengtais yeidais,

v w .. ...... .........................................................
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Knygą užsisakytojams 
“Darbininke” duodama lai- 
krašŠiĮ1 iš' Lietuvos priedų.
' .......K-—

; »■

JSjTiuau. — ‘Ajnėriko’Stgar*.' 
lai vis West Ąrrow atplaukė 
iš Oalvestono ii* atvežė vo- 
kiečiuuri dovąiią *?42 njel- 
žemas karw nw Amerikos 
farmgrii;, Kelyje se$tynio£ - 
kavri-ij migaišėą bot 'užtai 40 
veršiuką atsirado. Tai anV 
ia dovana* .Birma buvo aD 
vežta 700 karvių’. Vokiečiai 
dovaną prienie šit nepaptas-c 
tu džiattgšmu3aikxašeiai 
do oNtra laidas. ir giliausią

5*
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T
Y 
?
4 

WOMTION ’ I 
B0STW 27? MASS. 4 
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hlviii Prekybos Bendrovė): Y
‘Y1. Teisiagai patarnatjja. Siunčia pugai dienos kilrsį A

imdama tik maž$ daii už savo darbą, Y

2. Sreitat pasiunęią. Pinigą paduotą
neužlaiko, bet tuojaus perlaidą išduoda kurią pats & 
siuntėjas pasiunčiaktietuion.' / ‘ \

3. Greitai išmoka. Turi savo ąkyrius Kaune, Vii* ♦♦♦
niujęį Pahevežyje, .Skuode, Mažeikiuose, Liepojų- ; <{♦ 
je ir Vabatribkuose ir tiems kurie negali Mtėfti ; 
patįs atsiimti pinigą, tai pasiunčia paštu ii Kau- 
no. ' ; •> c . y ■

4LSaugteidMthiŽiS^A3riLi^^

Y gą ant pavasario t" AY ne k&ak
Y Pė1*ištaigą, kurį yra mvirš dviejų tūkstančių A
Y Lietuvių nuosavybei . , v
Y ’ A
Y
Y
:Y
Y
Y
Y
Y«» ■
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UTHMN SALES
414 BR0ADWAY,
, - •: ■ j

Per Spalio menesį Lietuvoje išmokėjo DF J/Z- 
LIJ'OMKKErfJRIS 'SIUTUS PENKIASPI!- 

■ SIŪTIS TŪKSTANČIŲ, DEVYNIS SIUTUS 
KETURIOLIKA AUKSINŲ atsiųstu per mus 
iš Amerikos. Lapkričio mėnesį iš Amerikos pa
siuntė per mus į Lietuva TRIS MILIJONUS 
SEPTYNIS ŠIMTUS SEPTYNIASDEŠIM
TIS AŠTUONIS TUKSTANCIUS, .DEVY
NIASDEŠIMT S PENKIŲ S ŠIMTUS. ..

r . * .

KODĖL?
Dėlto, kad Lithuanian Sales Oorporation (foie^

♦

v

Rašyk šiandien ir rrikatohkltriįprisiųstu- * 
juo savo kursą, tinto sulygto^Mus/ <S

Tatoštai siųsti savo gimtoėtnš Sdetitvoje pini" 2 
YJsms rūkalais kreipkitės šekanoto Adresui

> ' ' . A ; *' •’ ' ' r. iU"
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'■ Aibaįmfisijskyrius: ; 
C:lIICAGO3Ę, 32i9 So-Ttastod Shect, 
AILKES-BARRE, 300 Savoy Bldgy
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Veikimas Buvo Nemažas.
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Jlireklopitis,

t

turi.

tapo paslystu Lietuvos šauliams. Ale 
hiat tautininkų apiišatatams hi tik nue
iti ir šmeižti. . — . - .*
■ ' Tiesoj ifį/lefojas.
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. atliko p-lė it* Pirtttmavlčlutė su J. šeš-
* _= - - • t. * .____ luti1 trr...

‘ mesite H’1 A. KuzrtlfliT&khitč.
•«• 1
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rašt, —‘G. A<NevUlhUė, fiu..rašr. -r- R. 
GenčiGiskititė, kaą.. *— J. Bpreišts, ka
sos glota r- F. Morkūnas ir O. Ziziutė.

riMUM vuhlyfa 1921 metam* v lenta i-

'I .

VmmIam* Totalu* Aa. nM. MUnaa. 
kaataMrftiM .A. - BUkaatttNL. kMM* 

gtab. Siaiomot Miliūnui Ik martalku 
M. ilarruMevteiiM- Jdobėtiiiu . <įų ūm
ių valdybai įmsldarimutl kiHtaugiMU* 
siul ihntilalnkų labili.

Kontp. (t'i Lp.
- r ';i 1 j;.--- -a; .

clevęiAnp, orio.

“Kainas” Scenoje,

8auslk 28 d. š. ip. tjletuvių Salėje rn- 
lMMmhi biiyėlio(tepa* 
Bkų’jųu|iimM4»ifiei^fc- mi p. J. J. K»- 

rnldhia.dld(fl| PJCitt*
. w raW«m pirmųjų

’ VpMrn; P, 'Maltis A(Wd3rolėjt M. 
f Mjfceikmlutė J ievos A J. Kanovei«ids 
^b^'ir'Uutii^rd, j. Jy Kmmmakis 

Kulno? Vd?įWmlię|fiė-*-4«los,,K, Mam* 
brmmktillč Čilės, P. PnbaltU Angelo, 
visi gmmLN<Wno^ ų. geriausiai 
J, ,L Kanovėrųkls Ir M. Vnlalnmlūtė^, 
- vtentf 'vatdiptojo-vyrui, btm’ 

šlykštus nj>sIrWgimaHi. tuoini dtUiMū*. 
mos »eiwirtų piktUKust Tokia upstivii* 

. girnas "tvirkina musų darų jaunintų Jie

Patartina pudm’ląii npstteiig- 
tt ,

; Moksįemij > Vakaras. 
Rupšio 3fl‘d. m. Goodrich Hplisi1 

’ salėje Liek Rymo Katalikų Moksleivių 
Sus-nta Amerikoje 23 kp. buvo |rengip 
sh vakarų. Vaidino vųlgdfelĮ' “Moks* 
leivės pagundos/*

Kalbėjo gerbi, kum Y, G. Vilkų taltls, 
Ragino tėvus leisti Vijikus į aukštesnį, 
mokslų. Ragino katalikus moksleivius 

* irnėytls t LIįkMM R' susiim- 
rus bendrai dirbti, naudai tėvynės Ir 
bažnyčios, ; ' ' I

Dainavo solb- p-l? AR, Kuzminskjit- 
tč ir 'J. šeštokas' Ir St. Stepullonis.

> Pianu JydėjiY pje KėmėŽhite. Juo
kingos eilės, ,pritatktntns Žul ikmisklui, 

. atliko p-Iė St* Ptūtmiavlčlųtė su J. ŠeS- 
taku. , Dų skambinu planu p-lė M. Ke- 

■ 1 ■ , Turiu
pažymėti, kml minėtus pianistės turi 
gerų talentą muzikoje. Clevetaiulfe- 

t čltrins ‘yrą viltis, susilaukti gabių pi«* 
h- aisčių. Tėvams jpv^tų rūpėti kad jų 
’ valkai, ■ kurio eina j ankštesni mokslų, 

prigulėtu .prie L. R. K. M, S. A, 23= 
kuopos.

■ >r

#4uJ(Į minėtą veikalą valdlpti kitose Jta

[ AMSTERDAM, NrY. j 

—— • ‘lili 'l i i '

Lietuvių Kooperatyviška BetulnAA 
yra įsi No, 213 E..Malti SL, Aninter- 
dam, N, >% Ir yra inkorporuota pagal 

.New Tarka vulsjCIJon, įsteigtu 14 tLĮ 
gegužio 1010 metuose. Bendrovė yfii | 
Milgmuų daiktų. Kaip kofonį metų/ 
taip ir iluosmet 4 įI. hihihIo buvo mmjk 
ylpkįams visų ftėrininlijų. Pirmiausiu 
buvo Jfcluata atokaitų k visų metų 
biznio. IMsIhhIČ gana puikiai sekėsi. 
Po tam'Išrinkta naujo valdyba ir di- 
rekTorlnl. •• •

elfr ut nariu primint keletu.žodžių u* 
jiie šitų bendrovę sąryšyje Sir tėvytiėą 

“reBtalKls, Visi šėrfhinkąl ynu tikri Lie
tuvos sųnųk Ur kenilji Lletuvo* reikalus 

Įpuo pat pradžios aukaudami gausia^ 
Kada atsilankė Iš Lfėttivos Dr. Jonas 
Basanavičius sti Martinu Yču *dfjiT 
.tMM oaant ktm. Tumai Ir Olšauskui 
dėjo Lietuvių, dienoj aukavo
$2b<T.CW, Lietuvos SaUlIanm 
Lietuvos Laisvės Pa skolos bmdį pirko 
S2,7<k);0<), dėl vietines bažnyčios Mjv 
jų vargonų ?25,(X>‘ tr visur, kur tik yra: 
duvanum naudingas koks dartmu, tai 
šitų bendrovė mttelkiu jMtgelbų pii^ 
minusią dėlto kad j jų. priguli tikri 
tėvynainiai i< guli sušelpti kožnų, nes 
biznis gani; gejeai eina. Nuo pradžių 
buvn Šėi'ns 5 d<»k, o jnnaialmr 40 dol/ 
tai reiškia, kad Amsterdamo lietuviai 
biznį supranta.

I

Aajgu Ąnie^al, 
<Xė’gaWttae?

M Tik 
NoretūniP!

/ Jel«u kitų iudkMiijų llaiuvlnl

>

;<v,v«v-&
*

Niaioim Winrif».
M
— f

. MIEtVAUKEE, WIS. ;

Sausio 10 d. buvo Lietuvos Raudo
ji ojo KryžJajisWinftlU 7- skyrimu* mė
tinis suširitiklmas šv. Gabrieliaus sve- 

- rainėj. Užsimokėjo nariai sekančiai už 
1921 metus po <hi doleriu : J. .Tashile- 
vičius ir O. A. Nevuliutė.).* po .$1.00:' 
B. Genčauskiutė. F. Moęinums, J. Ro- 
leišis, O. Ziziutė, V. Balkus,'M- Mar- 
tnnas, A. Genčauskienė, A. Gejičaus- 
kairė, J. Libklkevt<O<gt; Juuutoniu- 
tė, V. Genčauskis, 
lls, D, Vilkas, P. VagirtĮkhs lr\^ ilmlz- 
viln. ■

.^Pttsktil buvo (hiotįi^ Inęšiiim^- .iii 
i^Mifamiją valiiviama>ė£ ’M!"!®; k«<rw^S^»;

Nors jau kelt iš valdybos yra darba
vęsis jiuo pkktĮ(Jžio.$ susi t vėrinio . sky-

' W|s^«(k® ųet vienas, dais 
Inmftkn/tblKitiSi dėrlAettivosūabo. Val- 
dytav yęą sęĮfaĄtr: pirim .). Jasiu- 

..t ja ...A_ į- Balkus, prot. 
O. X Nevąllnte, fiu..rašr. — R.

MANCHESTER, N. H. •

■- Nedėlto;h įmušta W vfrrįvyfcn metinis 
susirinkimas L» R, K- Rėmėjų dy-jos 
49 skyriaus. Išrinkta nauja valdyba: 
pirm. .Tolias Vaičiūnas, rast, Stefani
ja A. Cimpėnaite, kusierka Pranė žu- 
kytė. Nutarta vienbalsiai Išrinkti ko
lektorius Ir uiti per stūmis Ir rinkti 
metinį mokestį. Kolektorių 'yardal t 
Vincas Kaškonas. Nariai, 'katrie pn- 
simokėjo. metinį mokestį $1.0Q2 Jonas 
Vaičiūnas, Vincas Alkovikas, Aleksan
dra Kikutis, l-ldų Lupiu .(žydėj, Anta
nas Stečkis, Salomėja Stėckienė, Juo
zas BinknnSkis, Anuprus Dėnlnls, Ka
zys Simuiitls, Ignas Gobls, Pranas 
Kušleika, Jonas Cepllnskas, Vincas 
Kaškonas. Pranė žnkytė, Kazys Lu
koševičius. Slozber ■ Beker- (žydas), 
Martinas Bučius, Bernardas Motujo- 
šis. Vautas. Zaremba, Veronika Dinni- 
’iiirč. Vincas Klimnjtis. Ką Ja tona* Bu
čius, Kazys .žiukunas, Mikolas Žu
kauskas. Jonas svę<Iasr Liudvikas Že- 
lenas. Jurgis Bru^ansknš, Julius. Bra- 
žumns Dominlųkai|įTupruskš, Vincas 
Bražauskas, Jimzftsyižinls,'Jurgis Ma- 
sitvičins. Elzbieta Gobls, Ylmlaa Kar
delis. Marijona Zarembienė, Stttsyš 

’ Slavinskas, Stefanija- o. Guapėnaltė, 
Antanas Kemėšis. AA Gid.lt (žydas)' 

-Kazys Bnižauskns. Petra^ Tvtąvijo- 
nas, Pranas Kaušlnl, Antanas Stan
gas. Julius Vaiiiulevrčius 5()c.

Išviso surinktai metinių mokesčių 
Ą45.5P;; ’ •

• ‘ ■ * 8tc/ 1. C’7/o/jė««h<*, rašt.

puošnius pasistatę Imžnyčht* ir Jomis 
džtamgitiM, ■— iHcva-i daos lr tnes tn’: 
vėsime, Jei tik

.Jeigu kitų kdltaalją B*tnvlui tuvi 
savo parapijines mokyklas, —- .kml ta>- 
rėsime ir“mes.* turėsim#.

Tiktai .reikta gero mp'o* Imt tikrai 
gero, kirvis, butų' paremtas ne vien tlk- 
žodžlu, lįėt ir sddtmtaičluta be kurių 
ntėko negalMųvęlktk

C) užvis svarbiąUšta’ tokį datbą prfls 
dėjus, tnį vienybė; b kur yrą vieny*. 

:bė liūsusifttikymftK-s^jtyįiįęidnsimąs^iė- 
nl' kiGL ietį viešpatauta nepergalima 
galybė-’ , . - , ■

, Thibojnus lietuviai ir duosnųs lr mn 
pranta bažnyčios ir pu rupi jos reika
lus, .tad yrą viititt kad jų tt-o^kiums 
Ir pasEijžlnuts išsipildys ir greitu tai* 
ku Dievą ...garbins'.mtu£pj bažny tėlėj. #

Reikia pastebėti, kad yra :lų tarpe* 
tokiųdttosnlų, karštų,, kad Jdekur ne
sigaili centu dnotk Jei tik. parapijos 
namini. .

Ar bus kukta pramogą, ar vakaras 
parengta bažnyčios namini. Jie nle- 
kml neapleis, atsltanka ir sutelkta ke- . 
lėtų centų (ni naudai.

Tokie\žmonės yra ver|l didelės gar* 
bės. juos Visur i>amiUysI plrnmti* 

intais., 
į Bet, kaip visti V taip ir mibojttyjyL 
: ra Tr apšItardėBų, kiirfe^b visti ^teno
ri remti, tirtai knl-kurtė šiek tiek, kaip 

’lfsu prievarta vos jtid paskirtų dalį 
Užsimoka, < o jau ttaugįaų Iš jų su 
vaštuku neišpeši.

Kariftta • būnat kas parengta parapi
jos naudai, ar vakaras su pemtitymu 
a;r kitokį įvalvimuti, tokių nedaug at
silanko J vakarus, mat gailisi įžangos 
kelių centų Išleisti.

Žinoma, no iš piktumo1 jiems tus.pri* 
kiUšiojanųi, tik pastebima jų uėstisl- 
prnttmas-; gal jie <ląr neperimu# to 
teiksią svarbos: o kartu dar iiėra ap
sipratę į vakarų perstatymu'sriankytis; 
dar jie nenuvokia* kad ant- perstaty
mų yra daug pasintokfnlnio gerų, dorų 
ir naudingų gyvenimo dalykėlių. , 

Dar yra viena rūšis lietuvių tarpe, 
kurie nieko prakilnaus nežino, kaip 
tik girtuokliauti: pasigerę.jrkis bady
tis ir kitokių įieimilomimų sau ir kai- 
niyniims*pri«liiroir necluoda ramybės 
naktimis stngandnini gatvėse.. Bet il
čių Dievui, kad tokių dar mažai.

Juk, nors esu matęs daug, pampi? 
jų reikalus tvarkant*, bet Diihojinis' 
RetuVIų parapija yra tikrai pnvysjdiii- ’ 
gni tvūl-komn. Klebonas gerb. kuni M. 
j/ Urbonas Ir jo pardpįjonys, ’ tarsi 
padaro vieną širdį^ vieną' Dievo meilę 
ir-1 neapsakomų sttsikhnisimų vieni ki- 
tų. ./ i? ' ,

Todėl ir jų parapijos telkiilni iki ^ioi 
.gydėte žydi. ,

Dievo duok kollginnsiai tokių pa- . 
sėkmių.

*4Jw^0Nr’ VtetlH# teMBfMi M*MU« ha-
Rų .pasMnrluM kHiUM dknėfkn* dolerių 

ml IihH pradėję ku«>Įsn« j'm- 
duvč* vesti M||Uaoijų prh*š mergaičių* 
dr-jų “Kvtettoy,” kad paimti Moterų 
SųJuiuioK. kuopoj gk.'l’Oiųlždų. štai jti- 

grynu inrhMtyNiė h- Mudrimlnnnts 
meluojate. Kadangi Moterų Sąjungos 
kuopų tųivjo< halių 18 d. MujpšjiK 1920 
m., o dr-jėlšH pinigus įuisluntėte* L. 
M (MM! IK rf. rnguėj.r RkJtt m,„ ta išreiš
kiu d* musų kuoi» nežinojo mhvu Ihi- 
liujis nųpstoMfe J<>kU» Iždo ųetMŽko 
IHigrolitL-iš dr-Jėlės Ir #el ,.np»iwičh 
dr-joe, Ne« Moterų Sųj. kuopa netu
rėjo joklou kalbos uąvo SiutfrlnklmiKr- 
ae R nei prot. knygom* neturi užrekor- 
dnvtlskis, kadpnjtmbtf tų dr-jėb“ Ir nc- 
jmllte nfcko ĮirfnieHti kitepok Kur sn-' 
tarfe, kad d r-jų
SOJ- įųibpas jdobou, tai mWl pMkits 
nugalvok 4»»ų t;niaritm^, feidu Jau 
draugijų, pflkrlkdėt Ir *,m etos rtnlemo- 
r;di»nvrtf, visų sn-lėttis centus dėl mer
gaičių ųandos, kaip tat luviijlnm liern- 
vlško jaunimo ir yomd Llutlaiitską.1 su 
savo užtarėjais, ųgt •vieno cento jųjų 
Iždą IštuSGltOj Kini garbėj'inirędftnt i už 
kito getą ir rupeiMj. Kur M. Llntkans- 
klrtiė fg K NuiĮpMnstofettė dk purelškln 
kad dr-Ja ^KvietkelIi*“ gyvuoją po*Mo* 
terij SijjmigoK globtų tai mat nusaky
kite: kur Jūsų akys Ir jūsų protas, Ir 
dar drįstate sakytl-vinuomenei per^sa- 
&£imą. kadį gyvuoja (If ja. Melua- 

JbdUijUį; visį žmonės užmirštu iipie* tų 
dr-.hJiWiet Me patys jiąrmi, kurie prp 
klausė nežino, kpr ding<rdT-Jft IT Jft5< 
vardo* U- t. p>: Tdę M* .Elutįtąnskfęn'ė 
ir H NarašInąklęM sų jmv<* melagy,s* 
temis Ir šmeižimu nori gyvuoti Ir vi
suomenei akis apdumti, bet vargini be- 
pasiseks šioje kollonljoje,

L, R. K, Mot, Sųj; 53 kp. valdyba :
4. pirm., .
,1. Liinlriw HIeMČr' rašt.; 
.U. ftatuMKcnę, lžd>?

Mttoių *tancr>b<*. bn* tolinti sn-
tri*rkyn»s ir jęi re i k u (a► bu*. Katės pu-, 
nulyti. Ita ilgam iHuiiJklnUaiii gerb. 
<vnrr<i pirmininko. suvažkiVlmas už
baigė diskmdjim.

Klaųsąnas ar varysim vajų N. Y. lr 
N. j. apskrityje dabar ar-atldęsim to
linus. Kuvažtavimns nutarė vientail- 
Mat vnryri miu dilini r vajų! priimu nuo 
f itltsin aiMiNt <1, 112:1.

NuviųltavitaHM nutarė, kad ntataval. 
5*UWlžę imtum 1*4 vietinių vai*
»Ww* Mudrutlnę savu skyrius reijgfų 
l>ra kaltai* mvir skyrlnoHe,

IMitrn valdytai! puroIkatavUA kini 
imt nartams ilmsimim. paliudymai vilk
toj giiklkėlto. Nutartu tas vykinti.

Renkama dpslcrfčta vaidyba- ištjnk* 
ta XCK statutiItta* įdrnu; Ignas Kuli- 
kairiu tašta^taL J. LitidvlntthtiSt ižd,,

Nutarta sekanti suvažiavimų taiky* 
įri Neuiirk, N. J. '

Hnslrinkimą uždarė J, X. Lludvtaaf- 
tis.'taų vai., va tam*.

Y, Ir N, x L- R. Kr, Rėin 
X /J, įiPiUftilift, iApgkr. pirm.

GHESTER.PA.
LDS'. niktiopti ttaėta metinį nusirita 

klibą 3(> d, sa.uslą & tu. Buvo svarsto
ma darbininkų rtatajtal/ Buvo* įnešta; 
apie valdybos rinkimą, Valdyba pluta 
liko ’tn pati t plrni .M. Navickas, fhu 
rašt it Kodta. prbt, rašt X Mikoliu- 
nas, iž(L F, Adomonis- Buvo išdajin* 
11 LDP. kalendoriai 1921 m.» kuo na
riui tabnf džiaugėsi gavę taip pulkų 
krtTmtdnrtta -Bnkė# “turėsime daug ko 
ųmsimokyti lė ta kalctidurlftus^ nes ron- 
dtisi puikių straipsnių įdėta.'

« 
■/

Šiai patvirtinta mok ..H: pirui.l’. Km ra
itotam,. mši. J. s. Kesmlnus, i*<l
Imamus, lžiiu glol»ėjto '•!• UgriiNiuH U

ftiiduir hutų mtriunria proga
JuUHhnuf ųrie L, Vyrių 2b.k 
kinio, kml su tąiviisarta pų»tas

K* Sapntas. linijini Ir sesers rnchihv

HYI)E TARK, MASS.
t , *

Vas. d d, ’viotoį! lietiitial stmnkdvo 
Lietuvos gynimo komitetui $174.71. L, 
Stinų Ir pukterų d‘r*jok auka £■£()(>. 
Ateinus iškaščiiis pasidarė Išviso $258.

Po $TO:0O: K. Bndąitfe, X 'Ivanauš- 
‘k«s, .T. KntItauskas, J, Krhiiičiimns, 
V. KĮeaiešattskiis, M. Bernlkevlčins. 
-• Po‘$3.09: P. Kaškonas, V. Laiirai- 

Ms, M. Linn’aitlenė, J. Bljdi'Fs, V. Bai
li tinas, j. Lozoravičia, A. Bepili skus. 
J. Tamošaitis, V. .Bradanskas, A. .Pa-Į •

■ " jj-ų.m. -—.r.-

EOMESTEAD, PA.

LB& 53 Kuopos Valdyba 
1921 Metams.

■ - .1 _

• Pirm? Pr? švetknimkas, k214 E. 13-flt 
Ava., padėjėjai Vine. Kraužlis,. 144 E, 
4*th avė., rašt. fTon. J, GreblhindS) 144 
E',4th Ąve., padėjėjas* .Tuoz. Bnįevlčlus,
44 Et. 4ih'A ve., Ižd. JiiUiĮS švetkaus- 
uis, ii 14 Ann. St, dv,. vad. lnm. N. J. 
Pepiinonis, 3T8 E, 4tlvAve.

- - Košt. 7bwm GrrirUunas.

ROCH ESTER, N. ¥.
* • i.

* levicius, viče-pi rnL»WS. V* •<*. .
* 
t,

’ t * nr*?’ , •r *' v

v Po išrinkimo valdybos-; buvo renkami 
darbininkai dėt pramogos, kuri prasi
dėjo nuo ketvirtos vaalndos. tą dieną.

T Tolinus Jmvo tariamu apie . įvairius 
darbiu^-, kuriais užsiims skyrius šiais 
metais. - .

Prieš užbaigimų susirinkimo, buvo 
išrinktu, du komitetai, kad su valdy
ba peržiūrėtų finansines ■ knygas sau- 
Sio 23 d. Sn tnuml likosi užbaigtas, 
susirinkimas.

Aut ^ketvirtos valandos prasidėjo, 
pramoga su įvairiais pumarginimąts.

.... pirmiausiai pnjkiai- atliko “Lietuvos 
Spalvų Drilių” iv gražiai padainavo se
kančios mergaitės: C Jtiuhoniutė, F. 
Virbickiutė, R." Virbickiutė, M. Gobe-

• rtntėlr A. Mazurkevičiutė.
M. Martunas ir C, Jaunoniutė pasa

kė labui juokingų dialogą. V. Balkus 
pasakė eilių. 'Pelno liko nuo ’prdmo- 
gos .$27.11. Avių Jiems kurie atsilan
kė.

Sausio '28 d. IntVcl peržiūrėjimas kny-_ t
■ gų.ir štai JkasĮpasiiiulė:'per 1920 me

tus 72 skyrius išsiuntė į centrą .$700,00 
Ir kasoj apliko $23.80. O dėl 1021 m.

. jau turtine $47JL, Iš viso pas musų 
; kasteriu dabar .randasi^ .$70.97; Ačių 

visiems kttriė* darbuojasi ant tos nau
dos. x. j . . "

Pirm. — <lwt.zus Jasiuterlčius, 
Fhi. Rašt.-—wnči«««/»«//c. 
Kasteriąs — L Ęoreffls.

T

RAGINE, WIS.

Vasario 2 dį lipt. par. svetainėj bu
vo susirinkimas vietinių lietuviškų dr- 
Jų Ir kuopą apkalbėti kaip čia prisi
rengus prie paminėjimo trijų m^tų 
Lietuvos neprįkliiimomybės apvnikščio- 
jinur. Visi dlatigljų atstovai" sapcito 

. tu reikalą ir vlenbaHal nutarė >-eur* 
ti patoin-Mimą Vasayio 1(1 d. Nutarti- 
rengti prokalbas įminėti tą Istorišką 
rlkną v si tio 20 d. -'.tH; ml. p» p’e- 
tų t’dloli Hali.

VŪus ft&ųvtus •-Įšviečiame bttrlaK 
imUkti yusario 20 d, no pietų 2:00 vai. 
i Vnion Hali lr ten .susirinkę. Išgirsi
me mokslo vyrų .pturktilbas.
/ .IT. KnaiMtrirftlst,

Rengimo Komiteto Raštininkas.

L. Vyčių 93 kuopa šiuos metus pra
dėdama užėmė platų veikimų tarpe 
vietos jauninto. Iš praeitų-metų buvo 
uždėta vakarinė mokyklaRietuvių gra
matikos. uždėjėjas buvo gerb. kleri- 
kas B. P. Vitkus ir mokino iki išva
žiavo semimtrijon; tol taus tos nmks- 
kiinės mokytoju buvo gerb. inusų kle
bonas J. Kasakaitis, kuris aiškino lie- 
tuvita gramatikų ir mokiniai džiaugė
si. bet neilgai, per tai kad gerb. vei
kėjas kleb. kun. J. Kasakųitis apslr; 
iro. Dabar ja n ačių Dievui pasveiko, 
ir jau pradeda dalyvauti veikime ir ti
kimės. kd. pasveikęs pilnai,'ateis mus 
mokyti. K<‘1 kas mokytojjmjft Jonas? 
Gudas ir mokina panedėluK vakarais,

K-Vyčių .93 kp. įvedė skyrių mokini-' 
mo lietuviškų žaislų. _-Vedėjui to‘ sky
riais yytis A. Savitais, vyt<TT*.Z. Stata 
kaitė/vytis’Jonas Gudas. Mokinama 
ketvirtadienio vakarais kas savaitė iv 
.įminimas suųina nen'tžai.

L. Vyčių 93.-.kp. teatrolls skyrius, 
gedamas Ji Gudo ir T. Z. Stūkaitės. 
irgi mokinas vaidinti dėl paminėjimo 
št; Knžimiem dienos. ■

Vasario 3 d. buvo susirinkimas‘L. V, 
93 kp. Vytė Adelė Rernatavičiutė. ve
dėja priaugančių L; Vyčių skyriaus, 
paaiškino, kad- gyvuoja puikiai' ir riš* 
rinko padėjėją*1 R. šerelį. . Išrinko Jo- 
ęą Gudą;ir Teodprų PuluU<W(įėDiiĮetu-, 
vių KąHrHkų Vienybės, įtarią vietos 
dr-jos drgantžirOja. Paaiškėjo, kad 
daug Vyčių: yra išrinkta mto kitų 
draugijų. ‘ Mat, L, Vvčiai priklauso 
in?Ie kitų draugijų ir aktyvini veikia. 
Nėra -nei vieno vyčio,-kuris nenirštų 
L. L. P? Bono ir nebūtų aukavęs šau
liams, Talitoš" FoiuRlL L< R; Kryžiui 
i r kitiems įdėtu vos reikalams.

Negaliu praleisti nepaminėjęs Ir vie
tos lietuvių veikimų. Per praeitus nie*. 
tns (1920) parduota k P. Bonų apie 
$17,009,00 lr puikų su riukta apie $3,- 
090. Tai-gi visu apie ?20,Q0Q. dėl Lie
tuvos. DaiigimišĮa dirbo Tautos Fon
do 24 šk. su. L- P- Bonų stotim. Va
dyba imdama ta ,pafI' su gerta kletauūr 
J. Kasakaičht yryšakyj, a nežiūrint jyi| 
sų agitacijų ptfę-‘L, tt Boniis nuo 
mimistų ir ūKvtuuanlą' Tiy.Bū.Ritau 
valdyba ėmėsi darbo klek, galėjo. Gęri 
bbtnuis klebonas n4sykį bažnyčioj po 
pamokslo karštai ragino pirkti bonus,

j K. Žiemys po stabas ir kų kur sutikęs 
'kalbinu piritai L. P. Bonus, W kfw 
nonftallkta' ‘ ' ,7 ' - n’-ė

Smisirn io o, Mvo 4‘Ata.' Ti icttopbK 
Riislrhiklnuis, Per ių susirinkimą prt- 

■tartais vyfė T. L. Btukftitė/stenogrttr 
ir Ir žyhil dorimolmja tarpe, vietas jie* 

Tirytą * T^yRo futnu^ 14 <1, rtėpftpr«Fitak 
susirinki mus LDS. 71 kp., ,kui.' rinko 
kuopom vitrdyhų dėl 1921 m, ratekp 
šie; pirm, Feliksas šlapelis, prot, rūšį.

pranešimas.
L. Vyčių N. A* apsta'idki ekstra sjp- 

vužlnvhmiK Įvyks'2f d. vasario South 
Bostono l-ų vai, po pietų,* kns-llnk tos 

' ■ kmursijtisj . kurt rinkta prie iipskrįčia 
gegužinės renghniu 4‘dJjiepds. u i?ri^ 

' to tnip’pat ir upfe11»w kuopų vuldy*
• bus pritilo priimt. . ’

- * Apskr. pirm. U. X
’ *

V

: “Dirvas“ num. 4, 28 d. sausio 1921 
iš musų kolonijos buvo trys korespon
dencijos, Pirmutinė pilna šmeižto ir 
tuelo. Po. ja pasirašo Bijūnėlis. Ra
šo, buk LDS.. 3(5 kp„ buvo 9 d. sausio 
192T parstkvietus <lu klerikalus kulbė- . 
rojus ir pamini, kad kun. J., Bakšys 
savo kalboj niekino kitas sroves, n tik 
savo gyrė ir. kvietė, rašytis prie krik
ščionių. t Po teisybei,, kun, ,T. Bakšys 
kalbėjo vien tik apie darbinitfkų rei
kalus ir apie LDS. organizacijų, prie 
kurios ir ragitlo rašytis. Tolinus. Bi
jūnėlis nurodo- buk laike prirašymo 
naujų nulių bu.vo visgi silpnos pasek
mės. Sako čion.’ žmpnes susipratę ii* 
nesiduoda tamsybės . apaštalams apgau
ti. . Tiesa, kad Bijūnėlis tai pirmutinę 
rolę užėmęs, tamsaus apaštalu, nes jei 

-Bijūnėlis būt apsišvietęs, tai būt gėdl* 
jęsfs toki šmeižtą rašyti. O pasekmės 
tai vis didesnės buvo nęgivjįąd kai Bi
jūnėlio- partijos- apaštalui' tūlas laikas 
atgal turėjo parsikvietę lenkų neza- 
ležninkų bambizeiį, • apie kurį gal ir 
Bijūnėlis sukosi, norėdamas. palaižyt 
R paragaut lenkiškos nezaležnjukygtės. 
Bet jiems nepavyko, čion žmoaėą Su* 
sipratę ir n^r vietos bamblzėliams. O 
LDS, 30' kp, tų vakarų gavo keturis 
naujus nartus ir išplatino nėmu^al Lie
tuvos laikraščių. ‘ .
i Toliaus .Bijūnėlis--tašojrtkad prakal
bose .kun, X Amboto, kurios čion įvy
kę’ tūlas laikas atgal; tapę Jčnionellui' 
apgauti tuoini kad aukos buvo rinkta 

: Lietuvos: SiiijdiRlnSj o čia giriTi''|>atėml-' 
: .ięs ■ • •‘•Darhunhke/’ kad tiųiu pasiųsur 
Tautos Fondui, čia mat ir kiek su* 
pranta-Bijūnėlis, kad nemotai; Atskirt. 
nėl tįeksjkad minėtos aukos ųę Tau-1 
tos Fondui, o tik per Tuntp® Fondą I m

•\ • LINDEN/ N. X '

Begėdiškas Šmeižtas.
A. L. ii...k. Motetų Sųj.v53 kuopa 

.laikė, savo susiiTnkimų saiislo 30.. d;' 
1921;‘ųl. J’o nplųtibėjlmui .Jdmpoe rėfe 
kalų, buvo užsiminta apie ''Tėvynėj’ 
Na 2 m. padubtų korespondencijų iš 
Llndėnkų po antgalviu ^Vnrtlan Teisy* 
h^.“ Yru. begėdiškai apšmeižta A* L, 
R. K.^k»tpr.ų Sųjungos kuopa, Po
korešpondėncijii pasirašyta M, TMut* 
kintskleuės iv K. ’Navnšinskiėnės. ku
rios hedangstydnuios savo netikusi uš 
durhettns tutp^vietos lietuvių, ‘jiarė 

.sąjungos kabiui. t? ,Wl KUupps 
susirinkimą* np^iuijį'!* tąjį ^ipšmet- 
jžlipų, .luitftrė'Išrėjkšti visus šmeižtus 
ir taeingyates. Sakote, kad Mbtcrų

i ■"

Hponas. V. Flleris, D. Būdvietis, -F. 
Barysas; A. Ališauskas' $3.00.

Po .$2.00: S, BUšausldenė, R. Mikuls
kis, A. Venskus, JI. .Uždavinio, J. 
Tamošauskas. .T. Lukošius, .T? aNiisie- 
<Tit. K. Rimantiene, J. Leveskas, A. 
MlkŠtas. ię [Plurenavičia, M. Btulvi- 
tienė; A .Kymantas $1.50.

Po .$1.00: O. Kaškonienė, 'A. Strei- 
•ids. I<, Kušleikįenė, A. Kremells, J. 
Jtopells, JA. Kačėnas, M.. Budvitlenė, 
A. Spakauskas, F. SpUknuskas, ■ E. 
Gray, P. Morkelis. V. Slnkovičla. J. 
Kušleika. rf, ..

\_ JTĘWARK, K X

Nm,v^ork <'lty^Pęlin-‘Hotel lapkr. 23 
d.‘1920 Lietuvių Raudohojo Kryžiaus 

: skyrių valdybų buvo sušauktas suva
žiavimas, tikslu sutverti Neiv York ir 
Nevv Jersey valstijų apskritį. Sustaiir- 
jiimą atidarė gerta kun. Petraitis, L. R. 

JK. xeutro, pirmininkas.. 3 vai. vakare. 
Paaiškino, dalykų. Buvo renkama Val
dyba tam vakaru} Ir iki sekahč’m aps. 
suvažiavimo. Pirmininku Išrinktas 
Stepas Karvelis, rašt;. X E. žemaitis. 
Toliau svarstoma kas-link sutvėrimo 
’ta R. K. apskričio. Neiv York ir Ne\v 
Jersey valstijoje. Suvažiavimas nu
tarė būtinai siifcverti L. R. K. apskritį. 

J?rieš užbaigsiant, vieta, paskirta sę- 
kaučlam" snvažiavlnnit “Garso“, name, 
Brooklyn, N.. Y, už poros savaičių^aps
kričio valdybai pasitarus-- su centro" 
'valdyba. Neįvykus sekančiam šuva-'.; 
žinyihiųi Bropklyne Iš priežasties su
vėlavimo laiškų pasiuntimo skyrių 
valdyboms sų užkvietimų. . pribuvusi 
mažai delegatų/likos atidėtas sekantis 
suvažiavimas Nevvarke,.N. J.

.PROTOKOLAS Į-MAS 
Sausio 23 d. 1921.

LietĮivių R> Kryžiaus ir šv. Vincen
to. u Paulio Rėmėjų Dr-.jos, New York 
Ir'Nevv Jersey valstijų pirmas tlpėkri-ik 
Y-io savažiaviinas įvyko saušio gą d. 
1921, Lietuvių Svetainėj 180-2 Nevv 
Yffirk Avė., Netvark, N. J. Nepribu
vus -pirm. Btepui KarveRuta 'susirinki
mą- atidarė J. E, žemaitis 4-tų vaj. pd 
pietų,-•..vietinio skyriaus pirmininkas, 
pakviesdamas centro raštininkų paaiš
kinti tikslų Mn suvažiavimo, pirmiau
sia Ignas jšulikąiiis- centrų rašt. ‘ pa
aiškino visų dalyki). I’o tam buvo rin
kimas, tam Vakarui pirmininko jgrfnk- 
ti Jonas-•Liiidvinaltls‘ už pirm., X Ė. 

; žemaitis-rašf., ,
Jonas.. LįudVJnąitis pradeda darbą.- 

užkiaušdatata* ar yra reikalils-delega-’ 
■ taiifs užsiregistruoti. Nutarta, ; kad* 
taip. Seku užsiregistrfcYimas: 
—P.rlbiircr Iš Paieiisou,. N? J. 1-o sky- 
i taus —* Ig. Kuiikfiiris, Vaclį Sasnaus* 
k R- ' . ■

Nev-arko, N. J. sišVriaus.—• J. E. žęl 
maltis, "įu Rupainis? P, Rmlzevįėięnė.

IlroiiN, N. Y. t3t ’^k. V. Taminšr 
kas.

Harrisoh, N. X skyr.* . Mar„ Ga- 
iieriutė. K* juOtkuonienė; J. .VaRkimas/ 
V. Mikonis. ■' •

Ėlizabeth, X X X Savickas, R. 
ZuviiHs, A, Rinkevičius.' ;

LindėtiK M J, ų. Llud-
šinnitlš; IT ŠHkšts. ’

. Viso pribuvo ano G skyrt ^ valdybos 
bei jlelęgatnt skaičiuje jo. . ' T
, Vėliau daug pribiiVo svečių vtetinkh 
visi tą darbą rėmė. > . ’'

Centro raitininkas iięfskaitė kvotų 
kokia y ra, uždėta, skyrių ms per jin R, 
K.,ir šv, Vincento a. RųnUo Rėmėjų 
:I)raugMost Centro valdybos, Kiilbnnm 
4;its link kvotos Išpildymo.

Egtii kalbėta apie vajaus varymų. 
BeknlhanL pribuvo ir gerta, kun. PH- 
rtiirts. centro, pirmininkus, kurs olškk 
m> dalykų,, kaipo centro ptamlntHkmu 

itat%;uWinų tkr.- k»t 
Lietuvoje aiškių uėm. dtaką tiesiškai- 
to su Amerikos JietavltiM šnkė dmt

BRIDGEPORT. CONN.
- 4 -■ . —-r ‘

Moterų Sąjungos Apskričio
. Suvažiavimas,

šis metinis suvažiavimas Įvyko vas. 
,(> d, 1921 m. šv. Jurgio parapijos sve-' 
tainėj Brldgeport, Gotin. Apskričio pi r-, 
minlnkel nepribuvus, vietines kuopos 
pirmininkė atidarė suvažiavtoų, Kun. 
M. Pankus, pasveikino delegates, Hn- 
kėdamaš joms viso labo ir gerų pasek
mių svarstymuose, Taip-gi pasveiki
no nuo vietinės LDS. kuopos ir kitų 
draugijų Po tani buvo atkalbėta mal
da. * ‘

Taip-gi p. A. Velička atsilankė, jr jpa- 
.sveikino delegates nuo vietinės A. L. 
R. K. Susivienijimo kuopos.

Visi pasveikinimai buvo priimti su j,nus- — ; _ /»> . Ji ‘ 1— l - ’»

člai, matome^ savo tiavhimtę knn tink 
gelbėjimo musų iiuvarginttm te <liu 
varginamos tėvynės Lh*UKns, Jal Rar 
relkaltoga imgeiba. Vilnius . nealva
rtuotus, knltųvhičs įstaigos skurstu. 
iTiolėkimę milesnj darbų.'

J. Kcrinlntts,. skyr. rnšt. 
_ • , * , ■ - *

UNDEN, N. .T. ' ’

,KeUii^iag;ąsį Bhnis.
Vasario 4 d. š, m, užklupo detekty

vui lrifdnvlnyjant
>įunta «k?frtįW te- (to slapti gužikuoriųi 
pradėjo nerimauti. Tai pnslštmkė tik
ruosius Dėties Kūmo gnžjktmčlrts ir at
vykę suareštavo rdziiterlus. Girdėjap/ 
kiid jų teismus bus ant Grnnd ^ttey, 
n iš kaltininkų yra vįe,tins nabagas Jip* 
tuvis, kitas ponas lenkas, rročĮtisSsiavo- 
kas, ' -. •
. Vasario o d. š. in. s-vai, vyle fnhm 

žmogelis ik smuklės išsmukęs vos no* 
viri paeidama,s kaip (Brtžhiusfns ligo
nis, ėjo. ieškoti mnmlbos ir plokiiyne* 
suradęs priėjo netoli grtibariaus dpritp 
Atsigulė imt šaligatvio, nes jhvnurtiė, 
kad grabučius Jį pagydys, ‘ Bet užėjo 
jį poTIemotml Iranmigabenu, Tą pats 
mačiau, •

* Vijifrttt?.

MT, OABMU PA.
Misijai per Imti,Jžfllų pasipūtė šitokį 
raštą. x

Vjetinė L. L, P. Platinimo stotis L. 
Misijai pasiuntė? šitokį-raštą 

. Paskutiniame* Lietuvos Misijos pra
nešimo . I,iet.uVOšT Laisvės Paskolos 
stotims, yra prašoma išrinkti utstovąs 
sudarymui eentrallo antros Lietuvos 
apsigynima, pnųknimi “koinltyto. Aliok 
to pranešimu jau yru nutartu, tik no- 
žltrin keno, daryti antrą paskolų 1% 
mHijoųo dolerių lr pranešta apie tų 

(Lietuvos valdžiai. -Gerais norais gail
ina pasidžiaugti, tilt musų kločiai ias 
Išrodo kml pradedama dirbti ne iš .to 
galo. Vleim, krtd vien tik Lietuvos vnL 
dŽIos kompetencijoje yru nutarti dary
ti arba ne an|rą paskolą Jeigu daryti, 
tuf Lietuvon Valdžios dalykas siųst 
naiijų misiją Ir išduoti jai naujų 
jštrukcljų. kaip tą paskolą įvykdlntl. 
t., y. nustatyti jai pienus. Antru, busi
mos Lietuvos Misijos dalykas Ameri
kon atvažiavus btis pasirūpinti Lietu
vos valdžios įsakymus čion pasekrh in
gai Įvykdyti. t Todėl musų stočiai at
rodo, kad dabartinės misijos noras su
daryti kokį ten- eentralį komitetą visai 
nevietoj. Ne jos tai biznis.

Prie tokio darbo musų stotis neno
rėtų prisidėti, patalini, pakol nebus 
aiškaus Lietuvos valdžios piidavadljl- 
mo, kad Jinai p. Vileišio ptrdavadijlnią 
užgyrė ir Uentralio Kiųniteto idėjų pri
ėmė.

Laukdami mnlonatis atsakymo ir'pa
aiškinimo pasiliekame reikšdami ger
biamam kunigu i a u kštos pagarbos ju us-

aplodismentais. *' ' ’
v Seirijų vfttdybif • išrinkta f pirm, o, 
Černiauskaitė, pagelb. O. Mačiulienė, 
I rnšt. P. Gelęžiutė, IT rašt. Rnsfmiii- 
tė. -

; .Suvažiavime dalyvavo delegatės nuo 
5-klų kuopų r AVaterbury, Brldgeport, 
'Netv flaven, Jfartford ir So. Manches- 
ter. ‘ įSvląu Tij ftęlągačių. j

Tolinus sekė-'Vaidybos raportai. Pa
aiškėjo, kad nekurtos iš vrfldybos sten
gėsi veikt kiek tik .galėjo, bet nepa
vyko taip reikėtų.’

IŠ kuopų raportų buvo matyti, kad 
kuopos-stengiasi veikti kiek tik galė
damos. "

Nutarta paaukoti -$10f)įpo apmokėji
mui .skolos “Moterų pievos.’’

Nutarta Hitikpti .$80.00 Lietuvos naš
laičiams ir ka;ip greit galint pasiųsti 
našlaičiams per vysk. Karevičių. Tas 
.palikta atlikti p-lei P. Geležiutei.

Nutarta - ateinančią vasarų, rengti 
Moterų Sąj. apskr. Išvažiavimų. Netv 
"FTaven, €’t, ’ ■

‘ Nutarta.kaip greit galima, surengtf 
apskričio maršrutų, nors tas buvo’ nu
tartą. Išpildyti nuo pere i tosU važi avi
mo. bet* dėl nekuriu aplinkybių liko 
rfejvykintas. *

Niitnrtu laikyti tris suvažiavimus į. 
metus. ‘ t

Sūvažfųyimas-Užsibaigė rimtai,, be 
jokių užsikarščiavinių, nes.Čia,buvo su
važiavę visos, rimtos sųjungietės.

Kitas ^nvažiĄvintas nutarta laikyti 
birželio nien. 1921 m. So. Manęhester, 
Conn.' . - .

Ateinantiems, metams-valdyba: pirm., 
O. Černiauskaitė, pagelb. ’T. Blužiene, 

‘rašt. P, Geldutė, lžd.-'A. Aiuloslėnė’- 
Kliu. M. Pankus uždarė susirinkimų 

šu malda (1:30 vai. vakare, 
v Po tam delegatės buvo užkviestos 
ant vakarienės* kurių parengė vietinės 
sąjun glebės delegatės,. _

• Tolinus sekė vakaro programas, ku
ris susidėjo iš dainų, eilių, ' prakalbę* 

..liij ir perstatymą- Prakalbų- pasakė 
p-lėP. Geležiutė.

Po tam- sekė juokinga komedija 
“Trys Mylimos.“ Ypač puikiai atliko 
Našlės rolę p-lė Baltvušytė.

Klek teko matyti ir ištirti, tai Brid- 
gėportiečių kadlr maža. kuopelę bet 
joj* stengiasi veikt kiek tik išgalėda- 
mos. Linkiu Bridgeporto kuopai ko- 
gęriauslą pasekmių. / * \ .

. ■ ■ Rimta iš Delegačių.

. RAGINE, WIS. ■ ' . :
' OV Fondo 79 sk, laikytame niėtiniia$ 

n^šttsjlt'inkimse.30 d* sausio sutvarkęs 
\Ąsų- darbuotę iš 1920 metų pasirodė’ 
itieigų tšraidų 2X06, lieka t?-,

•vynės reikalams $290,2% Butų lyg pnėt' 
maža mmtn pagal pereitų’nrętų dųr-J 
bimtę, bet kadangi skyriaus valdybių 
su pasišventimu dirbo’, ■ kad. kodiui-l 
glausln L. L, l\ bonų pikiavus to
kiu bndu IV Fotulul -nttkų mažti! tie* 
surinkta. Bet Hteltyje nutarta ener
gingai darbuotis. Lietuvių šventė 
Kazimiero\ diena pus- iškilmingai «pJ 

lr Alio.8 katpllklškosf.dHo,$., 
.1P p«»>iwš yru kviečiamos dūlj’vnii^; 
apYttikŠčIųjhuA , Nntąvtii tnlp-gl reng-J

su mm rinmiu.
K TyriT’j.’i kp. Husiri ūkimas Ii

sūrio II <1. Lietuvių Kvetalui
superim? Avr. Būtinai kviečia 
irtai atsilankyti; Pageldiuijama 
Jų mirtų prisirašyti, '

;« • .*

MONTREAb,GAN
Ntisišukė vakaras, kurį rengė 

plųė dbju Sv. J. E. d'd. vasiartm 
keptmje “FRšIylmsu Veikalą 
uoltanšld jatuiuomenėi prigelbst 
senesnleind. Turtų už -garbę .pi 
tiblhumltj veikėju : 1d. 
ilė, J/ Kajackas, p-lė A, Biįl 
J\ JukmisktKM, prtė M, Bubi 
8taugvilnsnji4ės -M„ p. ir A. B4 
t?.*).. p-Ih a/ šfiaim ųskalte, ■’ ;

J?» tnin pndiihinyo t'Imms pą 
vysH^.t. Ančto. ; ’ *

FoMks gražių deklamacijų T1* 
BtmdžUd& Pttskul mokyklos $ 
fė pKdijhmvu keibtą gružių da 
Jlergnttes gritžlnl išlavintos mot 
nes jos turi sau darbščius idėkY 

lMtms sklrinnias priiwfjaa nM 
v tfenafi Gfyd

SYK
■ MW

• ViLsiirio 1 d.josępk 
nėr Kompanijos , dayb 
kai buvo pakviesti per 
panijo^ direktorius į m 
bankieta, kuriame ;pasi 
didžiausia harmonija tt 
darbdaviu ir darhttu 
Tas sutikimas tarp dar 
•vitj ir darbinirikiT egwt 
jau suvirs 30 WtW tai 
nuo to laiko, kaip ptt 
ižtlirbineti. garsųjį Į1r’ 
Kaj'tijjį Vynų, , Prin 
kalba tame bankiete U5 
ge šiais žodžiais: “Trys- 
sveikinimai mūsų kostiui 
riams!” šie žodžiai bu 
priimti didžiausiu delmj p 
j imu. Ištikro, tai buvo f 
singa pasveikinti m3si£ k< 
tumelius,. nes tukstan 
tukstaučia-i tų kostūmerių 
ra ištikimi Trinerio. gyd 
lems ir kiekviename atsiti 
me visiems jas rekomend 
ja ir už tai gauną vien 
padėkos žodžius. Ponią JbĮ 
Rittlemąn ^Tr, štai ką j 
šė mums iš Leetsdaley 
sausio 6 d.: “Trinerio ] 
tiisis , Vynas visuoy 
būt ipano nąmuose, • nes- 
negalia, būt be '
pat vartoju Trinerio Sėt 
vą nuo Kosąlio per pasli 
uitis ^aštuonis metus ir 
nevio Einimėntą ir turiu* 
sakytg'kad tai yrą g< 
sios gyduolės, ką žmog 
gal L nupirkti už. j pini 
Jūs galime gauVjas pas 
vieną ^p|ieko-ritj. arba vai 
pardavėją. — Joseph ’ 
Company,. 1333-45 So,. 

savo talentą išbandyt. Todelgi kuid AVO-, Chicago, III

. ' t*
. CLEVELAND. O.HTO.

Jaunime, Prie Darbo.
Vietos jaunimas — L. Vyčių 25 kuo

pos, nepaliaują Žadinęs ir kvietęs ja ti
nimą prie veikimo dailės srityje,, nes 
L. Vyčių. 25 kuopa ateinančiam' pava
sary rengia milžiniška programą, Vai
dins istorišką kėturiią aktų drtitoą 
“Kova ties žalgiriais,” yra reikalinga 
stipri pajėga. Vyčių choras rengsi? šų 
dainomis. Turėtų choras susidėti iŠ 
Šimto dainorių, o tas Olevelunde. hu
tų visai lengva, jei tik jaunimas, steng
tųsi

»

*

farsus ĮįietuvGfi Riejas tarnaitjąs

Pac^nia H
a

•J

•lt t • ’4 J ' ' \ 4
Ką tik išėjo įš spaįįdds antrą knygėlS A It 

į iMąolb*’!’. ParąSs ir aayėl lešomia iSteido* ’thmttni Wamt- 
į Knygute didelio formato^ 72 puslapių.

jpągea^initiiai8< jBrdkfi M’oentąL Abidvi faĮ^gutiEgtitai*įj 
gauti ‘‘Darbininko** kny^ynė, Manosios lSyįsut|ą 

į. M 25 centai^ puslajuii ji tiwi AdmnpkitMfcip: * 
‘ '<JAKBINwfeo» KNYGYNAS,

m D& ą, RatMusim ^tentę* vi* tt teatrus/ tk Sky*T5
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Paieškojimų Ir reikalavimų kainos 
LDS, nariams ir “Darbininko" skni- 
tytojams T sykį į metus ut dyką, iii 3 
sykius |1.OO„ Priveliama ui 3 sykius 
11.50. • x
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IEŠKOK PAGELBOS KUR JI GALI BŪTI* 
RANDAMA •>.

Metij patyrinu gydant NERVIlKAS.ILGLAlKlNUSIr SUPAI-

/ -'2.

Parduodame visokio medžio, pieskų, cemen-

Dr. IjjnotasStankiisj

! Ofilo Vą|«J»jMS S; \

Vąfcmrafo,'. K«trerą< nuo

r SuslrlnltijjiM ^pmj. kas -pUmO Afir 

Olėtų _šy, Petro ęp^nytttn6j Halėj, "S& 
Boston, Mnss. ,*>v.

Į ,4 . . »
I I HMBIIIIIIia - - ‘

k. "

*

LINE

V1ETIHĖS ŽINIOS.
metais. Kas tik nori švie- 
Žaus, smagaus skaitymo te- 
išsirašo tą. Kalendorių. Tu
ri 112 puslapių.

Kartu išsirašykite laik
raščių iŠ Lietuvos. Kas at-Vasario 10 d. 1921 L. D.

hame įvyko bendras susi-[siųs ūbe., tas gaus Karių Ka
’maą šių kuopų: LDS. 1 
Vyčių 17 kp.. Katalikų 
ybčs ir šv. Petro Baz

inio choro reikale šutei* 
poskutinio patamavi- 

a. a. Zigmui Klapataus- 
* Susirinkimo vedeju 

aktas A: Kneizys, rašt 
_ Antanavičius;
"To išsikalbėjimui,ar'ben* 
‘ ai, dirbsim dėt pagerbimo 
bųsų draugo ar kiekviena 

dirbs atskirai.. Nu- 
Ignotą 20 balsų už, o 8 
ieš;. * f' • 

Nutarta, kad aukuotojus 
Įmirkti litiosai, t kad ant ko 
įDriy tegu ir skiria savo aų~ 

; Aukos bus skiriamos 
,«us tikslams: 
L Nupirkti kvietkų.
X Užpirkti šv. Mišias čia 

Amerikoje, Lietuvoje, Švei- 
Cmjoj ir Ryme,

3. Išleisti, veilcalelį arba 
mygelę darbininkų reika-

* Nutarta išrinkti po vienų 
irį iš kiekvienos kuopos j 

i darbui varyti. Nuo' vy- 
„ų,17 kp. Varakujis, nuo 
UOS. i kp, M. Žukauskaite, 

i Mot Sąj. 13 kp. O. Jan
io, nuo šv. Retro bažny

tinio choro J. Motiejūnas, 
tto Katalikų Vienybes V? 

Grodžinskas. nuo LDS. Cen- 
... ’o A. E. Kneižys.
į* Susirinkimį uždare 10 v.

lendorių ir 7 ekz. įvairių lai
kraščių iš Lietuvos. •

Kas atsiųą dolarinę, tai 
tas gaus Kariu Kalendorių 
ir 25 ekz. visokių laikraščių 
iš Lietuvos.

Užsakymai išpildomi tą 
pat dienį, kurioj gaunami.

: • -. -J...: - -- ............... ........................................... . ■ .? ■ •*->■

dV. JOAO Ml. BU rAUMHltte 
* DS OTiB VALDYBOS ADMfBAl.

PIBM. — M. žiobė,
530 1 7-th SU So. lMtj Mik 

VICB-PIKM. — P. Tuletkle.
190 Bowen St, So. Boeton, M«m. 

PROT. BAAT, K. Latata,
47 Veie St, Są, Boątoę, MUM.

TIN. RAŠT. — M. KerčUurtleni,
47 Vale St, So. Borten^Maaj 

KASIKRIŪS A* NamjitaH* j >
16 VinffildBiOo. Boetoa, Maaą. 

MARŠALKA — StepoiHUi Navkkne.
Draugija laiko MalrląkiHHM kas S* 

Žią nedėldienį kiekvieno1 mineekk

f
LnruvBf NęĮĄgĄjB 

$gqĮVMN«Mr.
LUBTUYOg AOhrtOTYBtJ 

j. b. tutinusias
: 248FtWWm»t, ■Mfe'27, MaM. c 
.... . .................... .  n .»» .. . .r,..... .

Perduodu Įaiuaftmttėa ant to* 
riatudą* Ham-.
bum’j'BuflardumAą Ir Liepoją. 
Pampinu paiMCtuu, verdu kon- 
•Utndjao Mr raltna Ik
y.tofiymtk Į Angttmrą 
'H iij mruiiwirtinimui i ė uųumnifr i

FRENCH UNF
* CAMPAONK GENKRAL® 

TRAN8ATLANTIQU» 
Ii Kew Yorko tiortog |

Hamburgu 

LAIVAS IIA«AB< 
Utaminke, Kove 15,1921, 

Kambarių Ir Trečios Ktesoą ■ . 
UŠmkysiai Priimami.

Kreipki tšsprtavlstinloFrsndi

tyteskoiimiii ir
*

Reikalavimai.
*

i

‘\4. F. Kneis-ys, pirm. 
D. AntanavičiuSf rašt.

• SU AREŠTAVO.
I *■ f * t ______________

'Bostone ant AVashington 
^gt. ketverge suareštuota 25 

^eiliuojantieji rūbsiuviai. 
Ritinami, būk jie blokavę

IŠ BOSTONO Į ‘ 
LIEPOJŲ.

^Baltic-ArrieTiean-garlaivių 
kompanija ketina paskirti 
Aįs laivus kursuoti tarp 

^Bostono ir Baltijos uostų.
*' - S''* _____________

susirinkimas:
> —*• ■&

l -Jįęsion, Afuss. vasario G d. š. m. bu- 
ėusirinkimas D. L. Kunigaikščio 

augijos. Perskaičius protokolą, skal
bk laiškas nuo draugijos šv. Jurgio 

^anelvio Iš NohvoocL Mass. ir sykiu 
*" vo" atstovas  ̂kuriam suteiktas bal- 
’Wis <paaiškinti plačiau apie tą draugi- 
■ją'Ir-sergantį narį.

Draugas Jurgis Verseckas paaiškino, 
2|adt vienas narys serga Jau 3 metai‘ir 

liė. draugijos paaukoti kiek iš ka- 
gos Ir taip-gi leisti pakolektuoti ser- 
gaiičbun nariui.

-Draugija iš kasos aukavo $23.00- ir 
šukotektuotfi iš narių $18.35, kurie pa
kišti “nfoney orderiu” draugo J. Pa- 
^ątfeiię vardu 23 Dean St., Norvvood. 

ass. Taip-gi prisidėta prie Labda- 
‘■rystės fėrų Ir sukolėktuota. toto reika-

4. JMcej'ttnas, prot. rašt. 
JZ. Verseckas, pirm;

EN-KAREIVIU IR 
VISUOMENĖS 

DOMUI. .

lKUlS(JI NWOm I 
I Tai gerltual* prbg* tout 
Į attfadnu 1 Lietuvą 
į Greitum* nualuntimp pinlgi) 
Į nieks «u manim necal lankty* 
I bluotl; . Ytalein* plnifiĮ iluntfk 
1®?* I* RM
Kala priėmėją pinigų.

Laivakorčių agentūra į LU* 
pojų, Hamburgą ir visur. _ 
Pasai kelionei t Lietuvą. . 
Padarymas UčttltfŽką doku- I 

I mentų, - 1
I Pinigus siųskite per palto Į 

Money Ofder. Rašydami pri
dėkite & et. štampą ir vlaadoa į 
adresuokite:

P. Miknlafa^ 
R3Hudson Avė., Brooklyn, įf. Y>|

dv. jrA»mw a» muuwjo» 
FdįDYBOA AKTteAAAI

- 80. ffGMm MAM. "

PIRM. —4 Jtmmr
• . 524 M Cth BLjf Sd> Beeton, Maso.
VK^PIRM. — Vladai Paulausko#,

- 136 Bowen St., So. Boaton, Mawu 
PROT- RAST. Z, 'KlnpataUskas' 

140 Bowen St., 80. Borton, Ma«k 
M RAŠT. — Juoms Juška, ’

MeryciifC Acadcmy /
f Arlinghton Helgths, Mass.

JŽDi — Lėongs Švagždi^ ■ „■ 
7|J Silver St, 8o, Bosion?MflšS- 

:W GLOBŠJAI *-į X Gimtam 
3 Jay St. So. Boston, Mase, ir ? ? 

Antanus Kmltns, . I . ?
284 W St.,So, Boston, Mašs. 

MARŠALKA -- Povilas Laučka, * , 
61 Story St, So. Boston, Mass. | 

Draugijos antrašas relkaie: •
: ^roaffvtūY, -MjBostom ?

antrą nedėldiėiiį mgjiesio viii, pdi 
gretą?iririyj^ėFujrtė£ mrt  ̂'"Ktrife į 
Boston, Mėrtt . ' ‘-» - »»■- ^^4 -..i.- - -
........ a......■—■-l'..r.n....... Į- Tl'alr)i>rr?i. rn. Į■' gij.-

*•r , , .

-.’į - j HMUS KIUAS Bk .
YORKO I HAMBURG4

> dėl Rusų ir IMnvią
t lMtrife iįMąmfekAi dubeRavą irittbą laivas 

LAIVA* MMWdfiUtIA lipias v.. VASARIO 24 D.
& & 

LAIVAS WMEKARDA (mjąs,......< KOVO24D, 
m.**•>‘-> M 

Trečia IMk M«r Wįj BEitkūmu
jp $5.00tąkart

Yreli^ąi ab^pibaifti tarną »ū valgių dV 
Ūėltoe vriFtiRri*^ Uždaryti tamtamai dėl meterą ir vaifcų, 

Kreipkitės į Kompanijos OUsą 84 State St, Boston, Mass.
•‘. ‘ ,s>rbt pitf vieUniva agentu#., ? ' -

■ ■ ,? ; :«■ -♦.. ......~ " ?. ............-- ...........• •/,............

VfiUAVOSm ĮVAIRŪS 
ŽENKLAI.

Artistišką mūsų darbą liu
dija tūkstančiai draugiją.

M. A. Norkūnas,
16 Pieasant St7 

LawrenceMass.

MhJos vArjrpnos AthiE&tf'

PIRM. — -Antanas KmltaV,
284 Difth St., Boston 27, Masš. 

VltpE-PIRM. — Juokas Kavolį n as,
- 63 Gold St., Boston 27, Masą,

PROT. RAŠT..-— Vincas Vaikšnorips, 
178 Bolton St., Boston 27, Mafe 

FIN. RAŠT. *-* Pranas Sįukevlčluk, •* 
x 132 Boiven St, Boston 27. Mass. 
KASIERIUS — Jbrgis Kanevičiuj .

’ 174 Bolton St, Boston 27, Miąšs, 
MARŠALKA — Pranas Lukoševičius;

405 E. 7-th St, Boston 27, Mass. ? 

dėldienl kiekvieno rnėb^To ^'vai. ūd

r

KETV. .:P£ip».. ./. SUK., 

znmFAs^---^*v*ii&wQs.: 

Komedija * -“šuniuko Meile” 
Vargonuos: “Audra”

Donian.l- ’ r

Jfaud Ryan
“Darbininke ir Kalbėtoja”

E Van Broliai 
“Komedija ir Muzika’’

Burns & franklm *T - 
“Jags”

/. SPECIALI^
Feature — Horbart Bbsivortli 

‘‘TūJptaMtis ant: Vieno”

| PAN. ĖTArN ffiĖED.
| Bvigubas Specialis
| Broadvtay Savąįtinis Žinynas
| Komedija - “Fireside Brown”
S Vargonuos “Audra”

- ra Tom Terviss Produkcija:
B “Numerėliai Nekalba’*
KG • •

- ra Cutty and Nelson
H “Muzikalistas ir Merga”

IHarry Fisher & Co.
“Nepaprasti Dviratninkai”

Reba-dr Traey
-\—k “Viesulos šokiajai“

- - ? Feature
George- MHfor&o prarūkei ja
% ■ Mano-^ė*

sssssaaian| ^ROADVTAY^. r • ; r<(SaleWt<>}7 ... SOUTH BOSTON |

I 
f

\jį?edėlfoj, 6 d; vasario 1921 m. buvo 
sušauktas susirinkimas Amerikos lie- 

> tuvių ex-kavelvių Lietuvių svetainėje, 
kamp. E ir SUvei* Sts./^o. Bostone.

Broliai Lietuviai ex-kih?eiviai, mes- 
raliejoni kraują kariaudami už šitą

fialį Ir mes norim prielankumo už tai 
[£118 -Dėdės Šamo. Mes InenOrim pi- 

^dgals, tiktai mes norlltr) kad. Dėdė 
gabias tlUstėtų 'ktutfĮgS' inputdeija Lio— 
Jiyos žudytojams lenkams. Tai dabąr 
iW visi ex-kareiviai turim susiorga- 

ėt ir visi katrie tiktbuvom karei* 
Aiits per šitų pasaulinį karą," prisius* 

rkttasvo antrašus sekretoriui 
Pašakarnis.

• ' . 301>/j Broadvay,
,./ ,., So. Boston, Mass.

Ateinančią nedėlią, vasario 13 d. £ 
J»k- vakare bažnytinėje salėje So. Bos* Į 
rtone bus ev-kareivią prakalbos. Ne* 
■jpnnrlrškit visi atsilankyt ant šitą svar- 
tįdų prakalbi). Bus garsiausi kalbėto* 

‘ C.
> ■ Užkviečio Bx-Karciriut

ŠVIEŽIENA IŠ 
LIETUVOS.

Pereitų pelnyčių iš Kau- 
jro atėjo Karių Kalendorius 
*921. metams. Yra gerų ir 

udingų pasiskaitymų, pa- 
amintų žymesniųjų Lietu- 

td^raŠytoįų* Plačiai apra
uta apie Lietuvos sostinę 
“niih .id įluiTitnų ii* tt. Ap- 
^ta Lietuvos karitiome- 

veikimas pereitais 1920

• . , • ■

E. G. PONO IUMBER COMPANT
DIDŽIAUSI MEDŽIO PARDAVĖJAI .; | 

SOUTH BOSTONE. |

f5v* *

tą, roofing materijolus ir ivalLkoard, dėl būda
-ggį vojimo ir taisymo namų.——--—— —
ra ' '

Ira EIRST STREET, SOUTH BOSTON, MASS.
EE- * ■. - . • 5 J

ra' • (Galė E Street)
|iaaiagHi3iaamaiaBSlSBSfl|l

FERAIlĮ
o Rengia Lietuvių Labdarystės Draugyste g 
g KERAI PRASIDĖS SUKATOJ, * g
į VASARIO-EEBRUARY IR TŲSIS IKI 19 D,; iŠ ® ' VT A ----- An.... ,.r.. •- -*•«

B
a-
0
B

w
ra
@Į
ra

12 ir 19 Vasario prasidės nuo 6 vakare ®
Kitoms dienoms; prasįdės. nuo T vakttte. » ' ‘ * ■ ' &

LIETUVIŲ SALĖJE - _ ■ f 
Kampas E ir Silver Sts.« , South Boston, AĮass. g 

Šie tėraI yra nėpapra -o h|sn.vp<| hsiuoutt įbun.ijH^aii-^pMSj lluffl 
r ų. Skirtingi tiidml, kad ant *įhjįr fėrų kiekvienų vakarą“ bus nė; s 
tik Beiliu U/iorą, Kalbatofib Solistui bet bus Ir. i-lKb- g
ktų nciHattyu luistų ir Mht&]ini’ib < ‘ ffi

Ant šių i’ėrų dalyvaus apie 15 dr-jų Ir kp. !S*So. Bostono Irnple- p 
linkių. Kiekvienas kuris tik ntslihnkys bus ulintereWbihm4ė galės g 

tinkamai praleisti laiką. Todėl vila dideli, maži, Jauni ir seneliai nt* B 
lankykite antšių nepaprastų fėrų, nes visi busit ulghnėdintt v g 

Viltis kviečia Zic/itrių

■ r

Kas Dvi Savaites “O” Laivai

ORKOIHAMBURG
Cherbourg ir Šouthampton

ORBITA . GEGUŽIO
GROPESA ....... 4 D. BIRŽELIO
0RPUNA ...... 18 D. BIRŽELIO

I-mos/ 2-ros ir J-ėios lęfesos .pa^ažierfąms. ’
Gražus užlaikymas dėl trečios klęsos pasažierių
the’royal mailsteam pAcket co.

z < EAVES S.,S. AGENOY,
GEKER^LI AGENTAI NAUJOJ ANGLIJOJ., Ą . 

. l^'Cdūgtėss* St J Boston? Mass. ,. . , .

I AK NOKI SKANIAI BAV^Gig’I

| - 4 Mes kepame geriausios ■rūšies mėsas ir žilvis.
. | danie strovas -ii“'gardžių kopūstų. •, Brie tb 1 užlaikome Įg 
|i valgomą- kbuMiT -krautuvę ii* ggr„dRią'>iietuvišką duoną, 
a Viskas labai^variai-^'užjąik^a^į?' P^t^ną^inias jkoge- 
| riaušiaš. ■ * TŽririti užsakymus Ba-
U liamšį.piknjl0ifps .ir tt., ir norėdamas pas. Lietuvi, kreipi 
ŠI Idtės prie-mūsų'u gausite žemiausias kainas ir teisingą 
i į pat.'iiijąriūią< -
I IĄI SKARULIAI
|34 ir Š^BųOįiD STREET; NĖW HAVEN, ČC)NN

■II iori . I I ■■ m I ■ I I ..i^Jįiiįijiil
-ir*. • . *■'•

[ ,...■;<(vroURIV ~UŽKIĖT
j Tradidpl^Ki^tvlenojė sunkioje ligoje, . gimdantis dvasišką sloginimą.
► i^si^‘žinimvLn^Vi^pny- akių silpuumą,. ątmlfitiespiistojimą irtt. 
j- A'?'. '■

*

»
[Ir nuo paeinančią,Iigų< kąjpJAl^ue pKąfetąįtąįvQR.skaufK 
įšoktų. Šleikštumą, nųo apetito, puštoj injft iigOiė'ŽuJtlpįibden^i 
jatsidųodaiičta kvapo, nuo v&Tūpų nenfeffiiįjOjfy nujj ttf&umb?* 
[kiurių valytojos,. kurios veikia bė slnnišrao^Tbs gyduoles vėd

•i
T

.r-
L

Vargonininkas,
Žinantis atsakančiai
,Vargbninndjystę • »• ‘ 

■‘1 - Bškap Vietos.
Antrašas \:-?

[ Adnunistwiįaį. :

l’AleJkau Syogerlo petro Bartkaus, 
prieš karą gyeao Dayron, Oįilo, rtahar 

. it^iHmr kur, . Tąlp-gl paieška U (Irau- 
Aleksu n di-o ViiltkevlčintiR, piram 

gyveno Clevehindo,, Ohio, rtabrir beži
bau kur. Pfa$au abiejų ms^aųktlt 

^VIKTORAS UUDAVKTA.
li> \Vnrren Ct,, RrtdgepoM, Cnnm

2 - s • - '

s ?. AĄ Marijona Saudargaitė, po -yyru 
Xraieckienė, ieškau sttvo brolių Jljpgo 
Saudargo, Jis gimę? Riotnvo parlipi- 
.Joj, Bavo Liepoja j Ir Ohegarle flrfęM 

. .už uredninkij, ,Į*rnįįati patim afsilĮpp- 
ll ar žinančių apie jį pranešti šiuo 
adresų:

FRANK NESTECK1ES, 
^4 illpley H, rilznbeth)WJ{ N. J 

i; ’ ^*^7--- ' “I ' -------

, Ieškau Juozą .Putelį u-.Ji® seserį Oną, 
Jtnrf jau .Ištekėju.^ Kilę lė VteWų 

* piir., Avfrkmičją; Ję.' Dpr Uškau Juo- 
4ją Vfti>,gerą;'\šiiltonftiti, ĘžerskJ Ir'jįk 
ū)g imžfstamųs b- gimlnek. t Buvau.p«- 

; jkllny^s įf ražbųinhiką:, ranjuis, mane 
. fbhjrtnl tiprubavojo ir švoikntą atėmė, 
- FĮ'driir Ir danginu visokių naujienų 

Jį>*riwl45l|. * Adresas:, ■Ralll*
'iąis, VtčkKiilų sf.f PleufiMf k. .LfTII- 
’rriviAA.

Ieškau Jono Petraičio. Iš Lietuvos 
Itllę^ Sftniluiravos dvaro, Stakių par., 
gimė Puškinų kniipc, Valzgirfų put 
Turiu svarbų reikalą. Noriu Žinoti 
du gyvas yra. Prašą u paisai ar tars 
jei Žinote.,malonėkite pranešti .'aišku, 
už tu i jums imsiu dėkingas. Mano a(l- 
rra?i-:

MI.Kdj.AS DEMSiKTS, 
llf. hw York Avenne, Newk, -N. .J.

-■■ L ■ " —,■■■!■.» u.mi'u . IMI................. ...

4 ‘ *■ '4
/ Aš, Domicėlė gptkąmskienė, ieškau 
'savo vyrojiStnNl^TSątknuskrtfi. Jis ma
ne apteiflot jtuykėptypl metai atgal.' pa- 
ilkdatnas map^su mažu icudjki.it- didė
liam • vargo fę.imjjnių pajuokoj,. , Todėl’ 
kuo apie, jį-žinote, tnalonėkite praneš
ti, už ką busiu labai dėkingu’ ,ai ba jis 
pats fabąteliffidĮrtfi-. Jei neatsiliepsi per 
mėnesį 1.4^0? tdf boluosią- teisman, 
fėįkalpu*dnibk/sbėt?siskyrlmo. Jis yra 
vidutinio n^fp/Juodi plaukai, dusios 

? Kito ’iš 
Li;etnybs J<flb,no*')'M, žftttillą apskr/ 
mi^ėbų bar'rtpIjoA' ■ » -
/' . D,'ŠATKAUSKIENE,
ii Gurton/kfrėęt, ’ "Montello, Mass.

(SĘYMOUR)
# LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
Gydo aštrias ir chroniškas liga* ' 

vyrų, moterų ir valkų? Egnamf. . 
nuo ja kraują, spjaftdalus, Šlapu
mą ir tt.’ savo laboratorijoj. Sn- 
felkiu patarimų* lalllmia kiturgy- 
venantleme. Ailresriii:

” 3SG Broadway, ‘ 
South Boston, Masb, 

i (Kambario Nu. j.) 
(LDS. nąm j kampe H Ir B’rvay)'

Mausta
Teirfomm

DR. T. M, GAFFNE Y
•- y DANTISTAS '
414 BroadAvay, S; Bbaton 
>VtrM bet. Frek, jMį ofteų 

StmiK4rjA&t" 
ai4 i ■! ;’■•■■■■""•siji.k’n,■ j 1 ^ūpįįuafiii ai 'į.

IiKamrsporAs ‘WwmA#'- ? 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ

F.J.KALINAUSKAS 
?; .Advokatas.-,?' 
, 414 Bm<įapway*_S, Boston, ihąOUf , 

TeP S..B. 441. .
Gyvenimo vietą;

15 A^KAforhŠ ,Sr., DOpėHrtRTK'lt, 
. Columbia. .

.... ..................................... .i.TiZ.r ....... i,

# r-m* f . ,A c.

-Pbbhė^*-Kšusingtou
■ Po pietų tikini pn/ctti. putartj.

PHITA.DPLPHIA^PA.

DR. E. G. KLIMAS
Lietuvis Gydytojas, ’ 

pBlfi>tniO jfDOi- • t 
6-10 vai, rvto ir 0-k >aT> vakarei II

•■■■‘■■' ’ 1 ‘ , i ',:■■> .... ; . ... z ~
A<<Antanas,/Aiigąftis ieškauiiųseke- 

rėk Anelės Ąugitftii^ės. Gli'tiėjatt kad 
pirmlftJi-gyv.ęnoi.PItt^urgl^ Pa/;'“ ' 
put-paTeškftii-. Jųožą; įy Jpn<į MnehtlcU 
visi paeina -iš Tauragėj apskr fr viii*, 
ščiatis, Kuisių kaimo.

altanas augaitis,
1645 IVabansia Avė./ Clilcago. III,

l DR. F; MATULAITIS' I
j-drue yteokiAB; M**

t (Kašją^ąriSiųaj*
U* JoiiMnai 'ofisą.' -teM£

V J /
1H ryxė fe

> ” v 1 įflOMt Ir ė:SO-~^.Pį M,

■ PBMGS-KLESOS I
'■ _.' . - -.i, — ' Ji. "!

v■?&^)S^UBa5',
į ARŠAUS VIDURIU SPECIALISTO 

? • , ■ ? Gyduolių nuo . 'U
KRDNIšKO VIDURIU UŽKIETĖJIMO - f į

’ to^pJvosv skaudėj inio; nuo vii 
■*-’*T4;nw plėve, mioi C 

, r ‘ Stebėtinos vlr j ' 
w... . s gydtfėles vetT^šavyje pttlšj i
tklhhsfustAmlstus, kokius tik pinigai ir gabnmas gali pagaminti. Siunčiama by r 

klaustu^ vaistus, kokius tik pinigai ir gabumas gali pagaminu. Siunčiama by ! ■ 
Akur uplUlkiiis$l.pfliiPinĮgaĮgrąžinamt’jeineužgR^dint^. Antrašas: J [;g Litbuanian Pbarmacal-Co., Bok 1200, Waterbiiry, GC

Palešknu Kazimiero Ir Juozapo'Kai- 
rlolKauno rėd„ Ukmergės apskn, žiel* 
vos pašt, PažėMų sodž.. Jų švoge- 
ris lįominlnkas Druskis-tapo užmuš- 

■tas vario kasyklose Champion Coppėr 
C*o., tai gaĮfmu jatteškoti & kompani
jos apie $3,000;. ale nėra kam to da
lyko užimti.- Patįs atsišaukite arba 
žinantieji praneškite apie' juos šiuo; 
antrašu: «
\ . •■' Z. JUKNIS,

Bok 426, > Painesdal j, MiCh.
D V' . :« . ,,fc ,

; ^piileškąu. saytušvogėrlo Juozo Kazį 
Iftusko j .paliko maną ,5 metai atgal fi« 
Išvažiavo į. Lerking Mlch. Prašau jį 
pųtį ar kilą kitas danešt ant šito adre
sui- - • , - - ' f

. STABYŠvRBMENiUS.
46 Laymand .St., Hooslck Palis, N. T:, ■ *' t

Jei TamOta neUtenget išgydyti savo 
■kaudUlIo ar jei nuutojai ^lltlee, “Nu- 
pasiduok.” Ateik ir buM eksamląuo 

. tas dykai Ir gauk manų nuomonę |r 
patarimų. Aš eeu turėję* lSJroa inetų

* pasekmingos praktikos' medicinoje ir 
v chirurgijoje; gydant ilglaikinėo,' ner-

, vilkau ir snpalnlotaa Ilgam Tamirta 
, gausit* pilną naudą kaip atsilankysite 

■ piM:.m*»eYr,*iaty8^^

i koki|
i nervišką, kraujo, odoa, inĮoitų,
* pūriės, diržfiigą arba arapairio- 
į lą ligą, teirsukb ni&iięi, dy-

. 1 kai, ir gauk mano nuomonę ir 
5 patarimą. -■' * ; A

i."-? ■■•»'■*■—------ ------- ———i-
AS Konstanciją Ivanavičlutė paleš- 

,kiui savo pnseserės Uršulės CĮniinibi- 
tės ir Marės n,Tnktiuskienės. Paeinu 
ii Suvalkų rėd., Vilkaviškio apskričio 
.piįderežįą kaimo, žinau kad gyvena 
Bostone. , Meldžiu atsižnuktl Šiuo nnt- 

•’ -r ■ x
zl\O5rSTAN€;i.TA IR K. ŽILINSKAS, 
61331 Bayįiss Avė. - Cleveland, Ohio,

. Ieškau Antano i r uMari jonos Lukošių 
Iš riet h vos. paeina Katino rėd., Mažei
kių npškr., Tirkšlių valščiūbs,- PJehp* 
klij kaimo. .Turime svarbų reikalą. 
Meldžiame pačių- ntslšlĮuW ar Ims jura 
Žino, ' meldžiam pranešti, už ką busi* 
ide rtfiklngi.tr y ?

POVILAS LTEBTKIS,
“rtG W. Broaovmyv Sm Boston, Mtm 

-,,,'į . - . ,x.,„- ....................................

Palešknu ‘Motiejaus Bnnlškeylčlaus 
Ir jo sumiuk Juoko. Samniką kaimo, 
pnbšklo jmrapijos. Trak) apskr,,. VU* 
niaus rėdą Malonėkite atsišaukti arba 
RUS ŽInofė apie juoa,/tnalotj6kite lĮtit- 
fteštl seknhtUU adresai:■■"■.■ 

s *, . JAŪVYOA BANIšįSBV 
12 lyąsMflėtorti; St, GTeenflelii, Mass.

Mėtą patytimąą ^ nbrvukas, įlgeaiklhiir u* bufai* 
MjDTA^ LlU4SrWtllWii mau ąMybę duoti jum» motaliitaw< 

- Mėdikalllkū* gydymu* Wle mttelkla «ur*niinimwt kur kiti badui ąą* - ; 
, |*tenąU atiku tr daug vyrų tūpė IKĮėIMtLnuo kab&v lt tmykUią>. . 
rų operacijų. ' ■ , . ?

. 4WJJWk—AtidiWbjlmal, nuiiruplnlmul ir neprltalkoiąt rydymU 
jmt pąv<dtoktk Abelk jai uori putynulo patarnavimo ir pulldid ap$ar» 

 

‘C.^run*m MBmEWW, 
ŠUO KKKM0VT . MBK MAM..- PriateU MAlAtlc !T«atr». •

[DANTISTAS
DR. W. T. BEILLY 

;. i^ftntys ištraukiami 1 r pripildo 
' mi~fistil be skausmo, su geriau

siais? prietMsrtH stf nftu.ljl išradi-' 
mu....

469 Broądwaya 
xBūuTH: ®osT&į Mass, 

^<PrfeDorėliesterSt.) 
VaiAkuos: Nuo O v. r. iki S v. v»- 

.-Kepėmomi Nuo 3J1V, r. iki 4v.y4,

BeilFhonrnickkMP M

i. Piw. JAKMA
• fSMitovifittO

• 509 IA® B»0ADWAY 
f- TELĘPHONB 562.

Tol. ąa B»rtbn W0* ■ 

dr. <», I
: Galima MMUwlMU.4r J
!0msb VuAMbpui ‘

536 Bi\iadwy,k Bo8ton|

DYBO^ ADUK&il* BpSTO.V, UASBv 
PIRM, — MntiėjM Vemeekuž, ' .
? 41 G.ftteg St., Sqt Boston, Mm*.
VIOR-RIRM. t-JU(«M BUokae,

- 140 vvrtth utų »o,*BMton, Mm
BROT. RAŠTt MettehtMMfc

450 B. 7th St.; 48o. Boston, Mm* 
JCJN, RAMA jKAMHimkas.

200 B.” CotUge 8t. Dorcheetvr. 
KASIERIUS — AndrMus Baltokas.

140 IV, 6th Sb, 80/ BoetoA Mm 
MARŠALKA — Antunar Unrodlu,

150 Borveh St.. So. Bratnn. MiųA 

ainius mirlnkimb* k«¥ pirmu nedlih 
dieni kiekvieno mėneelo po No. 004; 
VVnBhlnytou 8C, TMkttSt, Mavu, O-tą ą, 
vakare. Atetdhml U mwio »»* 
rlų ku mivlrn ateimkit prie muių db
- ~ , >■ ■ <

' • '?'.~'fc V ■ ■

, Ieškp.u Aiielėe JiuisonintėH. Kilus iš 
VlĮhinun rėti.,-Daugų par., Ritnlnų kili
mą. Mnhmėait tamlštos ittMšauktLnr 
fcuį ka« žipot, tai, mhlon&it pranešt, 
nęa aš noriu nu tūmtstfem ausIHuoh 
THip-gĮ paješknu Antano, Gėcevičinim 
VllUlmm rėti,, Ncdaingtų parM Savūlat-. , _ 4
kų kaimo. Meldžiu tamtoų atgauk-.
U, aš norėčiau mi rtaml*iimr bumžk 
npt, nes turiu svarbų reikalą p«s ta- 
mlrtaii.; s

j ■ ONA
$4p ritieolft Avė., Roękto

' F . ‘ 
. t' ■■ -..4.

'"t

C

rtfiklngi.tr
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