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Krikštonysdarbininkaivie- 

nykitės! Spieskitės į vienin- 

ttę darbo žinomą organiza

ciją Amerikoje — Lietuvių 

Darbininkų Sąjungą..
•.; .

toviLm

JAPONIJA, AMERIKA
* IR ANGLIJA SU-

■ ■ ;žuM
■ \ r

Įdavimo konf€^eneijoj Ame? 
rika* Japonija ir Angliją 
susitarė laivyną mažinimo 

’ ktasnnę? ~4šenojt ~ sąiart^ 
tarp Anglijos ir Japonij os 
panaikinta. Visos trys su
tarė ir pasižadėjo laikyti* 
taiką Tolimuose Rytuose. 

• Šusitąikė klausime po kiek 
kuri karo laivą galės turėti.

UTARNINKĄS, GRUODŽIO 6 D„ 1921
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NKMK RAIKAI <

AMStKOSVAIKM 
OAUCk V0$U

Oggtam Amerikos LteMM
R. K. švento JuosepO 

Darbininku Są-goe.
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“DARBININKAS! 
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VTABNINKAIS. KETVERGIU 1 

SUBATOMIS. _
jfct&oui..ąai 
ūirubely metams .............. w 

. Bostone it apylinkėj metams * «»• w 

“Darbininkas”
860 Beoadway, Bobton 27, 

Tel. Sourt BeifoH tfW.

—\ ~~>l . ........

L iri „ I, H u- iLtenf

r

ii D, S. NEW VOW 
’ I NEW JERSEY AMI

PRAKALBU MlRi 
RŪTAS.

Karna
• ii iii

VOKIETIJA NEIŠSIVERČIA
- ■• ’ ■1

NORIGAUTI PASKO
LOS.

EĖKVIEICIJbS JJOVi 
SIJOJ.

iiėnin išleido 
aštriausią įsakymą sodie
čiams suvežti reŽzftlautųs ja
vus. Tas turį būt išpildyta 
tarp gruodžio 10 ir 20 d. 
Smarkiausi komisarai pa- 
siųsti į sodžius su įgaliavi- 
mais bausti mirties bausme 
sodiečius, išsisukiuęjanšiuš 
nuo rekviziciją davimo. 
Gruodžio 20 d. susirinks so
vietą visuotinas suvažiavi
mas.

Londan. Buvusis Vo
kietijos rekonstrukcijos mi- 
nisteris RaBienhu Londone 
bando gauti paskolinti Vo
kietijai 50.000.000 svarą. A- 
pie sausio mėnesio vidurį. 
Vokietija tuji išmokėti, ali
jantams didelę 'kontribuci- 
jos dalį. Vokietija šaukia 
negalėsianti išmokėti., Ang
lija pritaria^ į^lioMetijai 
būtą leista atsikvėpti ir ati
dėti kontribucijos mokėjimą 
dviem metam. Francija 
tam priešinga ir nori Vokie
tiją smaugti ir pasmaugti.r '■ r r į n,i,.

GAISRASARSENALE.

■ Sofija, Bulgarija. Bu
vo kilęs4* gaisras arsenale. 
Liepsnos buvo nusviętusios 
visą nuėstą. Ekspliozijos 
sekė'viena paskui kitą. K

į

SUKILIMAI RUSIJOJ.
t ____ '

Revelis.—Turkestane ir 
Archangelsko gubernijoj Jn 
lo maištai . prieš bolševiką 
valdžią.

NEPAVYKO DANTIMIS 
ATSIGINTI. v

Woansocket, Mass. — Va
karę grįžo mėsininkas Auto* 
nio Sossonė su $253 namo. 
PaMtikęs plėšikas sulaikė ir 
pradėjo kraustyti kišenius. 

. Spssone prie progos pagavę 
plėšiko ranką ir įkando. Plė-, 
šikau primušė nabagą, atėmė 
pinigus ir pabėgo. Ūž va* 
landos primuštasis buvo ras* 
tas ir ligoninėn nugabentas,

Paryžius.—Francijos mi- 
nisterią kabinetas prenąe- 
ruį Briandui sugrįžus iš A- 
merikos laidosi, kaip ant yiš- 
toš'kojos. Pramatoma, kad 
kabinetas turės kristi. 
Briand nemalonaus įspūdžio 
'pasauliui padarė Washmg- 
ytone/ • - - * •

jei norite sužinoti ka veikia 
Bocijalistą ir komunistą veikė
jai (Vaįai), mąsk Perkūnui l&j 
o Perkūnas prisius jums paaiš
kinimu,

“PeMnas” 
365Broadwayf Borton 27 Mais.

SAKO, BANDA SUSI
TAIKINTI,

Ryga. *— Diplomatiniuose 
rateliuose ‘šnekama, jog ei
ną derybos apie taiką tarp 
Lenino ir social-revoliucijo- 
pierią (kerenskinių). Lenin 
būk sutinkąs įsileisti į-val
džią Kerenskio, partijos ša
lininkus. * * / '•

ERGEDiBPABLA
- ■ . MENTE.

¥ -i

Parlamento na* 
rysMisiano, komunistas, ne
senai nuteistas dešimčiai me
tą kalėjimąn už pabėgimą 
nuo karo laukoj gruodžio 3 
d. inėjo į parlamentą. Ėas- 
cistai tuoj sujudo ir sušuko, 
kad apleisti -salę.. Prasidėjo 
žodžią aršiausią kova tąrp 
komunistą ir socialistą iš 
vienos pusės ir f ascistą iš ki
tos. Pagalios didžiuma .ats
tovą apleido salę ir posėdis 
turėjo būt pertrauktas. ‘

RIZIKAVO GYVASTĮ
SMARKUS MOTORIS-

> 'TAS*

DIUKLIHARŠIMIMKU 
NUOSTOLIAI 

į sek-
tetoriusDavig aprobavo, jog 
Suv. Tąlstiją darbininkai 
delnedarbo nuostolią algo
mis turi dešimt bilijonądo* 
lerią. Nedarbas smaugįa ne 
vien bedarbius, bet ir smul
kesniuosius btznieriuš. ■ ’., 

Toliau susekta* kad f ar? 
meriar už savo produktus 
mažesnes ^kainas tegauna, 
negu 1913 m. gaudavo. O 
miestuose tą produktą kai
nos 50 nuos/ augštesnės, ne
gu kad būdavo 1913 m. '

Perkupčiai ir visokie trus- 
tai, superkąntieji farmij 
produktus, milžiniškus pel
inis darosi..
' .7/ ■ ' •

NURODĖ KODĖL KIAU
ŠINIAI BRANGŪS.

Wąshingtcin. John G? 
Clark, atvykęs iŠ Bad Asęį 
Mich. valdžios komisijai liu
dijo, jog kiaušurią trttstas 
Michigan valstijoj Supirki
nėjo pavasarį kiaušinius po 

nėįa po 50c. tuziną. * * * ‘ 
... * w ’ •

DARBININKAI KOKIE- 
r TUOJ JUDA

<9 ' ’> - 'r

Washington,. Komerci
jos Departmentas gavo ži
nią apie darbininką jądėji- 
mus Vokietijoj. Markei puo
lantpragyvenimąs brangsta. 
Darbininkai deltai .sujudo. 
Dusseldorfe darbininkai 
streikuoja reikalaudami, 
teeiti algas^ ‘Esseney Kruppo 
dirbtuvią darbininkai parei
kalavo pakelti algas. ■ ’1

NUSIŠOKEDĘDARBIS.
Providence^ R. Ą—Emest 

L. Smith, buvęs tūlą laiką septyniose.

EljEK^TKA PAKEIS 

” ^gara*- > 
S$ėne$$Ę N.. Y.

Churles Rįp^nnetz, garsu

 

sis elekfcifęš renius ir vy* 
riąusysis įpMfiįįrius ^Gene- 
ral Electric' ęo.. sako, • kad 
gorimai lękoihotyvaijau pa
senę. Ją.vleton reikiątaisy- 
1 ęl^trifenžis. Sąkbį jog 
ąu Atėję? ?el^?ta?iuzoi> 

liūs. Bet sako,?; jog geležin- 
kelią kompanijos neturin
čios tam'kapitalo, kad me
tus garinius lokomotyvus į- 
sitaisyti ęlektaikįnius.: Įsi
taisius būtąlmilžiniškas su-, 
taupymas; Kės Steinmetz 
sako,’ trečdaliu dabar su* 
vartojamą anglių būtą gali- 
ma apseiti. ■ *. ,?#.
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Vžairašyk Geriailiį Darbininkišką 
1 Laikraštį

;‘DARBININKį” <
VZ KA1N4.

% ’4

/ ..k -, ■ 4

■ 4
Buvo........ ..$4.00 ’

3ta•.< męnM^ .$3,00
Į LIETUVĄ

Buvo. $6.00 
per Šį mėnesį :........ .$4.00

: _ • k" . -■r": ?‘ "t

TĄ NUOLAIDĄ DUOSIME

VISIEMS.

Beverlįį, Mass. —žmo
nėms teko matyti tokį reginį,* 
kokio nieks nematė nei judo- 
muosepaveiksluose. Gele
žinkelis buvo / uždarytas 
traukiniui atęinaąt, o tuo 
tarpu atūžė motoreiklistas 
vięsulos smarkumu, trenkė 
į vieną ir kitą skersinį, .nu
laužėabu ir nuūžė po ply- 
nią, traukinio nepagautas ir 
nepagadinęš savo motorciS- 
liaus. Policija ieŠkcu drą
saus motoristo/

1 f
IŠPLAUKS GRUODŽIO i

Lęntton* Anglijos pre^ 
mietas Lloyd George iš
plauks į Suv. Valstijas gruo
džio12 d. / Atvyksta daly
vauti nusiginklavimo konfe
rencijoj.■jįl

\\ ‘
\ ■ ”6

SUEIKITEHM
J - $

KALBĖS BA&DON$

Į žemiau garsinamas pi 
kalbas tesueina skuodidžk 
sios lįetuvh# minios. Kai 
upie Lietuvos darbinį 
reikalus ir apskritai aį 
Lietuvą M? Bagdonas, į 
tūvos Steigiamojo Seimo i 
rys. Kalbės, ir Kerbė] 
“Darbininko” ądmini^a 
torius. '' « <• ’ . f »’

Šio. apskričio kuopos 
tą • kosmąrkiausia reng 
prie prakalbą. Išgarsink 
taip, kad visi lietuviai di 
bininkai ir darbininkės žii 
tą kada ir kur bus prafa 
bos/ . . *

Maršrutas prasidės n 
gruodžio 4 d., ir tęsis, i 
gruodžio 17 d. š, rA. Bus i 
kančioje tvarkojer •
HMedžfoA1 

filiząbėth,.X J? 7:30 V& Vjfl 
t* ' .y

Ckruodžio 7 d., L, D. S. M | 
Newark, N. J., 7:80 vaL v»ka

Gruodžio 8 d..'E, D,• & lAi 
Harrison, N. J, 7:30 vai. riį 
,r& ■ ■' ? 4

w Gruodžio 10 d., E p; 183 
PatdTson, N. J., 7:30 vai. vak^

Gruodžio 11 d,, L. D. S. 78 j 
Lindeii, N; X - . • 'Gruodai 12 d., L?D; $. 78 8 

jėrsey City,. N. • 7*80 ViŪ j 
išarė, s ' .*

Gruodžio 13 d/E D. S. 80 
Trenton, lt J, 7:30 vaL

«re. -
Gruodžio 14 d., L. D. 8. 81 i 

Amsterdam, N- J-> 7:$0 vai, 
re. . ..... . ?

Gruodžio 15 d., 
Albany, N. Y., 7;30 vai.

Gruodžio 17 d., L. D. į 718 
Bochester, N. Y„ 7:30 val. vri 
re. * . ,

? Lps. kuopos visais maa 
ruto reikalais kreipk® 
prie L1M N. N. ir M/i 
Apskričio maršruto rengi

Brgoktyn,N'į
. L

DARBININKAIAT

Dabar užsirašydamas ar
ba atnaujindamas prenume
ratą sutaupysi $1.50,bes nuo” 
1 d. sausio 1922 m. “Darbi
ninko ” prenumeratos kaina 
bus Amerikoje metams 
$4.50> į" Lietuvį arba užru- 
bežy metams $5.50.

Kad‘‘Darbininkas” atsa
ko darbininką reikalams, tai 
štai ką apie jį rašo senas 
mūsą skaitytojas:
» *

Gruodžio 2,1921 in.
^Darbininkas,” '

, . X 366. Broadwyj \ . —-
. Boston 27, Mass. (

Gerbiataieji:
z Gavau nuo Tamstų paragini
mą kad mano prenumerata už 

’ laikraštį ‘‘Darbininkų” pasi
baigė. Todėl aš. kaipo senas 
“Darbininko” skaitytojas, ne
noriu su juo niekad persiskirti; 
dėlto, kad aš esu darbininkas 
ir ‘*Darbininką” labai myliu, 
nes “Darbininkas”-'suteikia ge
riausią žinią ne tik iš Ataenkos, 
bet is viso pasaulio. ...

Tądel aš eia prisiuneiu “mo- 
_ney orderį” vertės $2.55 už ką 

. meldžiu siuntinėti man “Darbi
ninkų” tris sykius į savaitę per 
pusę metą, o už likusius 30e., 
prisiųskit- mali du numeriu 9 ir 
10-tų laikraščio “Perkūnas.”

► ’ * 1 
Sų pagarba,

JonasValentukevičius.

Brooklyn, -N. Y.
’ ■ I

4 Darbininkas, be gero dar
bininkiško laikraščio negali 
būti. Gerds, rimtasdarbinin- 
kiškas laikraštis yra tikįiąm 
siu, darbininko draugu ir 
priėteliu.

i Tad nelauk kuomet prenu
meratos kaina bife $1.50 aug- 
Štesnė,’ bet užsirašyk ir at
naujink šiandie*

Atnaujinti gali ir .tie, ku
rią prenumerata baigsis už 
mėnesio arba ir kelią vėliąu.

Pinigus už prenumeratas 
siąškite c-money oMeriū” 
arba registruotame^ laiške 
adresu: . • '

. *Rj&aBININKAS”
366 Broftdway, Boaton, 27, Mana.

■ - ‘ , V
v- V . ■/ bu ,■ ^.>6. ...Ry,,.,

4. \ »

Jeigu žmogus nelaimingas, tai 
neiaimšB priežastis slepiasi jame 
pačiame, nes Dievas visus žmones 
sutvėrė ją laimei, o ne taną kad 
jie btttą nelaimingi. , , „
,'1. . ŽpikteUs. dirbtuvių

rniuiunii tvi

ROLANDAS NORĖJO 
DUKTERĮ PA

SIUSTI.

t Lop Angeles, Caį. — A. 
Van ' Hogeland, turtingas 
holandas buvo atėjęs į paštą 
įr norėjo pasiąstį į Ilolandi- 
ją savo dukterį Grėtėhen, 8 
in. amžiaus^ sveriančią 69 

gyvą -štuntinįą nepriima. *

, J -r-...... .. ?...

BELGIJOSSOČI JALIS- 
TŪ NUSISTATYMAS.

. Bruselis. —r. Sočijalistą 
kongresas nutarė^, kad ją 
partijos ministeriai valdžia*- 
jė stovėtą už įvedimą Šešiiį 
mėnesįą ^kareiviavimo, na
cionalizaciją didžiąją prhr

bininkais dirbtuvią. ;
.../•

Montrealyj vienoj bažnyčioj 
per r vyskupo pamokslą buvo 
protestantas. Pamokslas pada
re į tą prostestaiitąjokį įspūdį 

Ątsivertęlio butą turtingo iį 
dabar jis vyskupui • užrašė 
$100,000. / * “

‘ *•
T

menių ir kontroliavimą darKILO IR PUOLĖ

* Wasliijigton. —Darbo Dė- 
parimento Statistiką biuras 
rodo,1 jog’per mėnesį, pasi
baigusį lapkr. 15 kainos puo-.
i.«».. . KtasjiS-
jonrirviTAnA I * V. *_•* ‘ -t

*

t.

be darbo, įpuolė nusimini- 
man, padegė namus, kur gy
veno ir nusišovė. . Atlėkę 
gaisrininkai rėdo dar gyvą, 
bet bevežant hospitąlin mi
rė. Buvo 5O m._ amžiaus.

, - ; <c / T » ’ I

PIKIETUOSPREZI- 
: : RENTO ROMUS.*•-• - - •- r k

McA Bedar- 
bią komitetas nutarė pike
tuoti VTashingtone Baltuo
sius Rūmus ir kapitoliją, 
kad tuomi atkreipti valdžios 
domesį į nedarbą. Po kon
ferencijos buvo prakalbos, 
kur kalbėjo TOlŪamJA Fos- 
tėr,?nesenaL sugrįžęs iš Bu* 
sijos. Jis sakė, kad 75 .nūoŠt 
Rusijos bado yra dėl bloką* 
dos. ’ ' ■ ; ' '

<„ .......J ;

Franeijoa gęležinkelią kom- 
pamjoa. skelbia, .jog vien per 
rugpjūčio mSneęi tikietą i Lou- 
rd«e parduota nemažiau, kaip 
200,000. Lourdea yrą nely
ginant Francijoa Šidlava ati 
stebuklingu Panekto SvenČiau- 
aioe paveikilua.

/a

•tr.

»

KATE APDRASKĖ 
MOTERĮ.

Worcester, Mass.-^M.o- 
teris ‘Edward E, Sullivan, 
60 m. amžiaus, turėjo myli- 
mą katę. Pastarąją savąitę 
kate ėmė keistai elgtis ir vie
ną kartą moterei beaunant 
kojas, katė šoko draskyti ir 
kandžioti jai koją.- Moteris 
su čevjryku atsigynė katę, 
kuri 'išbėgus į kitą kambarį 
ėmė kniaukti ir spiriuti. Mo
teris pašaukė policiją. At- 
pyškėjo pilnas automobilius 
pblicistą. ' Kate norėjo šm 
draskytį visus policiBtus, 
kuomet jie inėjo "vidun? Po* 
Ueistaį puolė atakon ■ prieš 

ir paėmė nelaisvėn Iš
vedę laukan nuteisė miriop 
* . 1 . *v. t

keturias kulkas. . n
I ' . 1 » . ■

UŽSISAKYKITE.
r*-

^Darbininko” spaus- S 
g, tave pagamino puikią S 
| konvertąt su-paveiksle- j 
B lįu, kurs parodo ^Kris- S 
S taus užgimimą? Jie tin-ą 
B ka dėl įdėjimo plotką. M 
i Gerb. vargonininkai J 
S teiksis Užsisakykiti, nes 9 
R tai geriausias pasveiki- J 
0 nimas siršventomis Ka- j 
Į lėdomis ir Kauj&s Me- i 

iį l J? ■ ■

4

*

- *-

■#

k,

ii

tais. •

Kainos labai

Ūž 1000 konvertėlią $8.00
. ” 5d0 ” $6.00

. *> 300 > ” $&S0
?’^ 200^ ‘ ; $2.75

Į Konvertą mieris
I Užsakymus išpildysime 

ią'pąčią diėną. .

★‘DARBININKAS,”

i

tt pli^e ęrie sttflpo pMeiėo g }li ji^įį BctMi w,
T

A

’V

t ' •;

A J

PATtlKO SENAS 
ADGAS.

’ • *4

PaĄ River, Mm 
tos nudiminią komp
darbininką atstovą ko| 
rencija priėjo prie to, J 
darbininkams/būtą senoj 
gos. Tas paliečia 40.00G. S 
binihką, kurie dirba ą|

U



V Batth Būaton’o Utanif ntails, 
Ir aubatonalB. .-Leidžia Air. 

■MRhv KmFąiikv žv, Jutnuri* 
■MpUMKę BąjTraaO-

’ - i -------- —

rarA-RBIHIUK-AS”
K (Whe Woękeb)
■IM LUMtrAKUM T«t-Wkkkly Paptr.

B Pūbliahed ėtery Tueaday, TburadaV, 
|mh Soturday hy St. Josrpn’fl lorifr 
■mkui AssoctatioyofLabor.

■įstoti and suburba .$5.00
į»fetvl|pj,,counf;rles yearly. r., *,.;$K,00

Mfotėrvū: a« pecond-class matter Sept. 
[St, 1W nt the,. post offlce at Boston. 

^Jt^Mb^ander the Act of Marcb 3.1870." 

E**AccQptRnce for įbailina at speclal rate 
F'af poatage pfovMed fbr ln Section 1103. 
E Act of Gctl 8,1917. nutborlzcd on .Tūly,

F Viso pasaulio darbininkai 
į vienykitės Kristuje, po Baž- 
f nyčio&< vėliava, visuomenei 
Įę gelbėti.

te*.

■£*

•J** V

t- HAVJA KfeYPTIS.

r Gerb.-atstovo Čemeckio 
į įkviestoji New Yorkan Amen- 
f kos lietuvių srovių atstovų bei L Šiaip -teikėjų konferencija pa- r darė ūfdelį—žinksnį, o gal ir f. Šuolį pirmyiL Bendrintinuose t-’darbuose sutąrta eiti nauju ke- 
r • liu. Nauja kryptis apsireiškė 
į tarpi Aiherikos lietuvių. Minė- 
r -.toj konferencijoj suiifanynu- 
į ’nėnulėnlė atstovų balsij didžiu- 
F feiūyd dalyvaujančių srovių aįs 
r tovų. sutarimas. Buvo konfe 

rencijoj ir negeistinų, apsireiš
■ Minųzįet ne ant jų, o ant pozi

tyvių rezultatų domesį turime 
■kreipti. .

Sll-

: LIETUVOS BĖDOS
r • ._____

’ “Lietuvos Ūkininkas” num. 
4įrąŠQ kad Lietuvos miesto 

* gyventojus smaugia brangu“ 
hias. o sodiečius smaugia pi- 

„gūnias. Rašo, kad kiaušinių 
dėŠimtis sodžiuje po 10-15 auk
sinų, o» Kaune po 70 auksinų 
Pienas sodžiuje po 2-21 auks 
už' litrą/ o Kaune 7 auks. Buk 
vių eetderis 15 auks., o Kaum 
75 auks» ir tt.

Vieniu iš lietuvių savo teikia 
ir savo jėgas sunauduoja kova’ 
prieš tikybą, o antri jų ginda 
mt Žydams puikiausia rugia
pjūtė, 1■ ta ■ *'

£

■'‘•U

pk
x'

? URACHAS IR HYMANSAS.
i" ' ’ ■ - - -----

V

i*.

Istorija atsikartoja. Ilyiuan- 
so projektas yra Uracho sifily 
inas į .karalius Lietuvai, suri
šant ją/su Vokietija. Hyman
soprojektas yra dvigubu isto- 

Yra ta>/ rijos atsikartojimas.
£ Untra Liublino unija.
| kuomet ėjosi reikalai su Ura- 

clni ir Vokietija, tai lietuviams
vadovavo pažangiečiai. Pažan-

M

r 
jk St Seimo pirftūninkui ir eina-

gieČiai pūtiko Vokietijoj prin
cą Urachą kviesti ir grasino 

■į* A. yStųlgiiiskui, dabartiniam

nančiam prezidento pareigus?
A*'

*
išmetimu ią Tarybos už tai, kad 
jis buVO priešingas Uraelio 

„ kvietūnui. Dabar alijantai 
/brūka“'Lietuvai Hymanso pro- 
/ "■jektų._>tt nemažesniu užsispyri- 

nni.kąip vokiečiai bruko Lietu
vai UTąehą ir ryšius su Vokie
tijų. Dabar Lietuvos valdžia 
nepasako tiesmukai, atmetan
ti Hymanso projektų, o delsia 
ir politikauja. Tai pažangie- 
čiatiš visų jėgų peikia ir smer- 

! kia ūži tai valdžią. “Lietuvių
• 'Balse*’? A. Smetona rašo veik 
kas numeryje prieš tų projek
tų Girdi verčiau ledkai teužka 
riaujiė Lietuvą, negu priimti 
Hyiūaūso projektų. Kodėl .a-

[ nuomejf A. Smetona nesakė, kad 
verčidu gyventi-po geležine 

' vokiečių valdžia, nčgu kviesti 
iDrachų į karalius,
■ -Gąl dalykai taip pakitęs, kad 
iftymimstts; m projektu atsidurs 
' ten, kur Urachas. Lietuvos
• valdžia teiš’bando tūkstantį ir 

ų lludų, kad-taip atsitiktų,
* *

: HYMAN8’0 PROJEK
TAS IR LIETUVA.

j 1 . ■■ t~ ’ y.
į . ’Z '

Meš gruodžio menesiui 
prasidedant Lietuvos vy
riausybe turi pareikšti savo 
galutiną misistaiįymąt ar ji 
priima vadinamąjį Tlyman- 
so projektą ar ne. Iki šiol 
lietuvių-lenkų 'ginčas buvo 
rišamas tiesioginėse abiejų 
valstybių derybose pirminin
kaujant Tautų Sąjungos 
atstovui P. Hymansui ir pa
čios. Tautų Sąjungos/ Pas
kutinioji savo nusistatymą 
pareiškė rezoliucija, kuria 
pasiūlo lietuviams ir len
kams priimti Hymanso pro
jektą. Tai-gi ,į Hymanso 
susitaikinimo projektą rei
kia žiūrėti ne vien kaip į ja 
pasiūlymą, bet kaip į’visos 
T. Sąjungas pasiūlymą. 
Kaipo tokios įstaigos siūly
mas ir pats projektas turi 
didesnės svarbos. Taigi rei
kalinga ge*rai susipažinti 
koks gi tas Hymanso pasiū
lymas ir kas būtu su Lietu- 
va, tą pasiūlymą priėmus.

Hymans’o susitaikinimo 
projektą arba pasiūlysią ga
lima skirti trimis dąiimis: 
Vilniaus klausimas, Lietu
vos santykių su Lenkais 
klausimas ir Želigovskio lik
vidavimo klausimas. Pana
grinėsime kiekvieną atski- 
r ai.

Lietuvai svarbiausiu klau
simu yra Vilnius su jo kraš
tais. Lietuviai tik dėl jo ir 
ginčytis tenorėtų. Hymans’o 
projektu Vilniaus miestas 
su beveik visa buvusia Vil
niaus gubernija tenka Lie
tuvai ir Lietuvos valstybėje 
sudaro kantoną panaši} švei
carų kantonams. Vilniaus 
kraštas tokiu būdu turėti, 
turėti didelę savivaldybę sii 
savo atskira kariuomene, 
savo Seimu, savo mokyklo-, 
mis ir viešpataujančia len
kų kalba šalia lietuvių kal
bos. Ką visa tai reiškisU 
Pirmiausia pasakyti, kač 
Vilniaus kantonas bus pana
šus Šveicarų valstybei bet 
kuriam kantonui, nėra aiš* 
ku. Panašumo sąvoka laba 
neaiški. Panašumu einant 
iš Vilnijos galima sudaryt: 
tokį kantoną, kad Vilnija 
vien vardu beprigulčtų Lie
tuvai. Toliau, Vilniaus kraš
tas, išeina, turėtų savo ats
kirą kariuomenę. Toji ka
riuomene nebūtų lietuviška, 
nes priskiriant visą Vilniaus 
guberniją prie Vilniaus 
kantono teišskyrus lietuviš
kus Alytaus bei Trakų aps- 
kričius, tame kantone lietu
viai beliktų mažumoj. Toj i 
kariuomenė greičiausia at
rodyti} lenkiška, nes didelis 
kareivių skaičius būtų len
kiškai kalbąs, komanda bū
tų lenkų kalba, dauguma va
dų, būtų lenkai. Kadangi 
iš likusios Lietuvos kariuo-

•v

t 

iŠ 
seiMs būtų taip pat ne lie
tuviškas. Ypač pradžioj, M 
gudai mažai tesusiprato, ga
lėtų jame vadovaujančios 
tūta paimti lenkai Tas 
seimas spręstų visus kanto
no reikalus, išėmus gal pa
ėjus pagrindinius, Pirma
sis toks seimas turėtų ir pa
čių sutartį su lenkais patvir
tinti. Suprantamas dalykas, 
kad Vilnijoj to seimą būtų 
vedama kita tvarka, negu 
visos Lieftivos seimo ir nė- 
momet galų gale Lietuvoj 
vienybės nebūtų.

I **. £
Palikus .visus mokyklų 

reikalus spręsti pačiam Vil
niaus seimui, lenkinimo po- 
itika Vilnijoj per mokyk

las nesustotų. Gagi Vilniuj 
lenkiškas univeršitas pasi
liktų.

Taigi lietuviams sostinėje 
Vilniuje negalima būtų sma
giai jaustis. Ir kų Vilniuje 
lietuviai teturėtų. Tik mi
nisterijas. Tai būtų, anot 
kai . kurių pasakymo, padė
tis, kad ne Vilnija būti} prie 
Lietuvos prijungta, bet Lie
tuva prie Vilnijos. Juo la
biau, kad pati lenkų kalba 
turėtų būti visoj Lietuvoj o- 
ficialinė kalba. 'Tai-gi Hy- 
mansas neišriša, Vilniaus 
klausimo taip, kaip mes no
rėtume. Mūsų noras — tu
rėti Vilnių ne žodžiu. įr^.raš- 
tu, ket tikra mūsų gyveni
mo, mūsii valstybės sostine.

Dar blogiau stovi dalykai 
santykių su Lenkais. Hy- 
mansas su Ta,tiėi. Sąjungai 
norėtų,- kad mes padalytu
mėm konfederacijų su len
kais. Būtent, užsienių poli
tikų vestų Taryba iš lygaus 
abiejų valstybių atstovi} 
skaičiaus. Žodžiuose atro
do, kad Lietuva turėtų lygų 
balsų toj Taryboj su Len- 

' kais, bet iš tikrųjų būtų ki
taip. Tarybos atstovai būtų 
renkami .nuo parlamento 
frakcijų. Lenkai, sakysime 
išrinktų savo parlamente 5 
lenkus, o" lietusiai savo par
lamente negalėtų išrinkti 5 
lietuvių, nes renkama būtų 
nuo didesnių frakcijų. Ka
dangi lenkų frakcija, paly
ginti, galės Lietuvos seime 
būti nemaža, tai iš 5 atstovų 
galės būti vienas lenkas ir 
daugiausia 4 lietuviai. To
liau, kadangi Lietuvos len
kai eina kartu su Lenkijos 
lenkais, tad Taryboj galės 
susidaryti 6 lehkai ir 4 lie
tuviai. Pirmutiniai šeši v|is- 
kų nuspręs ir lietuviai nebe
galės vesti savo užsienio po
litikos. Panašiai galėtų bū
ti ir su Karo ir Ekonomine 
Tarybomis. Pagalios kadan- 
gt Lietuvos keliai ir upės tu
rėti} būti atviri-lenkams, ka
dangi greičiausia būtų viena 
abiejose valstybėse valiuta, 
tad Lietuva greičiau atrody-

I
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nėra linkusi susidėti su Len
kais. Lietuva daugiau links
ta prie valstybių gulinčių 
prie Baltijos jūrių. Tokiu 
būdu visa ta Hymanso pro

✓ 1. B. MUOPĮISBI- 
MNmĮI. .

CAMBRIDGE, MASS.
, LD0. 8-to* kp. minorini* «u*lr!niL 
mąs Įvyks utumlnke^ gruod 13 <3. ė. tt/' 

\ bninytlnėj svetainėj 7:80 yal. vakari, 
1 Visi nariai *inalonėslte ateiti paskirtu 

laiku. Turime' daui svarbią 
Apkalbėti. Nepamirškite atalvegtl - j 
susirinkimą ir.naują ntfrlą, .

' Kviečia Vdldvhli,

, v. . Į.' T- -

v po rtvoliucijoi.

: Mūsų gražusis miestas apaugęs 
įvairiausiais medeliais tapo nekai- 
po didžiausioji karės suriaikytasj 
kur tik pažvelgsi, ten baisiausi re
giniai atrodo. Medžių »’U Šimto : 

; gal rasi vien$ sveiką, b Mąip visus 
gultos nulaužytos guli ant gatvių. 
Telegrafų stulpai hemažko visi 
išvartyti, vielos nutraukytos apį- 
gatvių drykso, Vietos laikraščiai 
sako/ kad dar niekuomet taip ne
buvo. Daug žmonių taįjo sužeis
ta ir keletas arklių užmušta, įr iš- 
tieių šiandien žiūrint į AVorceste- 
rį, tai atrodo kaip po revoliuci
jos. Gatvėkariai ne dsur gali ei
ti ; lempos .kur ne-kur šviečia, mo
kyklos buvo uždarytos per 3 die
nas. Nuostolių pacLryta už mili
jonus dolerių., Ir kokia priežas
tis tos visos Baisios tragedijos? 
U-gi kaip pradėjo lapkričio 26" d. 
lyti ir ledinti, tai lijo per keturias 
paras ir toldu.būdu ledais apaugo 
medžių Šakos ir vielos ir toji ledų 
sunkenybė tą visą tragediją pada
rė. s ■

Miestas ragina imtis visiems 
kuom kas3gali/: kas su kirviu, kas 
su pjūklu ir nuvalyti gatves, kad 
būtų galima .praeiti ir su karais 
važinėti. f

•<

dalies Vilnietis apskr,) jekto dalis yra visiškai prie- 
TLsti.. ------ a — t‘_ lietuvių norams. Lie-

tuvįai negali įsižadėti savo 
numylėtos ir taip brangiai 
iškovotos nepriklausomybės. 

Trečiosios dalies išrišimas 
taip pat neina ir negali eiti 
mūsų naudai/ jau. sekant., 
pirmųjų dalį, ^Želigovskis 
tik tiek teiskraustomas, kiek į 
jo kariuomenės yra kilusios 
•iš Lenkijos. Tvarkai palai
kyti ir rinkimus į Vilniaus 
seimų pravedant viešumos 
tvarkos daboti sudaroma bū
tų vietinė milicija. Lietu
viai su’savo kariuomene ne
būtų įsileidžiami. Tai-gi iš 
tikrųjų Vilnijoj mažas skir
tumas teįvyktų. Lenkai kaip 
buvę taip ir pasiliktų valdys 
tojais. -

Toksai trumpais bruožais 
ėmus atrodo pono Hymanso 
ir Tautų Sąjungos pasiūly
mas. Nors jis atmesti Lie
tuvai yra nepatogu, nors jį 
atmetus ilgam gal dar Vil
niaus klausimo ir kaimyni
nių santykių u su Lenkais 
klausimas paliktų neišriš
tas, bet ir jo. priimti tokio, 
kaip jis dabar surašytas, ne
norint'sa vo nepriklausomy
bės išsižadėti nėra galimy
bės. Reikia turėti vilties, 
ka*d mūsų Vyriausybė ir y- 
pač Seimas, kovojęs iki šiol 
už Lietuvos nepriklausomy
bę, neras galimu priimti mū
sų ilgo darbo vaisius naiki
nantį projektą.

'r . . •* ■

didžiuma gal ir šiuom laiku. Tai
gi visi kiek kas išgalime ir remkį- 
me.

Susirinkimo vedėjas gerb. kun. 
J. J. Jakaitis pavadino dalyvius' 
Brydžjų kaimo džiovintomis vyš
niomis, idant visi uoliai dirbtų šia
me vajuje. *

; Mokytoja JuzS Leonaitč išdavė 
raportą iš buvusio Federacijos N. 
A, apskričio suvažiavimo. Rapor
tas su užgyrimū priimtas;

’ Reporteris^

t

Reporteris,

Ašvilis.
1921 m. XI.—5 d.
Bėrimas, Vokietija.

TRYS BROLELIAI. 

Augo trys broleliai, 
Kaip girios medeliai, 
Kol nepašaukė karužin, 
Svetimon žemelėn. 
Kai karužin vežė, 
Vežiman sodino — 
Verkė senas tėvuželis 
Gailioms ašarėlėms. 
Verkė tėvuželis 
Mylimų sūnelių, 
Kad nebus jam: užvadėlės 
Baltoj senistėlėj. 
Kai vežiman sėdę, 
Keleliu važiavo — 
Verkė jaunos mergužėlės, 
Kaip rasos rasojo... 
Verkė mergužėlėj 
Patogių bernelių;
Kad nebus kas jas linksmi- 
Dainele ramina, 
Ne tik tėvuželis. 
Ne tik mergužėlės 
Gailiai žvengė juodbėrėliai 
Stonelėj palikę.
Žvengė juodbėrėliai^ 
Kad nebus kas abrakėliu 
Kas rytelį šeria.

Liudas Gira.'

[na,

CLEVELAND, OHIO.

Pliovotojams.

“Dirva” num. 47 mane išpra- 
vardžiavo,iškolio  jo taip, kaip 
šlykščiąburnis piemuo tegalėtų pa
daryti. Vadina mane šešku, tur
būt rašytojas yra Vanago gimi
naitis. Laisvamaniams, tikintiems, 
kad žmogus yra beždžionės ainis, 
gal ir nedidelis daiktas žmogų va
dinti dargi ’ laikraštyje žvėries 
vardu. Dalykas einasi apie plaka
tų dalinimą prie bažnyčios. Lais- 
vamaniaįturi žinoti, jog bažnyčia 
yra katalikų. Ir jie' turėti) žinoti, 

.kad apie bažnyčią ne vieta jiem.' 
T.skleisti ne savo “pšvietos,” nei 

savo biznio garsinti. Platinkite 
savo “apšvietą” tarp savųjų, o 
katalikų visuomenės švietimu rū
pinasi katalikų veikėjai ir jų tal
kos neprašo. Mes katalikai prie 
jūsų nelendame, tai turėkite tiek 
gėdos ir supratimo, kad nepridera 
lįsti prie mūsų žmonių dargi prie, 
bažnyčios. x

Dabar apie mano siūlomą šim
tinę. “Dirvoj” rašoma: “Tai-gi. 
šeškuti, tu siūlai ‘Artojui’ $100 
jei kas nurodys kad tu norėjai ma
ne sukruvinti... Bet aš nemanau 
kad ‘Artojas’ (ir Liet. Apšvietos 
Draugystė) priimtų peštuko šeš
ko judošiškus pinigus: tai būtų 
per žemas dalykas priimti Uuo to
kio begėdžio pinigus... ”

Čia skaitytojai matote gražių 
laisvamaniškų žiedų ir teip-gi 
keistą supratimą apie pasiūlymą 
šimtinės. Jei “peštuko šeško ju- 
došiškus pinigus” priimti “peže- 
mas dalykas,” tai laimėkite ją dėl 
kitos priežasties. Jei ją laimėsite, 
tai prieš visos Amerikos lietuvius 
mane pažeminsite, o savb pusėj 
teisybę parodysite.

J. šeštokas.

/. . ”—I
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Ręikalauja 900 darbininkų.,

Šiomis dienomis yra priimami 
darbininkai į Novy York Centrai 
kari} dirbtuves West Albany, N. 
Y, Ikf 10 d, sausio 1922 priims 
900 dai’bįninkij, o po pirmos die
nok sausio bus pilnas štabas priim
tas ir dirbs iki 700Q darbininkų 
pilną laiką. Vietiniai lietuviai jau 
senai difba ir mažai tenukentėjo 
nuo bedarbės. Dauguma iš jų vi* 
są vasjprą dirbo ir užmokestį po 
senovės turėjo. Į Albany jau žmo
nės pradėjo gerokai riiikties iš ar
timesnių apielinkinių ir gerai da
ro., .nes didesniame mieste grei
čiau galima surasti sau tinkamu 
darbą. Būtų gerai kad atvyktą 
lietuviškas daktaras, baigęs Ame
rikoje hiokslą. Yra aptiekoriUs, 
labai gerai .gyvuoja. Taip-pat y- 
ra. dar ir kitlT’pramonininkų, mė
sos krautuve gerai gyvuoja; būtų 
dar vieta ir dėl kitoš, dabar lenkai 
naudojasi. Yra smuklininkas, tu
ri gerą uždarbį ir širdingai pa
tarnauja už pinigus.

' LAWENCE, MASS.
LD& W kuopos

ftias IvyKs nriTėlioj, 11 d. gruod., po su
mai, salėję prie bąžnyClOH. Kviečiamo 
visus narius ateiti, Tąlp-gl ūtslveakl- 

I te naujų narių.
: . Wyb(t,

LDS. 37 kp. mėnesinis" Bjmlrliiklnms 
Įvyks nedėlioj, ,11 di, gruod. paprastoj 
vietoj, Kviečiame visus narius būti* 
r»ai ateiti, nes turima, svarbių reika
lų, Talp-gl atslvesklte^aujų narių.

V HARRISON, N. J.
LDS. 15-os kuopos Susirinkimas bus 

11 d, gruod., 7:80 vtil. vąk. Visi nariai 
malonėkite pribūti paskirtu laiku, nėą 
turim daug Svarbių reikalų . aptarti. 
Atslveskit ir naujų narių.

Valdyba.

GEEEW1ELD, MASS.
LDS. 79 kp. mėnesinis Susirinkimas 

Įvyks nedėlioj, 11 d. gtuod. 2 vai. po 
piety 4 Lnurel Street. . Kviečiame 
visus narius ateiti. Taip-gi atsivy
kite naujų narių.

JERSEY CIT?, N. J.
LDS. 76 kp. mėnesinis susirinkimas 

Įvyks nedalioj, 11 d. gruodžio. Visi na
riai malonSklte pribūti paskirtu lai
ku, nes turime daug svarbių reikalų 
aptarti, AtsivesklM ir naujų narių.

Valdyba.

R. R.
Jei ne 

panašiam 
tikslui darbininkai«kviečianii, taii 1
maloni naujiena.

Redakcijos prierašas, 
streikui sulaužyti ar

o-
MILWAUKEJ3, WIS.

Čionai buvo parengus Šv. Gab
rieliaus parapija balių subatoj, 
19 d. lapkričio. Labai puikus bu
vo ir parapijai liko daugiau? kaip' 
$1^0.00 pelno. Tai-gi linksma ir 
malonu, kad mūsų parapijos ko
mitetai labai gerai darbuojas. Ir 
mūsų R. K. Dailės Ratelis gerai 
darbuojas. Turėjo ‘puikų teatrė- 
lį 20 d. lapkričio? Vaidino “Kat
riutės Gintarai” Puikiai atloše. 
Visa publikų negalėjo atsidžiaugti 
iš savo'puikių lošėjų' Pelno pa
barė suviršum $60 deL parpi jos 
baudos.. Šiuosmet nedarbas ir 
’eibnai, bet mūsų, mieste lietuviai 
gyvuoja, j Taip-gi ir su L. L. P. 
Bonais čionai gerai stovi. Savo 
kvotų su viršum išpardavė jau se: 
nąj.

V. Parapijonas.

SVARBUS PRANEŠIMAS
> t

Naujos Anglijos parapijoms ir 
ir idėjinių organizacijų 

apskričiams. .

X

ALBANY, N. Y.
LDS. 67 kp. fiėneslnls susirinkimas 

Įvyks nedėlioj, 11 d. gruodžio,, tuojaūs 
po 5v. Mišių šv.( .Turkio parapijos sve
tainėje. Visi nariai malonėkite pri
būti paskirtu laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Atsiveskite 
Ir naujų narių.

VažižySa.

HARTIfOrfD, CONN.
LDS. G kp. mėnesinis suslrlnkimtis 

Įvyks nedėlioj, 11 d. gruod., tuojiiŲs 
po sumos Bažnytinėje salėje, 41 
Capltol Avė. Kviečiame visus narius 
ateiti. Talp-gl yts Įves kitę naujų na
rtų.

M Valdyba.

BROOKLYN, N. Y.
L. D. S. 12 kp. susirinkimu bus 

Siuodžlftri2' d., 1921 m.,. 7:30 vai. vak., 
Karalienės Aniohj parapijos svetainė
je.

Kviečia Valdybą.

NORAVOOD, MASS.
LDS. 3 kp. mėnesinis susirinkimas 

Įvyks ii d. gruodžiu tudflaus po sumai, 
bažhytinėj svetainėj. Visi harial ma
lonėkite pribūti paskirtu talku, ne? tu
rime daug svarbių reikalų aptarti. At
siveskite ir naujų narių.

Valdyba.

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks 14 d. gruodžio, 8:00 vai. vakare 
paprastoj vietoj,. Visi nariai,malonė
site, nors po vieną naują juirĮ atsives
ti dėl prisitašomo'. Mūsų priedermė y- 
ra šią kuopą padaryti skaitlingiausią 
iš visų LDS. Kuopų.

Kviečia Valdyba.

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 13-tos kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks utarninke, 13 d. gfuod., 
7:30 vai. vakare, bažnytinėje salėje. 
Visi nariai ir narės malonėkite pribū
ti paskirtu laiku. Taip-gi atsiveskite 
ir naujų narių. t

Kviečia Valdyba.
t

Lietuvių R. K Federacijos 
Naujos Anglijos apskričio laiky
tame suvažiavime spalio 30 d.< 
1921, So. Boston, Mass., nutarta 

< sušaukti parapijų ir apskričių ats
tovų suvažiavimą, kad sutvarky
ti vasaros gegužines ir išvažiavi
mus. Tankiai įvyksta pas mus ne
susipratimai rengiant išvažiavi
mus. Vieni nori rengti išvažiavi
mą tą pačią dieną ir kiti arba ap. 
skritįs ar parapija surengia išva
žiavimą. vieną dieną. Tai užtad 
neturi geru pasekmių. ■ Yra šau
kiamas. Šis suvažiavimas kad ga
lėtume • pilnai sutvarkyti vasaros 
išvažiavimus. Suvažiavimas . į- 
vyks gruodžio 18 d., 1921, 1-mą 
Vai. po pietų LDS. name, $66 Wi 
Broadway, So. Ęoston,M ass. Tai
gi gerb. parapijos ir apskričiai, 
malonėkite . atsiųsti atstovus at 
valdy narius į šį suvažiavimą. Ga
lėsime daug ką gero nutarti kas* 
•link vasaros išvažiavintų, kad 
paskui nereikėtų vaidytis už die
nas. '

•Rietuvių R. K. Fed% N* A. Aps
kričio valdyba: •

Pirm.'V. J, Kudirka, 
Rašt. M. M. Kamandulis.

— * l

-TRENTON, N. J.
LDS. 14-tos kuopoj mėnesiais susi

rinkimas Įvyks pėtnyčloj, 9 d. gruo
džio, 8:00 vai. vakare, šv. Jurgio Sve
tainėje, 180 New Verk Avė. Vist na
riai yra kviečia/nt atsilankyti, nes tu
rime daug dalyką aptarti.

I Kviečia Valdyba.

(HRARDVILLE, PA.
, LDS, IK5 kuopos mėnesinis sustriūki-* 
mas įvyks 12 ’d. gruodžio,- panedėly, T 

jgak vakare,,,bažnytinėj svetainėj. _yl* 
si nariui malonėsite pribūti paskirtu 
laiku, nes turime daug svarbių, reika
lą apkalbėti flel įnusų pačią labo. Vi
si nąriai umionėsite nors po vieiią nau
ją narį atsiveri! Ūel prlslrnSymo. Mū
są priedermė yra 8|ą kuopą padaryti 
skiUtiinglūushi iš vhą LDS. kuopą, v 

Kviečia VaUlįfaa,

SENBĖMONOLOGAS.

Nuolatos meljžiu pnk Dievą, 
Kad ir man suteiktų Jievą, 
Ar Brigytą, ar Barbinu 
Ir suvestų mus j porą * 
Bet.(. manę seno, sauso, 

. Noi pats Dievas, neišklauso. 
Nei* ko melsli jau to labo, 
teik reik rengtis Mrtyn grabo. .

J. V Ko va*.

WORCESTER, MASS.

Federacijos ir . Tautos Fondo 
skyriai kartu laikė mėnesini susi
rinkimą 23 d. lapkričio.

Šiame susirinkime b\ivo prisi
rengimas prie kultūros vajaus. Į 
Federaciją ir Tautos Fpndą yra 
atstovai iš visų katalikiškų drau
gijų. Beje, pas mus yra irčiau* 
dinių dr-jų, tai kaipo tokios ne
mato reikalo prigulėti prie Katali
ku Vienybės, bet mažai juos kas 
paiso.

Tautos Fondas užkvietė visas 
clr-jas į pagelbą šiame vajuje it 
prašė dar daugiau atstovų. Dr* 
jos prašymą mielai priėmė ir at
siuntė dar po keletą atstovų.

T. F. pirm. kun. J. J. # Jakaitis 
ragino .Visus uoliai dirbti, idant 
pasekmės būtų geros; jau jei ne
pralenkti, tai bent neatsilikti nuo 
kitų. Tiesa laikai yra neperge
riausi ir nevisi gali remti.gerus 
ir naudingus darbus, bet kurie ne
gali, tai tiems yra afjeistinn, Bet

manso pasiūlymo dalis lietu- vargiai jais į dangaus'Malu

* '.
« - *

I
iš viso

X
1

ją. Ir vėl sakau jums: Lengviau 
yra kupranugariui išlysti pe^ada- 
tos ausj, nekaip turtingam įeiti į 
dangaus karaliją.

viams atrodo ypačiai nepri
imtina.

Pagalios Lietuva
.t

menės dalys Vilniuj negalė- P*™ia> ™gu

/■ 4

l
7c

• \ <’ ' *>• V'

■ -

■

tų stovėti, fad Vilniuje, Lie
tuvos sostinėje tebūtų .viena 
lenkų kariuomene, kulių, tie* 
sa, tiuūtiji Lietuvos iždas iš* 
laikyti.

Nelietuviško Vilniaus kan
tono (primename, kad. jis 
susidėtų, iš Vilniaus, Šven
čionių, '' Lydos, Ašmenos) 
Dysnos ii* Vileikos ąpskri- 
čiį. iŠ kurių "daug lietuvių 
tik Švenčionių ir Lydos’į ir

tiepriklausonia valstybe.' Ir 
aplamai, kur gali būti lygy
bės pagrindais daroma kokia 
iiors sąjunga, jei jungiasi 
nelygūs. Lenkija Įdek kartų 
didesnė, negu Lietuva, vi
suomet turės sprendžiamos 
reiksinės. Taigi šitoji Hy-

♦ GERI VAIKAI.

.— Kai uždirbsiu šiek tieji aukso, 
Tarnaudama saviems, 
Žyniią dalį savo turto 
Paskirsiu bėdulėms.

— Aš gi norit! j^ūt dailydėr 
Iš medžių , genėtų
Pastatyšiu puikų namą 
Vaikeliams elgetų.

— Kuogreičiausia Šeiinininke 
As norėčiau tapti, 
Kad visiems išalkūsiėmš 
Galec’ dYtoną kepti.

/— Mokytojas ašen būsiu, 
Mokyklą man duokit, 
Nes tamsuolius vąrgdienėKus 
Skaityt noriu mokyt.

«

KJėzus gi tarė savo mokiniams: 
*‘Iš tiesų "sakau jums, jog turtin-

*

*> ; /■ . i *
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■'L. V. S. KUOPŲ SUSI.
RINKIMAI.

Gruodžio menesyje įvyks 
kuopų . metiniai susirinki* 
mai, ^kuriuose Bus renkama 

; nauja 1922 mietams valdyba. 
Tuose susirinkimuose apart 
valdybos rinkimo bus svars- 
toma ir kiti svarbūs kuopos 
ir visos organizacijos reika
lai. Tai-gi visų nųrių prie
dermė tuose* suisrinkimuose 
dalyvauti, kad išrinkus 

. darbščių valdybų ir kad pa
darius kodaugiausia gerų ir 
naudingų nutarimų organi
zacijos labui ir jų išpildys 
nuii išrinkus tinkamus na
rius,’ kurie nori ir gali pa
sidarbuoti.
' Šiandiena, kurios kuopos 
snaudžia/ tai galima' sakyti 
vien tik dėlto, kad kuopos 
vajdyboje yra netinkami ap
sileidę nariai. •'

Begalo liūdna, kad tokie 
nariai užima vieias ir nieko 
neveikia. f

Centras yra gavęs iš kele- 
tos. kuopų narių laiškus nu- 
siskundžiant, kad kuopa jau 
per kelius mėnesius susirin
kimų nelaiko. Nariai nega
li užsimokėti reguleriai nė 
mėnesinių.

Taigi tos kuopos kurios 
nelaiko reguleriai susirinki
mų bus renkorduojamos ir 
būsiančiame LDS. Seime tu
rėsime pakelti klausimų dė
lei tų kuopų apsileidimo.

Nelaikymas reguleriai mė
nesinių susirinkimų slopina 
narių dvasių ir silpnina or
ganizacijų ir ilgiau toleruo
ti negalime.

Čia kalbu ne tuščiais žo
džiais, bet iš prityrimo.^ Vi
sos tos kuopos, kurios nelai
ko reguleriai susirinkimų y- 
ra silpnutės ir nieko nepajė
gia padaryti. Nemažai to
kių kuopų jau mirė.

Labai didelę klaidų nariai 
daro matydami valdybos 
apsileidimų neversdami jos 

Tad metiniuose susirinki
muose nariai turi dalyvauti 
skaitlingai, kad būtų iš, ko 
išrinkti gerų valdybų.

Iš antros puses gauname 
. dar daugiau laiškų nusi- 
skundžiant, kad nariai ne
lanko susirinkimų, ir kad la
bai dažnai valdybai vienai 
arba su keletą narių prisei- 
na atlaikyti mėnesinius su
sirinkimus.

Yra ir tokių atsitikimų, 
kad kuopoje narių randasi 
20 ar kiek daugiau, o nėra iš 
ko valdybos rinkti. Vienas 
narys visa valdyba.
' Ar-gi tai galima dasileisti 

to, kad kuopoje iš 20 narių 
negalima išrinkti valdybos 
ir visų darbų Sukrauti ant 
vieno nario pečių.-

■ Broliai ir sesės, darbinin
kai,. nors sykį ant visados 
nusikratykime nuo nelemto 
nerangumo ir pradėkime 
darbų su nauja energija-jei
gu mes norime atsiekti savo 
tikslų ir pasiliuosuoti iš šių 
diemi ekonominės vergijos.

i Centre Rastine. 
. - • /

t

me, jog ”musų-reikalais niekas 
nėsurupins, patys turime rū
pintis. Tad į darbų, visi. L. 
D. & yra tvirtovė prieš kapi
talistus, bolševikui ir kitokius 
darbininkų priedus. Visi dar
bininkai ir darbininkės į K 
d. a . • ■ _ r < '
: ^Reikale kreiptis adresu

; Jonas Abromaitis
Box 148, Šilv^r Creek, Pa

* PRANEŠIMAS.

Visų LDS. Conn. apskričio kuopų

Malonūs LDS. Conn. apskričio 
kp. drąugdi ir drauges. Štai, ir 
vėl mums artinasi nepaprastas 
darbas atlikti ir vėl mes turim 
gerai panaudot savo mintis ir pa* 
leist prie darbo, idant ko tokio 
naudingo bei nepaprasta galėtu
me nuveikt dėl mūsų apskričio ir 
abelnai dėl brangios LDS1. organi
zacijos.

Tai yra baigiantis 1921 metam, 
turime rengtis prie 1022 metų, me
tinio LDS. Conn. ’ apskričo 12-to 
suvažiavimo, kuris turės įvyks 15 
d. sausio, 1922 metais, Bridgeport,- 
Conn. Būtų geistina ir patartina, 
kad kiekviena LDS. Conn.apskri- 
čio kp. nepasiliktų ir dalyvauti} 
viršminėtamę suvažiavime, kad 
kiekviena kuopa pasistengt pri
siusi skaitlingai delegatų su nau
dingais sumanymais bei įnešimais 
ir pasistengtų, kad visi geri įne
šimai būtų gyveniman vykdomi.

Antra, tai. bus metinis suvažia- g
virnas, kur reiks išsirinkti nauja 
apskričio valdyba sekantiems mie
tams. Kai delegatų daugiau, tai 
ir rinkiniai lengvesni. O išrinkus 
naują valdybą' tankiai pasitaiko, 
kad būna energija gyvesnė ir dar
buotė pasekmingesnė.

Taip-gi patartina visi} kuopų 
raštininkam LDS. Conn. apskri
čio, įduot kp. raportus iš praėju
sio pusmečio. Raportai gal būt 
priduoti per delegatus, arba ku
rios kp. nesiųstų delegatų, tąi lai 
pasiunčia raštu vėliaus nurodytu 
antrašu. Tad valio, visi sukrus
kim prie darbo, nes kaip girdėt iš 
Bridgeporto padangės, tai jie 
smarkiai rengias prie suvažiavi
mo, deda visas pastangas kad tik 
žingsnį pažengt toliau liž kitus ir 
kartu užganėdint delegatus.

Rašt. B. Mičiunienė.
/'----- ----------

OHIO IR MICH. APSKRIČIO 
REIKALAI.

e • ■ , .

KALVARIJA.

Pirmosiomis lapkričio dieno
mis labai daug prisnigo, ir da
bar jau visur gerai galima va
žiuoti su rogėmių. Šiek-tiek 
padaugėjo ir vandens, dabar 
jau nebebus toksai žmonėms di
dėlis vargas <u vandeniu, taip 
pat ir su malūnais, Pas mus 
visai mažai tėra malūnų ant 
-didelio vandens, kuriuo galėtų 
visad malti. Šimet žmones į- 
vargc^ Su malūnais reikėdavo 
labai toli važiuoti į malūnų Ūr 
dar tuojuegaudavo susimalti, 
reikėdavo dažnai važiuoti, po 
keletu sykių kol susimalsi, ir 
už sumalimų reikėdavo mokėti 
labai ailgštų’kainų.

Randasi daug amerikantų 
vieni pargrįžę džiaugiasi, kad 
tėvynė atgavo Laisvę ir sau ra
miai gyena, perka ukes ir tai
kos s.ulyg savo išgalės gyventi 
Lietuvoje, bet daug yrą tokių, 
kuriems visai nepatinku Lietu
vą, keikia Lietuvos valdžia už 
ta, kad neleidžia įsteigti “že
miškojo rojaus.” Bet tokie ne
randa tarp vietos žmonių pri- 
tarancių įy tur nutilti. Mat mu
sų liaudis pažįsta “žemiškąjį 
rojų”, žino,kad ten reikia ba
du mirti, i....

šiuo tarpu labai pakilo kai
nos linu, šiemenų, kiaušinių, 

ibet gyvuoliai labai atpigo, Ūki
ninkai’nežino kur dėti galvi
jus. Mat valdžia' neišleidžia 
per sienų į svetimus kraštus. 
Grudai ir-gi nebrangūs.

y. žiogas-

Sunkesnį blogesnė mėsa yra.- « 
jautiena ir kiauliena, ypač 
tinka visokie kilbasiukai, f»an-. 
kfortai ir t. p. Virta mėsa ya •" 
sveikiau, negu kepta. J,,

'Tad užlaikykite pasninkus, J 
mažinkite savo mėsos porciją#, 
vietoj mėsos daugiau vartokite 
augmieninių valgių, o. busite 
^veikesni ir pigiau atseis pra
gyventi. . ‘ . į

. ...... • .. I1'^1---r.

šsaimtcMaU’ nanoKios.
* JOS STEBUKLAI.

Apie Šita atsitikima neatbu- '^ 
tinai ldekvienas lietuvys bei 
lietuvės privalo žinoti Slaptos 
Diplomatijos ^Stebuklus. . Apie 
tai labui daug aprašu laMi-* 
tis “PERKŪNAS”,

Todęl visi kas gyvas, parsi- 
kviesMte “Perkūnų“, o daug" 
rasite dėl sav^s naudos. Per-

PAVEKSP PAŽIŪRA.
B46 J.V.ęotAa —: 

DfPvYRSI.
Ilgua pįiukus kurs nešioja, 
Kurs kalbėdama daūg nioauoja ; 
Ktiris Įnikti gjrai moka, , 
Ir ant puotų dąugel Šoka.

'Į i-ii Ti iį.

- Mokytojas.
Kuris kitų skriausti Žino; 

•**Wevų esant uepgžbri;
Mta (pavardes nepAraso t

: Kurs paa kitus mantos prašo.
„■■i.i h, n X *

I*

1
nei grabų dirbti, tai laidoja be 
grabų ir pė keletą šimtu 
non .duobėm ^Mbiy* visoj Ru
sijoj nepamatysi maisto nei 
trupinio ant gatvės, rfei vieno 
■kaulo ant mėšlyno, viskį, suma
la ir suvalgo ' žmonės. Labai 
dažnai man teko matyti žmo
nes valgant bulbių lupinas, gi
les; silkių galvas ir karins. Dūo 
nų valgo su visokiomis žolėm, 
liepos žievėm ir kų kas gali 
rasti. Dabar Rusijoj gali gy
venti vagys ir spekuliantai, t. 
y. kupolai, bo vieni vagia, o an
trieji vogtų pardavinėja. Gy
venimas labai blogas nės fabri
kai stovi, nedirba. Gelžkeliai 
žiema taipgi stovės, bo nebėra 
nei malkų nei anglių. Viskas 
tai pasidarė dėlto, kad prie val
džios stovi visi razbaininkai 
vagys ir žydai (Komunistai)

Geri žmonės valios netari ir 
su jais nenori dirbti. Visi komu 
ristai nepripažįsta Dievo; baž
nyčias ir cerkves kasavoja 
(naikina) ir žmonėms pasako
ja, kad jie patys esu dievai, 
i Tai turbūt juos Dievas ir ke
roja (baudžia,) o su jais ir vi
sus. Šių vasarų niekas neišau
go 14 gubernijų vidurinėj Ru
sijoj ir dabar didelis badas. 
Saule sudžiovino iie tik javus, 
bet ir žoles.

Brolis Kazimeps dar pasili
ko Rusijoj, bo jam neleidžia 
važiuoti, nes jis tarnųuja ka
riuomenėje ir užima vietų pul
ko kasieriaus (kaznarei). Jam 
kaip duonų,taip rubus duoda 
valdžia, tai gyvent gali neblo
gai. Jo adresas toks: D. B. P. 
2-ja baterėja lleckago art. 'di
vizioną 1-oi Otgelnoi Čatinckoi 
Streikovai brigady Kazimeru 
Kazimirovieu Beganskomu.

Dar reikia padėti ž!odį “Ru- 
ssia.” Raidės “D.B. P.” reiš
kia: Daine Voslognaja Respu
blika, t. y. kad jis randasi to
kioj “respublikoj” kuri atsis
kyrusi nuo Rusijos. .*Tei nori 
daugiai žinoti, tai klausk.

Nuo laukų jau viską miėmėm 
rugienas - aparėm ir laukiame 
žiemos.

■ t-

; OUDBŲ0.
Kas apgauti kitą moka;
Kurs prie valgio pirmas šoka, 
Kurs kiženius kitiems kraustė;; 
Kurs—toOrs kaltas, netturausta. •

GARSUS.
Kurs kalėjime sėdėjo, 
Kurs pas vištas vis tupėjo. 
Kurs nelaiku mirtį gavo, 
Kad atsiimti kaltę savo.

GERAS.
Tas tik geni pavadintas. 
Kuris karste paguldytas; 
Dar jau blogo jis nedaro... 
Vienok žemėn jįjį vaTo.

MANDAGUS.
Kurs su nieku nesusema; 
Arba, viens tik vienui visur eina 
Ir su niekuom. nedraugana, 
Tas “mandagus” vardą gauna.

i .11 ............ I II —

DRĄSUS.
Kurs per veidą kitam kirto, 
Kad iš smūgio ans parvirto, 
Užtad drąsiu jį vadina, 
Mat jis tvoti paskubino.

SVEIKATOS UlYKAI,
... r-.'-'. fe

PASNINKAS
Šiai kų, Dr. Landžius sako,

apie plsriųkų sveikatos Mgs- 
riiuit

"Advento laikuyra keletas 
dienų įkĮsbinM ČAsninkas 
yra prisilaikymas nuo mėsos. 
Pasninkautojai. netik užlaiko 
lūažnyčios'įsakymį bet padaro 
naudų savo sveikatai. Ameri
kos gyventojai ir lietaviaiJa- 
bai daug mėsos vartojat Dau
giau, negu sveika, daugiau ne
gu reikia sveikatai. Sunkaus 
darbo darbininkams gerai mė
siški valgiai, bet kaikurie turi 
papratimų’ mėsų valgyti net 

< .trįs kartas, dienoj. Toj<s mė- 
saėdis galų gale turi pakirsti 
savo sveikatų.

Yra patirta, kad nei kokį ki
tų valgį valgant žmogus neta
ri tokio, palinkima persivalgy
ti, kaip valgant mėsiškus val
gius. Mėsa nelyginant svaiga- 
)las. 'Tyro vandens žmogus ne
geria per daug. Bet alaus ir 
kitų svaigalų žmonės geria, nu
sigeria, persigeria. Lygiai taip 
yra sif maistu. Daržovinių, ja
vinių, pieniškų maistų žmonės 
nepersivalgo, mėsiškų dažnai 

. persivalgo.*
Mėsa netinka ypač sėdinčio 

darbo darbininkams.
Daug mėsos valgytojai ap

sunkina visus savo organus, y- 
pač inkstus? Pagadina orga
nus ant visados ir palengvina 
įsigalėti įvairioms ligoms. Per 
didėlis mėsos vartojimas arti
na liga vadinamų arteria scle- 
rosis ir teipgi artina be laiko 
senatvę

Yra daktarų vartojamas ins
trumentas vadinamas sphyg- 
ĮiiogToph, su. juo mieruojamas 
■kraujo spaudimas. Daktarų 
yra susekta, kad normalio žmo
gaus , kraujo spaudimas yra 
■120 milimetrų. O pas mėsaė- 
džius tas spaudimas siekia iki 
'200 milimetru. Per didelis mė
sos vartojimas gimdo gilų gal
vos skaudėjimų, strėnų gėlimų, 
varo dažnai Šlapintis.

Sveikiausia mėsa yra paukš
tiena (vištiena, žąsiena, antie
na ir tt„ aviena ir veršiena. 
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kūnuvdel gelzkelo tikėtas 15d.

366 Broadway, Boston 27 Masti., .
--

“VANAGO” TfiVAS 
ČAKLIUVG Į PIRTĮ. -------

“Vanago’ * Tėvas buvo Chi- 
cagoje (ant Bridgeporto) pa- 
kluvęs į Garsiąją Sveikatos J
Pirtį. Apie jo gydymą, maudi- j

ma ir pabėgima rasi “Perkūne.. ’ 
No. 10 Lapkričio mėnesio. Kai- / 
na 15 centų.

“PERKŪNAS“
366 Broadway, Boston 27 Mass, .

4 'l ’

, --------i—-----
EKTRA NAUJAS‘ ’

“PERKŪN AS“’! ,
Su didžiausiais trenksmais M t > 

trenkė “Perkūnas“ NO. 10 • ■ 
Lapkr. menesio. . ,.

Didelis aprašymas'apie slap- _ > > 
tos Diplomatijos Stebuklus. . 
Visi kurie norite gauti šįnume-..; 
rį “Perkūno“ pasiskubykitė, 
nes vėliau neliks.

Tokių didelių trenksmų dft 
niekad nebuvo kaip, kad yM 
“Perkūne“ dabar. -

Kuo greičiausiai siųskite 13d. 
‘ ‘ Perkūnui’ ’ ant tikięto, ir savb 
Vardų ir antrašų. Pinigus ga
lite siųsti paštaženkliaia,'čekįi ‘> 
ir “money orderiu.“ f

“PERKŪNAS“ 
366 Broadway, Boston 27 Mass

£ J

f

<■

IŠ GYVENIMO “ROJUJE”

Ištraukos iš juozo Begansko 
grįžusio, iš Rusijos, laiško, pri
siųsto D. Beganskui, Rocliester 
N. Y. '■ v •

Brangus Broli!
Aš iš Rusijos parvažia

vau Šakaldonysna rugsėjo 30 d. 
ir kol kas gyvenu pas tėvus. 
Nežinau ar ilgai čia būsiu, nes 
negaliu uždirbti užtektinai pi
nigų. Mat aš parsivežiau rus- 
kus pinigus, kurie dabar Lietu
voje neturi jokios vertės, tai aš 
esu kaip ir be skatiko.

Parvažiavau - iš Rusijos per 
tai, kad ten dabar negalima jo
kiu bildu pragyventi. Užmo'- 
kestis už darbų labai maža, 
(aš ėmiau tik 10,000 rub. mė
nesyje) o pragyvenimas labai 
brangus. Galit patys numany- 
'ti iš kainų, kurias aš čia paduo
siu. Štai jos: duonos svaras 
5000 rub., bulvių pūdas 30,000 
rub, avižos 120,000 rub. .pūdas, 
žirniai 7000 rub svaras, kruopų 
svaras 10,000 rub., sviesto sv. 
25,000 rub., vienas kiaušinis 
1000 r., pienas 2000 r. butelis — 
500 r. stiklinė, svogūnų 80000 
r. pūdas, gasas 5000 r. svaras, 
degtukų pakelis 1500 r., drus
kos sV. 25000 r,, malkų vežimas 
50000 r., šieno pūdas 25000 r. 
deguto (dėl ratų) sv. 3000 r. 
mėsos sv. 8000 r., "Tošinių sv. 
150001., Vandens kibiras 100. r., 
bilietas į kino teatrų 2000’r., 
gelžkelio biletas 300 r. už vers
tų, vežikui (ižvoščikui) nuo 
stoties miestan 20000 r. muilo 
sv. 600 eilė rūbų (žiūponas) 
kelnės ir kamzielka) nevisai 
geri 1500,000 r., vidutinis pal
tas 1000,000 r., vidutiniai marš
kiniai 100,000 r., ’čebatai 400000 
r., kamašąi tiekpat, skepetkos 
300,000 r., cukraus sv. 30000 r., 
kepurė 80000 r., vudutinis ar
klys 1000000 r.j vidutinė karvė 
4000000 r., višta 25000 r., žąsis 
60000 r., ir t. p. Tokios kainos 
■buvo mieste pirm kur as-gyve
nau. Kituose mieštose kainos 
yra didesnės* ir mažesnės ant 
pinigų yra parašas: “sovėts- 
ldji kaznačenskiji znaki. ’ ’ Da
bar galite patys pamislyti ko
ks dabar Rusijoj gyvenimas. 
Nei vienas žmogus ten negali 
užsidirbti sau dėl pragyveni
mo. Žmonės parduoda savo 
palitus, žiupofius, kelnes, inar- 
škinius ir kų kaszturi ir perka 
sau duonos alkį iiiimalšinti. 
Bet jau visi beveik pabaigė

Al. Burbą liehvėių rašytojas ir dėjo “badas. Žmonės miršta 
y^gjjį muges. Nespėjavąv ,

I

Su Dievu.
Brolis Juozapas.

--------- 1—

(

SLAPIOJI DIRVA.

Vis ant šalčio, vis ant šalčio, 
Vis po burną ėmė, 
Bet ant galo kai įšilo, 
Pasigėrę vėmė.

Vis ant šalčio, vis ant šalčio, 
Vis po lašą dėjo,
Bet anėjrgato, kaip įkaušo 
Nosim namon ėjo.

Vis ant šalčio, vis ant šalčio, 
Visi geria, maukia,
O priėję — kaip be proto 
Rėkia, šaukia, kaukia. .

Vis a»it šalčio, vis ant šalčio, 
Kūmas kūmą myli, 
Pasigėrę siisirauna, 
Galvon kala kylį.

Vis ant šalčio, vis ant šalčio, 
Geria mūs jaunimas, 
0 įgėrę ir įkaušę
Kaipo levai imas.

Vis ant šalčio, vis ant šalčio. 
Geria moters, vyrai, 
(j prigėrę, mušas, pešas 
Kad net plaukai byra.

Vis ant šalčio, vis ant šalčio, 
Geria ir didžiuma —
Tautos vadai — pasigėrę 
Bent kvailesni būna J

Vis ant šalčio, vis1 ant šalčio, 
Visi žiopliai geria,
Su sveikata ir su turtu, 
Į nelaimes neria.
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Rašant su Rontanine Plunksna 

greičiau galima išmokti ir ras-<
tas gražiau išrodo.

Reikalauk platesnio paais-: 
kininfo apie Fontaninę 

Plunksnų arba Katalo- 
f . .

DARBININKAS/’ 
366 Broadway, . 

Boston 27, Mass.

PIRK IR 
RAŠYK

z ŽEMAIČIŲ KALVARIJĄ.
Nikolojaus laikais čia būda

vo 1 pradine mokykla, kuri bu
vo Samėles kaime nuo mieste
lio 3 varstai artumo. Žiemos 
metu vaikų lankydavo apie 30- 
40. Toksai skaičius mokinki 
tebūdavo pačių viduržiemiu, 
kada visi vaikai būdavo liuo- 
si, bet ant pavasario mokinių 
skaičius sumažėdavo ir moky
klų belankydavo vos keletas 
artimųjų pasiturinčiųjų ūkiniu-, 
kų vaikai. Ir taip likdavo be
moksliais daugumas musų bra
ngaus jaunimo. Dabar ki
taip žmonės žiuri į mokslų ne
gu caro laikais. Dabar ačių 
Dievui jau turim ^pradinės 
mokyklas. Vaikų lanko 200 su 
•viršum. Tai labai toli kalva- 
riškiai yra nužengę priekyn. 
Bet viena nelaimė yra, kadtik- 
tai vienas yra mokytojas kurs 
dirb krikščionybės naudai, o 
kiti 4 yra šulai ateizmo. Bet 
kų padarysi, kad mažai katali
kų teina mokytojųuti. Taip- 
pat kalvariškių. apie 20 lanko 
Telšių gimnazijų. Didesnė dalis 
lankančiųjų gimnazijų priklau
so prie socialistinėj moksleivių 
organizaeijo’s: “Aušrinės?’ Tai 
katalikams labai skaudus tok
sai” kalvariškių moksleivių dar
bas.

Randasi daug ir tokių moks
leivių, ' kurie yra susibūrę po 
Kristaus vėliava ir drąsiai žen
gia į pasaulį su obalsių: “Visų 
aįuaujinti Kristuje.”
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Ohio' ir Michigano .valstijų L. 
D. S. kuopų apskričiui turiu pra- 
ne£ti, jog mūsų pirmininkas iš
važiavo į Bostoną dįrbti prie 
“Darbininko.” Taigi man pirmi
ninko padėjėjui priseina eiti pir
mininko pareigas.

Dabar atsišaukiu į LDS. kuo
pas, kad jos pasidarbuotų. Juk 
dabartinis laikas geriausias pasi
dabruoti. Didinkite narių skai
čių, agituokite už‘ “Darbininką,” 
rinkite “Darbininkui” nauji} 
skaitytojų, platinkite “Darbinin- 1 
ko” knygas. Tokiu būdu 
site organizaciją ir kelsite darbi
ninkišką susipratimą. Neatidėlio
kite pasidarbavimo, pradėkite 
tuoj. Apskričio suvažiavimas į- 
vyks pavasariop. Žiūrėkime, kad- 
iki to laiko padvigubintūme kuo
pų narių skaičių ir kad padvigu
bintūme savo kolonijoje “Darbi- 
ūnko ’ ’ skaitytojų skaičių.

Toliau primenu kuopoms, kad 
jos vykinti} apskričio nutarimus, 
nuvažiavime reikės išduoti veiki
mo raportą.

Turėjome daug veikti dėl Lie
tuvos. - Smaugė nedarbas. Siautė 
prieštikybiniai gaivalai. Vis tai 
trukdė'mūsų veikimą. Bet stip
rieji, drąsieji, veiklieji nežiūri 
kliūčių. Žengia pirmyn, veikia 
ir pergali kliūtis. Taigi šalę dar
bo dėl Lietuvos, atraskime, laiko 
darbui dėl savo luomo, dėl darbi
ninkų reikalų.

M. V. Ardzijauskas,
Ohio ir. Mieli, apskr. vięe-pirm.

FRĄ^IMAS;
t. D.? & Penu. kuopų apskri

čio suvažiavimas įvyks gruo
džio 11 d. Ivąl. po •pietų bažny
tinėj Salėj, New Pbilaįelphia, 
Pd. Visos kuopos kviečiamos 
prisiųsti delegatus su gerais su
manymais. Broliai darbininkai 
ir Mesotš/tobMRkegiąugraėM-
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Kovo 14' d. 1892 m. mirė lmn.paidavinšti kų turėjo įr prasi-
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PAMYLĖJO.
> Į------

Jaunas Jonas Dunduliukas, 
Skysto proto vaikinukas, 
Pamylėjo Petronėlę, 
Labai gražią mergužėlę. - 

Pamylėjęs pamylavo, 
Apkabinęs pabučiavo; 
Ik namučiu palydėjo , 
Susitvėrę gražiai ėjo.

Šunės, katės tai regėjo, 
Krykštė, juokės kiek norėjo;

i O jų meilė nenutrūko,
Tik iš karščio garai rūko, ‘

NAUJASNĖSĖS PATARLĖS.

Žiogas.

Lietuvių patarles. (
Upelė vis našele, mergele' vis 

keiitele.
Meluok save vaduok.
Tinginys greičiau patrūksta.

Kovo 14 d. 1919 m. lietuviai su
mušė bolševikus ir užėmė — Šiau
lius, Žagarę, Radviliškį ir šedū- .. fe 1

' • ■ ** * ' k ‘ iįibi Į

•f

I, *

Seną — mirtis gaudo, 
Mažas — dažnai rauda. 
Patsai brogą laka, 
Kitus kalboms pūika. 
Jei netikęs patsai būsi, t 
Tai ir jaunas mirtim pūsi. 
Jei meluoti nemokėsi, 
Tad nuo visų nukentėsi. 
Jei tėisy.bę vis sakysi, 
Tad pagiežą nupelnysi. 
Jei teisingai vis darysi, 
-Niekad gero nematysi. 
Jeigu visiems tik įtiksi, 
Tad pinu vis^ patš nupliksi.
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Jei šių savaitę pasiųsite per mūsų Bankų 
pinigus į LIETUVĄ^ tai Jūsų Giminės gaus 
juos KALĖDŲ ŠVENTĖMSJ

-*

KURSAS LABAI ŽEMAS

BALTIC
294Eigth Ave», . 25thStr.,

New York, N. Y. k
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saldžiausios širdies v. jbzadb 
DR-JOB VALDYBOS ADRESAI 
- SO. BOSTON, MASS,

.1 l: t11

FONTANINĖ 
PLUNKSNA
Naudinga Visur 

dirbtuvėje, ofise, 
NAMUOSE IR KELYJE. ’ 11 ji n n u i n n u u itf

ADVOKATAS
1 M Broadway,

8. BOSTON 27 MASS. 
Tel. S. B, 0441.

Antros lubos—ViržuJ L. P. B-v/St j 
GYVENIMO VIETA: !

185 Rowe St., Auburndale, Mari*.' 
Tel. W. Newton 1016—B._

Geriausia
> visa kelionė
> vandeniu į 
L i e t u V ą. I

.. . .Gruod. 10 NOORDAM .............. Sausio 21
........ Gruod. 28 Nieuw Amsterdam Saus. 4,1922

Važiuokite per

HOU.AND-AME&ICA UNEŽSVZ,.
Bį ______ Kreipkitės į musų įgaliotus agentus, *

Reikalavimai
.......................... t** Į.............  , M

RrilkalAYlaAų kalnai 3c. «ril *o- 
: dl ui ktotortrittt «yk|.PASIDAVĖ BANKRO-

- ■ \ TAN.-
< . ■ ■ _ [._1.

Bostono lenini, bankinin
kas Chmielinski padavė 
bankroto prašymu. Skolų 
beturįs ^1.20^.000, Jo Ha- 
novei* Oo. j$u 'metai,: 
kaip uždaryta. • r

CHORO SUSIRINKIMAS
Šeredojj Gniod. 7 tL bus &V.

Petro Bažnytinio choro metinis 
susirinkimas 8:00 vak vak. po 

• ‘bažnytinėj svetainėj. $is susi- 
Tinkiinas bus svarbus kas link 

. rmldmo naujos valdybos ant 
ateinančių metų. Neatbūtinai 
piibukite visi.

* Rašt. M. Dusevičiute.

R

DABBIHIĮtKAB

I

“Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis

. yra užtektinoi/BAMBINO 
jum *hienVtt .

t

kūdikiai megste ji!
Jie praš6 daugiaus 11

Net ir mažyčiai žino, kad

Et -A. IMt 3B -I TO* O ,
. Y<lil>idjnk’a» tdr.€> S. V,P*t. '

: yra geriausia gyduole visame pasaulyje, lttiri duoda galimybės būti 
lįuosu npo vidurių užkietėjimo; Ji payeikm per vieną naktį; 
leugvai, tačiaus tikrai*! Aptieliose parsiduoda po 35c, arba už 40c. 
apmokėtu, pašto siuntiniu prisiunčiamo tiesiog iš laharatorijoa,

I BOROUGH OF BROOKLYN NEW YORK

PRALEISKITE 8V. KALSDA3 IR NAUJUS METUS 
> sgsAvogMitiNnMasTnvgmjE, L 

HOLLAND AMERICA LINE’

LIETUVOS ŽEMLAPIS
f ‘

Tai naujausios laidos 
■ žemlapis ir kiekvienas 

lietuvis turėtų įsigyti, 
j Sulankstomas ir apda

rytas puikiais viršeliais.

Didžio Išlankstytas
26i/2x33y2

Sulankstytas
Gy2x9i/2

Galima gauti

“DARBININKE,”
366 Broadicay,

’ Boston 27f Mass.

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©$

I- J. M. DIUS
| ATIDARĖ g
| LAIKRODŽIŲ KRAUTUVŲ, g

Taisome ir parduodame viso
kius laikrodžius ir auksinius
daiktus už prieinamą kainų.

233 W. Broadway,

K-
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SOUTH BOSTON, MASS.
*

NAUJIENA LIETUVIAMS
AMERIKIEČIAMS.

Neseniai atėjo iš Lietuvos 1-mas
numeris Tautinės Kultūros ir

-t
■y•«
S

Daug parankiau ir sma
giau rašyti su fontanine 
plunksna. t Daug mažiau 
išlaidų vartojant fontani
ne plunksnų. Pirk dabar.
Kainos: $1.1*0, $2.50, $3., 

$3.50, $4., $4.50, $5.00, 
$5.50, $6.00 Ir aukščiau.

“Darbininkas,”
366 Broadway, 

Boston 27, Mass. n-

PIRM. — Antanas Kmltari,
284 Flfth SU Boston 27, Mum. 

VICE-PIRM. — Juozas Andriliunaa, 
273 Fourth St. So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — Vincą* Vaikfinortua.
178 Bolton St, Boston 27, Maris. 

FIN. RAŠT. — Pranas SfakevlČIue,
132 Bowen St, Boston 27, Mass 

KASIERIŲS — Jurgti Kanevičius,
174 Bolton St, Boston 27, Mass. 

ua RAat,RA — Pranas LukoŠevlčlua
405 E. 7-th St, Boston 27^ Mase.

Susirinkimai laikomi kas pirmą ne- 
dėldienį kiekvieno mėnesio 2-rą vai. po 
pietų šv. Petro parapijos salėj 492 E ' 
Seventh Street, South Boston, Mass.

SPECIJAMS VAŽIAVIMAS. 
ANT ŠV. KALĖDŲ 

didžiausiu laivu

ROTTERDAM
** Iš New York’o Išeis

GRUODŽIO 10 DIĖNĄ

užsirašykite.
Visi išsirašykite Lietuvos 

Studentų Kalendorių 1922 me
tams. Kalendoriūs yra kišeni
nis, gražiuose apdaruose, labai 
tinka jaunimui. Visi išsirąšy 
kitę. Atsiųskite doleriui, tai 
gausite 'tų kalendorių ir -didelį- 
glėbį visokių iš Lietuvos lai
kraščių,* 4
' Kalendorius gali būti graži 

kalėdinė dovanėlė.
Sūskite užsakymų šiandie, 

adresu : *
DARBININKAS

Brolau, jeigu nori savo bizni ge
rai išgarsinti laike Kalėdų, užsi
sakykite Sieninių Kalendorių. Tu- 366 W. Broadivay 
rime naujausio išdirbinio tautiškų
su lietuviškais mėnesiais 1922 m.
ir šiaip visokių įvairių naujų pa
veikslų. Kaina, sulyginus su ge
rumu išdirbystės, už 100 kalendo-
dorių su apgarsinimu mėnesiais
nuo 5 iki 18 dol. Didis pasirinki-
;nas. Prabas paštu pasiunčiame
ir ant pareikalavimo pristatome į

Pilnutinio Gyvenimo Žurnalas
“BUOMU VA.”

Žmogus ši žurnalą skaitydamas, 
jausis, it universitete sėdėdamas 
ir klausydamasis . profesoriaus 
prelekeijij apie įvairias mokslo ša
kas. Bene bus tiktai pirmas tok
sai moksliškas laikraštis, išeinan- į ® 
tis -Lietuvoje ir Amerikoje. Kiek- & 
vieno apšviestesnio lietuvio na- © 

; muose turėtų rastis šis mokslo žur-1 © 
nalaą “RUOMUVA.” i

Siųsk tuojaus 75c. “Darbiniu © 
kui ’; o gausi ‘ ‘ RUOMUVĄ. ” |

“DARBININKAS,” i
366 Broadway, Boston 27, Mass. ©

jūs namus. Rašyk, nelauk, nes 
jau mažai laiko. Adresuok:

A. KAZLAS,
56 New York Avė., Newark, N. J.

ffF. KAZIMIERO R. K. DRAUGIJOJ 
VALDYBOS ANTRASAI 

so. Boston, mass. >

PIRM. — Jonas Pranaitis,
524 E. 6th St, So. Boston, Man 

VICE-PIRM. — J .Andrullunas,
■’ 273 — 4-th St., So. Boston, Mass. 

PROT. RAŠT. — V. J. Jakštas,
147 H St, Boston 27, Mass„ 

FIN. RAST. — Juozas Juška,
Meryellff Academy 

. Arlinghton Helgths, Masu. 
IžD. — Leonas Švagždi*, I

111 Bowen St, So. Boston, Mass | 
IŽDO GLOBĖJAI — J. Grubinskas, Į|

S Jay St, So. Boston, Mass. ir į |
Antanas Kmltas, s

284 5th St, So. Boston, Mass 11 
MARŠALKA — Povilas Laučka, <

tEL Story St, So. Boston, Mara. f
■ ‘ Draugijos antrašas reikale: I

866 Broadvay, So. Boston, Mara h 
Draugystės KUBlrlnklrųal laikomi km I < 

antrų neduldiouj menesio 1-ų vaL pc < 
pietų Bažnytlu’J Kalėj ant 5 gt, So IĮ 
Boston. Mojis. . Į <

Boston 27, Mass.

ksCESSi—3

Į LIETUVĄ o
L

Žiemos Kainos Jau

Skaitykit ir Platinkit | 
Tėvynės Gynėjų—šaulių |

Laikrašti

“TRIMITĄ,"
I

“TRIMITĄ” leidžia Lietuvos $ 
šaulių Sujungs, kuriai rupi ne 
bet kurių atskirų partijų ar luo- g 
nių reikalai, bet Lietuvos Lais- 
vės ir Nepriklausomybės gyni- 4 
mas ir demokratinio jos surėdy- g 
mo tobulinimas ir stiprinimas, g 

"TRIMITAS" tiekia daug ži- S 
nių iš Lietuvos pasaulio gyve- 9 
nimo. Jame aiškiai ir vaizdžiai g 
nušviečiama Lietuvos vidaus ir § 
tarptautinė padėtis. §

"TRIMITAS" deda eilėraščių, J 
apysakėlių, vaizdelių iš šaulių 
kovų už nepriklausomybe, po
litinių ir mokslinių straipsnių 
ir šiaip daug gražių pasiskaity
mų.

‘“TRIMITAS" eina kartų į sa
vaitę 32 puslapių knygelėmis. 
Jo kaina Amerikoje: metams L 
doleriai; atskiras numeris 10 
centų. Lietuvoje: metams — 
96 auksinai; atskiras numeris 
2 auksinai.

1 ' •>
; BROLIAI AMERIKIEČIAI!
i Jums, už jurių-marių g.vve- 
j nnntiems, TRIMITAS geriau- 
l šiai paaiškins padėtį mylimos © 
l tolimos Tėvynės, dėl kurios ge- © 
j ro\ės Jilsu širdys taip jautriai § 
į plaka. ©
1 . Tad išsirašyki! Trimitų sau © 

ir išrušykif savo --lininėms Lie- g 
) tuvoje... ©
) Tuojau pasiuskit laiškelį TRI- © 
$ MITUI, pranešdami savo adre- g 
j sų. Vieną mėnesį — 4 nujne- ©

J ,rius. — siuntinėsime TRIMITĄ © 
© dovanai, kad galėtumėt su juo .| 
© susipažinti. O turime vilties,' g 
SL.knd susipažinę panoresit. kad ©

gS

Jei nori žinoti ant ko Žuliko- 
■ ■ ’ vskis jojo iŠ Vilniaus į Varšu

va (da AVarszava)- skaityk per
kūną spalio menesio, o ten rasi 
Jo paveikslų ir aprašymų.

i

r

Nupigintos.
Artimi susisiekimai su Lietuva. Ge-1 

ras valgis ir užtektinai jo. Didelis dė-1 
uis, su visais moderniškais naujausių I 
•aivų patogumais. ■ I

red Siar Link I 
•Laivai išplaukia kiekvienų savaitę. I 

Iš New Yorko j Hamburgą
SAMLAND (tik 3-čia klesa) Saus. 14

Iš New Yorko į Antwerp’ą.
LAPLAND ........................... Gruodžio 3-
F1NLAND ..........................Gruodžio 31
KROONLAND .................. Gruodžio 17 l

> American Line
Iš New York’o į Hamburg’ą.

MONGOLIA ............................Sausio
MINNEKAHDA ................ Gruodžio
MANCHUKIA ........... Gruodžio
Bostono ofisas: 84 STATĖ ST. I

Tikietas tiesiog Piliavon. |
INTERNATIONAL MERCAN- 

TILE MARINE CO.
120 laivų—L300.000 tonij įtalpos. I 

84 Statė Street, Boston, Mass. Į 
Arba pas vietinius agentus.

12
10
26

Sk MIH FMI ■* 11 pimiflV >'ti, mi'i

© ’ .Tusų narnu nu<»lat lankytų TRI- 
© MITAS.

I $&tS66 Broadway, Boston 27 Mass.

Kolionėj tikėtas 15c. 
‘'PERKŪNAS”

Laiškus ir pinigus reikia siųs
ti tokiu adresu:
‘ ‘ Trimito ’ ’ Administracijai,

LITHUANl L
Kaunas, Laisri's Altjti V r. 26.

X

I

Trii. fe BortM MM£ 
OR. J. & LANDŽIUS 

(8MM0UB) I 
Itiiajuvilf - I 

Gydytojau ir Cblrubgai I 
Gydo Otri** Ir chroniška* Itm > 

fjrų, niotavų ir 1
nuoja ripjiuid*lu», |I*pi». I
m« Ir tt Mto laboratorijoj. X 
telki* iiatarImuri laJiiMta kitur gy. I r 
renantlama Adresas: v

WBboa»wt#’ I
keis Mgyvmtoj vietoj. Sitymta. | gouTH BdfTON, MA8B. ' I 
kas sutiktų išmainyti ant Šiaip ko- Į — - - ~
do nejudinamojo turto su iifcažū|< 
nešimu. Kreipkitės laišku: K. J.f;

B., B 0. BVSlf d W., Camridge;
Ma& ' i ■". ’•

LABAI PIGIAI 
PARSIDUODA 

NAMAS ir GROSERNS, taipgi ir 
ŠIUŠŲ*Storas, ^Lietuviais ir Len-|

Kampaa Ų St. ir Broądway I

GROCERNĖ. 
. ANT PARDAVIMO 
Biznis gerai išdirbtas ir pato-1 

groję lietuviais apgyventoje vieto-Į 
je. Priežastis, savininkas išva-r 
žiuoja Lietuvon.- Ateikite ant «e-1 
kanžio antrašo: w |

Antanas E. Jeseliunas, Į
299 D SU’., . So, Boston, Mass. I

Puikiausia proga pastoti 
hinzierium turint mažai 

kapitalo.

lB Mjnv goOTH BOriTOMl' *

DR. H. S. STONE
Ąyrw Specialistas 

w»' jjjtę vaju virinį. x 
VAEAteMMI Nuo 9 r. Iki 7 T. Trik. M,

BR. PAUL J. JAKMAŪH1
K»KASTBRPADW«|

TriL (Bo, Bolton 270 I
DR. JOffll MicDOIfflEEL, M. 0.1 
Galite* MuifcalfiM <r HltevUfcai. I 
OnwV4nsoo»: ---- 1’

.Rytais lk 9 vai. i I
Pd jfetų 1 Iki B vaL ! 1 Vakarali nuo B iki B | 

536 Broadway, S. Boston I .
*^l'

I Tiktai su $2500 galima 
pirkti didele pekarnė (duo
nos kepykla) su dviem pe
čiais, minkoma mašina, su 
visais kitais prietaisais, ir 
einančiu bizniu. Sykiu eina 

g 2 automobilių trpku, 1 ark
lys ir vežimas; namas dėl 
įdyiejįj. šeimynų.

Biznis labai geroj Lietu
vių apgyvento j vietoj ir ge
rai išdirbtas per daugelį me
tų. Dėlto kad dabar nėra 
kam prižiūrėti, turi būti 
g'ųęitai parduotas ir parsi- 
duos labai pigiai ir ant leng
viausių išlygų. Atsišaukite 
prie

A. IVAŠKEVIČIAUS,

I LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentą — G. EUNAŠAUSKĄ. A gentura uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ. -

Atvažiuojančius iš’kitų miestų patinku ant stoties. 
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal (Meninį kursą. 
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kas klausia. /

G. KnnašaMskas
179 E. 3-rd Street, Nėw Vork, N. Y/
nHnriteMaHiBi

I

k
o
TIESI KELIONE Į LIETUVĄ PILIA

(Karaliaučiaus prieplauka)
ABBA PER LIBAVĄ, HAMBURGĄ—EITKŪNUS, 

žinomi linksma mums pranešti, kad mes pasidatbavom idant 
pasažieriai, p‘ ypatingai Lietuviai, galėtų keliauti stačiai į PILIAVA. -j 

Lietuviai, važiuojanti i Piliavą, aplenkia Lenkų juostų (Koridorų)
o ir privalo turėti tiktai lietuviškų pasportų; jokių vizų nereikia.

361W.Broadway,
South Boston, Mass.

musų

REIKALINGI 200 MOTERIŲ IR

VYRŲ DĖL ČYSTO DARBO.
Užmokestis didelis. Rašykite da

(GUMAUSKAS)
DANTISTAS

* • .

705 Main St., Montello, Mass. 
, (Kampas Brpad St.) 
Tel‘. Brockton 5112-W.

Susinėsimas su Piliava tai yra nauja šaka musų regulerlško. susinė
simo suTLunburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių tai trumpas ir 
parankus kelias namon daslgauti.

DIDELI DVIEJŲ SRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS:
S. S. POLONIA....... Gruod. 7 Si S. LATVIA . -
LITUANIA......... Gruodžio 21 ESTONIA........

Taip-gi naujas tiesioginis kelias tarpe 
LIEPOJAUŠ—DANZIGO-HALIFAX, Kanada 

Visi laivai turi puikius kambarius trečios klcsos keleiviams. 
Kreipkitės prie musų agento jūsų mieste.

.Sausio 4 
Sausio 18

//

Didžiausi, Greičiausi Pasauly I
Laivai, jaunus Apsėjimas I

Su Keleiviais. ii
Ten Yra Vietinis Agentas Jusų Mieste | 

Ar netoli Jo. IK
Į Lietuvą Lenkiją, Ukrainą ir K 

visas Bakitlo Valstijas: II
Iš Bostono per Liverpool ir I

Glasgow. I
ASSYRIA(naių.)G-RUI). 5 f

Iš New York per Hamburg II 
SAXONIA...........Sausio 21 I
Gabin $145. 3-čia klesa $103.50 I 

Taksų $5.00. II
Per Oherbourg Srathampton I 

, Liverpool ir Glasgow į g
CARMANIA 
ALBANIA ., 
GOtUMBtA 
AQUITANIA

Per Angliją ar Hamburgą į Į 
Į Danzlg’ų ir Hamburg’ų — $106.50, 

į Llepojų — $110.00. Taksų — $5.00.

• • • k

• k • •

» ►

bar į
WELTON.CO„

150 E. Main St., Waterbury, Ct. . ‘ TąL So, Bottoa 828. | 
laįfpnu D.®w» - I 
BB. M. Y i

UEaįpįqR&MQ' I

L«ikihMiwkW tfu* polfa. 1 
425B*q*dwat, So. Boerorr, Misa. I

I
“ £ H. I <

Ofisas, uždarytas subatos vtf I

GERA PROGA
Kam Būti be Darbo Jei Yra Proga 

_ Pinigų Pasidaryti.

T

omja

DRAUGIJŲ ATYDAI!
T^IY^IyI'11 Kukardų, visokių Ženklelių, Guzikučiu, Ant-
L/llŲvllvU spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą., 
STRUPftŠ CO., 90-92 Ferry St. Newark, N. J.

Per 30 metų išdirbta pe- 
kame turi būti tuojaus par- p 
duota, lies savininkas išva-Į. 
žiuoja į Lietuvą. Prekė pri
einama. Dėl pilnesnios in
formacijos kreipkitės pas

B. KONTRIM,
26 Balfour St., Dorchester, Mass.

Tel. — Roxbury 4743-R.

^^aralBtenedėliomia

T ------~ ~ J.1
Bell Phone: Poplar 7045 .

ADOLPH F. STANKUS
TIKRAS LIETUVIS

G B AB O RI U S
1023 Mt. Vebnon St.

PHHADRLP5KA,.PA

l-

__________________________________________ _____GERA PROGA PASINAUDO- 
I KITĘ.

■ | Parsiduoda PIANAS,’ kuris yra visai 

PRANEŠIMAS SERGANTIEMS ŽMONĖMS I ■ Į nebrangiai iš priežasties, kad savlnln-

Esu pasekmingai išgydęs naujausias ir chroniškas ligas, l| kaS VRŽiU°p^ Vk^IUNAS, J
kaistai: I] 1103 Washlngton St., Norwood, Mass.]

I KAM REIKIA KAMBARIO?” į
■ I Geras kambarys dėl dviejų arija ir| 
|| vienam ; su geso šviesa, šiluma ,irj
II visais kitais patogumais. Sulig rel
11 kąlavlmo gamina ir valgi ir skal- 
||bla rubus. Kam reikalinga kambarys, 
| ateikite ant 60 G St., Sq. Boston. Ga
li Įima matyti nuo 2 vai. po piet Ik! 9 vai 
|| yakare. ant 2-rų lubų. >

Pajieskojimai
I 4____ , __

, Netyrą, kraują 
j Odos ligas 

Kepenų nusiskundimą. 
Viduriu ligas 
Reumatizmą, 
Neyvų silpnumu 
Skilvio nemalim% 
Inkstų ligas 

. Nervų išsisėmimą 
• Pečių skaudėjimą 

Spuogus nuo veido.
X—RAY VARTOJU JEIGU TIK REIKALINGA 
Gydant visokias ligas: smarkius ir chroniškas, tai yra faktas kad nfi per ■ 
visų savo gyvenimų studijuoju Šitas ligas. Pridedant mano ofisas yra ap- ■ 
rūpintas su naujausiais instrumentais Ir prietaisom elektros ir tt Joki ■ 
ekspensnl nėra perdideli kad tik pagelbėjus mano ligonius. Kogrelčlau- ■ 
sla ateik ir persitikrink ar tavo liga yra beviltė ar galima išgydyt Nė- Bt ii « ra
žiūrint kokia liga butų, tad mokslas Ir gabumas tave vėl sveiku, stipriu ■I II ♦±*DW-

i. ta linksmu padarys. — PATARIMAI DYKAI. įįTi ■"JT’ ij"i1 "ir-M

Gruodžio 10 |į _ • WT./\Tfc /IkTREMONT STerill šatenam Stasės Kavaliauskaitės, 
Gruodžio 10 Į I Iii lYlIlIf ||n|ra Y ""X Fasrrtetelly, Veliuonos par. U--L.. .

■ Gruodžio 1311. B/l •l’l.V/lVvjL 1JL1 JL Kfl.VlIlN MASS II gyveno Grand Raplds, Mlch. JI pa
ltį ar ją ŽlnantlejL. praneškite man. Ii 

- A. K. MA3AITIS, k

Dr.M0R0NĘY22wsT™Msf’
(priešais Majestic Teatrą.) '

Į L---------A , 
h. L Į KEISTUČIO DR-JOB tAK.

DYBOB ADRESAI BOSTON, MASB> 
I PIRM- — Motiejus Verseckas, - 
I 41 Gate* St, So, Boston, Mssc

7IGE-PIRM. — Juozas BŪiokas, 
I 807 E. 9-th St, So. Boston, Mass, 
I PROT. RAST, i— Ant Modejuhari, v 
I 450 E. Tth St, Bo. Bostou, Mum. . 
18IN.EAŠT. — Juosra .Kavaliauskas* 
I 200 B. Uottage St, DordMter. • 
I casiebius — Andriejus saJUtetaik 
I B07 E. 9-th St, So. Boston; MUM. 
Į MARŠALKA — Antanas Gruodis* * 
I 158 Bowen St, 8o* Boston. Mass. 
I PoMoertinte nloka >200.00. Paleipa 
I nuo dienos suslrtinio Uęl parrelkfma. 
| D. L K. Kebtųčlo Or-ja'laiko nAus* 
I italus su^rlnklmas kM pirma nad5K 
I dtenl kiekvieno miSneido . po No. GM 
I Wa»nlngton St, BoBton,, Mass. 84* 
I vakare. Ateidami drauge Ir nauju na« 
I dtj co savim atMveskit prie aram *• . 
IkmprlrUytL ■ ■
I.------ --—----- --------------------
|IF. JONO jF* BL. P41ALPiy<S 
Į DRŪTAS VALDYBOS ADRNBAI, 

[PIRM. — JL lloba, ''
. 539 B. 7-th St* So. Boston, Kam.
VICE-PIRM. — P, Tutelkis.

330 BOvren St, So. Boston* Msm. 
ĮPROT. RAST.— K Lutate, 
| 47 Vaie St*. So Boston, Hm -

|......l^ Granltri St. SorBoeton, Maris.

FateMpojimų kalno* LDS. na
rtam* !r MD*ri>talnko,t rikaltyto. 

! te** x «yH I taritea «1 Gite
8 PriteeŪMB* tu B*

«ykiUri 11.80. HĮrin. RAMT.— M. »elky«,11 ĮkASTEBIUB A» NriadMim**, ’ 
«• “ ***** ** 

PiStas HAMALKA Bteponori Ntyletom. :.
■ Drja taiko Buslrlnldmuri. ka« trečių 
nedėldlenj kiekvieno mėneelo, 2-rų ; 
po pietų k Petro naYapUos raUJ .«
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