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nų t auvauoirų būriai dieja «ei_ Tu«o 
ir net risi, kaš tik gali, pa- ‘ 
sirįžę iš visos Lietuvos pa
daryti Vienų ginkluotą ka
riuomenę. Kad viri .galį ne
šioti ginklą vyrai būtų išmo
kyti kariaut, kad Wų ap
ginkluoti, — inrtamasi griež-

4

t.lrfjiėjėiri pu- (Žalingumui mietingą smūgį, 
‘' ji parodė kad ji moką lieti

savo kraują už brangiausią 
jai daiktą* 
h* seniau, norėdama išlaiky
ti savo laisvę ir savo žemių 
nedalingumų^LietuViJs Vy-; 
riausyb® sutiko?, Kontrples; 
Komisijai patariant, sustaM 
dyti karo veifcsmuš; nors 
priešininkai tebelaiko dar 
Jos senąją soldinę Vilnių, 
dvasinio ir ekonominių, gy
venimą centrą.. Tai daryda* 
mu^ Vyriausybė Lietuvių 
teūtes Vardu dar karią rodo, 
kad, rūpindamos gintis už
puolama te giąsoma, ji ne- 

" " ... " /.... ‘. •
lašo daugiau,' kuomet mate, 
kati jai siūlomi taikos būdai 
apsmugott .
f Duodama savu parašą ak* 

tiri kuriuo baigiami karo 
veiksmai tarp Lietuvos ka- 
riubmėnės ir -kariuomenės 
Vedamos generolu Želigovs
kio, ji ".visai ųieprisUeidžia 
neį/ minties, kad generolo 

lėtų'likti jos dabar laikomo- 
jeįeri^rijojtM di pasirašė
te aktą Jtesmi palengvinti 
tos kariuomenes;’ išvedimą 
(evakavirią) iŠ jos upmtes 
tęritorijoH. Tai-gi Lietuvos 
Vyiigusybė turi^garbės pra* 
šyti-Konteolės  ^Komisiją pri- 
imti dojhėu tą pareiškimą ir

“jungą įsaįyte generolo Želi* 
govskio' kariuomenei. jo iri- 
imtos, teritorijos ėyątemrimą 
greičiausiu laiku/ \>Ą 
/ Titriirgarbės pr&ŠytiTam- 
^p pranęšte^į \nĮąn Tautų 
Bąjungos.. Taikus tuo klau
simu nutarimus, iri prašau 
Tamstef/įponai Pirmininke, 

‘ priimti .rnaųo ąukštes pagar
bas pareiškimą. '
/ ■ *(Basirašo): Janįfntįn,

; -Kaip jau Mneina iŠ B/Ba- 
Įučm. pąskėlėsnės^ /kkblėgra- 
ųiosiŠ^Nn-ldįjtęii. ŽėligoW- 
skis nė tik neišsikraustė, bet 
jokariuomene per vi$ą laiką 
užsiėmė ųžpdkfinėjimiis tm- 
statvto.ri neutralėj ^onoj, 
dauginotiš VaršūtiJ&sąydp#“ 
$eg&į rinke įj&edžia

■ ^alįies,1 jau 
gūsį siteam4 iMbįp generolą 
ftoėickb okiįrsai žadąs npsHi 
šaukti Viiiiiuje nauju sukilė
liu. Lietuvos Valdžia yra 
pakėlusi -^keletą . protestų, 
prieš tokį sutarties laužymą. 
Tarp kitko prof. Voldeiųa- 
tas, ‘ Lietuvos AtetoMs prie 
Tautų Sąjungos, Grtiudzio 8 
dieną yu*a>įte&ęs' TąUtų $ą- 

__________  ______ _ jun^ protestivrašt^/kame 
terščiau paminėtieteW^/ mmodoma; jog Vffitai

gabenami iš* Vaiguvos, ir 
riaUti^drįuomėųr^ būriai te 
karo medžiaga* - /
* JBte to nuo ByBalūiSo giniO“ 
dilo SSdieiią jnri gfcųteLte- 
titeori Anšijūs toksai kabte- 
pramuš; , ■....-,

uŽėfigawąki paskelbė nu>- 
tdiizarijų sąru teiįtetijoj ir 
mobilteubja 1 priverstinai, 
Mūsų . Atstovai prie Tautų 
Sąjungos . prašomas* uMpto- 
teštuėti prieš tai Tautų Bąj 
jungoj. Mūsų '•atstovai Pa-

mirija pas:
sėm savo p 

Po ilgų 
surašytai 
bų protokott: 

“ PuntiH . SlU.....
kovoki, Le|^ų valdžius prie

Kontrolės Somisifos airiu 
—. * * ' Wy
riausyliės jįliojimą jos var-

x»litines rūšies 

pildy’muf’ga- 
* W* — 1- L*-x^ >

■pildytf šia#*
sąlygas 

ald&og, garinti- 
p&gehrmk 
ndbmm \ 
r. / *•• - '/ 
uis. Lietu- 
/{kutų Są- 

riiiėš Kontr^ 
atirioyaąir-po- 
as Koųstanti- 
t. generalinio 
uomeiiės 
įgalioti Lietu- Želigovskio ^ka^bmebe g&r

&te- 
ftrfftymų tapo 
d karo paliau- 

ū ■ V 

ielia! Kossa-

I DARBIHINKŲREIKALAI. ‘ ■X y 

fhoBoia^^
A MHTl'VOJi;.'

VILKAVIŠKIS. Vjlkavfekio ap
skrity Krikš.* darbininkų sąjungos 
reikia gerai.. Daugelis sąjungjį 
(VitkaHškįo* Bartininkų į‘ ltt,I 
turi savo muuiisų Viso Vilkpvaš- 
kio jips. yra ar 15 kn darbininkų 
sąjungų. Kiekvienoj priguli bent 
po dvarus. mažesnės 
jungos, kuri turėtų amžiau 80 na
rių. Kai kurios sąjungos, turi sa- 
yp^operativus, ..Yra daug dvar- 
ponių,* kurie visaip suka,, skriau
džią darhiniukus* paleidžia ttuo 
ordinarijos, pa v. Kumečių dvaro 
nuomotojas dvarininkas- Matuli i- 
tis, kuri# yra įnūsu žiniom tikras 
^oejaldeūmkrutas, be niekoyitsta- 
to nuo ordinarijos kumečius, t^ai, 
draugai/ kur “ užtarytojas I” He
ras darbinhikų “užlaikymasjis, 
palpido 3 darbininkus nuo ordina
ruos ant svarų. ATHmyiškĮo«>a.ps* 
kntzes krikščionių tlarbininkų są
jungos.

—Turi savo -centrą—aps. sekrete-- 
riĮatą ViHmvišky, i-kuriu atsllmiko 
kas smmitę po W žmonių siLųvai- 
Figis skundais. • Labai reikalinga# 
Vilkavišky darbo* inspektoriui 
r-' 1 - ‘ - - - " ' ■-**’

riet<>Ldaiįij‘ęgii'd^Flutb. ReikaĮųF 
daug. ' Kur kreiptis, ko klausti t

- ‘ t--.-.- ■ t t

VILKAVIŠKIS.^ Vidinė krįk|/ 
darbininkų sąjunga turį jau senai 
įsisteigusi darbiflinkų koperativą 
“Žied^/ ' ktiriklurĮ net oįvi V0-; 
kariškio mieste  ̂krautuves ir savo 
namus, kurie kainuoja 10,(100 auk- 
šiitų. ,x - . : ’ ;

r( *'

francam notą, pareikšda- 
mas, kad bolševikai pirmiau »BU*« 
užįjnrią Lietuvą, negu kadįtųi 
Entantos kariuomenė pri- 
bua, kad j jie meleirią nei 
vieno Entantes kareivio į 
Lietuvos ribas.
~ Tuom tarpu derybos ru
nų nu lenkais Rygoje-prade- 
.da irti ir vien bolševikai jas 
tęsia, norėdami pasinaudoti 
tai keletą dienų ir sugTUpLio- 
ti prieš lenkus didesnes pa
jėgas, Štai jau lenkų prane
šimu, koji šimtai tūkstančių 
kareivių yra sutraukta į 
locko-Vitebsko-Mohilevo Įi-• jL- #
wą- • z

i Ką-gLtai visa reiškiu l
Kokia Lietuvos artymiau- 

sia ateitis $ Pirmiausiai už
čiuopiama aiškiai, kada) ka
ras tarp lenkų ir bolševikų 
jei ne apie Kalėdas^tai pa
vasary j greičiausiai įvyks;

. b) karas prasidės gal Lie
tuvoje,* kadangi nei viena nei 
kita puse neliorės savo žemė
je žmonių. kankyti, trobų de
ginti, o čia lenkų pakanka
mai — netoli nuo Dauguvos* 
jų pajėgų yra ... ;

užpultą rfeva savo narįj siųs 
kariunloenę, ginklus su tik-

B: <

Kj Mitai nelaiminga Tėvynė, 
Efeek sunkumo, vargo, sunai- 
Bįįhdfao iškentejuri per šiuos 
K^ias metus, dap šaVo vargo 
įfįetaigia vargti? yčl rau- 
jjduuu gaišiu uodimą Rytai, 
BvČl nauja okupacija grgsia 
^Lietuvos rytams/ * z , 
Jį, Rusijos komuiiistai-bolše“ 
J&ikid, pergalėję^* galima sa- 
Ktorti, Visus savo pavoįinges- 
Kyau# priešus, rioredAmLgi 
■apdaryti visoje < įropoję 
jįfaruvuią revoliuciją ir sunai- 
Kjkmii dabar ęšdftią ptfeaulyje 
Sutvarką, ieško vien, progos, 
Shtad prisidengus šiokiu tokiu 
Kteiseiumu, pratlė^t pulti sa“ 
Kvo kaimynus. <f ‘ v
S < Patarle mUnis gaiso; nori

Tie- 
g ja* Mukai netik niurns, bet ii* 

Rusams begalo -įkii’ėjo savo 
|? gobšuniur išdidumu, tiesa. 

Jfed jw: laįko ri>^tobę dįde- 
į -Bus Lietuw "ii* Rusijos pio-. 
y/įls, bet tai dar nepateisina, 
L galutinom priežąš-

laužyti pada^^tas sutar* 
Bet štai- pasitaiko M-

kai-ąlr frii ne Riv .
.««Vilkijoj, Jt>et Lie- . - - ... , . ,

■nmge* - y. __ siu, kad pergale,pis bolsevi- ;
HsMRtahB :
■Kfen^- Tauttt: Sąjungos|kus ocl mom, damom. ? ;

Konn&jį * maty- Tai-gi čįa susiduria bolše- 
KwnaA kad vfegi ’^eiikains viką vidaus priežastis ka- 
^tedu uėpasislks pavergti mauti. (nekariaudamijKoIše- 

®tuyqib sutaikina, gėriau vikai Rusijoj tue tuojau iš- 
kąafe tamĄtįs (maUnyktą — jie turi kariauti; 
žTlsStais TOfetdriri neu^ griauti; nes statyt nemoka)., 

7 yįkdausj* b^Tėnkais. Rusijos carą skolos ir Lenki) 
tyiM ūtlolaiduš/ Suši-rĮ^suvaldomas- gobšumas sve- 
u/SĖršjąsutartį [timij turtų, o Lietuvos že- 
*wtow|o yėidfe&iė Var-Įmelei teks visa tai įškenteti, 

3- viMlaį ' tieį" karių Antra mūsų padėtis matO“ 
ifii^da^Mnsi pirmiau pada- Įhiaį yra sunki, aitriu tragin- 
B»|ttteriis// . . . įga\ Bet išeitis yisgį atsiras-

n-Į/nLl/0/1

■RĮKysis jąu žmonija seniąj -fą diė*
BMg* pąskelMa, manautiW patyrusi “dei Vieš“ 
RmB|4etttvąs‘Rytuose pleJpats nestatys jiamo> voltui 

/ Xfn!A 4, .. Jd^uojasi, kurie jį stidR 
ai Mdul ■ Viespats ^sergęs mię,

imhmfc '--‘'Mimb *>’ Jdta ..tau*, ii 
SEKlkeiS -mūSttk®®?4*;. Sunfam>wse.zmo-
®ponwtiurai ktStovui'p. V®8’.

tifeš pa-teem,l
K nei AietaVoš’ valdHos «« W«*».
STattfajs nusigfcftvmo, pa- ®Jį>J« pa
pus leu&amšg miį Šaiim-F*» E» naliūi, plento I&tt- SeJ\tltsa- w®be'
Kje J>rAeWS- mraliaH??JT? ;̂ 'S i’T^ 

» p. V, 14Mh*£W1-Tn’’?... pa- MMSstažLKni išiii®An.Aišku,- rnusn teisu*.

“Staskriičibfc’ki^vinii’-kftV'iT i^*iriltįes, Kad Dievo Apvėiždt 
M Wta

S’4// j ■'; ‘ •< */ «•]-&£■ teisybę kariaudama sula-
■ V®2- P“Jėgas 'lrlyte klaida. Tžutų Ssjjuiga pergalės. ; a

teo>u»7 plebis^te .;sritwasį AtsijIūnkime5 Mdligi šiol 
' ]tt^rnv“lkuomi daugiausiai lietuviai 

^ laimėjo karuose su bolsevi“ Wigfiuškio vietų .plakais, lęnkąist Ne sąvo ką** 
pute>wmotu. • • •- . riiiomenės skaitlingumUj ne
/ Lietuvoj ajde tai štl^iuoju-Į^-r priešai pastatydavo prieš 
jį tisuomeiKL ’ dide-Įrlietuvį 4Ir IC/savb karei*
Titeusį trūkimą. v ‘ * I rių, ‘ o vis-gi lietuviai atlak

BdlŠevtkui primule mtisą ke, —* bet tuomi, kad kiek* 
Vaidilai kad ji nesiįaikanti vienas aiškiai mate kur teL . » - a _x; padu* sybė, kur melas,

leidžia i Kaip girdėti, Lietuvos vi
ri gru- isuomenė imasi galutinų puo
tai neįnių.Aukos plaukia gink- » 

pideŠ] lams pirkti is visą sodžių sės, Nei 
siuntęs- šimtais ir tūkstančiais auksi- nebuvo p

F

r

^teetuva iaukia skubias pa 
gelbos ir iš išėiviii topo, 
Lietuvoje štondieū nekelia
ma savytarpiniii gįuėų/ bot 
tiek ylarbininkas. tiek ūki
ninkas eina žiemoš karo var< 
gelį vargti —* TėvjTųrgintL 

Yrą pas .žydus, kaip man 
pasakota, paįjrotys sunkiai 

. valandai iTŽejus iŠtisų-Jteną 

. pasnipįauti. melstis iAdiriĄ 
Jtį p pinigus, ką būtų , p^- 

valgę per tąją dienąvsudeda 
beneteam reikalui, kad'nu
kreipti nelaimu.

"O ktep būtų, .gražu, kaip 
Lietuvai pagelbėtų Lietuviai 
Amerikiečiai jei sutiktų bent 
panašią -auką padaryti visi! 
Išpasninkavę l’dieiią. dienos 
uždarbį Tėvynes tanui pa
švęstų. , ’ ;■• ,
.^galvojate. Sudarykite 

comitetą; Pamėginkite. 500.- 
000 lietuvių po 2 dol; /-/ 1 
milijonas ątba 05/TO milijo
nų uuksinų/^o patiems nieko 
nokąinuoja — ueir 1-dienos 
-pariunką. *. ~ ■

BUTKIŠKE «g|
je parapijoje yra keMaį surtW|l 
dvareliui Knniglikilu, Vth^M 
golakio čiužiniai Aioianto fr lOMj 
valiaitijko. šių dvarų R^vfjii<dwE 
žiauriai elgėsi su kumečiai* Dv«| 
riiunkaa VandziRgekkia kitai 
iž kpmetyiri vm lauktu. * m| 
kė, kai lenkai ateialg, tai jie dtffl 
-labiau “kiunanui’* aut aprandųiM 
diiiėaią, nggu dabar. Bet Jk. vjjfl 
defte gerai siipraite L žfabj Mfl 
tą lenkų legionų ir žandarų 
nebeteka matyt ir tie paty* 3*9 
r ui pamažu išslyg iš. dv«rin$ttlHf $3 
gą i bežemių te mažažemių rantaS

VYUNįM Lapkriėfo
in. Vtouos SauliiM sjtnokf uantyM 
bolševikų orgariismdjų Vyfcw 
valššiuje, šiaudinių kodž/, .temf 
Bernote, namuose. / 'J

Padarytu paa ji krata ir tapte 
areštuota 7 žmonės, pOsėdŽiaujjm/ 
Valdybos f pirm. Jonan 'Bęraotaįji 
(ye.Į pabėgęs),-sektatoriim — tin V' 
tųas visoj apylinkėj plėšikas — 
na« Gurius ir kitijų sėbrai. 'ter 

-Būstą pas juos nuiža ^paustuv^ 
daug pivklamaėijų ir šiaip bo& 

bolševikų literataros. * 
. - , .... v i 'Kadangi* ši oi’gąniraoiją

)ta^ MMfe Įimta. *w (Yfe6S. apy}inkiSa>;-:;fe

Oueius, — tai į tąi reikėtų'k 
ypatingos domės kaip Valdžioa «t 
stovams, taip pačiai vimtometieL 
v .. ..*■. ,„ . 1; vąs

1 Beriite—Vou
Holsvogt .buturis Vokier"" 
kuucletis karo t metu/'; 
trumpą laiką pasirgęs. , 
buvo išsitarę^ kaį šutai 
yra serap of pttpei^ p 
galis. Tą pasakė 
timp ant Belgijos^

Į įKnl. ĮĮĮĮ Į, Į ;

Ckicagor 1U. — Per perei
tus 1920 metlus/kaip polite-d 
jos rekordai rodo, Įyai 
būdaųs pavogta $4.528. 
iš‘tos sumos policija atgavo 
tik $L403.9M ti JSlū i^ v^ 
gitį/gijobis 
O‘;w ^tidįjaiūjtgsv 

liupitf *

legf amar sktdbiunti/kad 
reįiskiy buvusis Rusijaf 
inieras Paryžiuj e šaukia 
šio 10'vL‘ suvutiavimą Rusi 
jos 8t. Seimo atstovus, Wt 
tiuos Bolševiktf valdžia ' i 
vaikė. Vilimasi, kad jų 
yačžiuos apie 100. Svarsi 
kaip nimršti bolševikų i 
džią,/ /

įMifeta, 
sausio T6 d, ptieiio dirbtu* 
se bus numultus algos. N 
maŽĮs nuo 8 iki 20 nuoš: 
y. , •/

T'ursmvt. Lenkijoęp^
mietas ^Vįfcfc kaip 
eina, i'ezjgjtnroriąs n< 
Vice-premierafc Dassy^įĮ 
jau rezignavęs.

Danri^;. gruodi. 
Rygos atėjo nerami 
Skelbią^ kttdfftHM 
bpišerikai , prieš valdi
Prie to padrąsina kt 
rimas bolševikų jjį 

to dvitmrsąvininLv Gū«ronškienė|jos parubeŽyjiv 18 
gyvmm Varšuvoj te **prakMtao4daų kad Latimoj gi 
ja J> ten. *Tuo ilvaęo perėmimo reb pervei’smėa. Ą Kripe 
Italu darbininkai pudw'ė žemės iMtidnai irėtviMid apį 
. . i k , k, * -<»»» .. A 4- . I « »W W» <Mfe * '*

■vas, turi 
t ,• du pasuos 
litarinės ai 
aktą i^iyšyiu Tautų į?ąjun
gos nuterit 
vęų ja gemjolo Želigovskio 

protokole ii 
ir Iš Lenkų 
M k$l ton 
JŽįbgoVBkio 
; Iš vieifos

Ii* Ignas 
voš Vald“* 
junges ?._ 
lesKomis! j 
nas puikinį] 
nūs Klešetei 
Lietuve k 
ydrŠuiiiik^įm^-^v. 
vos Valdžiosįjos vardu pąsi-: 
rašyti šį *dQ^iniente,; „ . /

Iš mitros j
-Priima sekantį tekstą/da 

rantį galą kai-e/ veįkšteąM 
tarp/“ 
tekąriuome 
lįgovškio:1

“Pataria

. .1/ Karo 
Lietuvos __________ _
riųomenės generolo Želigov
skio pasibaigs 15)20 metųlap*- 
krįčio 30 d, 24 vai.; : .yi*

2)Tuo jau. karo veiksmam- 
pasibaigus, kate, Mąisviąi 
bus pavesti Mititarteri -KbU“ 
trolės?Komisijai, v . ■ / -•. 
, 3) Tarp tlviejų .kąriuomej 
mųteis^iiustatyta 'nęuįrąlfnė 
;tena? — - — - t ///'// :

. Belaukiant, kol Kdntežlė^ 
Komisija išves toįjgo^os^rL 
bas pryšąįine$. abiejų pustų 
kariuomenes dalys liks <fa- 
bar Jįj|a^oniųse vietesė, . - 
. Šitorprotokolo buvo surą-. 
syti trys Wenrplioriau T * .

1 Taųtųu’^ųjįteMs. 
Militeriiiei KontalėklHūmL-/ 
:sijai. 7
»'■ Viėiias,' Lenkti; ‘Vivriausy/ 
bet,
/ Vienas, Lietuvos Vvriau-į 
sybeL ' - . • •:/./''*‘l
/ Viši trys buvo kentiasig- 
nuo.ti Tautų Sąjungos Mili-; 
tarinės Kontroles. Komisi
jom ■ / » ;/: ; \\

Mis protokolas surašytas 
Kauno stoty Tautų Sąjute 
goš/ Mitilaruiės^KbntipIės 
Komisijos traukiny 1920’ m. 
lapkričio 2D d. 11 vai., esant

nori išlieti nei vieno kraujo

* <

9

r-1 f

£

■ V

atstovas Michal Korsakows-

vK

rA ■

» * .

t*;

. <
i...........«...................

< ' * * *‘

Šveicariją,
15. XII. 1920.

1 Me ku: vtowkfa»£ Yp^s) ' /
u*/ ■ .-j kln Ir VaIbL

■*'

kariuomenės
*s 'getiei'blo Že-

Tautų Sąjįtii-

nritšymiK Atsakymas dar, neau-tonijoj toks pef nei 
BtRraa. lauktai ’ i kaip Latvijoj
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: i-TABP LIEPUSOS IR '.
:ZELP0'O^SE,I0

SVTAItTIS.,.

Lapkričio 25 dieaų JLįetdy 
vos LWenio Reikalti Minis; 
tfeęisPuTički«-įteikė>'If.

Kontrolės Konįisijos piv- 
mbiiiikui. pulk.' Chardigny 
tokį raštą: Eidamas Tautą 
Sąjungos Tarybos, Brūksely 
1&20 m. spalnf 27 d. jnitari- 
mu, _įį|ętiiv<?s Vyriausybd 
sptinką( užsirašyti karo p^- 
HatttaĮ spartį' tai3įIJtetavi!ij 

kio vedaiMP^ kariuonienes, 
kad palepgviiiuš Lenkti val
džiai tos kariiidinępėš Ą j^šr 
pknįjuoton teritorijos išvedi“ 
iną tiibjau, lįaip^tik Lenkti 
Valdžia duos t’ormaljhįą^gą^ 
rantiją, kąd paminėtoji ka- 
rįiioDienė. pildys Lenkti yal- 
džio^ffi^otukjjasižadėjinhis.

.Lmtttvią. Vyriausybe ^a*> 
liitujap; Igną^onyną & pul- 
g&iinką Koiist auriuą - Kle- 
Šehlskį karo pidiaMbas. pasi- 
Tašiyi- -

į RaKattbąCšutaiČLŽį jhsira- 
šiusk Lietuvių /VyAusyM 
^ĮjriipUi pasikeisti ‘ Mtro W- 
iįdsvįais.' yrjy. 
/;|4$WW Vyiiawhęs uimn 
įkopė; -ir iš Lenką pftsės tas 

j dokumentas turėtu būti pasi- 
Į tašytas'vieųo ifžsieniij ReL

veikšmai tarp' 
riuomenės ir lte-

tam te MititeriiTel Konti mes
»f' >* ' • * •••*-*' . fc 4 * .«i . ,Komisiniu.
; Prie pasirašymų nnt šios 
sutarties, Lietuvos/ valdams 
atstovą^ prie KnntroIea.Ko“ 
pnšįjeL Iguąs iloiųdiąs^ yra 
įteikęs Tąutų^junįšOs Kute 
troles - Komisijos iPteuįnin*; 
kui tekį laišku i . . ‘'

Pone Pirminmkte * ;/ 
: KtetevosA^yiia^bės var
du4 turte g*rWs ^pranešti

. Timutai’štai-kąi ■•;; ____
los nariai hasiten, Majorl ‘Urigrių'teA^Mir Londojie prašomi 
Keenaių Colmier Barate te statyrĘi, V^iausybe. daug pądajįti iūos pačius Žmgs- 
Colonęl Gbateigny te Lenkų kartų Ji‘ą * .peųotekm aavontes prie Valdžių, prie ku- 
Vžddžtes jute tos komtajns-jlėateteviiš. 
teten«s irkite Kww«tevvp“ koje su visais savo kamy- • "
ki. Buvo pateikti sutartu nais/ Tam pat ji yrapareįs 
projektai iš Lietuvių pusės! kusi sayo tviitą pasmwnm 
ir iš Lęnktj Vyriausybės pm ■* būti laistą įr neprikluitaima.
- . f*vr .* .te,..,. iv: mmlh'faiBm. kurie ha-r

kalų Ąfinišf eri jos ir vieno vy
riausios karo vadovybes at
stovo. ... . - • . ,

Lapkričio 29 dienų atvyko 
Kaunan KontorlėsKomisi
josnariai H, Lasitcli, Alajof

*■ o
* . v. V— J ■ ....•• -

/ITšĄLOm (Pastate teps.), 
Kovo įiiėn; pradžioj sugrįžo nuo
mininkas Nz nuomavęs i$ dvarinin
ko Karpio įtvarą netoli Pušaloto? 
Kada, sugrįžo nuomininkas, tada 
tlvaro’darljininkai prašė jo. pakai- 
ti ordiilariją.. Dyayipinkas, 'norf-‘ 
j<y lyasąįf^iį ^aiįpmlta WMH 
ptašr^akolU 
galvojo nuomininkas tokį dalybų 
ėteė išdaliilrir^ab/rfais cfti/ro fl 
nuomok kitifeMš. DfAbnlikkathii  ̂
tydauif^klid įjie paliW be 
eūiv prašyti savo dyariMilkb/’ kad 
fr J’ėĮus duotų nwno%“*?Md£/ 

sutiko l£u6ti jjkbbb 
Tdinkai ■pasikvikto va&ciin^)v&uly»' 
Lį, kad ji dvaro žemę, propoįvio- 
naliai padalintu visiems. Užbaigus 
sutartį,, darbininkai susitaisė jji- 
.venteriui pradėjo dirbti* žemę. 
Bereikėjo tiktai javų sėti. Tada 
ntiombiinkas, nusitaręs syi domškū- 
lio tewjur liep^paduoti teisman^ 
nuomininkas taip, ir padarė, do- 
niškėlio . taikos teisėjas priteisė 
darbipinkūs išvarytl iš jp nuomot 
jjamų įdėtų be jokio atlyginime Už 
jų darbą.Teismo sprendimas: bu
vo Įšildytas:' ■ ~

Faktų' teisingumą- gm^mtuoja 
Tušalota^alš, valdybos ’uariaT. 
Teisėjas lietuviškai ir pešneka ir. 
Šalies gyventojų dvasios nbsrtpran- 
ta jjĮs dvarininkas esąs.

l- ALVITAS. Simanėliškių dva

ru# Stelg. Seimo leistuoju įstaty
mu pereina į valdžios rankas ir 
imoateu * atiduodama# . ditrbįnbt- 
kamu su visu iuyentoriu, kadangi

t

ę



z

>

r

1

urptanirtkautojams. *M Amerikos iię

JV

5

■y

<

/•

«

r

f
X

< ■ <

T,-.

«t.

I

(

K

»

»

4

♦,

ir aukų rinkinių.
k

* 
fi 
e

gtiš prakalbas 26 d, jgriio^io Lie- 

Camčlen St/ žytenių. kdę^atužnu*

«.
* I

i

JF, v

j

*
*

redaktorisv

(Tkb Worker)

4MMM Tju-W*»kx.t pjuno. 
, er»ry Tueaday, 'Tliamliiy, 
bjr by Hr. JoturiVb Lme 

AMoctATimv of Laboji 

įanpnmr Ratkh.-
>ttsd «utourt>» .............fkOu 

trl« yesrly .... . , . ,000 
■•eonA-cia** matter Šept. 

. at tbe poat ofittee at Boaton, 
tmder the Act of Mąrch 8.

for muilina at special me 
protMed tar in sectm 

rt of Bet. t, 1917, autfioriMd

\ PnŪ&IBleidA lR

/ ■ giktojai:
Netrukus sukaks , metai. 
į| h<ju 'SavieĮij^se Vals* 

galeli prohibicijos į- 
as — įstatyima8,,dx’aLV 

t^Artia dirbti, pardavinėti 
impotruoti svaigalus; . 
PrųMbičypS“ įvedsmssuUV 

niilžiiįiSkas pasekmes. Į 
Įgalų, dirbimo biznį buvo 
$ja milijonai dolerių^ už- 

krbiava tūkstančiai' darbi- 
inkų. Viši bravorai turėjo 
sidarytį nebent kinis-pra

ėjo išdirbinėti minkštus, 
esvaiginąncius gėrimus. Sa-_ 
taiįwWo'užsidaryti ne- 
mt kuris pradėjo -pardavi- 
ti dėl akių- minkštus geri
ns, o slapta pardavinėti 
aigalus*.. <
Kai proliibicijos įstaty- 

buvo paskelbtas pereju- 
tai Kalitornijos vyrta-

■ augintojai inejo didin 
imiiuman. Pramatė sau 
kruta.. Jų auginamos

* buvo vynui sunkti, o 
augi tą daryti įstatymas 
udžia,. tai’ kur dėti tas 

ynuoges.

bušelis tavo po 80c., o <Ubar 
po $1.25, Apyniui lifidavo po 
25c. už svaių, dabar moka
mu £o 65 arba 8oc. .Tas išni- 
aiškina tuą kad miežiai fe 
apyniai ganai ai iiaudojanri 
rutmin iuow bra v< uėl iu< iki *.

Kalifornija vynuogių jmu4 
metus užaugina arti "400.000 
tonų. IMefi prnhilfteijos įvc« 
ditną Kalifornijoj buvo gu- 
miiimua 90 nuoš: vta ganu- 
namo Huv. Vatai,jone vyno,

... .

-r—, - Į--.-,- - ■, '■-• /'
Vienas jstabiauHi^ 1020 

metų upsireižkimų, kurin at- 
kbęipe milžiniškos ’ didžiu- 
tnoH riviltaiofo pttHmdp^dta 
mųt Ktfvo tai airiii -patrioto 
Mt*Swiney tacfo ,stmfe. 

valdžios Jjtandtaie uždųiyta 
kalėjimai], /Ten jis atsisakė 
valgy t i-topaskelbė bado strei
ką. įataaseim kasdien piA- 
nešinjo apie j<r stovį. Jau 
penktų jo pasiduko dienų 
' aikniHviat ąkelbė, kad jd ga- 
las jau netoli. Bet praeina 
ii* dešimt ir dvidešimt ir ke- 
toiaH dešimt iK^ešiaHdešimt 
dienų ’ Ir HeBtvrney / vm gyf 
iFagalip^ tik sėptynias- 
dešimt, ketvMoje dienoje 
MėSwįney tepersfakvTė 'gtt 
šiuo pasauliu.

Milžinišką žmonių dalį 
tokia naujiena stebino; -Bet 
po teisybei toks, pasninkas 
nėra naujiena, Pasninkati- 
tojų yra tiek ir tiek. Tas 
daroma dėl sveikatos. y 

Garsiu pasiiinkatitojū. bu
vo I)i\ Tanner. Jis būda
mas 84 metų amžiaus pasnin
kavo. 40 dienų, kad pasigvy- 
dyti iŠ reumatizmo. Ta-da
rė būdamas Chieagoj... Pav 
gijo. Vėliau New Yorke, su
tikęs draugų, kurie abejojo/ 
jo ilgam .pasduilįaviniut s jis 
pakartojo. Per pirmąsias 
dvi -savaiti jis ne tįk nieko 
nevalgė,»o ir negėrė* 
| Bęrnarr McFacldeju.

k'4* ptrriiU’ntaH Htiding pa 
minkau ja keturtim ar peu-

ii

kia# diena#, kada tik jo pil-įVeĄhMUB, .ifafaiigva ifeHaita- 
i as. nėvirSkina gerai. ti diena kitų tino valgio. Tti

l’pton Siliciai^ garsu* i* | tdkintn reikib nors paretinti 
autorius lietu viuniM žinomu [valgita, |x» mažini f valgjti, 

dnz- prisilaikyti nuo mėsos. pa
gyventi vien vaisinis. Prieš 
visišku piisilaikynut uuo 
valgio. McFitddeu sako, ge-

veikalo “Thr Jungti*, 
imi ppsnmknujn,

AIr.Faddmi suko, kad jei 
zmmiės žinotų geni pasninkoiXkį?> dakta^rofrZ ™
jai biitiį riestai. Jisai sako.. pamJXuiJ^iai,S\ *\WS 
kad jei pajunti pilvo nega- a»>wntaujaht,-gitai gausim 

įtomlimį. t«i t>w ženldu' y- «iki“ ipS* r>Wim 
ra, kad esi perdaug valgęs v‘1 .perdaug valgęs

(JARtiir VYBIJ JUUVTV^PIR RVAiaAUTR^ 

r . , .. ^-.-.-^.-.y-- z . •
: Kas pasipuręs papildo piktadatlystę, įas turbūt dvi-

JteH«Wy to _ „ fa
^GhiMnklis palinkęs prie kita geidulių užgatiedijK 

mų ne yra laisvu^Žinoguini^Jis neša kuosunkiausius pati- 
eius* vergijn.vr kadangi jis btina po valdžia kuparsfauta 
iyrono girtuoklystesi” — pasakė didis Sototak ‘ 

/Taikai gtrhtokKų taihpa gii*tuokliais.K Arfatatdi#.
Per dienas ir naktis rūpinasi girtuokliai, kad jie tik 

pataptų kvailiais ir pašėlelBis. — FitagaM&
AŠ negeriu vyno dėlto, kad blaivumas man suteikia 

labai didelę naudų. tfemostenas. ” T' * s
___ Tik.duonų.aš valgau-įr vandenį geriu. Tas nian su/ 
teikia malonumų it linksmų gyvenimą.^ AT/>iWr«.s-.

~ uVanduo yra kuogertausiu. gyrimu dėl žmogaus,/ne-, 
išskiriant ar yra sveikas: ar ligoA tas Žmogus, ” pasa
kė Oalijonas, gydytojas imperatoriaus Morko^ui'elijaus. 

Lašas vandens yna Šimtu^kartų vertesnis, .nėgU;fisi 
kuopuikiaųsi svaiginanf^-gmųipai pasaulyje, lįfi

rfatikas liiffouri. ’ < . fa ?
Aš pagiriu tuos, kuiie, kad pergalėti baisųjį priešų’ 

—girtybę, geria vien-tik vandenį ir satinas, nuo vytio taip, 
kaip kad šalintus nuo p<ivojingos ugnies. ^r: KTemeM“ 

iAlekfiwidrijos.> - : -
Reikia gert tik vaudenį, nes tai yra gėrimas natimv 

I iškas ir prigimtas dėl visu. Bazilius. \
Svaigalai dabartinėj gadynėj kuT-kas daugiau-prida

ro nelaitųjųj negu'marųs — baisios užkrečiatas ligos, ba* 
d?is ir kip*as. •/- Gitidston. i- *■ fa^.’d • $

■ Jei/.žmonas- sutiktu.-daugiau neįegerti^svaigalų, tada 
gaiinia butų, uždaryti ant šimto imant, devynias dešimtis 
kalėjhniL —- Lordai Caleridge,

fa- V. ;
Tikėjimas (katalikiškas^ meto dabar aršesnio prit^ 

šo, kaip atkeliamas—svaigalai, Kardinolas ilanninfffaš.
» Triumfas blaivybės; yra pirma sųlyga kokio nors pa-

«,I^'!v-‘ b®98 sPM<tWk;as miAKlaj kliasii, (70&rff»’a.s-. ’ .. / •_ ■
^atyinąs. lems mę- u; redaktotrf ^purtininkd. • •‘‘DaiWii&iska proMėria vra tai iš dalies?"probletiia 

■?nfa^1810.. Ia'a!?<-*le*fahj'SI<fa ^Ptofadaibiuinkij algos; bet jei ji toptij. penkeriopai.ai nors ir,
m, tada plasta,jo vj/ yra taip-gi garsus pasiiim dėsimteriopai padidinta, vis-vien darbiiiinkų girtuoklį ji į 
uraugmtojų. aimanaii- kauto jas* Pirmu kartu ^BUesuge^^l išpiešti iŠ vargų pragaro,” pastjkė vysku-T 
faW;a ye.11:JS?•■ ■^taftiųlpasnii&avo. gavęs plaučiųpas.įr^ųna^ iš miesto Nancy, Kraneijoj. ’ ,

w^as savo_bei^^ J>apasnmk^T$fa Jei darbininkai taupytų tuos pinigus kuriuos piage-
, d^duodas be .]ukio is- penkias dienas pagijo i^ji-ia, ir tuomi daros gyvuiiaiš; jie po dešimts metų'taupi- 
įkgtn „tmo^jimo savo a.u(1 plaučių u?de^imiK__Aiitru|mmo. galėt.« nupiiid£tas visas dirbtuves,. kurrosįjįrba. 

rių vynuogynų įu ketvir- kartu jis pasninku r T
l karnos^ Berita, pagal- Į^dirlpmo litėeatišku darbini * ‘išskyrus tikėjimų, nieko vertespiotiegal duoti Die-
upsieme Liuobti lųmuo- Tada,jis metė dmiių.ir ryzo- j vaf. žmogaus kaip pdnmgų’idaivvbę. Blaivumas yra 

ų ir tikėjosi, kad Jmkialsį pa-snpikanti septyniasfaltaĮapgniėjas nuo -.visit-nedorybių o paakstintoju prie.gero/ 
ys rinka vpmogems yis-gT 3ias. Bet trecių ar ketvirta, o-rožės ir tiesos *> ‘

XB19 m. vasarų Aasai kliena, pajutęs didį alkį, jau j h VonneR’is masf dirbo prakaitavo. vęfaidoii j 4dgykbj. Bet prieS '
^mgyn  ̂Kaimynai pasisai-kai jąm puolė mintis užeiti į. 
aprdavo įšjoę ''Igimnastikos .salę išbandyti]^
g; Vienų dienų, kada dar vy^lįpėkas. t Pusvalandi pasi-l^“ 
g^ęsn^ita:^ paldlnojęs gele-

oa stebuklas įvyko; • Atėjo žis, ,pajuto, kAd alkis dingoj 
»entmr7 ir-,-dmi-^mMogesųNėjo vulgytiJr tęsė jpasnin- 
dlo jm $311 už tonų. - Tasai ta; stebino n tas, ior itapėnfa 
imas, ir kiti, kurie drįso kos nenusilpnėjo- Septinta ' .. .....V?.'"
ito vynuogyne; vos galėjo!pjauta dienų jis nusifotoį .

ti S,ąvo ausims. Niekuo- grafavo su 50 -svarų &ykži-|. ROOKFORD, ILL. 5 
atokios ka|nos tabūdavo.[nu tmt .sprando. . PA^ninkąj Kur pinigai? ' fa .
daumis laikais mokėda- dar tęsė kelias <taąs ir kas- (kū6džifa5 d čia buvo demone 

į>po $^U2 tonų. Paplūsta[dien- manį^tinosi, ‘Pagalios.Įtraetja,.. prakalbug įr aukttfaiiiki- 
ma būdavo po $10 už tonų, užsimanė niisitotogTafuotLpiisis. KMhėjoIvagią 
' uogių augintojai pama-Ku i.00 svarų geležimisant. Aukų sudrikto fufetan- 

kad Agentai yra koHeLprtmdo, J t^MiŽafa
jors neišmgnto. Btd pasi- jaB teikėjo užsidėti tas pagarsiiitas tri^

“y kaų lie, vVllUOgių kafa įžiš ti'isf sykius. - ke laiktiižčiuose-^IAu vęik mėnuo
.netrukus pakilu iki $35 J Po šito patylimo Mcpad- į praėjo, o laikraščiuose nematome 
‘kp iki $40, o kitus pa- den pasninkavo šimtus sy- na^Hfamrn aukuotoje fa nežinia

* $50, Pagalios mokėta tai. Pasninkai tęsėsi w H
to tepAtyn į . ' ,fa rkad gal eioihkaiisudorojo pinigus.UAtonų. $ - . Į vienosiki 90 dienų. | fa neduoda atskaitiL kaip Md ob

štatam bemąsrrkurs ry4 M^adden yra toituota taikai Waedft atskaitų iš šelpL 
įvo pirkti iš nusrtaiiusnifa.iMn'timnkas. Jis sako, felmo Fondo.. ' •z - ,
tagininko-lOOAkerių vį* žmonės £ įudųtiniškai imantį l* Į?. PWka tatomsumsi — 

ų, pardavė savo dar- Įįta dvieju iki ketumi švito [į?kuofa į Tautos Tondą, fanu gto-
^25.750, ITŽto- valgij dagiau, -negu ?r «•

jįųžvymmgjmųir jamda[sveikatai ir Stiprybei reilda, Rocktoędietls,
rSi4,250. * ‘ fa Jfa pats vata tik du,kartu -r-..^---

,d taip pakilo yynuo- dienoj irm^wgo jtaos mėfa • MO^EELO, MABS. : ■ 
ew Tinke ir kituose ryti-F AjeFadden pąsnjfatailaĮ w. T ' r

tee , mįestnta yra danglkataęt•pokelta sykių. Per SSm 1
“• B? vytio. jfe iiĄ>-aM>gy- mob®fctsnihkijuja mio-|w[^^,rtsto«. ItauLtaiiuK 

.. .Jlepitkp vynuoges n> iki 6(> dietuj. Kartais pas* Koui-pauiją. -Mykąsrtnti netapp. 
h vynų tamle, • ninkaujF penkta, ' kamfes!mambe^cjj-šėH^uWatiWHy«
’okiu bildu .proliibicijų dvi ar tris ar keturias ditfa 
m tik mažytis vynuogl-[nas, *

ikų/ Įtašitniis, kurie iŠ- Miudtolden suko, kad ne' 
j Mava v^mitogjmus iifaiž-pistais pasninkas guli eiti 
faint savo daržų Idtkų, krcilmtom Kas Šiaip jatt 

nf. vynuogių .kainosįtanclžiai nmitįjįiisi/ tai'tas 
įtaipuolė, o kūilmrios IŠ pasninko netik neturės ge- 
iškilo net ild $125 užlriu bet Jani kenks., KuskL 

Į t Oii tais* kuriė priHipttuta 
$ atsitikouu vynuoge-1 mėsos po du ai*.net.tWkur* 
pasikartojo MttotaW to dienoj* ,

*Y

------ advokate ii- 
dHM^AHkafateįrsi. dailiai ir ai*, 
kiąi nupAMkųjo teisingumą mūsų 
tentus reikalavimų.

thiunių buvo pilna svetainė 
Parduotu kiek bonų. Surinkti t. 
Kauliams aukų apie $108 su virš. 
Visi kolektoriai palgia savo marš
rutą per namus. Tai taip baigia
mas L. h. Paskolos pardavinėjimo 
darbas.

B, Darbftys.
ff*

25 d. gruodžio 1920 KaUdas 
Švenčiant pas J. putinus po nugi. 
102 Sharmeii St mažas svečių ba
relis atjautė ir Lietuvą. Aukavo: 
,Vinww Pikuža* $6.12, Felikso* IM- 
midų i6.Q0, Izidorius Lužeekis $3 j 
pu $1,00: K Šimkūnas, A, (Mis, 
Vx šinikevičius, Eis. Butčiiienė,i t\ 
Daugčlevičlus.

Vta Auaukuots $2012. Į
— <<114*? Diedukas.

Pa teisybei Piločių 
ra bisdnu Lietuviu. Ni 
tatorhiM Miko, kad n< pllw.ni» rr^,4. 
P. Hąjungos aehnftjfeistjfr 
ymt. TkI kam man aukuoti ir 
ima pirkti ’ jei žadama už ne 
gulėjimą prie P. Bąiungo'j aų 
imti j Lietuvą, kmlir kažin Ii 

(Mitam aukavęs Lietuvai, žiny
nui niekų pasaka, kad UŽ ncprigu- 
Įėjimą prie P. Sąjungos nebūtų 
leidžia nm Lietuvon. Bet tokiu „ 
kulbn,labai trukdo bonų pluUnimą,y 0 

i ii 
.KpMŪ HMa,

' t * *—-------------
- OAMBRIDG*,MAM. 

t 1 ’to'r
AtliinikiioUtį. *

’KuS esate užsta»kčję pilimi ui 
lt. L. padtota taus, tai tetoj atei
kite pas Aleksandrą Patembąrųą 
432 windm*r Ht. jų atsiimti. Nes 
netrukus viską stakt centram ‘ 
-. v KMtaii&M.

s.
• v

1AST0M, »A. .
Gruodžio 19.d. T. Fondo riet, 

W skyr. laikė prakalbas. Gerb. 
kun-., Karalius iŠ Philadelphijos w 
kaipo gabus kalbėtojas ir karti^ 
patrijotas, susmukusiems, labai 
patiko. Bet mes neesame Huosi 
jtntu naktinių apuokų. Aut vim su* 
sirinkimų jie MeĮtM ir ateina, kad 
trukdyt darbą. Buvo Kneižys kai- 
pn> gabtis kalbėtoji ir gabus ko
lektorius ųžr ką Eastouiečiai taria 
jam*širdhigąmčifl, • peft surinkta 
$214 it pasiųtsay Lietuvos Fmi- 

' ; J ■■ tai dą-
bar žinoma hiskį mažiau, nes tie

šaukt1 garsus amu tevyuainis
t i -. .. .

' ’ ' - "r. ' r ■

Kazįį^ Vidikįiu^kas,
■T’**'**r

Mk
&

, , ' ■ ' ' ' . *'

Lietuvos Vyčiu Neiv Vat'ko iv 
Neiv dei’gej? Apskričių KUHivĮnki- 
faft» buą saiisiid 30 d., 1921 ;fiiL, 
2«rą vai pu pietum Lietuvių ąvetaly 
nėję, W &&v Vdi’k Avis, Nebark, 

‘X J. Atstovui teiksis laiku ir . 
gausingai dklyv^bti' šiame svam
biame Apskričio subrinkime. Bu* 
■mikditia.. 
įnešimų dM apskričio. Taip;gi 
laikąs apkalbėti , deėU ataitfahčkM 
vasaros vuĮkiiVd. . • i . - .n

■ ■ » - '>. i r : , . *■»< ■. ■ t,

J* V',
. ;ipuknW BkttiįnipkaM, .

•V <■ j-.. .................-i ’ tL «> ; ■■» . '■

LDS. 85 kp,fmBe^mK suvirinsi
mas įvyks--fiedeljol 9 d. sausio, 
1921 m. 2 vai. •pecpiMų Lietuvių , 
Svetainėj ant Barkėr St Kviečia
me visus narius iiteitHr naujų na
rių atsivesti. » . .
i'-.- _ •■•v u- Valdybą.'

■ ~ ---y ' V ‘'2L' /'f

-Lah. dv-ja*atliW mieUširdingą 
darbą. ' Šios ypatos pasklido, au
kas rinkti po Worcestcrio lietu
vius |' .KalėdbtL^I^ndų^ Pranas , 
Bartkus,» Marijoną Ščiukienė, M.j 
Bagdonienė, M. Veiduke, F. Man- ; 
^kus, O!.'Vaitiekaitienė,. * Aukavp1 , 
šios .ypatos pinigais valgiu ir dra- ' 
bužiąis, apkaiuouta sekančiai; 
Teo. ir J. Čąpkauskai...... $15.00 į; • < 
M. Bagdonienė <<..... i,..,.. 10.00 
pr Bruožienč^- -š’iv..... k,. 4&ĮHL _ J 
'Antanas, ir Agotą.Miksyai... * WP,r • 
Kaz. fa Maįtdelena''-paugeląi 5.00 
Liet. Kooperacija (A. Antanu* 1 

vičia,, ♦..» r,;... . 5.00
Šv. V. Marijos dr-jos narės 8.46 , 
Šv. Kazimiero dr-ja ......5,70 

Po $5.O0i Adomas ir Jule Ster
kai, O. PnuSaitienė, Adomas ir - 
Petronėlę Btovkai. ' , ■ •

Po $4.00; Juozas Brazauskas, 
Jonas fa Uršule Tetukti, Baltrus ir' 
‘Ona Vaitiekaičiai, 7

Pu $3.00 i A’gotli Raglieiįė, Ona 
Lodienė, E, J. Kupstai,, v. ir H. 
Kereišiai, Jonas..ir V. Bašinskai, 
L. ir P. N^istarnviaL M. ir‘P« Ščiu 
kai, Juozas fa Agota Čepuliai, J*, 
fa D. Landžini, M. 'Levanavičięnč,- - 
P. Tkuuaa $2.60,. Agota Roglienė 
$2.75. • : •
y Po $2.00^SeesnulnviČiai, J. aJu- 
kauskas,' Rudmekas,. Straževičiey 
;ixe#. Jurgis 'famAūelė Laukaičiai, 
■ Juozas • A mbrege^ičia, Viktom: , 
Kfaildis, Domininkas Žaleskas. $1> 
75, AL Jankauskieue $l>60,< J. Bla- 
vaekas $I.90« > »••<*. *< .

Po $l,$h, Juozas 'Bruožis/ K. ir 
:B. Sonkai,jfclutkus fa.Bulvičius; A. 
' Juslsa/ CcVaškolienč, Juozas fa.il 
Gudzevičiai, Matilda Civfaskienv, 
Ona BaįdttkienA^Marijona Biitkie- '* 
■»e,' A. Kuifa, Bųlvičiene/K Kulis, 
Petras Lozoraitis, Geniolienė,

Kiti aukoju^, po-mažiau:
- IŠ aukščiau paminėtų aukų su- 
šeiptsį 16 šeimynų pinigais, valgiu 
fa drabužiais. Gerk klek, kun. J. 
3. Jakaitis parvežė paaukuotus 
daijųus nup1. lietuvių vertelgų s 
taipogi .išvežiojo užkurioms Seinų6*— 
noms valgius. P, Monkus, O. Vai- 
tiekaitieue, A. Zubaitienf, V. Ta- 
tuilenė priimiiWjo, surašė ir su-: 
skirstė ‘ minėtas aukas suvargu
sioms šeimynoms aut Kalėdų. Bei- 
kalaujaųt pągettmp nuo jLafal.’Dr 
jos,kreipkitės j klebouiją prie kuu. 
J, J; Jakaičio 41 Provideneė{ St

LabdaryWh Draugijos 
pirm, P. Motdęit, • ,

70 Prottaenrv St.,
Rašt. D. VWtlek*nteni,

28 Perry Avenue.

Jonus ŠeŠkauskas, Kauno 
Vaikelio Jexau» dr-joe ateto- 
ras, lankysi^ ir kalbas ne* 
kančiose vietose : . T

Sausio 8 d. vak. -Brigh- 
ton& ‘

Šaunią B d. po pietų Man- - 
cheaten N. H, y

Satlslą 10 C Vide, AtW.
, Sausio 11 d. vak New Bri- įį

12 . d. WerttMd,

■fa *✓
Gruodlio 2B, <L-Wro tnlnhinia 

tahfalrima&hftinyunin fhtrtA At- 
Mlanki beveik vta narai!.9 Svknk 
tyte deug jtafato jrcąrblij dalykų 
ir kitokių pribirę ilginių Išrinkta 
nauja, valdyba tlel kitų metų. Li
ko pinu. S. Paura*, Ci^-pirm.' F. 
Janiūnas, iž<l. Tamošauskai prot. 
riit. p-l$ E. PitvUaUMukr*. fin. rali. 
vlB O. Mankeviėiutf, maršalkų V\ 
iirka, ka*oa jdohėjni O, M. 

i iiinbolait? ir F, Janhinaa.
Vwgj|tfeniM.

miDKMU, TA.
fdmiarpakorsiuunir aukuoto jus, 

kurte aukavo iš mvi» uidarbfa dėl 
Lieiuvmt

J. Subačis $WM
Po 15.00: M. Atekuavičfa,. A. 

ludaviiča, J, Guditvlčiii, J, Matu-

?o 12.00; A. KftčjMa8,>L..Gin- 
Irtvičiai, E. LukoŠgvleiateA, Tęsta- 
k.v (Žydas), 51. Ritau, V. Pazuko- 
jib» J- KnzakaMs, J. Kal&da, 'M. 
Krikštopaitis, H Grigaite V. An
driuškevičius ir A, Suročius. .

Po >1.00: J. Miliauskas, J, Aks
tinas, P. Aukštopattis, P, Kazlnus- 
kas/ L. Dikšna, K. Bajoras, Ą, Btn- 
kiiis, B, Lteevičia, F« Vasiliauskas, 
M. Venslovzis, A, Danielius, P. Kup- 
tte Beny Ltt (ŽydasL M Rama* 
imuskas, J. Hedinan (žydas), A. 
Krueliasir P. Tasis, J, Paliolku, K 
^riltenonls/ ' A. Lukoševičiute,. K; 
Takežiutė, 5L Belėyrčmtč, J, Pra- 
nevich, X Liušte', P. Tuuis, A. 
OrsĮmil, A. Leihoviclų 'B. Šipavičia,

t-'S&fi?Sflff ’>»• ?i»01»a bfefcį mažiau, tts tie 
j* Pfa IMy8 žmones turėjo auk&ut T|d

flrfM “ pameni/ūž **«*• 

klaikus, K LasknuskaSy P, Arnialaučlus $10 ir už
laitail10^*JuozasAidttkas$5..

ma,. J. Cfaiįla, K VMims, K bpor P UWMuš,;E Šatoati^
kas, J. Baleeviete J.. Smaliukas, lr> .X Admrudfte ' 7 * 
r aVK« I ^U<W-: B. Rodavičįus, S. Rta

;dis, JL^vagzta.■£ A. Kazlauskas, F, ŠteĮnis, K.-
leda, N. Moksto A Ju^veleyičia. |jįuvnn’s:-y, Lengvinas, J. Vaisvi- 
i bietuvių l agelbmis Kliub&s au-h K Balsis ir |50 j, Kar- 
kavo $10.00. ■ 4 Įdėlis ■ , • - u •

. su "taikiomis mikomis ^Vaišvila ir S. L. R. K.-Ame-
po «50- fa

:WWK p. Jw»Hwi^ fa .
T, F;106 sk.\iišt|. / Reporteris^

—. .--te.^ ;/l ' WEBT LYKii, MASS; -

NEIJVARK,. Hv j. - ( • Juozapo, dr-ja buvo , surep-
Darbą bdgiaht; -gus prakalbas 26 d, griio^io Lie- 

.k’-'i r t ltmdų«lJkčsfa.liliubosvetainėj 25

.l^.įes ftežių dainelių. To-- tam
T.£į2ęs is Lietuvą Pirmutuiis kal- j ^^^^ atstovas iš Kauno, Jonas 
betonas^ fyto^s^dų afanaąTa^i šeškauskaš, Susirinkusieji išgii’- 

is Lenkijos, biskitj p auiiie K fa nvarbiųAalykų apie
apie paliokų bais ik bes, Pai> e .^^‘09 našlaičių šelpimų. Auta 

putlus kalbėjo tMaikevįčĮus. .$2,00; po $1.00,: -A.
biznierius Ttorden. ^O^^^. Yebaįodąuskas, S. VMkeviČius/V; 

r ;?+ ‘̂t^lif,^Į^davita, V. Černiauskas, M.
J!? u W |iWavbais, R- Kandronis,. V, Špa-

bet tat dar geresnis kad .g./Rutkauskas, Ai Ven-
papirktų bto&vos Paskolos eius L .Bori% ,Ji &dad4 Mr 

Majauškienė;n pats turėtų to^lietuvm'Wes4surinkta'$4.85. Išviso gi 
ne pagulto.— žinoma .ir 'tanĮeris-j^^-||ft Jėzaus Našlaičių Prteg- 
kas pasekmes, juk jis lygus Lie- Kaunė suaukota $24.85, .
tuvps piUetis. v H <•• L Aiitras kalbėjo P. Gudaš ■ apie 

/ ^eismanelib prakąlU ' Ta?no’ palyti >rus
■ .. „ . - įlaikrafaiuu ir knyga^.iies per tai

Trecias kalbėjo minėtai Įjota Įingija apštata tie, kurie negali 
vfaAntaozėtaiusįfadtas^oyų nė*[taikyti mokykto. , - to
aptvmkytuose sftktntase ąpHttM , . y Rožių Vladas,
kvjo savo bttti Lietuvoje,’ -Nfekp y - . i,-.-. ;.

,!’ KĖNOMA WIB. •’• /.. 
piudipejo ant “ Darbininko n* ge- . , /T * , <
nereto K .Žukauskio, Bake: "., Helaijningas Atitikimas.
?Wfa)i.“Į>»rh.’.’ Jkad^ ąmęokie, 2.30 val. p2

AKimsliau,. kad: lenta Dm b- L1H ^atts. Duktė Juli-
raso,;. nes jie nori Saulius WW*[faha.««« +«; uim Apik.n ir gn-Va- 1»»a-G • Vnitv /vr>avWnlrlį’n« i.™“** pei laa llKO SVeiKa H gJ*Ulaoti taip kam patau as. hį^ ^taį^sdnr tebebuvo lietuvių 
Sakėsi, kad > takiau, dalykus skai- to p J. Jaraniio^ mokvkloi otęs -Darbinibke,- o tuom M»ta&nus i?a SSas i nalS na- 
Ž-” ^kVl fe* I-;1W* J* Motiej\utienė buvo už ant-
to1 ‘t ’fifajttejM pb tortu paįyvėnį/fc
ju »•« « ™į®toltas mausta, spteido tostoia?
iriraltivo* ^“?^l.Pn r0 į AVAukęgsiiį, m. Piratais jos
a;.«uį karo vadovybe m^Lvr‘ąs plovas Himfa

arai&ii^S L' to-

UmtouUio’tateBIS m. to 
;4n tk«^oJS ®vjto to|SSSK* Kato^abar &u' 

iavwSSuSSi'žWni ' o'uriošTr811“^ ‘vl'a y®39“ dirbturts uto 
bt iJmtemJTyta, tai visi darbininkai nedirbo 

nori teUfnr F‘ bddotUvėse tiek Žmonių dMyvto 
tas tikrai noji .padi-tiir-j^, . Itint'-i Švliauti mftsų Įtaręs lsijikmns\ imidnycia liėGlnu VVifimiė nitftflėik 

kmiis. Kas,nemato stiprumo Jčgųj toįt- nJ * įr AtOkaje žSna-
vra Mhn^ar Nėlatodnftal-ateitikinms gu-

las ^llveštw Žukauskas„mttenkė-j VM*JĮFvlržibalo. 
jęs( pasenęs, atgyvenęs, netikęs, eksigfozija ir netamč.
■Tž.jį yra šimtądmWį geresnių"va4 ■ / , V; VaraaaviSiu*.
dąl’1 Atsimenu d-ro Hliupo. paąta'Į 
tlnį sugųžinią Iš Jfatuvos.. Tnfa j 
jis (šliupas) kumštis auspawtv«| . .
tikrina nitas, kad geiLvSilvestnw [4 Gi imdŽio 19 d, čin L. L. Pmrko- 
Žukmiskiis yra vtenintmls to tanu[ b’* stotis buvo surengus prakaL 
glausta Žmogus mėsų tautoje, tallhas. Kulbėje Ragučius iŠ So. 
miksbJfamgiiK,. Lietuva nežus jį hv ĮBoatmm. Agitavo už .Pittečių Są- 

1 Jam taktamu aukso [jungą.. Girdi kurte ptrvuiiuoė j 
(L. Vyčiui d ovana). D-roiLtetuvą, tai turkią parodyti

t *
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tų dienų i var. tutejo surengi!* aukso žrmmus, Lietuva nežus jį hv Į Boatmm. Agitavo u 
prakalbus fa’iKfais Ii.' L. B..Bmuj4rMawii! Jam priklauso aukso [jungą./Girdi kurte 
skyrius.Y. Mr<&aA. name. Kai- kardus (L. Vyčių dovana). D-roįLietuvą, tai tutesią ‘"'"‘“•‘aj

ličtojai buvo už >*wnet keturi.SUhftm, pakraipa ir netaktai Žitaklą, kad buvęs Piliečių Sųjunųm Mals.

✓

“I.

CUBVELAND, OHIO,

kml gen., Silvestras į in imuzio in m viii u. u. rusam 
vienintelis to tarnų ta stotis buvo surengus prakaL .T- a. w _ V *•- to* * .

r

tHuųvbankiį, 4,000’ dofenų nno-Ba- 
gočfaus, 3J)Q.O dolerių' nuo "Petro 
' &Vždeitmo fa Idtus niio įvairių 
Sėrijiinkfa Kadangi. Kompanija 
tiek pinigų negalėtų atmokėti aut 
pareikalavimo, kaip vekseliai yra 
padaryti, tai tie, kurie turi pfai- 
ęų paskolinę gali priversti Kotn- 
paniją prie b/pikimfo. 1
- Dar vėlesnios žinios praneša, 

faa$ Kompanija davė morgičių Ju
dui Tamulevičiui ir Juozui Vaičiū
nui ant $9,501.30, ‘ Mergišius yra 
ant viso. Kompanijos turto^ išski
riant tik “stoelr in trade.,r "Tas 
niorgiųius buvo duotas17, 11120 ir 
užrekorduotąs Gruodžiu 12*. 'Reis/ 
Ida, kad šėrininkams visiškai ma
žai, teliko.

Sądnfak^.
4> ■_ -r; - ■- - 7 /..* -

? • CAMBRIDGE, MASS.
• • A

Gruodžio 26 d. OA’uL ryte buvo, 
šv. . mišios dr-još šv. Stepono, Mi- 
šias atlaikė gerb. kun. Pu Juškai- 
įis. Narini drdos vM dalyvavo to
je dienoje jškilnuugai, nes tų die
ną pripuolė šv, Stepono. Vakare 
•įvyko .puifciis teatras tos , pučtos 
dr-jos mireiijaitas “Tolias in Mtw 
kiiifa Sulose vietos Vyčių 18 kpi 
druinatišku syydttus aktoriigv^ąi* 
dino ypač/gerai A. BiiiJedMuH, X 
K. Naujalis, pJč A. M,, šliužhrtė 
fa p*l? O,AL Štoibukute; kiti ir
gi pasirodė vidutiniškai, kaip va: 
V, Jakus, Ifa Jankauskus, pJė A., 
tarnaitė,. 1< Radis, J. Rulimnuc 

- kas. / ■ r , :
. " . Prakalbi^. ’ ■

Tų tanų t vai? ta* jo surengę

[norį nmžuvsta šeifahikuH- visiškai 
všnteštk - - ’

Jau ir dalme-yni etanui per 
teišmit, kad Krątad»v,tt» parody
mu knygų; nes nekuria pasakoju,, 
kad pinigai direktorių Imvu išeik
voti. Tas iki šfai dienai dar nėra 
McHSkal prirodyta. Bet drldnv? 
.irtn Ifakdulko yra Uždaryto.

IŠ pasitikim n šaltinių teku pa- 
tirti, kad Kompanija tuvi pusta 

* linusi ant °Domurid” tau 24,900 
doleriu, penkis tūkstunvlus 18 Vįo- 

■. * *■>,
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kirtu peiufy iv ui Up gMl patarti* 
kavoti tlktai patys Ifartnvtaį 
kierud, kuri? neirtai rifieafų >u- 
tvtarkyti taip, kaip pridenrchUl- 
KĮbtfll% Aliea Hnanaierianuk^ 
~ »ti| patvirtina ir režotiutijina 

jutarinklnio mintis, iftreikšta pro- 
fpkole: ” susinėtamuu sų adrettko- 
pab bankieriai* ir žydais lumltir- 
Hrils? vurie turi ir tt.” iirinktiu 
homitętaB iŠ kun. Jonu giliaus, ad
vokatu F. T. Jtagoriaus ir pik ME 
J iŠdri Uriun, Ud X h 

•u žydais kc'i^-i’uuti 1/ietuMNCbaib 
kittinkai lietiniui, tai ;.i: jais ge
rų' hhriį ma.in pr.riėti Aiiierikns 
Bįtuvifti •* fhuumirir.u,”’ d,rtyvu- 
vumejludnEtanu: suvltebvinie.

Altie AbiprikcMt Hetuviai-fiUMn- 
taariai p. V. Kacknusku žodžiais 
tkribnt “pridėjus Amerikoj įgytų 
patyrimų ii’ mudomMko hitadaua 
metodų, 1 sutvarkys4ų taip Hpleis- 
tiį laisvos Lietuvos reikalų” *— t. 
y. susidėję su žydais “įsteigs Lie
tuvoje tikrų bankų, nę spekuliaci
jos įstaigų, ir ves ten reikalus rb 
ribotuose kraštuose priimtais 
būdais,f * —■ Die ve^ jie ins padek 1 

Ap. J* ItačKaUskųs foKatt sako, 
kad ‘ “atitinkami * žingsniai" yra 
daromi; !b* Kaune organiauojanms 
Bankas kairia bna ankštame kou* 
fflkte šit BdI(nrf,H,rties Banku Ne w 
Yorke.” •

p. P. Mikolaiais sake* ‘kad toks 
sunmn^iuM^iiįpiriiaT rvyklnftinas' 
tfktąi be Amerikos lieturiij “fi- 
ilanaieritį” (o mes primintame ir- 
Žydiį) kflOpei^ĮĮiiijos, e^ų_ reikia ir 
Lietuvos, • valdžioj priturimo,. bei 
padėjimo; “Idant jį gauti, — sako 
toliau p;, Mikolatois r- reikia‘at
kreipti tos.vųldžicfe atyclų j daį^tr- 
thi| nelemtų Kalylgj stovį ir spi- 
rftintį reikalą, tų viską, paĮaišjri?’' 

’Sudčjus visą, tai labai keistas y- 
ra Lietuyos'Atstovybes Ajnerikoje 
elgimasis, Jbu savo atsakyme iš 
šių metų Spaliu men. 7 d,’N, 458Q 
dėl prisiųsta mums nuoražb. p. Vi
leišio telegramos ponui Finansų, 
Prekybos ir Pramones Meisteriui 
„iŠ š, iii. Rugsėjo jii£m 30 d.,^. 
31775, "paaiškinu dalykų stovį mes 
reiŠkeme p. - Finansų Slinistęriui 
^avo nusistebėjimų"d^I to, kad p.' 
"Vileišis žinodamas»ii* turėdamas 
žinoti padėtį Lietuvoje/ oficialiai 
kartoja Amerikos lietuvių finftn- 
isierių leidžiawas^pas|talas apie ta
riamąjį' nesąžiningunią „bįetuyos 
bankų ir apie Amerikos lietuvių 
nepasitikūjmrų jais;, Ita “suvažia
vimo” protokolo .matyti, kad p. 
Vileišiu,į ka^ta'ls5’žodis Modim katr 
loja suvažiavusių Anririkos' lietu
vių “finansinių’* šmeižta žodžius 
ant Lietuvos bankų, pataria sura
šyti suvažiavimo protokolų visas 
kalbas ir1 ‘^priduotus:’ faktus, ’* pa-; 
sižadėdamas “protokolo kopiją 
pasiųsti atitkikanibriis Valstybės į- 

rietog ištyrimui ir, galimas daik
tas,, kriminaliai akeijai prieš kal- 
tiniukus., . 1 ( ,

Vadinasj, jp Vileišisyiėtoje, kad 
nuraminus perdaug jau užsivariu
sius “ fintausierius” ir tarus auto
ritetingą' tiesos žod|, dar užpila 
vandens ant jų malūno/ Reikalų 
gi Lietuvos Raidžios, kurią p. Vi
leišis atstovauja, jie nesugebėjo 
apginti, nors nešykį susiririkbšie- 
ji reiškė jam ir Lietuvos Valdžiai 
nepasirik&jimo-' Pavyzdžiui: p- F/ 
Bagoėius, ktabėdatais ^pie’ Val- 
džiOS'j&taigų patamavima pinigų 
persdriiitime sako r Atsižvelgiant į 
tokhis; -^.užginčijamus
faktus bjauriausio, apsileidimą ir 
nekotnpetanliškuiĮiO, ar gali Ame
rikos lietuviai bankieriai sekti pa;

___ _ ______ tarimus gerk Vileišio ir kun.' Ži< 
tauriu tumiomis p. M* Viniknš W- J^us* kuriuodu pataria naudotis 
“ žydu firmas, p. AL Vinikas Lietuvos Valstybės įstaigų patais

nitu adruiriUms prmUwnu, 
pne|įi& savaitės ir nrenęithi. kol 
pidm Ji 'Kauno «tein» j kahuų. 
jskihutei iuumių siuntusių pihųru# 
per Lietuvos Atstovybę. Amerikon 
je j+a Kortininkais w fakto...” 
kiju ifrjimp nėra, kaip tik mums 
patiems rūpintim pinigų, parceMa
rijų Lfetuyoie’* ir H. ięaip tai pa
vadinti; kurt ne iiroidkiinu pilno 
nepaaitikčjnuo Lietuvon vaidilai ir 
Jos Atstovybei Amerikoj^ ir K 
protokolo nematyti,* kart uidshj 
Atstovybės nnriai būtų mft#ų Val- 

■ -dlioK prestižų apgynę. Ftartebėti- 
k na taip j*at, kad Atstovybes'nario 

Ii. AEfriiiikp kalbu nieku nesiski
ria savo stilium ir turiniit nuo ki
tų 4‘ fbiUHsfc’rių” -kalbų.

Dabar visu aišku: Kml padu-* 
riiia gerų biznį sumanyta steigti 
Amerikoje drauge au’iydaU “Cle- 
aripg H(hw" — Cantrulin|lMinkųf 
karia turėtu Itūti Baltic Statė 
Benk Neiv Yorke. šitas bankas 
yra Atstatymo H-v&* bankus. Kati- 
IH- turi btlti tu banku skyrius. 
Kaip Jau buvo sakyta, pagitl pi- 
nmaynio^ Situs įstaigos turėtų būt 
m-ntru netik Amerikos lietuvių fi
nansinio vrikimorir centru jtj susi
siekimo su Lietuva, bet ir centru 

t per kur| citrį visi pinigiški reika
lai Liettl vos Žmonių ir Valdžios jų 

■ snntikiuosę, su Amerika.

mmirs Bankas, su kuriuo yra la
bai sunki konkurencija,^kadangi 
tai yra labiausia jMakojes Lietu
vos bankų'' pradędųs be to leisti 
šaknis Apierikoje, nes tttri įstei
gęs via savo agėiitūr^ Todėl ku-: 

’ įprantamas dalykas,. reikia Šitas 
baitklis iii^reditubri, jei jau nega- 
lima’ jOįVisai užmušti. į Tokį tikslą 
turėjo minetassi L^suriva^avi- 

ji“ lWp reikia suprasti daly? 
vavushi tame suvažiavime“finan- 
sieriu’ ’ kalbas ir užmetimus rnūsij 
Bankui,-— ‘ \ '

. Lietuvos Prekybos ir 
; Pramones Bankas*

-T-' ,J . ........

■-.girnas pasaiilf-je inies- 
tds/įMi' gyventojų skaičius 
pašieke diOOCkOOd, buvo Ba- 
bilonas. , į .

pli dusti Mm m.-Banko ir 
. ■. „. ant m vitakjįrtoeb&tu daik
tų, u buvutįurt $WttK Mvaip knu- 
Pyti. k •

llulmr del p. F. Bargtičiaup užme
timą :F. BnfMiųOft pnriiddą ib- 
inokėjlin* prarfęfonie ne tuojau, 
ltfiip perlaidų tattnfhilūs kttvOtiUrį, 
dėl to« prieiaitiėa, kad* tų perlai
dų jNidengiinui buve gauti ne gry
ni pinigai. I»et čekis į vieną Ber- 
Ivno bankų. Kadrinio Valdyba ga
vo žinių uclnbai gerai ateatuoian- 
rių p. F. Bagufi&Uii avuenį ir pa
tarimų ii sugrįžusių H Amerikon 
rmfuvių — būti aantikinosr au p» 
b. Bttgorium atsargiais, tai mes 
irrintacėjonie ja j»«riai<tų ilgi t<4, 
lif i kak sulig jn čekio negavome 
pinigų, kuriam tikslui praėjo ne
mažai laiko. Fa to jo perlaidas 
luivo pradėta akuhki mokėti. Kai 
dvi ik F. Bngučiaus nusiskundimo, 
Kad per mėtų* laiku *n. Bartkus tr- 
auskubų pristatyti-jum vos 2S ap
mokėtų perlaidų kvitas, tai kaip 
ifttt ankščiau buvo minėta, apmo
kėtų’ perlaidų kvitų ^kairiau* grą
žinimas Amerikon nesnutikiuoja 
su taktingi jau apmokėtų Lietu
voje7perlaidų skaičium £ y„ kart 
mys ptapjmuaia kreipiame dimit'f 
tai kad j^riaidoe k^gi’vFla ilsiai 

7btitų *i^iiirtkBro« Įr wižasiiv; v*r(p 
dedame kritų griižiniihuL Ameri
kon. . ’.

Kad p. 1^; Bagariurt deponuoda
mas dolerius' drving Bmtk mūsų 
sąritaiton sava pęriaidų išmokėji- 
jimui;. turėjo miast&Iių dėl ku.tab 
skirtumo/ im Bankui rtekaitns. p, 
F. Ragučius gaiviu ant kurso ir, iš
lošti. Atas iš ja nuustolių sau jo
kio pelno neturė jome; kiek už jų 
deponuotus dolerius gavome auk
sinų, tiek ir įrašėme jo sąskaitom.

Iš viso ankščiau pasakyta, ma
tyti, kad visi to susirinkimo “fak- 
'tai” yra »tbs sufabrikuoti, arba 
falsi^kiioti, arba sayuipLnušvięs- 
ti, ir vis tai su tikslu diskredituo
ti m. Banką. Lentridinė mintis, 
kuri raudonu ritrfu reiškiasi'visų 
dalyvavusių susirinkime . “filiam-

I 
krftvon suvedė, yra noras suda
ryti ‘.‘Olearing House/'

Sutnanytojų.nutmi.oner tai turė
tu būti ęeAtaaltaū įstaiga per ku
rią’ pereitų 'visos piniginės perlai
dos į Lietuvą (Vinikaš), kuri ga
lėtu ir prikalėtų sudaryu pastovų 
kursą, tvarką persiuntime pinigų 
ir kitus patogumas įmausimuose 
susiisekimuose" su.-Lietitva. (A. B. 
Btrimaitįs) “Tokia **įstaigą’^ -—, 
sako tas. pats p. A, Strimaitis—, 
“galėtų būti dabita organizuoja
ma Nevy Yorke Baltie Statės 
Bauk/’.Jvurio banko A. Strimai
tis yra u įrektoi*iuim Toliau p; A. 
Staintaitis sako, kad šitas bankas 
tūrėtų tariiauti/-kaipo centras,A- , . . ■•, - . •.
mėrikdš lietuvių finansinio veiki- staigortm tail^lo;iittOdugniam;ąnt 
mo, podraug centras susisiekimui 
su Lietuva, nuštatj*mui pastovių 
santikių finansinėse operacijose ir 
tinkamam patarnavimui netik mū
sų Amerikos lietuviams, bet ir 
Lietuvos žmonėms bei Valdžiai jų 
santikiiiose su Amerika. ” Nors p. 
Strimaitis sako,/tai būsianti “Lie
tuvių įstaiga,” tąęiaus įšp. M.. Vi- 
niko žodžių matyti,, kad negana 
įsteigti “j^leai'in^Kouse” ir ‘“W- 
siųsti į Lietuvą atsakančiuš’kom- 
petęntiškusjžhiones^ kurie perlai
domis ir jų išdalinimu žmonėms 
rūpintus? Jo nuomone “prie to
kio. darbo ir sutarties reiketĮjį pri- 
traukti ir svetimtaučių firmas, 
kurios turi triuisakeijų su Lietu
va.” Nors p; 3L Vinikas taeaiš- 
kiai nesako, 'betiš jp sekančių žo
džių aiškiai matyti, kad svetim-

dinA
i. _ ;.

gyveoo.
Lltbuftutan Sules Corp., 414 
Bifeton 27,

, ... ....... .
Lietuvos Jahvę I4koyo«ttą«.

lietuviai vienybėj btnlaMh T»V«t 
šau suslžlitofi jįM'r Uaiikus xu i 
ml, Lietuva armijos grandžių, 
amteliu jaustis Ir kovoti—kftd tinti 
m«n» fiAo kiti tautiečiai. Pralan JU 
rtečių rašyti. Muūo.mrtrirtMt LfllįĮ 
Vania., IMum p. L. K. Vytenio pnlk 
2 r« kulicoHVidtlžbj kuopa, Grandim 
Amvai-iii Kiujis

i ačb Lic'tuVoš armijos elitais karei 
Ąknmliutate Ikonas Ieškau savo t 

’4knteifo.ilte .lulfaus iš Kaupo apskričy$qn 
Vriluonos vnlSėtauH,' Anttailnišklų k^*“ 
nto, prašau kitų apie jį pranešti; ku 
na antoiSus: LCtilVANiA, totus’ 
Liet, Kum Vytenio pultas, y-ra kui 
svublz.iij l:p„ V, amijii. ■

* Hvbo reikia pastebėję kad 
rant laitai rinitų užmetimą aiit 
Lietuvon bankų ir darant hibaf 
dtanuK NpRrndmuu. suvAŽiavuaie- 
įi Amerikos “bankieriai”-iietuvini 
visai užmiršto, kad Lietuvoje nie
kas negyvena normalinėm aplin
kybėse. ii knd ėia Lietuvi* ban- 
kaniM tenka rūpiirtka ne vien tik 
apie “biiiiį.” - ■

Labai keistu girdėti J, Vileišiu 
nuommit apie mūsų Banką. Tuko 
ueŽihojimaa finaiodnių Valstylrt^ 
Mantikių su m. Banku iš pilies 
tįeiuvHM Atstovy!)#* Amerikoje, 
kuri ntivažlavnai yra ten svarbiau- 
siu finauMiukibi reikalais, yrn ga
ilia 'keistas ir tiesiog neleistinas, 
Tačiau ir tai, ką p, Vile Uis kalba 
apie Lietuvos bankus išviso, apie 
karnkterį jų veikimu, keista yra 
girdėti iš asmens, kurs bankų pa
dėtį ir apskritai padėtį Idetrivoje 
tųi'ėtiL'žhuiti

Gerto. V, Račkausko“ kalba yra 
tai nuo pat prądžijs .iki gulo gry
nus šrieižttts ant visų Lietum, 
bankų. Bet ypač phiirtu jis m. 
Banką, giiiTrtit dėlto, kad vaŽitta* 
'darnas išAnieriįčosLietu vinį jis ti- 
kėjoši bttti m. Banku direktorium, 
kaipo kaudidataa nuo* Atntatymo 
:B-vt\s rtačiatė* neišpildidųa Jitstutv 
B-vei'prišižttdetos sųttfrtiek su ai.

p. Račkauskui piSieteko in< 
?Bunku direktorium bttti įr todėl iš 

i. Į-upmaudos^ nors visai tr.ne trio* ad
resu, jis prišnekėja aiit m. Banką 
nebūtų dalykų.; ■ ’

Yėa netiesa, kad ni. Bartkus ne
išdavęs Atstat, B-veį .apyskaitos ir 
ligi šiol- yi'a ui. Bawe- Atsūt, B- 
vės neišmokėtų perlaidų, o pinigai 
iš mūsų Banko cAt&atd B-ve> ne
grąžinti. Faktiruri dalykai šiom 
visai atbulai, nes apyskaita Alsi, 
įlfcvet pu "priduota jau-senai, ta
čiau ligi šiol mūsų Bankas, nęšti- 
laukė dlti4 iš Alsi. B-vės prigulin
čios mums suaris1 už pataimavimą.. 
■. ’ i 5. •

1 'Dabar dėl pareiškitnų. p. -Jono 
ŠtrimaiCdo “f4
tgnu> B-vū, sako p. J. Strimaitis, 
pasiuntusi savo perlaidas 1919 m. 
spalių mėti’ t d. Taei&t m. Bąii- 
kaą tą pirmąjį siuntinį tegavo 1920 
ur. Bausiu uiert. pabaigoj arba Va-, 
sario -niėįu pradžioj- 'kitais 
perlaidų siuntimais buvo nė kiek 
gėriau. Todėl supi*antama, kad. 
ne Ap Bankas kaltas/ kad adresai- 
Mk ųeg?:ęį-,pjnj^ tęgąj$pigftu<: 
Dd perlaidos N. 487, tai adresa
tui 2 ^sykiu buvo niisiųstą pi-uner 
Šimas’' apie • atėjusius jtun ‘ pinigus, 
bet ne mūsų kaltė, kad\jis. pinigų 
pasiim ti neatėjo. Bei perlaidos N~ 
439, kuri huyo anuliuota, bet vė
liau per apsirikimą, m. Banko-biK 
vo .išmokėta, tegalima pasakyt, 
kad,mes esame’ griešni žmonės ir 
kaipo tokie negalime išvengti klai
dų. . O gal p. J, Strimaitis su At
statymo B-ve yimjventi ir neklai- 
dingti v Tarp bent atrodo iš visą 
jų ’ilgtj! kalbų, ir išmėtįnėjimų Lie
tuvos bankininkam ii* ’ ypač m. 
Bankui* kuriant.'jie nesigaili viso
kių ‘gražių- žod* ’iii, kaip “speku- 

i lia nfai, ” “ Rosi/os metodu perst- 
. _ murkę žmonės,(p/RačkauškasL 

j* siaumant'Lietuvoje- įvairaus' plau-l^nytilkiai,” . “neteisingi žmonės,” 
* ‘ mos į- Limų ir 

« --beveik, visai nebuvo ir* jie pradėjo įbaukų darbą' vadina apsti -ridimu

iicjMiwįr^H. i. *• ih-tiesiog'šiilęriste^’ (B Bagočiu?)-
i^š; • katLldėl^itesnU’itr-Į ‘'Tokių .žodžių retai tegaįnmt bu-

Ktotov MMnoVnr 
L. KmnMibMMOTM.

. Mums pateko į raukau 
Faattkinttnasai FUžtaM, ku
ria išttaukoa žemiau telpa. 
Jį pasirašo irtetuvos Pra
monių ir Prekyltos Bankas 
Kaune.

ifAliaBIMAlUSAIRJUTAB
UttivB Bankinia- 
o Amtrikoje, buv.

_ artfa. 6 d., Waldorf 
otal, ICkv Yorire. N, Y.

Protokole sakoma, kad suya*
Barime dalyvavo “bankitunkuk 
finftų atstovai ir užinteresuoti «»- 

„/menys,” išviso ^l yputa, neriui- 
( tant narių Lietu vok Atstovybės A- 

merikoje. ’ ;
Įaižiūrejus į suvažiavusių sąąta- 

)'F' tą, pksirodo, kad suvažiavimus 
toli gražu nepilnsrk nes uematyti 
atstovų didžiiįjįT, AmerikuK ’lictu- 
vįų B-vių ir kt įstaigą, kurios da 
ru pinigines, transakrijas >u m 

k Banku, kaip Prekybos B-vės, Pi'ti- 
“ B-vės, “&aujiehųr* A. 01- 

J: žvakių hjmko, “ Balfk Coturilatn- 
tion BiifėHu (BaMc SUtes/peve- 

.*jįį lopnient CorporąticmL Fedcrri 
®. Land 
® .ir l.- ^ėbųya irintusų MrtoyO».

N>rj$t$W ir kad beūeik VLi su- 
j|S ririnkušfeji “bankyiidkfiąt/'pnsi- 
!/; indo bėsų Lietuvės' Atstatymo B- 
^ vėsdireltmriit #b& jai art imi žniu- 
į X. nės/4 Būtent tos B-ves diiiėktoriat c

Lopatto J&n'us S., Bačkauricas V. 
įį K, Striiiliiitisi A. •M^dBrimaitis 
K Jonas, Trečiokas AZ&, JŽjūt-ys 
ST Pijus J., tos B-Vės kasinirtkas 
gr. Bush Bagoeius P. tos
S B-Vės Revizijos Komisijos narys,

Sirvydas J. D,, nes B*vės biw 
.K/ sis direktorisj kiti dalyvavusiųjų, 

kaip Ambroziejus .Juozas', Am- 
py broževičitis Yipeas, Mikollt^s

Petras,. Račrina^L A.. J., VasL 
’M/. Kauskas I. &, jtaip ries patyrėnte 
į-■ t yrą tie*-lužiuteresnoti asmenys,’’ 

nes jie yrą Atstatymo BrVČs akcL 
į, lunkai, >. /. _ Dynin

M šito matytąkąd bTiVažiąritnsšJnasiLi] 
bwo irtseohizuotas' Lietuvos Atstu- 
■tymo B-vcs ir kad asinęnys apie 

‘k kuriuos' mums neteko patirti, kad 
■ jW būtų “užntt&rėsuotF ’ (Šidląifs- 
. kas Kąrimiėrąs) taip* pat kai ku- 

jA rie Lietuvos Atstovybės-Amerika 
jįitojc nariai dalyvavo^tanie “bauki- 
JE^idnkų sųyaži'arinie u,įsitikimai ar- 
į/\ ba per .įiesusipratimą; įš K. šid- 
/ .lausko kalbos/ kurs ką tik buvo iš 

'Amerikos grįžęs, matyti, kad jis

'A uv. Ptuy Lioviau M*OXLU,
Į^. 4 kad-visa šito suvažiavimo proto-

iuuj. „ 
aorPtą ptnnntyrl ntėlkUe pas;

JON4 PURI.
108 BroAiri’fty, Ho. itoafoii, Mare,

(ant itavlą lahąi
■to'wtoi m i." .... r*,, l|WM> ,.jn.*,R „», ..,^.,.1 iii il<

URTVVIĄI 'jMMRflitfOJ'A \
I'ettn* Dtingvėf-kas Iš South Bostone 

pleku du Alryllkų Mmjną nitujiis mit
ra* Jnmtib’H Philn vėrtės $3a,<j|S> so 
vėllaiislhH niud'iH įtaisymais. Labui to a- 
ito| * tetoj. Pirklutė putamiivo .i. ,L 
A'vjMfio Agpnntra,’at: Broitilwuy, 
Knsfon. Apart 1‘. Tbmgvfdto per .L 
h Hptvio AgHiturą/pirko ir Jonas Ben

zinu- ihlrią šrliuyną medini mimą su 
krautai ir likimas vertės . 
Jaunas KariutaviriiH Tt akrą rimą 

ttaiMteJphe vritės M nurita ‘ S.
Rnaers t) š»4myną medini namą Sonth 
Bontoite, su vi nis įtaisymais tia SSr 
ooo Ir 3 talmyuij' medini numą Iter- 
dmuferyja'kn’ylsuls .Įtaisymais nž

....... . >firtnwinįM I •iiftijiMĮto*i*tolibtoHtetotototoAtouto|

Mkuu f-taėra VernrdtaK Juojiuitlenės 
iė švogerio Juozapu Juozululo, Abu pu- 
ėliui i^irtfešteTLiiiiškią, Irimui gnb., 
Arianą pitv. Iwr lėkiam švogcrict Vin
co rinpuite ir giminią Lt Lygumo Mies
telio; Jono gidurv IrYomnltas BKIn- 
iriites; žinau nš kad viami giminės 
;^ua\aūueritaL nabar aš nežttmu kuiT * 
Meldžiu nteišiuikti arba kas apie Juos 
Žlunfn praneškite mnn šiito aniįtunii i; 
rntXA tiu Pii< iflc, JiamLnrh, Liūto-. 
bliu JiceftimtėhriyNo, 100 Joan Kma-' 
tteeh (penriatt JužHsi ^ftltekuw*--- 
: Rmį iir.ii.iRi.iiil.ifi! f te.irir’KtoR^w.to>re-ii»>-iy«i»; inp f- , t,i |H.I>.*B.

ieškau ŠUOiiUsi Edmtnrtln VltkaokOf 
‘kuris Iškeiim f Ameriką lom-ifKis m/ 
jš '■Vąrš&vos, Kiin ĮMfi m. nei jokioj 
žinios apte j į neturim. Mūsą adresas r: 
LITHUANIA. ViUjąviškio.' nprifr; 
,te Vilkaviškyje, instruktoriui Himvlcs, 
mokyklą VitkiįviSkio ups. glaniJioVut 

> ViUtaUslmL ; LITE^Am^. - ' ’ ■
Mes ja tėvai esame sveiki ir gyvį ir 

riša šeimyna yra- gyva, be vieno sp- 
jaaus Leono, kuris mirė. 25 balandžio,; 
1Š2(> m.’ūŽiovosK liga.

. - • - y ‘ ‘t
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* jW būtų “užtortėrėsuoti* ’ (Šidląifs- 
; kas Kažimiėras.) taip* pat kai ku- 

rie liiėtuvns Atstovybės ?Ąmerik(h 
į‘ ^je nariai dalyvavo^tanie “banki- 

ininku suyaži'arime n.tsitikitinai ar- ’i... _ .... ■ ' tx r* .-.j-i
lausko kalbos/ kurs ką tiic buvo iš 

nušvietė padėtį visai objektingai. 
Iš šitų bendrų pastabų aišku, 

kad’-yisa šito suvažiavimo proto- 
|:Sr kolo medžiaga negalinta' laikyti 
]«.. kaipo bešališka. W
! A,tstatym^B-\tos^'/laiškai eidavo
.. Lietuvon-2-3 men., ‘ m atėjus iš, A- 

;i L, ' merikos laiškams/ dėl -paštų jtėsu- 
’ tvarkymo,, korespohdeneija ,mai- 
šuose gulėdavo d'Ur keliŠ mėnesius 

v ; L: ] ligi ją isskirstydava/ Šitą dalyką 
C\?U‘ dar š|ą, vasarą jnatė patys aipųri- 

4 į kieviai, * jų skaičiųjeririV. Bar* 
<W į;kauskas, Irurs apie tai stėbedama- 
!iį‘į ris pasakojo tu. Banke;> Beto r ei-1 

.neužmiršti/ kad/ -ilgą Iaiką/Į.S

Hp ko okupantams, paštų' sodžiuose Į arba ’ Liet uvos valdi 
F'#/' ’F—111_ ■—1— *■— ir-—f*. » > '»»•_/
jS; ; ma&laUg tvarlnilfeiuu -.veikti tik|krimTnališku nekompetentiškumu 
į|L? UHO.‘19-19 uitapttūaigo^<».L ■>' ’■ r’ ‘ ‘
M * **TvietWiw^ •kadridėl* vin*-|

MtolpaštųLietiįėoj ir dri užtikti ir Rusijos bulvarinėje'
taip yra žinomą,/

S
laidasto^umtenn uM Lietuvos-gy^ delltr nusistebėjimu dabar sužiuo- 
. vėtitoja^ tųrėju/I^aįsfedtom^ me, ,kad to® aukštu stilium vie- 
nuctatolię^ —’ yriuitušti'!dalyvaujant 
j. Nuostoliatygalė^ ’.būtrjirk bmtki- LUtuyos ofie, atridvUms,. kalba p. 

' ninkamą Mtt faą^ teKiaitf jiems Kaa k(> Mžiaiį hll.iclrt '..ba,,. 
, R?utw » zmo uį dolonn^ „ ie s Jabiaasia ifei.

A mts, tas sn tu ratam.jriyhmamLoW11iSaltes Anreriko^"
> Lretuvaje nttunnwta tan*o. Atataie' jgytn patvrnįr
®, ' ¥- U-Tl. tamotomsta Unitas wWdus.’v
& w visi Amatas

yęti/Jnkin nuostolio-.,ms Y^^ltatainta vartoja tokius stip. 
f raupu iš ■žMonĮifdotoHtas w keisįlrftis žodžius* YįmlJ tokiu dialektu 
i- ,d»n» raratata1 antaiitus, kiekluasiž.vmūjo, sprendžiuut iš proto- 

mums žinoma, mteveuo di<lelius[ĮoU>. pp. Uažkauskas ir F. Bume 
pinigus. Taiti, kMfltagu jau Ue- jaus, kuriems priklauso ir auk- 
tūva arba jos gyventojai ir* ture- šyiau minėtieji . išsitarimat 'čia 
j.o didelius nuostolius, tai tik ne mes atisakydami jiems galime pri- 
mtisų Ba^ko kaltėA *• v kišti tų purių rusų; patarlę “na \
/Bangelis Anietikoš “.bankurtiL yurie.^ttpka goriC” _/

kų,” kaip Balčius, Atstutymuf Tolimi-piJ. Striinaitisskundžia- 
*B*vė ir k t uešiteįjfmdaini dideliu įsi, kad m. Bimbas yrą pšdaręs 

nž&U'bhL kąj'į jie gaudavo Itei-u Atstat. B-vei nuostolių mažiausia 
čirnit doleriiąy. auksinus, pasimr4$i2,()OU.(J0. Mnrnš labai* gaila, jei 
tu šayo atstovus Lietuvon, bei. pra« j taiį) ^tikrųjų būtų, tik nežinia 
dėjo steigti via sąrą skyrius*visai mums kokiu būdu tai atsitiko- 
no delta, kurt negali pasitikėti] Mbsų Bankas iš savo -pusės turi 
Lietuvon bankąms, bet kad durį tikro pamatu • tvirtinti, kad iš

, .kartą uždirbt i,/ dalinaut įmonėms I Ątriat* &#®j.• ^priežasties Baukas; 
tuos, pačius pinigus arba supilki- į iri nuostolio ir neturėjo, bet; m.« 

■ Uėjimt. pigiu kaiųa iie per jų riiririBatikas itegard^ mil. dolerių pėb. 
kaBMėfnriUs UėhmLdoteriM ' IM, kutą jis -.Imt# turėjęs, jei At- 

Deį p. (Inde, tnv.. Amerikos nts-Lfatymo B-ve*bŪtų išpildžiusi .pa* 
’’Tavo^iietuvaiišsireiŠkiimi, kittj pu- įdarytąją sutartį su pų Banku .dėl 
kartojo M* VinikasJ iuid Ltetuvosjplakimo ir parilavinėjium Ameri- 
flmmstuės įstaigos yra “illcgiti-Įkoje ,m< Banko ukrijų; šitų sittąr- 
mate, ineficiont, incompetent amųtį Afst. B-rė sulaužė dėl tos prie- 
dlalionest” jei jis ištikrųją taipĮžustlės, kad atėjusderimnui/ją Įgi
lintą pasakas, turimo atsakyti, Į rtj’ti ūmui’btivų pradėjęs pulti mar- 
luid na Bankus sU p- tkule notu-lkės kursiiš; tačiau markės kursui 
rėja jokių i,eikąią» ir kad p* (lądedvčl pradėjus kilti Atstat.. B-vės 
tokių nuomonę gulėjo įsigyti rin iš J dliimturimstisigriebr1 ir vėl pano- 
Kuuno gatvės biržerikų* jeigu jis j vėjo pigia kaitra nuimti tnūsit 
tirtėjo nelaimęsu jais * kuilių nors Baltką savo ‘rartkosua. p* Ruč- 
veikalą turėti 4 ’ jkatmkus kaijjo Atrint. B-Vės ka«

X .. '

PAIEšKOJIHAI IR .
REIKALAVIMAI,

/ Paieškojimų 'ir rėikėdavimų 
kainos L, I>. S. nariams fcr 
“Darbininko ’ ’ skaitytojams* 1 
sykį į metus už dykų, už 3 sy/ 
;kių£ $1.00* .Prieteliams už 3 
sykius $1.50. . . ,

f „ ^SSt SID lIO^

2-ri šeimyną namas, gražioj vierij- 
arti jDorchester ir East' Fourth St 
South Boston,. Visi improvements. At
sišaukite pas 3IIKALAUSK4., “Darbi
ninko'’ administracijoje.-

; Ieškau Boleslavo 4 Armb^vičtaus iš 
Puodžių k.,’\PnsvaMo. apskr. tatvau 
laišką mio jo sesers. JI snsirupiąus, 
Sako penki metui, tai negaunanti ži
niostirpieji. t

. KAZYS DŪJIfBRAUSKAS,
181 Lafayette StL. .. Nevvark, N. J,

Ieškau. brolio Martino Gudelio ar 
Gūdall Iš Gnuimą*k.,. Žustlą p„ Trd* 
ką* apską. Jisai Iš Itocliester tšvažta- 
v<> į Philadelpiiia ir ten tarėjęs- bučer- 
riį\ Turiu svarbią reikalijl x ’

•c ONA BBGANSKlriNĖ,.
40 St Jacob Sto" Rocbester, N. Y. 
—- ■ m-Cm |/. | ... .

Prašau Atnorlkoff ūetavaWtb, b H***!1 
vpj — geru tėvytiulrią, ttkrij ari? 
kluusongfs Lietuvos mylėtoją susi 
raiti šii muninit **« Lietuvos nhrikM 
eiliniu, Matui antrašas! LITHUAN 
G-tas p. K K. Vytenio pulkus, toru, M 
tasvriilžftj kuopa. ElllnlsStnnlulta Alękį 
sandras^ ' ' ;', ***' tf-Į > h.-, jĮį|..1|f-.l.iĮiVlllĮlil|l,.i-r.MM.aMta', .1111 1 11111111'1.1’ III ■Rt 

leškon Simono .Urbono, Itaneinlą *p^j 
skrieto, Vtauoklė.s miesto; girdėjau gfa 
vonąs apie y<$k/ .Tuną, duktė 
rljonii iš' Ltmufbs rašė ntairkri** 

,W, prašyūėriti/’žĮnlą apfe.'tt 
rt fmo'kūro Jau*ii&ra gatasl 
joktos Žinios, .Tolgu kas apie 
te pnuiešklEo mata.' "" “ '

• F1l ANKLATTOZA, 
M K H Ko, Ą 'Al
—i .,.„..,111...;.)^,,^.,,^.. ■;., M 

' Prašau Amerikos lletutaltiią ir l|et 
gerą .fFtyąaįnįą susirašinėti i 

:manimi — Lietuvos armijos granfltoltĘ 
Labui brangios žinutes iš'tolimo k 
to nuo brausią tėvynainių, Mano aot^ 
tušas : Grandinis• Lmbžta Jonas, totaji 
liest. L, K, Vytenio pulko tora kul 
švaldžlą kuopa, Veikiančioji 
LIT.HUANIA,, . v
. . ■ .. j '

paiegkau Onos Sayickienes. Pirmiau 
gySTeno i5T Gili «St, So. poston, 
Mįaee., o dabar penūkSlG kitur, Malo
nėkite ji pati ar ka$ kitas pranešti, nes 
turiu svarbą, reikalą.

POVILAS PETRAUSKAS’,
414 pruadvvay, . So. Boston, jLįss.

■ leSkau šayo pusbroUtp. Kuztoilerc 
Ąlfli'tfrikatt/ Ir Povilo Tunlųitfię. AbaU 
:iaie IS KupIšMo valSCiauš'ir. par 
jos. SoirtyiH metai, IM girdėjau gyy$ 
nąs Nęu- Yorko- valstijoj.. MąlonėSit 
atsišaukti, greitai, nes/afi tauriau >įį 
pavasario važiuoti J Lietuva. 

f amas tukkevičiūs, / 
BankPark, .' Ne\v YorkČ

......... II r.i W ..L...-...Ii, Il.į>i.fl.»^

Ieškau dėdės PetM Gorbnėanslte <J 
vcno ^iienaiuloak. Prašau atsiliepti; 
visų kaimynu ir pažįstamų. Esu 
tavos Jūreivis. Kilęs esti iŠ Balbleri 
kio, ’ Adresas:, Stasys Gerba 
B-čios divttfjos štabo komandom I 
VANIAI ■ > ■ '• ► *

4

PARSIDUODA* Pool-Buimio 4 
stalai.. Biznis gerai išdirbtas, ypač 
riemosriaike. Adresas :. 243 D SL. 
(arti Bęoadivay) So. Boston.

’ - ■ ... . -J ■ . < •
' !!■' 1 l|~ .'■"II ■*. ' I ■ -J»|I. »m■■>■!!■■■ ri:

Jleikalingas jaunas/VARGONi- 
NINKAS. Tuoj ' atsišaukite pa
duodami išlygas. L

Rev. L. Vaičekauskas,
’ : 1621 B, Pails St„ ,
; - r—Niagara’FaHsr N. Jf.

■ I .. .»■■■..!■!■ !■.!■ I.IĮ.li.l ■IJIĮIHlf — lilri l ^W^lll.l.l

REIKIA-300 DARBININKŲ 
kurie'moku lietuviškai, rašyti. Pirma 
jatriiSyklt luiakyir’pąiymėkit kurie 
y! dirbti* Lletavoie- ar Amerikoj. Ta* 
da gausit visos ihfotmacijas. , 
- '* ? A-MAVIKAS, *
7})3 BankSL, Waterbury, Comi.

M

Paieškau savo valkti Lietuvoje Vik
toro ir Stasio Tarasevičių. Jie paeina 
iš- Vilniaus red., Trakų apskr., Vaiki-' 
Pinkli pur., Vargaklėmio kaimo. Gir- 
-dėjau kad sūnūs Viktoras Lietuvos ka- 
rluomenėj tarnaująs Katine, Vytenio 
pulke, antroj kulkosvaidžių kuopoj. 
Meldžiu atsišaukti iŠ Lietuvos jų pačių 
ar žinančių apie, juos pranešti, už ką 
busiu labai dėkinga.

i t MH&LiNA TAUASEVIČIEAT:
' • . (JAšOlNSKIENS) :

5318 So. 33 St./ . So- Omaha, Neb.
a- ... '.... ... ' ’ . ■ - r * , * ,

■ • J . • ■ . ■ 'Prašau Amerikos Hetuvriiclų ir lietu
vių tikrų tėvynainių susĮra§in6tL su. 
maųltai Lietuvos ’armijoš/grandiniu 
Matultonlu <Tuozu. Labh4-^xnųlouu 
mums Lietuvos kovotojam# už laisvę,iy 
nepriklausomybę susižinoti^ su bran
giais' vienminėiais-tautieSiais. Mano 
antrašas: -LITJElUAJįĮAy’O-tas p&t 
Lietuvi?* Kun. Vytenio ptolkąs, 2-ra kul
kosvaidžių kuopa, Veik • armija.-1 -

r Jūsų Silpni Nervai, Skystas

NoM-Tone
a#mul*te« *»d 
MtreHgihetto 
W <<** H** 

valuable bfood.

puikius gyduoles kurtos atigttiM turtingų Raudoną Kraujų, 
Stiprius, Fittdktinitis Į<m«s ir SveKrų* Vytus Ir Moteris.

USS Lėk IveL BŽjgu-3S»»wt ndvibws wStA taip 
totali ■tetdtatirtato Tqs lako. lenEvtu j5rAUi.wtt!i torift. tol N^*Tottf 
saout» iž suūijtthiii'a-’tū'initj fcrttaMiiiy. Jairie* yrt w>rtnowtiw«>ir TekotUettdtiojMnos

i geriauaitį iWwĄs?j tjaytojie Taip..iMJt gaunątęMštwn.-« tat tūtoj•tojų.
* Nurt-Tbtfetųn &v$je data- Š'.-ifpm jfa'AitajC' Ir Gdrfie*.,’toujur.. Be stipriu

huolat&lų nervų ii tamlojo iLi’L i'l< Mitale tikėto sveikafCĮ »t dįulufjtiea eyvtomu.
KickvičiA daba jįf veiktam J.yn;> piiktausu, iiit^Tervif-shpt^N1 to gyrenitn* ir vaĮdine. 
Pradek Šiandien ani-Hati savo nervų stotimi i tMuvU, vartojant Nuga-Tėne.
Jųj iirtitat pamatysite «m» sutoi j sveikutę, Mtprum* ir encr^M SBgtflrtanu W pajausite 
.kaip imiMArTogu* ir jįaltsits datttatki*-E¥Vvi»MKu trauks. ’ - ‘ . <.
- Ntto-Tbns Susitariu* b* stfeiulEAt vtatts ttlkdintu^ H jviot^>iU3---iiMi.«tatvbittabus,
ktotoUOBtolrtf. .SttWjtort’r.»a^ri4htoRša*i«lkinlu». djw^aąmntont,xwp*<>j* 
tusUnima iUobtt, tatalso nAkuluiri}.!, jka'abna’tftavr* jnin llftavni, prašalina, nemalonų 

ttoMlina šĮdlvin ntstnajiųrtitis,. toą tat- sta^. įima. Kn*4ttw|.,tottoiM; k«««»r 
fKUMiUpK OemaiSnumu-. Belaukite JūtaM&n'M tek ummhp$*& Kuta-lftt)* 

aV;^ANCiJA. kaina u*
n&'teMntoto imto rvUjftkv; csteM-'i iHiteharul S3lK). Imk
Naga-TotOtoteSitiUs, tun ą kjgd ta* nrte»U i*-

' Mkmemis, tatoiSnkit likusias ktdgoto ten Jįr pirkote ir atsiimta t sava-. 
■ ‘toitfMJtoito JFųa ftsntete, tol sjs.asvSmta nu Wta. ,M« uĮUi at- 

sakomo? Nuga-Tonu ptmtaoUiiiu i vanoti* geruvio aptickUoaft tomu pauo* 
Bfihtiittns irgvarSntip, _ ? . ... ’ . -a

sj Kiiponti. Šiandien 
ŪktlONAL LABORATORY, i.ftW ' R7 Šq. riarborn St., Chica«o,

‘, *■
1 ttarliiitnleJi'yC'a ***•» ,1--—--Vž to tnatoatkit priausti raut

jier. mntima, evfta'ktau buteli Nup-Taųc,

VnnlaSvp—

' 

d r

1 KURSUlJKOTUOLUS 
[ Tai gerinusia proga daug] 
auksinų j Lietuvį- nusiųsti*

Į Greitame nusiuntimo pinigų 
nieks su manim negal lenkty- j 
rduoti; visiems pinigų siunta

r jams pristatau kvitas su para- J 
[ žila priėmėjų pinigų. _ 

Laivakorčių agentūra į Lle-
[ pojų, Hamburgu ir visur.' | 
f Pasai kelionei j Lietuvą., J 
| Padarymas lietuviškų doku- 
I wentų, . - ♦
Į Pinigus siųskite, per pašto 
į Money Ordėr. RaBydamlpri- 
Į dėkite 2 et. atampą ir vlsados 
į adresuokite: . ■
L ■»■ Miknluinig^ 
W.Hwtaon Ave.fBrooklyn.KY J

ECTRA NAUJINYK-
*■ ; / BAinosios ; »

LITERATŪROS MYLETOJAL 
„ai JffiS ŽINOTE  ̂

KAD
■ . Viena is gražiausią Poezl- ’ 

jos kriygij jau galima gbutl J ’ 
Ar Jąs žinote tad tokios *’ 

knygos nebuvo ii* nesiranda 
’ visoj AmeriW Lietuvių L(-

- teratfiroj? ;
Ar-gi/Jąs. nenorętumėtį jo- 

šios ritėtu O’ gal nežinote 
|U kur ‘ gauti? Na, tai dekite 
Š.$2;00 i laišką arba išpirklte 

už WiO “rnoney prder’* Ir 
;. » • Tašytateii ( ,

. j X J. Jokuh’aitis.
327 E St, Boston, ;2L Mt

BFREHGH LIN
IŠt"* Compągmę Gener&le 
H Transattantiąue 1^ I§ New Yorko’tieslog f'

, Hamburgą 
SPECIALIS IŠPLAUKIMAS ’

Ttvin. ScrctV S SJ
Serėdoj,Sausio19SŠJ

Kambarlif - ir trečios Hoeį 
■užsakymai priimami.

Delet tikietą ir kitą Intais 
a maclją kreipkite* prie vietiniai 
e! Frctieh Line agėato, ' -

3 S
fii

*

4

y'

f

B. B. BAKOHIA 14,300 toną, išplauta Batuto 81 d.
“Uklilamins Garlaivis Plaukiantis į Hamburgą

Kambarių kaina $180.00
3-ta Ideg^kaana

pridėjimu $5.00 karčs įtiksiu JJJH-

ĮHAJttBVRGĄ/ "

9

ftaadMŽ vitthih ■

U; nueik pu jį

per Mmtayt 
00 karta taksiu 
agmUf tamitoe bOmu

iri/

)
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BMBIiB!l

>
7

eGurimĮnai

/

įvyVif
vaL vaekre Keraltentai Atoto^aaapl- 
joe svetainėj. Visi nartai mateiMkitę 
susirinkti ir naują nerią ataivaetL

FeMytei.

aptartU

C. t.

BARRISON, N. X

LDSf Ifr kp, Kumrinkhuas bite 10 
& Maus. 7 ;30 val.cvak. Visi nariai 
malonėkite pribūti puąkirtu Ikllu. ntu 
turim daug svarbių relkMlų 
AMvefiktt it UftUj» nariu. ■

/

CHICAGO, ILL.
, >1 J"‘ ■■'■ f

LDS, 20 kp, mtaealnls'sufdrlnkimaa 
įvyks nedėlioj 9 d. sausio tuojaus 
po pamaldų :«v, Mikolą Arkaniolo pa
rapijos svetainėj 1M4 Wubansla Ava. 
J SI Mualrinklmą kviečiame visus nu. 
rluH koakaitlinfclutisla ateitu

..... .—. i ’ -
MmABK, M X

t

•teitu
riv-

TaUtol aMr
v . , ’ i

. . * ' '!

Ėfflji __

LDS. 13 kft. ĄlMtoite •mWoW|sto 
įvelta 11d. sausio 7 :U0 vai. vakare, 
bažnytinėj* aeteje. Kviečiame virar 
narius butinei jiteiti. Taip-gi atai- 
veskite naujų narių. c

_ ' VeteRe.

' worcesterTmasb.
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po pieti! pfipmtoj vist nariai
malonėkite pribūti ■penJklrtu laiku, nte 
turinio famį? Ivatbfij reitMij* aptartu 
AMveakite'nąuJii nnrhj.
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Vleaaraikrafa komedijos,

ParaM SEIRIJŲ JUOZUKĄ
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Dr-joe bei kąopoe, kartot norfitij surengi ^mag'j vafarią Ir sve>
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ledai 'kad Šiuo taup bi<^’' 
j? laikai/ tįsiems yra blogu.f 

įtelnsL Įr daugel Wz- 
ti$ skumhirtsT, \ kad ‘biznis ? 

'sunku;'-'' - ''.' ■'
Bat biznieriams nieš turime 
■pasakytu Kad ir bloįd lai

tai bet jJjnoNča raišo, 
ii, ka»4f8>rinėiB8 jyueaimo reik- 

uite rapb«r?L kiti dar te 
aginasi. Biznieriai savo Sim
uose te viską, turite parda- 

Vimui, Ir dejuojate, kad kaip 
1 didelius “Maitotus” pirk- 

Į, čia nėra jokios’ misterijos, 
•ik t a būti ir tau dideliu *Mar- 

gfc’* gauniuųlr progtesMšku 
IfSBderiuin. o, ne' karikoturtu 

ilAi, kad Siaiuftęn prekės nors 
lat. bet pinga. Vist te žino- 

gi gal manai savo prekes'. 
mk išložtl? Tai. ne.

•uižložį jaBpigindamas te 
parduodamas. Sunkiuose 

nebūk godus, 'mintyk:, 
dir&R ir api^ iai ri

ti parsinkif. Nelauję. kad' 
i» tel tavo biznj kalbėtu, tu 

kalbėk darant. įvairius 
irnus,-

įParyti apskelbimus raistu 
•rimo su gerate spaustuv- 

itoto-melctrals Mito darbo! 
perdaug pamikius, mes esą- 
žinovai savo darbo su ke- 

ite mete piitteimate ant lyto 
•pandos darby. ^Ateikite 

■ mua, pasitarti apie savo 
J* ’ <
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DIDELISUNKŲS ŠVARKAI SU KAILIO K ALKIERIAIS 
, ‘ IŠPARDAVIMO KAINA 311.98

KELETĄ ŠVARKŲ S50.00 VERTĖS „ IŠPARDAVIMO KAMA <14.98 

SIŲTAT-VERTES IKT $75.00 PAKMINKITE PO 8B4.98
TURIME PILNUUSĄ HLę AND AROKŲ 3OUTH BOBTON’E.

' . MELINŲ, JUODŲ
..Materija Yra TUchi VHntj, « KainOf ŽeinMate Ui Vert* Materijas l

• a yieaii e Įweiw.wi»Ma.-w.a»fc.

' , “ ATSIVESKITE iR VAlkUfc -

'PUIKŲŠ ŠILTI ŠVARKAJIR SUKNIOS, KURIAS NOTIRtę LINISMNSITE8! 
MRVOS NESULYGINAMUS. '

IŠPARDAVIMAS PRASIDĖS PANEDELL SAUSIO 3 D„ 1321.
10 VAL. RYTE. ■ . . -
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: atert«u<M. Dldi»j?raIkijt iHmiisčlu8, DloKPnns .
& su Mbm^bat narnamą wast. ^v W.«u* ' 
. reikta; pintaltth j» piilntt, Ta telsjto/ kdrlų dmi-

moksle/ Tadkaa uarl mftait tdaTbfJtūrt1 pažint Kristaus molę^ 
lą, kuris yra neiSsemlamas teteybįk laltniiu. PiUlMkne ji ūkai- ■■ 
tydąmt knygas kurtose randasi taa jnokrtns KfitHdjtns. Tokiu 
knyga, kurioje trumpai Ir aliklul yra išguldytos avąrblauąios .ti- 
katino tiesos,, randaisl peš mus po Mutgalvta ; * «•
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Amerikon Lietuviai Turi Pattrupihti, Kad 
r Lietuvos 
' Maistą Kfiniii ir BvaiM ‘ihįasios matot 

dori, knkšcioliiškoj tfvasioj vedami laįfer&Siaai 
^Tokiuo į yra laikraštis ‘^ABBlAiNKAS.' 

“Darbininkas Lietuvoje mylimąs Ir laukiamas. 
Užrasyk šiandiena? T^i bus gemuįia Šv. Ka- 
iedijddvana/ ~ - f. : '

/ įįenūihfimt^ :
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•MteKOlU* Ateik tf btZ TĮO1,
>hwtdykal tr tank auna nummmt ir 

- patartute- -ty tek tnraj-a iS-koM mate 
petetanintoM^praktibte. medicinoje ir 
ridmUioM ABįtnt liMtatMaMdte^ 
tfŪtt ir swaai«tai li*M. . *hta» 

'SMtette NhteJrtMt kalp^taltanknlte •m ***^*7 Jr MįĮityslsm 'iipsifflril kliib* 
riMm. karte. ■ ' *

nervak^. krMtfo, odoBy bĄita* 
mtkilM dirtfrtefli vi* nnMdi>k^> 
H Uo, taftai mat*, dj- 
k>L ir ffftuk įBAito nuonunra dr

IEŠKOK FAGBM08 KUR SI GALI BŪTI
i RAKDAMA

1W| patnimu «y«ukt MATUKO, UGLA1KIN9I te BUTU-. 
lflOTAft LIGAB, MteSta *•* f^ybf ltaeti Jum Btetabttktt*, Bteitre-^- 
MemkaUiknę gydynm torte tarauta raMttalmra tor ktti todėl w* 1 

•tukti ir teral toto Tril tapo liftam mm tauttti tr paraito- 
Sr-ltltenjted, MitMMtaMl ir Mpritaltomi adymai 

rra mrng. Ateiit tel MH »ifiwii ptoMtto te tesikteTapier* 
įHfr Minus moarjan?,
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