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(KABLEGRAMA)
■ — Tumėnas banditų pašautas ir
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LTuniėnas žymiausias/Lietuvos advokatas, X-
ra vietini^ 7 nuriti Mažojo Beimo; XęŽiniar kokie bau* 
ditm tį bi^nįų’t^yynamį sužeidė. Tutetas yra faik- 

risčioms demokratas). ; ’
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Daririmnl^fiį^^

‘‘BARBINIKKAS^i 

KOtA * ' . 
ITAllNINKAlS, orvkacuus m 

t SUBATOJHS. * ,
LirnbetyJ metam*'............

‘ Bmttene ir apylinkėj įmaunu,,. .tŪOh 
ktotfUDM •..«<,c^^‘*»• •♦»• »■• **,,W4p' 

l “Darbininkas” 7 ’ ■ ■
LM'4-^44 Brvtuhvny, BMtou 2T. Minto.
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liaus ligonių kts^) pdąiuw 
rinkta tani tikrą komisiją iš 5 c 
bininkų atstovų- h*)dątbdąvio, 1 
arini ja jąų prodGjo kavo darbą, 
nebus svarbių, ūlihčių,' inanę 
veikiai visai viską sųtvimfctj y] 
kad patys fabrikų darbininkai 
savo’ atstovus prisideda prie efc 
numinės savo, gerovės kėlimo'; 
p! lojimo. -....................... ' ; ■■. ••’
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MMfl - iy" kbį 
kainių'gyveiitojai^pBgarsėjo pis! 
Šiai žynilais degtlmlariais.;. pįisl 
gėrę apsiskuldo per smilkMttK 
Kartais taikosi -atsitinka 
del. viena ąpsyąigtis^ įmltoi™ 
yisaįi kilioms, de! siikvaifimio 
kiniųka turi, darjriiiinkus nnkęjęffi 
Niekas neibmidžift: žAliakftdia 
milicija (ne visa, oi ne) nede^fl 
tižia, degtinės gėrėjų h“ nebattdrai 
jos varytojų. Z \
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PLETOJIMAH MOKSLO 
LIETUVOJE.' ’

! * ' ■>
V. i 1 n i p s , Lietuva ■— Vie

nas iš žymesniu ir pjęiuujc svarbos 
Ufeiėmižiti nusiHtatj’tii Lietuvos 
Valdžioj pagal pranešiu^ . kpr-j 
Amerikoj Ratulonojo Kryžiaus ye- 
dėjai' praneša/ yra tai mokslas ir 
niokyldt) klausimas. Visose net 
ir/mažiausiose koliojjijdse steigi 
ir stato ant ųjiaėianslu pamatų 
moftsliškaš įstaigas. .'NurkdftLlftt. 
bai sunku,s ir paniųs Žingsnis Lie< 
tavos* gyvenime, bot Anstlek šioms 
dienoms, yra gan svarbiausias 
klausimas ir jam atkreipiainfkdau- 
giausia donios. Xuo 1804 metų 
kada tapo ĮIlisųos< išduotas nuo
sprendis uždraudžiant netik mo
kytų bet net ir skaityti lirbent 
spauzdjnti lietuvių kalboje kny
gas-ar bent spaudos dalykus, nuo 
t<> laiko Lietuva .liko labai nuslo- 
pjuta' ir beveik apmirus mokslo 
dalykuose, bet dabar nepriguhny- 
bės dvasiai pasirodžius, / visoms 
spėkoms "už daWo imasi kad ąti- 
įtais^M smūgį ktuj Rusijos vkldžia 
buvo užtraukus 'ant-.fcietuvas^

Lajkuosodęadu Lietuva buvo po- 
Rusijos globa ir-žiaiirumm kada 
idant, išiautinti įvairias . tautas, 
būva draudžiama lavintis tų tautų 
kalboje, ir mokyklose buvo moki- 

gelis lietuvių karštesnių tautiečių 
vietoj kad rusų kalboje lavint' 
visai" atsisakė. mokvvklas lankyti ir 
išskiriant įgyto; mokslo slaptai 
lietu viii kalboje lilcos 'visai be
moksliais. Iki karei 100.5 metų/ 
kurioj lietuviai išsikovojo spaudos 
ir mokslo, teises ir liuoąybę, tik 
tie lietuviai skaitėsi,mokytais ku- 
įie'rusų kalboje žinojo rašybą h” 
niokojo, pusėtinai skaitytt . Nuo 
atgyjimo šios liuosyhės 1005 me
tuose iki 1911 metu tapo įsteigta 
lietuvi tj mokykla del kožno 3000- 
lietuvių. \ r .. _

; Nuo 1905 metų lietuviai /nenu
ilstančiai steigia ir ddr.buojasi 
inoMą sątyj. Pagal -toeritas^^j TUma 
Raudonojo Kryžmus mokyklų su-r "
rašą, 1919 metuose beveik du syk 
tiekvmokj*klų radosi negu 1911 

’męfuįse.. Laikinai Lietuvoje yra 
1,630 pradinių mokyklų, 42 gim
nazijos ir keletąįvaii’ių amatų 
mokyklų. ’ . *.,

žiu, 22 5 nuoš. avižoms išduodant 
8,732 centėrių avižų, H ?\n«o& 
bulvių išduodant 31,160,000 cen
telių bulvių, 4 nuoš, kanapėms 
išduodant 220,000 eenterių kana- 
pių ir 3 3 nijoŠ. kitais grūdais ir 
pašarų išduodant 3,550,000 tonų 
šiaudų, 1,680,000 tonų Šieno,' 
* Lietuvoje radosi 1913 metais 
762,000 arklių, l;481,000 galvijų, 
1,055,000 avių, ir o^kų ir 2,000, 
000 kiaulių; ' / --....

DabarLIetuvoj. labiausia- augi
nimui žąsys ir visokį paukščiai. 
Ritės taipgi daug naudos . lietu
viams atneša, Pirui karės lai
kuos tfžrubežin buvo gabenama 
maistas ir gyvuliai, bet laikinai 
pakol. vietiniai apsirūpins tinka
mai, mažai kas ir labai retai ga
benama ųžrubežin. .7 "- 4 z
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sausio IXiy?k
VeikiAnty$is SuV, ‘Valstijų 
VaMybfRife sektorius Da- 
vis (CdJ^y . yi'a piėtiūej A- 
merikoj) savo laiške Ąlton 
R* /Parkerite; įfattonal Cį“ 
yic Federafeon prezidentui, 
Tašo, kadĄnierikds valdžia 
ue&Uiido pirMįrLan su Rusi-

ą.lŽŽVFČ?IOJ.

įMuvių baznyčioj .huyo ki
lęs gaisras* kurs ‘.pridarė 

y- t^ais- 
Kos.piasidčjo aljomus vaiT 
lįį ktuiįaatyje. T* Jki gąisii- 

>Mpį^e jo, - tai lieps- 
■$» j<i/ bavo< įiepdsiękiaiitį, 

p: v——■ 

^WaP^/«a--~Rrniėas Xvov, ’ 
bayusis pirmutinis prenų^, 

po caro nuvertimo/ 
skelbia^; jog pabėgusRi. rusų 
ią holševikinfš Rusijos esąs 

. AMšaukiai 
lĖher&ų jieins pagelbėti:

■r.

/5

ja. Toliau'sako/ kad Arnėr 
rikos valdžia nestovi’ už at- 
štždymų Rusijos senuose ru- 
bežiuosę ir sakymas, būk A- 
nierikos ^valdžia oficialiai 
siūliusi atsteigtr genuose 
Tttbėžiuose -Rusiją inimant 
Lietuva, Latvi jų, ir Estoni- 
ja esųs neteisingas. J z

A- « * ‘1
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' Ii&iųlpn.-. — Proft Miliii-. 
kov, biivusis Rusijos užsie
nio reikalų mniišteris Ke
renskio kabinete, skelbta, 
pasipriešinimų pradėjimui

4 w bblšžrvikiuv 
Rusija. * 1

\ . . 

t « ).i,u ,.n —' -„n,.-—. ‘ *

rn Wa#hMgton—-Cenzo biu
ras skelbia, kad pastarasis 
žmOnm surašys parodė, jog 
Amerikoj 54.318.032 žmonių 

‘gyvena miestuose, o sodžiud- 
sę 51.390.739. Pirmu kartu, 
pasirodė, kad - miestiečių 
daugiau, negu sodiečių;

. v
1

MIKĄ# KĘPPAV^IPS.
žgmbaiitsias jjięhtrps krikšionią vadus, aviu#

į. ddrbinudiu reikalįl gipiėjas, drj/nimu ^Kmnifefa 
/ del bėgtiliA. ddrbo imdpo sveikata mlcfltar ilsisi 
; edriįof. Vardu Ameidkos- ■dafeimiikų-’'relsldd.-
"ine garbifigam rudįceįui itžttbjautą ir
3et 'amepikieadi. pvivido jam JsręikStiliizicojaittą 'ir'dp- 
^d&joĮn^nhi-^bddi^ širdingai ir įtareie- jarY 
aukuoti' kad jis. galėtu 'iiztęktiiiai i^fį ir 'rmiai atšilk

^iiertįija galėtti stoti tautos darban. Aukas supikite faiv-i'-. 
greičiausia. ‘barbininkan/j o mes jam tuoj persiusime^ 
Pasiskubinkite.^ uialodūis skaitytojai j -

4 . . , • v.-. f

OAKBINIHKĮ! REIKALĄ,I,
» . •

Bedarbiai

*»fc~ t-

z GMiVONIAJ.' (Įstatymai sau,, 
da rbai sau V. Galijėvkos dvaro »a- 
.vinhpcąs Lebeėkas, jo žmona ir 
duktė, remiantis Įstatymų*^ kai-. 
po griežtai priešingi ir net pavo
jingi i4etinbš»nepriklausumybei“ 
asmenys; šaulių buvo ;suimti; Tuo- 
put dvaras-buvd paimtas valdžios 
globon. O šie' visi ašmenys ‘ val
džios iittsovij įsakyti įsiusti iŠ Ljftr 
ttivb# vespubbips. Bet Kauno* bu- 
/gūsis miesto ir apH. mijieiję« rą-. 
rdas T.Yie -tik'imi^liintė, bet khU 
kpo ištikimus lenkus duotuoju savo 

sužino . “majontko” 
d Po kiek laiko tie pafrontės' 

paiikšėiai (duktė .neberasta)- vėl 
tų.pačių šauliu buvo suimti ir ati
duoti kam veikia. - Girdėti, kad 
juos išteisinsią, Galimas daiktas-i 
Visaip atsitinka 'Šiame marinu 
“toisūjų” sviete.
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-VWV (PąnęyM
ži<{ ; aps,)f Apylinįfeje * ieidŽii^H 
sulenkė juslų klvprlninkų 
kftd greitu. laiku ktėifeią 
Paprašius Liūdinęs dvare 
n?o Myk Jachniavičiaus’ pataisywB 
darbininkanis įtogų it* kįt ką, 
atkakę: ‘ 7kaip ateis legioną^ io<wM 
jums patidsyu, nes jie 
gesnl?’" '///.’■ '■ . -V*

' t aibai pasipiktinu 
yhiėio gyventojai dįl

vičiaus pajętdnuiv ’k'itfis 
pąsĮpaŽmff, ’ 
arrnijoh kiek migli - buvęs 
niaus lenkų, žvalgybą^ 
daręs tardymų
liats taiprihipažfeę  ̂Įy liŪdinhĮiįį| 
esą pasirašę-pu wdymb 
tu. pyarmii^a^Mests^ius 
vęs areštuotas ąįte' suy&L pnfiiS 
tas lapkrium 6rdleiiV.'' • •

■ * ..t ■ •- >.

Tuo tarpti .vietiniai.žmonės jpl 
ha, kad- dažną! matų besfctėiį 
žiu pas Mestovj5ių; ar šiaip kn 
MeštaviČinkę,. Ky^šĮtio-, 
Žiūką/ Tfalnškių dm Ątkn&Vi 
ką, Bistramįolid dv. BistfcmM 
Lindynes 
sokiškio dv.. Fuziniųką. įuo 
ventojai labai, ‘
Še daryti kokią iiorsTodą,.

■Šauliai gaudę buvo, ^i ži 
rekėj Tėvyne paypjįjeL 1 
kas Sėdasi? Negražu iįęi išndn 
įani žmogui* peitSkjP'tlir 
piliečiams ir y$$ jų atgtov ‘ 
yl^itųč gėda, jei darbaiLk 
atsakam , %> .

i - 4Kaunp ^Darbiuiukas”)
» • • f * .ii n—■< •' ■ mi. ,i m i

VoHeti j«. --t- Š 
dikalistai irkoiriUiust#ii 
?ge generžĮlį: streiku 
apskritie U* V^tt 
Bet- rdarbihtpkni’ nnbehiirii 
dirbti. ‘ *

■ 9 , . • . * ■ > , - *
* «- t

-—' Vieške 
pataisymas 1921 
$600.000.000. • Gi peniai- 
atsėjo $5O().OqO.OO0. >

: * H- ■ . , /

PĮarrisburgt —* j
kuofa,- kad. Rerinsyįyaj^f! 
valstijos'<0 ruoš, gyveu 
gyvena įmestuose įiį nriesfc 
iiuose. '

*■ • ’ i «
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N e te Yor.k, 

pienuoja inaršayimą įo Wa- 
sriiigtonų. Suorganizuota 
Ąmeriean. 'Legion . of . Job- 
less. Marsuos protestuoti 
prieš, prezidento iuaiigiiraęi-- 
jos (įkurtuvių) perdidį iš- 
laidumų: ‘ ■

L
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atsakau,

IN 27, MASS.

■f '< ■t. ■■- ?

inn in įE?

3H

\ / kpose. y^.
’ LąpkipM^ dLN; Tilmauso fa- 

buliukų buvo visuotinas su$irinki- 
riias. Išsiaiškino, kad tvirčiausia

tJ

v

4

d

- /S§90 m. jik: ^.2/ąsmenų iš 
IjMį) biiyu įįgn’sclięoloj, gi 

m. •-burif 15JL/ - / ; '

/■ A’riri-.

' Washington. — kvietimo 
■biuras^skelbia, jog. iki Į^IS 
im high 'scliobliiį Suvr Vals
tijose, buvo įsisteigę 13.95L 
Dabar jų esu 16.300. <’k -*

PMadelpMą, Pa.Rūb- 
siuviai susitaikė str darbda
viais aut senų-išlygų- v

jVashipgton. — Laikraštis 
J^aboe skelbia^ jog Suv. 
Valstijose-bedarbiu yra 2,- 
,325.000.Tai didžiausias 
nedarbas nuo 1907y n. .Be- 
darbiauja 300.000 namu šfa- 
ty to ja, 250&00 ^utomobilis- 
tii, 150.000 rūbsiiivių, 200.- 1 
0b0 geležinkeliečių.. l:
' • ■ ■ ■■■■. . . '

Are teark ,<V. J. — Štrytka- 
rių darbininkai sutiko dirb
ti 10.,vai, vietoj devynių ir 
už mažiau dirbti viršlaikį, 
Tuomi kompanija sutaupys; 
$200.000 per metus. Kompa
nija sake darbininkams ne- 
išsiverčianti/

-fcr

Štūįką sako I<un. J. V7 Kudirka^ kuris šiomis; § 
/ meiionlis štigriaftiš Lietiivos. ‘ M
;•■.■• .»• ■.• - « ■ . g

Generolo Žukausko , žodžiai Man su Juo B
' Paskutiniu Kart Atsisveilorięit:’ . ■ © '

“AMBRIKIEČ1AI, PRISIĮJSKIT NORS 6 AU-. g 

’ .ri TOMOBILIUS, KAD FRONTE SUŽEISTUS g
- • . ' _'A-- ’ ' r ■ s "■ • ©

KAREIVIUS GALĖJUS GREIČIAU DAVEŽTI gi 

/ J E]^o»l»nęs, KOLferdaūg NENUBECIA H 
. JŲ KRAUJO, TO TIK JUS ŠIRDINGAI MEL-" M 

. . *•* ■' ®': ... . . ; f
•. - '• ■ : iB
Amerikiečiai per Li< Brėk/B-yę jau du auto- g 

^S^^taLietųvėš valdžiai yrą įteikę. Ar mes ne- g 
įgalime paatiknoC Lįėtiirių Rreky-/ g

. bos Beiiutove^siam dalykui, renka-ąuka&^ir ji t § 
- tuojiW®Riman gali automobilius pristatyti.* B 

Lai nenueini tas prašymas vajais, Amerikię^ & 
Čiak aWWtme nors po dolerine, kas turi daugiau- £ 
kas neturi tai pu mažiaul.ir siųskite aukas sekau- W 

j čiuadresu: x

UTHUANIAN SALES
414 BĮĮįOib ’̂A'S^

haiidon. —- Iš Maskvos 
gąiita, telegrama skelbianti, 
kacl miręs Karpov, muW 
augšČiausios^ekonominės ta
rybos. Bet atokiu \ vardu 
žmogaus toj taryboj nešu, o 
tuo vardu . vadinosi Lenin. 

/Kįadangi^ bųyo žinių, kad 
Lenin serga tai spėjama; 
kad jis yra riūrųsiR Karp’ov.

VFaskihgtoiu — BrazilL 
jos ambasada paskelbė, jog 
Br^ifijosc^yvmtojų skai
čius vra: 3(h553.599, ■. ____ .

- PargFraneijos 
Į-iUiiipieiitasT^re^ke skiepą*- 
nirikejiipų ministeįiij kairi- 
netni> ir tasai rezignavo- /

. ‘ ' . ’V / ' '

• ĮjOtyloet. ■. Westn)histe-
rio katedros Varpinį lanke 
viena inotefejl* nukrito-nuo 
300 pėdų ang^ui&oa Užsi
mušė. Ji buvo Portugalijos 
gTariene., ‘ ;
* y '' ■ *

R ruselis. Belgijos ka- 
Talįus tūri tUŠausiųpąsauri 
l^įd automobilių; Tin telpa 
15 žmonių Miegamo jo j te!4 
pa 10 asmepų. Turi virtu
vę, “valgomųjų, maudyne ir 
saliopą. ’ Jį vartos medžiok-’ 
lėi Afrikoj

• » k , "

, * \ '"V
iiigu. sausio 13. -** Taikos 

sutartis tarp Lenkijos ir. 
Rusijos jau spaudoje. „ Kai- 
kinuos smulkmenos dar ne
pabaigtus, bet bus indutos 
bedarant kurekta;. '

1 ■ ’

*
Neie FnH*; sausio 12- ~~ 

New York 'Ylurald skelbia' 
nuo savo korespondento, e- 
sančio Kaime, žinių, kad 
Rusijos bolševikai esą pasiy 
rengę užpulti Lenkija pava- 
sarį. •

pinkai, kurie ankštai yru/susibūrę' 
j L. Darbo federacijos skyrių, tu
rima va valdybą — ji ir vidujinių 
^autikių ir tvarkos prižiūri tarp 
darbininkų m darbdavio fabrikai^ 
ta, ligonių r kasą valdybai , visų 
darbininkų pavesta taip pat gą1?- 
uamą laikraštį uDarbmiūką*’’ 
kiekvienam išdalyti “Kaulinės” 
(muilo-Įdijaus). dirbtuves • darbi
ninkai mažą tegauna atlyginimą: 
moterys dienai tik 12 aiiks,,-. vy
rai 21 auks. Tuo tarpu kituose: 
fabrikuose ar dirbtuvėse darbinin
kai kur kas daugiau uždirba. Be 
to “'kaulinės’’ dirbtuvės savinin
kes? kaip jis sako, del žalios me
džiagos “stokos” žada . dirbtuvę 
4-5 mėnesiams uždengti., KlU^tuo
kart tie darbtnmkai d:ėsisi« Ieško
mo išeities kebų/ ®«dp pat “kauA 
linės ” dirbtuvės darbininkai (kės) 
susirinkimenusisluuidėjkad “pro
cesinės” sąjungos “centro biu
ras” negražiai pasielgęs, verbuo
damas.! savo slaptąjį kromelį dar
bininkus .ir nesakydamas jiems. 
\joms) teisybės, t. y. .nuodyda
mas sąru .“nekaltos,” “nesiitep-. 
to/” Imt tikro veido. . * •

Kad lengviau-ir p.ąsekmūiglmt 
eitų darbas, nutarta abiem fabri
kams išviėno veikti, t. y-, bendro
ji darbininkų valdyba, kuri susi
deda ia N. TihnanSo fabriko ir 
“kaulinės” dirbtuvės darbininkų 
atstovų, kad prižiūrėtų abi vietas, 

100 venterių, 4 5 nuo&į Išdirbti bendriems fabriku ligo
nių kasos anksčiau buvo kalbama 
tik apie L. D, Eedofaeijos K Til- 
maiiso fabriko darbininkų sky-

- p- - » ‘ * - J

UKININKYSTE lietuvoje. j

Vilnius, Lietuva -r- 
gal statikos surašą 1912 metuo- 
se.ifėt W S puoš, ženiės Lietuvoje 
buvo ūkininkų dirbama,. 24 3 
nuoš. ganyklos ir pievos, 20 3 
nuoš.,miškai, o 9 nuoš. nedirba
mosios žemes, šį -statistikos su
rašą įteikė Lietuva A Agrikultūros 
Slinisterija, Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus vedėjui, su prirodymu 
kad Lietuvos ūkininkams davus 
ližtęktinar žemės. išdirbimui įran- 
Idų ^r piOgą nekMuftanėiai tą že
mę “išdirbti, trumpame laikį1 Lie
tuva nemažai prMRitu. pristatymo 

,/maisto tūloms tautoms kurios be
veik' badą priverstos kęsti. ,

Pakol kas dar negalima tikrą 
dabartinį statistišką sųraMą išgau- 
tĮ/nės. po karei-daugelis d»r po 
atsistatė, kitiems ’truksta darbi-’ 
ninku. Pidžiąusiąs ūkininkų tru
kumas tai dabartinė karė siv lem 
kais, nes branduoliai tautoj meta 
darbą įr eina , kariauti už tėvynę. 
Tame surašė 42 S nuoš. ūkininkų 
Žemės buvo rugiais užsėta išduo
dant 18,786.000 '
kvečiais išduodant 2,126,000 ven
terių kviečių, 11 6 nuoš. miežiais 
išdundant 4,654,000 miterių mie-

. ir v«.
V’alstijM 191&
Užlaikymas; Mlinilj 
po $38M u W m 
jo po $21.20. Kaliniai tog 
statomi tterbanir todėl 
pigino
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iRB ĮKINK Ą s 

(TffE Wobkeū) '

Limivamiam T*j:-W«®klt Papjck 
bUAed every Tnesday. Thursday, 
Itturday by St. Joma'* Lua- 
-i R.-U Absociation op Labom.

Subsciuption' Rirts : 

i *ad suburbs ......... 
g ėoiirtrto yearly ,....______

Mtacond-clata matteršepti- 
Ii at tb* po«t ottlce at Boeton, 
under thaAct of Marėh 8,1870” 
tancė for muilinu at speclal rate 
itag* .provlded for to Section 
Aet of Oct. S, 1917, mithortoed

\ t........... ; /

»&KDĄUG 1SKAUD0-
1 LIMO.

Atojn Lietuvos Pušiini^ 
t Balsys iium. 8, Ten ša
mą; ’
uMes-gi nesudarome jo
ti politines partijos, gina- 

tik savo^ profesinius 
tolus, ginamės, kaipo 
tottdžiami to išnaudoja- 
tk_______ _________________ . -. -

šAd Lietą vospaštininkai 
a geirai apĮnokąmi to kad 
algos turėtą būt pakeltos^ 
be prtoodinėjimą galime 

ipažinti. Bet ar-gi galima 
įti, kad jie skriaudžia- 
to išnaudojami.'? Kas iš 
skriaudą to išnaudojimo 

. ’įfliRi pelnus ?
tajBetuvos valdžios taniau- 
ojįpnT ^valdininkai gerai 
^apmokami dėlto; kad sa
lą ineigą didžiąją dalį tu- 
į leisti priešams atremti, 
fedel šūkauti apie išnando- 
feną to skritekis inėjo tp- 

011 madon ,* kad įušunka- 
aur kur nereikia.. Tikrie- 
Lietiivos paštininką to ki- 
tornautoją išnaudotojai 

a lenkai ir visi ją norin
gi.pagrobti.

. v

«

*
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MONTELLO, MASS. 

L. Misijos Aisihuikymas.
Visi tatoviMMnių tolkroščtei ir drau

gija iĮHkpiMkit prto* Mt* Mtralpmfsu 
protestai*. Stokite Jumn. tarnaojan- 
Čk* mMJtm fiati.

Moa katalikai šio* kolonijom tylėjom 
MIurMaml į laiMvamanlų veikimą pra- 
gaiitlngg dėl Lietuvon. Nesakėm vie
tai vlkij smulkmenų, kaip apvylė mus 
Uetuvos Mlrito Xr bulvine tylėję. jei 
no laisvrtnmufų aauuos, gynimas neti
kusių L Misijos dnriiy ir begėdiška* 
katalikų (lergiraM. aini smulkmenos.

Pribuvus Lietuvos. utotovama į Bos
toną musų Lietuvon Bonų Stotis ku
tinėjus, kad Lietuvos Misija- atsilan
kys į musų kolonija T d. sausio, 1&20, 
tai poaiuntėtu myo stoties porą, atsto
vu | Bostoną pas tuom laik buvusį ko
mitetą, kuria susidėjo vien tik ii tau/ 
tinlnkų. Kadangi Lietuvon Mtoljo# na
riu negalėjo matytu tat my* stoties 
įgaliotiniai puaikklno maršfūto komi
sijai, kaip rengfmn^ iškilmingaipa
tikt taip mums brangius svečius. Hu- 
kalba, kad L. Misija ims traukinį Iii 
Bostono, kuris pribūva 0:30 vakare 
ant Broektono stoties, kur mes steng-

^miNKIMFi
veikAtus.

-Turime, žinią, jog "'kun. 
Įkas KiTipavicins Šveica- 
jott ilsisi nuo persidirbimo. 
Bai vra vienas brangiau- 
įj Lietuvai veikejii. Kru- 
kvičius yra veikejas-ideti
ktas, o pas tokius niekuo- 
sęt nesiranda perdaug gra
li Be prirodiuėįimų gaE- 
?. tikėti kad Krupavičius 
pinigingas. Dabar-Ame
bos lietuviai be atidelioji- 

p> privalo sujusti prigelbe- 
į brangiam veikėjui. Jau 
Brdaug veikęju esame nu- 
įę per neapiTipinimą jų. 
Žžiaginio stalo. Dėlto 
bkomu VuiemeįOy be laiko 
re kum, Jaunius ir daug 
į. Krupavičius aukauja 
įuvai ir darbininku kle- 
save visą. Dabar Jam su* 
degūs < paskubėkime iš- 
^ti užuojautą, sutei
kt jam galimybę ” pikiai 
Bett ramioj ‘gvėieąrijoj, 
akuokite ii- siuskite au- 
fctIfarbininkan?’ žymes- 
sumai susidėjus tuoj 

□ne kur reikia: \
tupavičius yra gėriau- 
lietuviu tautos kalbėto
jai dabar išreikšime 

ojautą gausia parama, 
galėsime tikėtis, kad ta-' 
brangus tautietis aplan- 
✓Amerikas lietuvius.

. . ■• r~ - -fr'LTii iu-? * »

ŪŽKIT® S® ROMA-
M®. '«

ę abejones šimtai Ame- 
t lietuviu rengiasi pa- 
riop grįžti Lietuvon. 
aŽą lietuviu skaičių 
grįžti Lietuvon kįlantis 
ike' nedarbas. Dabar 
naš Lietuvon kur kas 
mis, negu W buvo, 

karą. įteikia paso, 
i visokių vizų ir iį. To*
* - M* M • Cj A t

•»

Naųjpi^ 
nomla tfarnf 
botum fr-g!
M0B1W t**
• Taip tai nfaA*1 
buotlą kjliiliM*'* dartaoAK

įt 
‘1 
i
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OmADVTLLE, PA. : 

Jaunąją Veikimas, 

8v. Vincento par, chorus jau gyvuo
ja JtoU Metai. Prie jo priguli gražus 
butaUa Jaimtono, darbuojasi vist kaip 
vMM. Jtofcmadteayje, O suualo turėjo 
audrinkime, kariame daug dalykų 
aptarta: tarp kitko paailrtjo, kad 
jau teatrą* rengiamas prie* užgavA. 
mn, dainas, žaislus lavina*!. Ant 
susirinkimo visi nariai ir narė* su ne- ' 
paprastu atidumu svarstė reikalo*, ’ 
tuip-gl valdyba, ypa« pirmininkas A. ' 
(Minskas moka rimtai dalyku* svars- : 
tyt ir taslrlnkimus vesti, kas labai pa
girtina, ‘ '

Išrinktas koreapoiMteūtttA Tam. Ta- 
možlunas, \

i Slų metų choro valdyba: pirm. Aj 
Bllnskns, vlce-pirm. GI Glinska*, rūžt 
Ji HljftVlčittM, fln. raiti M. Grigttori* tę įmotaut, vienok 
jtoitė, ižd, o, BeUauskmtė, kbrtog?. & i _ 
Tamošiūnas, mokyk B. Ą* gerų šeimininkių.' BetjUgimt’
ęlelinkės chorai tyrintieji reikalą prie 
Iv/ Vincento par. choro, Itd kreiptos!

kad Už 48 minutųT unū’ttou: Aut Gliugkas, Ogden 8t., 
• * • ■*-'— . Gimrdvllle, Pa. •

mnM kii^įaKLtot B^Ootieš' L Va*
valdybų kas pa gali būt. ’lfe . . ............ J ^niili lirljMJVlIlJUSK^—

X
Dangom kovo darbininkų,, grįlunčiU 
namo H dlrt>tarių. HalvllpC traukinis. 
▼M au aerlmaačlu Murini, kur čht 
brangieji avačiai. Akimi* gaudo ii- 
pančius i* vagonų. Liet. B«m| sto
tie* valdyba su miestu viršininkais ir
gi žralgoBl j yhuw ptm*. Angliškų 
talkntaSių reporteriai lakato, o Lie
tuvon mteijM via nSr.’ Nulvilpiu trau
kinis, mialjoa nerftatyt, - NualatebCJi- 
inui ir apsivylimui naru, rubežlaujj. 
Nėra kur aklų d<t prieš miesto virsi- 
niūkūs. Ar ui Mišaipildya Petro Vai- 
čiuM DtMkytl žodžiai, kad Liet. Mi
siją nesiskaitys su “jūsų planais.” Pa
klaustu, kaip greit kitas traukiniu M 
Boatooo ateis, 15 miliutu -atsake. Na 
laukiam, r Ateinu atftrss traukinis, bet 
Lietuvos Misijos an tavim jieRteivežė. 
Klausiam, kada trečias traukinis 
atefe Atsako, j
Laukiam- trečio traukinio. Miesto vir-

Lietuvis esu ir kas tikt ImUiviska man nera svetima.
— šituo pasakymu naujoji Laisve pradeda savo darbą 
kaipo lietuvių, tautinis, kultūrinis^ politinis dienraštis.

Laisvei visnpinnarūpi v isa -ka# lietuviška: Lietuvos 
šalele ir jos žmones, ju vargeliai sielvartėliai ir kaip ik jįjį 
išbridus, kaip topus laivais, šviesiais, dorais, turtiigais.

’Ait Laisves programa. k .
Mums rupi Lietuvos Šalis lietuviams prigimtose ribo- 

s£į jįj pačių dabar nustatytose Vilniaus konferencijoje ir 
šių metij taikos sutartimi Maskvoje. Toji šalis tąi vieno
das plotos geografiniu, ekonominiu, politiniu ir tautiniu 
Žvilgsniu. Tos šalies širdis Vilnius, burna Klaipėda, jos 
didžioji arterijagį^a—Nemunas, čion lietuviai nuo am* 
žm gyveno. •** “<ton mūstj Lietuva ir buvo ir. bus t”

' ’ f ‘ ■ ■

Lt “Laisve yra pasiryžus tą' Lietuvos Šalį ginti ir kai
po nepriklausomą valstybę skelbti., « >

Z '..■*' .‘4 .

,T~ Tiesa, dalis čiabuviu gyventoju pamiršę savo bo-
čiir kalbą, betįu^n^ & visi gyvenimo reikalai juos-.n- 
ŠĮrsti Lietuva ir lietuviais į vieną šeimyną. •

Laisve-Whtaja> visiems LiOtaos šeimynos natiams 
lygią teisią, laisvos iniėijafivos 'kiekvienam naudingam 
tautines to socialūs kūrybos darbui. Lygias teises uždeda 
to lygias visą Lietuvos piliečiu pareigas rūpintis savu 
®VAfe ’-9toĮais. todėl Laisvė- neprįpažindama
įsimeni Bei privilegijų stovi ant pamato demekratm^^ua ardyta. 
TyurkosLiLdemokrattoesxaI®0Sj ickįąpasirinkiLsaiLLio;- y——
tao>s atstovai steigiamajame Seime. \ ’ ._ . ;

Laisvei rūpi, kad dabartine politiška Lietaus 
ka būtą tobulinama, valstybes įstaigos gerinamos, ją trū- 
ktautprašaUnami,. kad nesūardytą-valstybes to neįstum
tą jos į visuotiną suirutę, kurios be diktatūros negalima 

. prašalinti Kiekvieną gi diktatūrą X- ay pavieniu parti
ją, ar luomą, ar asmenų Laisve skaito visuomenes ban
krotu. Kad jo išvengus Laisve stengeis kurstyt plačiose 
miniose pilietybes jausmus,' imdama atskirus pjĮieeius 
kaipo pikius žmones, su visais ją dvasiškais ir medegŠ- 
kais reikalais, skirdama jiems Laisves skiltyse tielrvfe- 
tos, kek jie ištiesą užima gyvenime. s

Laisve viena svarbiausiąją reikalą laiko ekonomišką 
šalies kilimą, darbo "žmonių būvio gerinimą to įsikūrimą 
kuodaugiausiai savystovią ūkią, pramones prekybos įstai
gą, vedamą; pačią darbo žmonią. *

TaČiaus Laisvę, ekonominį pagrindą skaito tik pama
tu dvasiškos tautines kultūros rūmui iCsayoekultūros.tol- 
rimą; savą žmonią dorinimą ir dailinimą plėtojant tauti
nę kūryba Laisve skaito svarbiausiu šavp užduočiu,. Lie
tuviai priguli prie Vakarą ^Europos tautą, todėl ir Vaka
rą kultūrą lietuviams artimiausia. > < - ’ . . •

Lietuvią kultūiu ir tautybe, seme iį somja^šaikgyyybė. 
iš tikybos. Lietuvią tikyba apsaugojo jiios nuo ištautę- 
jūno .rūsį caro ir rusą internaeijonalą laikuose ir saugo 
nuo ištvirkimo ir išsinčrimo iŠ kultūros kailio. Todėl' 
Laisvė neaplenks tikybos to bažnytinią reikalą, plačiai 
juos nušviesdama, kad mūsą tikybiniai jūusmaVnebūtą 
mūsą priešą išnaudojami mūsą tautos ir valstybes griovi
mui, - . , • ... .

iVisgi Laisvė taiuąį_pasiliksiant nepartyyiu laikra
ščiu, nestautybė ir tikėjimas nėra* partijos gemalas, bet 
kiekvieno žmogaus sudėtinė dalis. '

Kiekvienas prakibius apsireiškimas, naudingas- su- 
-manymąs ir darbas ras Lais vėje paramos to pritarimą, ne- 
klausiant jojo autoriaus paso,' bet nesivaržys luomą bei 
partiją priedangomis nagrinėjant musą ydas. Laisvė pa
sitiki lietuviais ir LietuvKjr, numano, kad mūsą ateitis 
to likimas—mūsą pačią rankose. Tą entuzijažmą to pasi
tikėjimą savimi Laisvė norėtu palaikyt kuoplačiąusiose 
mūsą miniose registruodama kiekvieną pozitivą mūsą gy
venimo apsireiškimą, garsindama sektinus pavyzdmus, o 
nevien tikt žlibinėdama mūsą gyvenimo atmatos.

Lietuviai slegiami ir smelkiami ilgus šiinl|meęius-sve
timą okupantą višgi nežlugo.- Tos gyvybes šaknis užsili
ko mūsą liaudyje. Tai mūsą baudei šviesti, plėtoti jos 
'visas dvasiškas pajėgai. Laisvė kviečia talkon* visus, 
kam tili^ brangi yrą Metalą tautos laisve to Lietuvos 
nepriklausomybe.. a .

Savo programą vykindama Laisvė talpins straipsnius 
ir žinias sekančiais štyriais:

L Dienos klausimai.. 2, Valdžios veikimas : Steigia
mojo Seimo posėdžiai, įstatą sumanymai to jąją apverti- 
nimas. Informacijos apie, vyriausybes darbuotę įvairio
se įstaigose. 3, TTžsienio poetika. 4, Dailioji literatūra 
(Apysakos, eilės), jos apžvalga. 'Teatro apžvalga. 6, 
Bažnyčios gyvenimas, 7^ Ekonominis gyvenimas. Tur
gaus žinios, 8, Telegramos. 9,. Žinios iš Lietuvos. 

, f Bendradarbiais yrą pasižadėję, nemažai Žymią rašy
toją, visuomenes veikėją. Kviesta šalies ir užsienio svar
besniuose centruose savi korespondentai, Tikimės iš Vi
suomenes susilauksią mūsą pastariems paramos bendram’ 
Tėvynės gyvcmmūl to^jo^pąjūgą ukdymtą/ K į

LitiMves Bedofeof ja.

keliauti Su patyrusiu veikė
ju. Geresnio keliavimo ne
gali būti, kaip su Romanu, 
Lietuvią /Prekybos B-ves 
prezidentu. Jis grįžtu kovo 
4 d. Patariame grįžti su 
Juo, o visokiuose keblumuo
se turėsite padeJūfe,,Roma
no asmenyje.

Dar žodelis pienuojan
tiems grįžti,, IŠ įvairią šal
tiniu‘gauname žinių, jog da-

/B
iiį’jau Žmogui patogu bar geriausias laikas įrį

■
»>

*\ *
. PBAOKVHO, PA. ,

Fmekvllės jauutaas tajudo 
(torimotto tėvynių ir Įtažnyjlo* tobut/, 
Jau lr ehorų awa^to*vo i* 3$ uarty. x 4 
Veda Juunns Frackvillė* liet tHknąrtjMiž* v 
vaĮgoninbakaM 3rf: Santario, (Wro vair- | 
dus, parapijom j*j priegloba liet balny-/; \
člos vardo šventoj^ ’ - > , " M

Minėtas dtorito surengė Šelmyniikų ’ ’
vakarėlį, km* d«humw Mat naritb>' į 
keli svotai. Moru MMįrgl.’ Į
tf Wtftut Vienok .puikini vnksrlėnV v 
safųlsė, kas ipafoimA W»fpJų j,
’ ' . —--■.............

viet. vargonininko*- iitattitė 
chanu įhtkėjbnua.. > 3W*gi 'iMbStfr. v 
klebonas kum tBa^una< iručiai. |

Vakarėlis .padarė malonaus įspūdžio. ‘
tamM. ‘ ' - <: C,,}

✓

\
,/t 'f

valdybų, ka* Uūt ' Mė Hlflg!
tu, -bet kaip sakyt, IS gėdos akys 
Įraipeta, Stt*Mr®r miė <Mxr 
pradėjo eit Domo. Tuoniet atbėga 
Juoanpsa Treinavlčtus ii? tako: **Ko 
jus čia laukiat. Jau Lietuvos Mtei* 
Ja automobniutn atpyžkėjųs stovi pas 
Lietuvių TautUkų namų.”■J

Buprtakit. kaip akaiidifaL likosi 
’aiontėll* kolonijų* lietuviai apjltl,'' 
PūpuolalUK nuo antomoblllų nudraskė 
ant; kadangi pėr.miestų būt
aarMųlif tftįit ntio stotie* SU1 papilei 
tais iflil56itK>b<Uie« bę’Litt^tau Misijos, 
Tai bw pirūd JiiūS^iąi Metu* 
vo* imUoir AmeHfce.. Bloi(M pradėjo, 
Wogxl tęsė. blogai baigia. Dabar Iš
važiuoja. Jai gilinę pasakyti r’“Good*. 
byc. progorevlaja trupa, good-bye pro- 
gotevgel trūpy režisieriau Vileišį, 
don't come agato.

, Vienut ItatįiųtliĮ ftiotyje,
, ' ' r

BRIGHTON. MASS.

Brlghtono Vienybė It, Katalikų bu
vo surengus vakarėlį 8 sausio 1921 m. 
dol sušelplmo. Lietuvos, našlaičių, Ta
me vakarėlyje dalyvavo atstovas IS 
Lietuvos J. seSkauskas. Pirmiausia 

.B. Ajauskas aiškino tikslų to vakaro 
ir apie siratėles, kurie likę-Be*tėvų. 
Paskui kalbėjo. Valkelio Jėzaus dr-lės 
atsįoyas J. šeškauskag. Daug paSifi- 
kino apie padėjimų Lietuvos. Tų va
karų draugas Buinis, vedėjas dviejų 
lietuviškų benų graJtoo su savo drau
gais ir už savo darbų nereikalavo jo- 
kioi užmokesčio. Tal yra garbė gerbia- 
,mam Buinfui už tokių gerų širdį.Tų ! 
,-vakUTU"'buvū -irolekto. Aukavo*-Ado*-; 
’maVičia $2.00 : ■ • .

Po B. A Jausmas, L. Jankaus
kas, S. Meūeikis, O. Pakštienė, L. Ma
kauskas, J. SlikuĮto, L Motuzą, V> Va-' 
leika, O; Navickienės . '

Su šnmlklom surinko •$18.05. 
Nuo vakarėlio liko pptoo $22,30..
Vita $41,75, . •;

y* Ten-. tįuw£ '

Parvažiavus mus atstovos, <- d. 
>, šv. Roko parapijos sve

tainėj Lietuvos Bonų Stoties valdyba, 
svarsto, kaip čia iškilmingiausia su
tikt ant Stoties. Skiriam komisijas 
užpragyt lietuvius, kurie turi savo-au
tomobilius, kad kodaugiausia jų su
važiuotų ant stoties parodyt svetim
taučiams kaip mes gerbtam savo ats
tovus. Antrus skiriam užprašyt šv. 
iloko parapijos chot'ą ir solistus, taip- 
pat užprafiyt muzikantus, kurie sutik
tų pribūvančias, j svetainę, su maržų;, 
0 -kadangi laikant Liet. Bonų Stoties 
komisijai susirinkimų buvo ir patatlb 
nių būrelis ir klausėsi, kaip ruoSiasl 
prie pasitikimo, tai vienas lž paSųli- 
nių pa&iprašo baiso, Petras Vaičiūnas, 
tautininkas, stoties pirmininkui sako t 
“Jus visi šitie planai eina ant niek, ką 
jus svarstote Lietuvos Misija turi su
taisius visai kitokius planus su'Bos
tono maršrutu komisija. Ne trauki
niu važiuos pas mus, bet automobi- 
Mum/’ Tą išgirdus Lietuvos Bonų 
stoties valdyba nenori tikėt, kad Lie
tuvos atstovai tokias baikįis krėstų čia 
Amerike, Kadangi tą dieną ihaj. ža- 
deikis kalbėjo Norrcood,- Mass.,- tat 
stoties valdyba;.. dOb vMbkn^ paprašė, 
gerb. kun. «L švagždžio, |iad nuvažiuo
tą 1 &orwood. ir Lietuvos Misijai pa- 

i f kartotą, kad nebūtą klaidos. Nuva
žiavęs mus gerb. klebonas. rado ir'K. 
Norkų, buvusį “Sandaros” redakto
rių, maršruto raštininką.-' .Tam pir
miausia pasakyta-'tikslas pribuvimo. 
Norkus gardžiai nusijuokė ir atsakė:

“0 kas blogo bile pribus, -ar trauki*' 
niuarautom  obllium.
- Pastebėjo kuu. švaūždis:

“B^t“ suprask, tie žmones prisiren
gė, gražiai ir iškilmingai- tikt."

Norkus atsako 
“Bus įjotai, pagsil/initartį traukiniu 

pribus.” ’ ■
; Kunigas:

“Ačiij.” •' * '
Eina mas fimj, žadeikį. persistatė lcu- 
niga<ku kokiu tikslu pribuvo. Pakar
tojo; bukoįrdėjęs nuo tautininką, buk 
žadate nesmiikyt sutarto laiko ir vie
toj: traukiniu automobiliu ^kirtingais 
keliais ketinat pribūk .Tat girdi ma
ne pasiuntė susižiūot su jumis,, kad 
nepadaryti sarmatos muš kolonijos lie
tuviams ir nepasistayti pąjuokon sVe-' 
timtaučią akyse. Girdi ,.mųs_ kolonijos 

i lietuviai yra gražiai prisirengę ’jus są- 
tiįfo ,

Maj,žadeikisL *
“Nu tai gerai, gerai. Sakyk, kelin

toj norit, kad pribūtume, ir kui-.”_ > .
Išsiėmė žadeikis knygutę B' kišeš 

niaus. . .. .
Kun- švagždis: - ’ •
“Būtą getai, kad pributut pagal pir

mą sutartį traukiniu,,kurl^ pribūvą iš 
Bostono ant musą stoties G:30 vai 
vakare.”
. žadeikis deda knygute į kišenių, 
duoda rapką klebonui ir sako :?

“Važiuok namo; pasakyk te rengia
si sutikt Bus viskas gerai. * Bribu- 
šim, kuris važiuosim ar Vileišis ar aš . 
ant, pįsKirto Įai^> ir paskirtoj vietoj.” 

z Parvažiavęs ijiusų gerb. kleboitos iš* 
davė savę» raportą. Tat mąs stoties 
komitetas dar su didesniu uolumu 
rengiasi ir judina vitašypažnUus, Pft- 
prašėni musą gerb. klobcmo. ’ kad 4 d. 
sausio bažnyčioj, iš sakyklos pagatvy- ai*tabdyti, jęi nęžiaąeo,.
^.-“TąpagarMŪŪ’Ir 
ją pavara, kad ė-tą vai. vair. 7 sausio, *—r

4

f

tiems darbiniiikąms, kurie 
turi ūkius,-“dirba ketina juos 
taisytis, pereitame ^Darbi-, 
ninkdH‘ numeryje skaitote

Virakoęstraipsnyje, kad 
Lietuvoj e rojus tūrtfii^ems 
ūkininkams^ gi .miesto dar
bininkams blogai — pragy
venimas brangus, o algos 
mažos. Todėl grįžti Lietu-- 
von su minčia ten darbo ii& 
kotis, vargu verta. BrįžkL 
te Lietuvon, ūkininkauti.

ją pavniė, kad ė-tą vai. vūič. 7 tamsio, 
kodauginuisĮa pueirinktą aut šfotiee 
putlia Llętuvbs toalją. Būgat^na vie^ 

:tinėj amerikoną spaudoj.
s .Sulaukus'.t sausio lietuviai judu M* 
tam pusėm. Vieni autoąįoUilitm puo
šia Amei?įkwr ii? Lietuvon spalvomis ir 
vėliavomis: kili avfetiUu^ gražina u*- 
tariasi, kaip gražiau ir iškilminįiau 
sutikt getb. Lietum atstojusi Tele
fonui bįrz^lit ano aūgUŠKM laikraščių* 
ęeporterią su užkUtttimais kuklu lai- 
ku atvyks Lietuvos Mlfcljtt ioint kuL 
ros atotlta mūlja UJU*.

tuoil* atitouiobiH«>ta lutadą* Ll«ttm 
Boną atotitavaldybt, važmai* lr 
atimti mtattū vjrltolnkur. Nuvalė*

-I)U BOIS, PA. '

O'tie baliai, baliai. .
n K 1 '“nr-r-!■ l .

; Sausio, s d. vakare, čion“ tot lietu, 
vių svetaines buvo; parengtas balius. 
Kas .iį'surengė, .tai mums nesvarbu, 
bet apie balių aplamai pakalbėti, ko
kis jis Imta, tai. tiktor bus nėprošalį 
paminėti. Toki baliai tai nėra vieto
je,^ kad pasilinksminti, bet tik istvir? 
kiūto gužynės. Reikia pastebėti, kad 
pęt rimtesnes merginos iŠ to 
no~ Mat dar čion yra kelięs.-yalkijų- 
ŽėlėS parvažiavusios iŠ- didesnių mies
te attįstbgGi), tai rodė šavo ištvirikimo 
gūbijtoŪmZ ViS-gi mergUtoj^’nettoka 
juti tokiom drųstom ir* atvirom negra
žiuose Šokimuose, juk ir tam pačiam 
mieste ant kitų svetainių nedrįstų .to 
daryti, neš patL valdžia net uždrau
džia lr * nubaudžia už nepriderančius 
šokius; bet mat Čion, kųt lietuvių sve
taines šį sykį pasidrąsino, nes nebu
vo kum nudrausti, o yaldžin. tuom 
sykiu ir nepatėmijo. - . ‘

Svetainė# valdytojai . turėtų į tų da
lykų daugiau pakreipti pažiūros, nes 
gal jiems: patiem* atsitikti nesmagu
mų. juk jaur sykį' vabjlioA įtakymaa 
buvo duotas, J4 dar kartą, pa gana ne* 
gražius dbeišitoM»i «»b^ šokius, svė* 
tame ketinu uždaryti. Argi bus”gra
žu, kad lietuviais statuto^ uždarys?.. 
O dai'*M u# negrOlu^šly^taM

Tokmį ar W*ą, kurto šojm uūto 
bent •mėgina šokti uždranstuosius nuo 
.svetainės ir dvasiškos valdžios šokius, 
tuoj Jęrta apetabdyti, o jęl neilau&o, 

tik ūm» <iorUm jaunimui besiiiakaml- 
imui neMnagttmuš. ' . N .

' ‘ -11, * » r * .

i > . --""- •
.DU BOIS, PA.

.'r, ."'i ' *.
Darbą Stato.

<

.«

V

— -.--. -. k

-Pas' mim lr visoje upielinkėje, ung- 
iriurią darbai labui gerui tafy 
kaip ir pirmiau; * , . 1

Dfttto yrą fcnonių utvužtetarių u 
stutilųnty ii kitų >pW% antluitpkyk-

AMujMf darbų dirbtuvėj, darbus 
Įmnnkiho, daug darbininkų paieiąs ir

Apie U:»0 vur. vąt grąžtai ižpuoi- iowi darbu* gm Ir dtrbių

w‘ant Mtottee
niektai be kerpa.

I*u* » M ą. 4 , • ,Wr
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NABJA
Nuo gruodžio 1 d. 1920 ul išeina

tąątinėje. dvasioje diėitraštis
^LAISVĖjj ':a'

__    .______________ ___ ...       =.y—t—jAį. JT X ty r*‘- —

T jį leidžia spaudos bendrove su pamatiniu 
kapitalu virš 1*000^000 auksiną

Naujoje “LAISVĖJE” 
sutiko dalyvauti sekantieji bendradarbiai

't'- ?’<’ •’ .-J U'Oto-

Ae ^Jekmą StSeimo naj$*sAmbix$ąi^ 
girnių mok. Arminas, St. Seimo narys. Vaičiū
nas, kum čėsaitis, D, Dumbre, Di\ ,Dovydaitis, 
A? Jakštas, L X, Juška, dr. ; 
ve, ;St Seimo narys M/KrupaviČiay' K>-K. 
deika^dr. A.Maliauskas, ' 
rytf-Diiidieue, K. I*ūida, Daparoūfįž prdt K. 
Paltarokas, kun. dr. Rėklaiti

Smetona, kun. J. Staugi 
prof. dr. Tamošaitis, dr/Totorai#^^^^^ 
Treigys, Šalapūtrto, Vaižgantas, M. Vaitkus, 
Žalia Rūta ir kiti. - i. •

Naujoji “LAISVEn atsilieps į visus Lietu 
vos reikalus to stengsis^ parūpinti skaitytojams - 

> naudingą ir įjoniią" žinią.
METAWKAIO 

[ 5 doleriai. -

Su aukšta.
“Laisvės”: Itedaktyris .•

■i>R.
Amerikos lietuviai kurie nori žirfdtiūbfts de

dasi Lietuvoje turėtą būtinai užsisakyti Šį laikį 
•raštį. .š

. Prenumeratą kartuku pinigpJH’gaiM^ siąM- 
< ti sekančiu adresu.: / "t* rf.

■ ■ - . L 4LiW. • .

■ t 4 D‘

z

įTfarūuosiu savo, krautuvęs i^^iįstuvĮ 
gi stubos daiktus. biznis^ geroj vieUw
gyventą , lietuviai^ lenkais to ąnglątok ^.kgjiįąi> 
daroma biznis to todtobtasujėB 

-žastia *mam pardavimo
p važiuoti į Lietuvą užimti QKį.
p ‘ gerą biznį to dar apsiimu išmokinti .aįąkorišką‘ gerą biznį to dar apsiimu išmokinty _

darbą koliai išvažiuosiu,. Kas'nori ir žino? kas ; 
tai vra fotais, ateikite urba atsišauBt^sėfcančiu 

b", v v •• . ' ■ ■ . - ■

antrašu:.'- - • • ’ \ ’ V
- " d jp. P. ■, ■

137 8o. Slahi Si., ■■■ Skįiįifni^al^^įi. ■
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TIKĖJIMAS.
jpaugeiiB žmonių paaauiyje'mėtata kalbat! apto 

gelia joa lestai bet nmraranda. Dfdte traita itafti 
lemio. totoybča an 
vadui teiiybę, reikta plrmi&ua 
galia toUtome. randatf Itv* KA 
mokite, Tad kw nori rorot 
lų, kurto yra naUMtiŪmto ~ 
tvttoial ntataa Imrtoi rar 
Wga, kurioje trumpai 
jrfjimo tieeta/renmi po nūn fm antgaMu

“MGSV TIKSJIMAS"

KaįtutSO ėmt^.
lOi.i,,,—_o |.IĮ lįjmaiini..Gintim,

w

i sunurh 
. ®n

»

t

■ ■: >l.įW„Į.r , . . |1»HW*.
t ■

Tad priziųzk tnum» 50CM o atftūUM ||| gtallt Ir

“dakbiminkas" pvb.ca;r<
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KdBnętatt^a . Jfežota tapo pa- 
M ><*#ww’Ajrt<r >*«»** 
■ji projektai apie

Krtrito> gyvena «!»•* J*nl(tą
A&ty» vitej LUtuvaa pi- 

“L*. apie tai, kas
įb^tl UatUToa piiipčių, kaip U 
MdtHp f*H būti įgyta, ar pa- 
feiirta ir kaip ji yra pametama 
įkdideUa svarboa- dalei Ameri- 
B Llettttią.’ -'fbdel^bfttu df: 
Eį avarbn, Ame*
ta lĮet»rėių ^^idąaaijo# »r. 
■ ir aUkiri aametiia išsitartu, 
ip ir kokie Lietuvon pfBtybča 
patymai batiĮ iiitfftmia&siafc ne 
I deli Lietuvos: VdaiRį bet 
. dėl jų, kaipo išeivių. Vislia 
įrodymus ir pageidavimus de- 
t. i&tyw
įfp tjk jie bus gaut/ Lietuvos 
btovyb? Amerikoje1 ptstęflLpfm 
įpvpnoti ir peridųst^per Vžšie- 
jb Wkąhį Minrateriją.mėneta- 
1 ptfe SUig? Seimo. Komisijai, 
dp<fr'į&m tikrą . medžiagą delei 
^kįpo pffietybčs .statymo paga*

į. -j U ’iht

t ' 4 ■ ■ • . ■ '

w pusčii Lietuvos Atstovy-

ĮranėŠbii. iš^^ą^ip^dno- 
ta čion keli punktai. Mfi-

iiuff pė^gvfetaS susi-
I*

Bį, te- giyo pusee uicLuvus Aiaiovy- 
Jį

■r
1 Stovį uždarbi *ri)a yra įgyję jom 
- najudinamųji turtų. Yra tokių 

rtiatybhj, kurioj Iterta pilie
tis negali gaut tinkamo darbo, ne
gali įgyti kokio* . noro uuoyp y» kitas raišty’ 
6ė«> jogu ji* Ktip >«n» neprfrinuki 
prie piliečių to« vtiųtybė*, kurtaj 
pini prisieiną gyventi. Kti-kV 
riose valstybėse Lietuvos piliečiai 
priversti yra išsiimti kitos valsty
bės popieras, kad pelningiau ga
lėtų uždaebūuti arba kad jgyju* 
dauginus įtakon visuomenės ir po
litikos gyvenime tose valstybėse, 
kur jiems prisiėjo apsigyventi.

Tačiau nevisi šįe piliečiai, kad 
formaliai ir prirašyti prie kiton 
valstybės,, yra nutraukę rylte .su 
savo gimtinių kraštu.

‘ Lietuvos Respublika tai vos ke
lių metų . padaras. Į’-irmiaūs ji 
buvo a*pimta Rusijos, o nuo Šios 
Išsifeta®! rodos nebuvo jokios 
nuedemėc e J*rie tokiu aplinky
bių Amerikoje atsirado daug Ita* 
tuvių ir kitų ' Lietuvos piliečių, 
kuria patapo formaliai "Amerikoj 
piliečiais, bet daug B, jų štanuien, 
yra ne kuoriie neblogesniais Lie
tuvospiliečiais, nes visas/jų*" rū
pesnis yra apie Lietuvos Respub- 

liką. , ’
v Štily g mūsų veikiamojo įstaty
mo, Lietuvos piliečiai nenustoja 
-taisės—butu LiėtUV08--TpitieęiajSr - 
kaip jie ilgai negyventų svetimoj 
valstybėj, jeigu tik jie nėra pa
tapę svetimos valstybės • piliečiais, 
žodžių, ųėra dvilypės pilietybės. 
Tačiau, aišku, jog delei Lietuvos 
Respublikoj nėra didelės naudos 
iš tų jos piliečių, kwta kad ir 
gyvendami svietur per ilgus me
tus niekuo prie Lietuvos Respub
likos reikalų neprisideda. LĮe-

t

tolį
iM

___ ___ _
sekimuose. Nuoftix>ii^rlAigvai per. 
slmeta iš vjetta Jb$š& .kttari. £ie- 
tavos piliečliįjžšilik^dang Ru-. 
ĮI^^LenM^^YiiūĮ^ dau- 
$$Hi8į£ Suvtal^taęe £■ V^ęįstijose.

tur pa-Į''1™8 Vttlsty1’B Mw »««*« »P-

- w

\. 
■v LITHUANIAN SALES CORPORATION

L 414 BROADWAY, • • BO81ĘOTT 27, MASS.
r-..■ ’ s’’ii’’'"'.- < ..«■,■•.
į',' Rer Spalio' mėnesį Lietuvoje išmokėjo DU 31 J- 
L-j&w»w KEtrtritis sim^uapenkiashe- 
į SIMTlSTVlĖSTANGIŲ, DEVYNI^ SIHTVS . r
t, KEYŲĖ1OEIK4 AUKSINU atsiųstu per mus T 
F iš AmerilsMt Lapkričio mėnesi iš Amerikos pa- ' X 
’ riūntė>Fffius įri.ietttv:j TRIS 3HEIJONIIS X 
1 ^SHPVYNįS=SįHTES ■ SEPTYNIASHS&IH- X 
. _ ..... VEVY- ❖

t 
t

.*.

! -W,S ^TŲ&ŠČĖS TEKSTANCIŲS, 
;■ NIASH^^^KENKIŲS ŠIMTAS.. _ .

» f Deltav jfcąd Litiiuanian 'Balęs Curporation (Lie- 
rMmTiOrėfcbeOendi-dvė.): ■.

įt di^OIngti Siunčia pagal dienos kursų
k _ gį t ;-4i^Laį|f-W^taŽų. doiį už savo darbų. _ -" •

• dįdptitia ‘f Anųčiai' ^ J^uigų paduotą persiuntimui 
į Mtaojai&įtiiaidų išduoda'kutia pats 

*si i£*]^tinčia litinyMi. ' . * ‘ .

Š,- Ūtę$9A skyitaą Kate* Vii-,
ntaą^, Skuode,;MaŽtiBwė, Li^ju*
ja ir Vtimlnirikuose ir tiems kurta negali ateiti 

’ pa^ aWm^ pinigų,, tai pamūnčia ps^tt i^ K&u- 
. no. . •

4: {MįB.'NįttPlF.- .Darnom n. i vienas skatikas t>m-

.A V . ' . ’
^.'^•.-,An.NĖnAIKAS-

It Tanistai Mąati sąvti jgnąiąėM Metavoįė jfpį 
’4gų- ūM ^ąvakąHtH Ju? we laikas pradėti siųsti 
W suviaš dviejųr tiksiančių

^LietU^nūdsk^l1- ’
-■ : ■ / ■ • i

t ®aŠjrfc standbnreikalauk kad mes prisiąstu- 
:Wda sulygink są kitaiš,' <

-Visais sekančią udtešn: \

lithuanian salesųorporatIon
WEST BROADWAY, 

' ' ■ ROSTON MASS.. •

*
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(rtB, aptaiąoja jota MMite,.'• ta
4 au realčtt pegelbtaif j* tamsta Į 
Ar gt ąalfaaa psskaityti MĮbi Jta- 
taros pffiftt}.* nsudinĮRteta ta tą 
lėtuti kortai fontaUM «al 
Itafo privemtas priaiMigta P*"* 
kitas valatybta bet • teptai iMftiu- 
jtaje ąetai ataty ptatea Uttuvęa 
ąieptalltyt kariauti ir palaiky
mai f Hędnant it iią dfanių rta
Mis bftttnai Hnoti ir tftnyti, kas 
per *te*d ąte piliečiai pirtarina 
vesti pačia lietuvių rsgMrtrssija. tar, verta takuti žmojtibHehti Lie- 
Itatnvos Abrtųvyhi!* Rusijoj, Len
kijoj, Latvijoj-ir kitur taipgi ir 
ptaioae Suvienytose Valftfjnse 
privalo verti lietuvių pilitaią *** 
$&***&. Pačios vienos Auto- 
vyttb tą adikli C«ū tajHgŠftk 
Hrikia kad «pris-jij sntaisryta 
Lietuvių Pttiožių aajtfefoa, ku* 
ripe. k rūpintum tintakii ir užre
gistruoti vi«iw vienoj ar kitai 
valstybėj gyvenuiieiim piliediu«. 
Lietuvę* Vaistyki negali iŽtitad#- 
tir-fetiHHe piliečiai, kurių neretai 
Lietuvos UplrtybCs žjnonių buvo 
itautintb. itankl&L neturėtų jo
kių pareigų'link sayo ValgtybSs 
•juo labiaus, kad jie ateityje gali 
grįžti Savo tėvynerL Lietuvos 
Valstybė lietuti jokioj galimyb&s 
priversti tuos gyvenančius svetur 
piliečius mokėti kolte' nors niū
kesnius. Iki iiol tokie privers;1 
tini mokesniai po-<10 ru. arijų. $5.. 
uk pusrtatĮ gnlyg veikusių Rusi
jos įstatynių;^aleisdavo tik nedL 
del| -M’ pibsčių* kntie tu
rėjo reikalo grįžti Rusijon. Kas 
negrįžta, las4 jokio mokesnio ne-' 
mokėjo, išieškoti ta mokesnio 
nebuvo, galima. Suprantama, 
kącb krauti visų įnokesnm naštų 
vien tilt grįžtaiičiųjų nėra teisin
ga. Kerėtai grįžta atgal tokie, 
kuriems nepasiseka susikurti šve- 
timoj valstybėje. Jie biedniau- 
šieji ir drauge po prievarta nuo 

į jų . buvo išieškomas t as mokesnis 
po 10 įv-už pusmetį už .visų laikų, 
pęr kurį jie buvo išvažiavęr Lie
tuvos Respublika iki šiol tokio 
mokesnio nėra ėmusi, nors for-. 
moliai sulyg teisių, kurios veikia, 
turėtu tų mokesnį imti.

Vieto j šio mokesnio rudos būtii 
teisingiau, ; idant ' vįsi lietuviai 
-^-piliečiai, kurie svetur gyvena, 
mokėtų kasmet -kokį nors 
uį, kad ir mažesnį. Iš tų. pinigų 
susidaryti], nemaža paspirtis Lie
tuvos Valstybes iždui. Pridabo-, 
ti šio mokesnio turėtų, pačios lie
tuvių piliečių organizacijos. Kas 
Šio mokesnio mokėti nenori, kas 
nenori įsiregistruoti prie lietuvių 
piliečių Sąjungos, kas neatlieka 
jokių, pareigų, tai tokiam sulig 
pačios Lietuvių Piliečių Sąjungos 
nutarimo gaji 'būti uždrausta ir 
naudotis visomis teisėmis, kurias 
tur kiekvienas Lietuvos pilietis, 
neveizdjnt ar jis formaliai prisi
rašęs prie kitos valstybės ar ne. 
Toksai lietuvio piliečio iš bęnd-< 
ros Lietuvos šeimynos, išmetimas 
kaip^kada galį -būti perskaųduk 
arba nepilnai teisingai padarytas. 
Tuomet reikėtų, palikti visiems 
takįems teise pasiskusti per ata- 
tinkamą 'AtstoVybę į Vyriausieji 
Lietuvos' Tismųį i Lietuvos *’Tri-: 
bunalų. Tokios tat, yra bendros 
pamatinės ’ mintis, kurios yra 
bendros pamatines mintis, kurios 
yra '- pateikiamos nuo Lietuvos 
Atstovybės minėtai M Seimo 
Komisijai. • Būtipsvarini išgirsti 
nuomone pačių Amerikos Lietu

vių- nųsęstatymo, .*
: Rodos .juk patsai gyvenimas 
verčia įsitaisyti nauja tvarių ne
gu kuri'buto dar senai Rusijoj 
laikais, šiomis mintimis Lietu
vos Atstovybe naudojasų ragfa1' 
d&ma tverti ;. Lietuvių Piliečių 
Sąjungų, ir-jos skyrius. Ameriko
je šiandien* jau;susitvėrė daug
^ų skyrių: peikia spęti, jog 
daugelis' is buvusių , Lietuvos 
LaisvėSi paskolos stočių persikeis 
Į Lietuvos Piliečių Sąjungos sky
rius, o šie kaipo pusi'au valstybi- 
iiĮs^staigūs; turės*.netik rūpintis 
Lietuvių Piliečių regiataracija, 
ptantet nuo., jų tam-tiktas vals
tybinio mokesnio,-bet ir visa eile 
kitų dai’bųt kurie Lietuvos VaW 
tyb& išjaikyniiii yra brangu^ 
ktiįj tat Lldtūvos Laisvea parito* 
lpė bonų pardaviiičjimas, pąrin- 
kkuta ^ūkų Lietuvos Gyniiyo Ko
mitetui, Ltatttvoa šauliams, Raud 
Ryžiui ir 11 Jie turėtu pasi
likti ant sargybos LMuyns Vate* 
tyW ir lietuvių pŪiėČiij ridktių 
ir be du žinios ir sutikinta nata*__ __ __ _______

.• rčąy būti rankamos aukos valsty- ntata»i«7 l

. t

♦>
.♦> 
t

• + Y

t

’’•’ ' ’Mbii i SogRht skyrius : - 
iGdJk 3249 S* Halsted Street, 
&tOtaE; ’30b Savoy TImta Bldg. t

tfcttt tukilia teturiu Piliečių .; ĄO.S.12 kp. kalendorius 1921 
skyriam*, kaipo purinu metų j<u turime. ’* * 

lįhįgBIgbtia organineUoms, vei-[UbgMvof ateikit atsiimti pas kp. 
biatatetn kan|pkte su Lietuvos 
Atatnvybč Amerikoje, tarčių būti 
tinM • piliečiams. kurie nori va* 
Įtarti Lietuvon arta gauti pasų. 
Vieton teomto geli geriansiri apie 
toltų piliečių darbuotę žinoti ir 
jų rekomendaciją, kaipo' beparty- 
vių orgtnUaeijų turčių padėti 
Lietuva* Atstovybei orientuotis,

JN~ ■" ^- ■■■

Kurie nariai EXTRA! v

7t
r*

protokolų rašt.

49*» Grond St., .. 
Brooklyn, N. Y.

*

n. /., k, mmnthw nn-josvAL- i>t*h ai>hux ir. borto#, jtasn.

tuvoiu ar u«
Be tu Lietimu A*jwybė yra 

prašiusi Valdžių*, l.ml visi Lietu* 
viri Piliečiai. iuyk- yru p* k Lie
tuvių Piliečių ’riiijnur: s prirašę, 
ir wnwka jai 3 <14. j metus, ii; 
tariu 2 dol eina Vaktybinietn 
Fondui, batų paHeffiiojmni pilimi 
nuo 5 dol. moketnio už pataiei/ 
kurni saly# {statų yra privėmtv 
nas visiems piliečiam, kurie gy
vena užsieniuose.

Lietuvai Infommeijų Biurai.

Red. prierašas, -— Čia be kito 
ko agituojama už Lietam Filio* 
čių Sąjunga. Bet tai tuččioą p<- 
atongųo. Toji Sąjunga yra gj'- 
;vaš ndbašttiiikas. Jor statutas 
pasirodė gudrus iš antro galo. 
PirmUji jw veikimų. Žingsniai 
pasižymėjo kenkimu Lietuvos Bo
nų platinimui. ,Jų tverė laisva
maniai L. Misijai talkininkaujant 
K^ė.ngL4ar-Lietuvos  ̂Mišija-te-« 
bestovi už tą Sąjungą, tai ji teb- 
ailaiko ardymo ir draskymo. Ame* 
rikos lietuvių visuomenės darbo.

ą • ' ’ -' -ji .m

Teyynė pavojuj t 
Tautieti išgirsk . 
Ir mirtiną Smūgį 
Plėšikui užkįrgįįj

duburki jėgas Jį1 v 
Į galingus būrius,—,

't

&

. Stok kareivių eilen,A 
Stok j mūsii šaulius! ..

. Jaunuoli brangusf 
/J ėgas paaukuok, '.. '
Dėl laisves tevynčs •

, Save atiduok!
jįiengki bo<W takais, 
Priešui kelią užstok, 
Savo tyliais darbais 
Kitiems pavyzdį duok. 
Yesigarsink darbuos,

> Tik sau vienas triūsėk 
Ir tėvynės'Varguos 4

* Kuo galedams padek !

Tėvyne pavojuj!.-. :-
' , Tautieti išgirsk 

Ir mirtiną smūgį- 
Plėšikui užkirsk! y

Subuijkie jėgas
j Į galingus buriąs, * " . 

Stok kareivių eilen, / 
Stuk į mūsą -šaulius!. .

;■ Plėšikė, sudrebėk L. - 
Apsigins lietuyys, ’ 
Jis:— artojas lauką

r Auriu narsus šauljfe L, ‘

Lietuvaite jautiį.
Tu taip pat prisidėk 
Ir. tėvynė gelbėt

t Savo jėgas sudek. .

Ant aukuro kilnaus 
’ Mūs’ laisvos Lietuvos,

\ Tegul priešas Atjaus
/Smūgį tavo rknkos!r.

\ . Fari/o po^.
LHiin pešt L. K. vytųnlo pulkas.

2-r»
Velklaiį^ioji'.armijo, ——

' Mlt.’aa / \
1 j • • -i ii • ■ .1 j.l ■ n » > -į i.. >. r.i , ,. ..■’.

HEDAKGIJ&S ATSAKY- 
: ■: MAi.,

Sct^etl^ A8jĘ^rct^jji, N* X. t~. A-. 
pįe tų pat dalyką bfcvv pųtašgn kita^ 
Atsipragome^ kftd dęl vifetoe stokoj? 
untrtHikorespondencijos, Tamstas ra- 
Sytas, negulima indčti.
. P.../c«lttNUi, LewiSton, Me. —‘Alsei
ka yta soeljalistų liaudininkų atsto
vus, jis TiiL velkiu su savo vlenmin* 
Onis ^sundurlečiftis. Jo surenkamos 
aukos ulba socijallHtfums-llaurtlnlp- 
kams sūptlntl. jum talkininkauti reiš
kiu talklnūjtautf «uvo idėjos priedams. 
Todėl Tamstos jokia pasiaiškinimas 
nieko nekėliuoju., Ar bm^I* kur san- 
diirlėti» tat|ttaWųtU

A. Raųw •-** Dėl vietos stokos ne- 
$allNĮW sunaudMoti. t / .

t . ,ą: $ vj-*
L. V^tčlų 100 l«p. ^tfovHink • 
UouuĄ I...............

'( i

- <

4'

i
• y -

SVARBUS PRANEŠIMAS
p

PIILM. — JfutlejUH Vemt*ciai%
41 Gule* 8f.» S<>. Roatun. Musj». 

Vll’B-MHM. — .rn<««H BUtokas, } 
Iffl W. <Mlt St.. So. Boston, Muhh. 

FRcyr. ttAAT. — Autamuv Mot^omu, 
4SO K. 7th St;. So, Boiton, MM». 

JUŠT. —. .TnvjsaM KavuHuuikM, 
(‘ottttge st.r Dorcheirtin. 

KAmKRĮVS — AndrleJiM ŽoIlecWr
i JO y. Otų St„ Su., Boeton, Mam, 

.MAHSALkA — Antntmu Gruodis
iro Bovrn St, So. Boeton, Mlįml 

U I~ K. Kelmučiu dr-> laiko 
mIkIun Nusfrinklnjus kas pirmi nedll- 
dieni kiekvieno mčnmfo po No. 604 
W<MWmrwe St. Bomioh, MaHs?ą-t<r v. 
vutaurt. Ateidami drauge Ir naujų na
rių hu Miviin a t si vesk lt prie muxų dr- 
Joh prirašyti.. W W !^L»i ■!<, #

Ui pome-trejetoa savaičių jau Ifiets 
Ik spaudos, nauju origfaįil# IS 191lMr 
1020 metų iš titėįpf lietuviškų, atsitiki
mų keturių veiksmų ^onteeiąn "KLIU* 
.m'd# KALTAS* UV Janu-
šrk. Artistai. megejaldoMčjal,, pasi
skubinkite šj veBndų iižslsakyt. Kei
kia užsisakyti 8 knygute; nee apie tiek 
yc#. veikiančių asmenų Kaina ilk. 45 
eental,- j?Irni pegn pradėsit šį veikalą; 
skaityti, stipriomis virvėmis suriški
te savo šonus, kini iš Juoko neėkspllo- 
dimtų f SU užsakymais kreipkitės i 
leidėją M. ’S. Du, 130 AVooster Avė., 
Akron. Ohio. Reikalaukite visose re
dakcijose f r knygynuose^' Kas nori pū- 
ijdskaltytf, ęaU užsisakytF ^fk ’ vienų’ 
knygufe. šios vienos' komedijos užten
ki visam vakarui lošti- Veikalas yra 
moksliškas, morališkas, naudingas, o 
jlmkų be jokio gulo...

Pasiskublnkit su užsakymais, nes po 
Naujų Metų bevelk viis egzemplioriai 
bus persiųsti Lietuvon.' ...

R. &'. a. iW, 
t * - • Leidčįas - ' ' :
130 Wooster Avė., Akron, Ohio.“

P, S. ‘Nesant merginų artisčių, Jo-.- 
Sėjai gaji būti—vien vytai, .už ir 
ma'ŽOse kollonijose šis veikalas gali 
būtisuloSIas.,
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VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS 
ŽENKLAI.

Artistišką.musę darbą liu-' 
dija tūkstančiaidraugiją.

M Ą. Norkūnas, 
į /16 Pleasant-St, 

C - Lawrence Mass.
’ Z , * ■< - -t'
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NEW HAVEN’O IR APTELINKeS . ' •
LIETUVIAMS.

SAUSIO-JANUARY 23 DIENI, 1921 
, Statoma Hcenuje Puikus Veikalas 1 ' 

“KANTRI ALENA” 
fc . **■ 1

" BAŽŠYTINMK SALRJE, , j
S3S >St. John Stfect, .Neto Haven, Conn. '

r' 9 1 o<

Širdingai kviečiame visus atsiJokyiL |* ,
Įžanga -prieinaūia. <

Šv, Praneiškaus7 Dr-jos Renff&jai, /

i „ , • 9 f ' * t

' A

. . . ■ ■ **
■ - . - ' *•? i

fejaaa^anaim ^raram;; amamrta

KEUAUJANTIEMS LIETUVON ŠJ 
PAVASARĮ.

. KOVO 1 d. Įm išplauks ant laivo SAK- * 
ONIA per Hamburgą pirma partija žmonią va- * 
žiuojanČiiĮ Lietuvon kartu su Jonu Roman’u, 
Lietuvių Prelate Bendroves prezidentu.

"" Tei non su fa“ partija'važiuoti/tai-tuojaus r 
inąms pranešk. 'Mes. išgausiin pasportu^‘ir 'vu: 
sus1 kitus reikalingus dokumentus-- ^. 'partija 
bus Lietuvo je į laiką praduti pavasario darbą. 
<Galesite parvažiuoti be jokią keblumiį, nes p. 
Homanas važiuos kartu su juibis iki Kauno’ j !

Trečios klesos kaina iš New York iki Bid- i 
kūną $130170,^ Pirmos klesos $185.70. /

Rašyk tuojaus dėl platesniii irifoimadjų- i

LITHUANIAN SALES CORPDRATION,
BOSTON .27, MASS. j

i

f
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| 414BR0ADWAY,
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KONCERTAS! KONCERTASl 1
“ R'engi-a; ‘ ''
ŠVENTO ROKO PARAPIJOS '

■ BAŽNYTINIS CHORAS ■

| NEDĖLIOJĘ, SAUSIO 16 0.1 1921
- COLONIALt TEATRE,

X W. Ehn Ei>T&et; ■ Brocfcton, Ma^.
«♦ ' . PRADžtA 8-tA VAL, VAKARE,'

Tikietijdtąmos: $L()0^ 75ę. ir 50c.
X ’<TIKIETV GALIMA GAUTI PAS VISUS CHORO NARIUS)' 

Šiame koncerte dalyvaus visos geriausios'
Y artistiškos spėkos Montello’s; įdainuos dainas 

0. Sasnausko ir naujausias St.: Šimkaus. Taip-
Y . gi dalyvaus ir p-lė Eriljaitė iš Boston’o, šoks jau
■X. atsižymėję lietuvąjtes, šokikes solistes klasiškus 
Jį ■ šokius. s - j ' J.. v ■ •:• ■ v; ' 
X. _ . , širdingai kviečiame'visus bdti šiame kmi- 
^į. -. ■* certe. • ■ f.. '•’ja'a 7^-^Laa..'..

A s -‘ . . • ■*,' - f ČTsorM
• ..... j . ' j ■ . - - ' --J’*

a

i c /<«>

r >

' /I
VUĮ

i'"

*

TEATRAS! TEATR
iiiw»iiwii»»i<i,iii»<iiiiiniw»tĮi»tMl»iiMWMi«w«aw*M»Mi«mi«wn»n»Tmmitrtniiitn»irr#nT~***TnTreiiĮ—•••—į—~m-*r***~T*—

Rengia .Ik D. Sų-gos 1-mą kuopa

SAUSIO-JANUARY 16
ŠV. PETRO BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE

FifthStręiet, J|į So. Boston,
Pradžia 7:30 vai. vakarė. Įžanga visai pigi.

' ' * ' » . ■ . • , ' ' « ■’•

Bus sulošti sekanti veikalai:
“JURGIS ŽIBURIS”ir “nPnP atv*

■• - *. ». ■“- - - *

GERBIAMIEJI!-- Kas norita smagiai prakišti laiką ir gardžiai paąijUokUi . 
lykykite ant ilo yąlcard, kurisbu aviena s iš |domiausią,koWa kada yra 
Boston4®. Loš gabiausi artistai net iŠ paties Kauno.

PASARGA: Vaikai be tėvų nebus įteidŠiami.

’ • Kviečia visus Sirdirigai, RMB&I
> ■ . * < - •>
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Kf* • «|Įpr, *, r‘‘ '   r
; Dapfldytes programų 

taisio 6 dienos, tūpusio sau- 
fhio 11 'd. “Darbininko” No. 
^($84): Piano solo — Ceei- 
Ma Zulpniute, Šokis — Za- 
iįhnvičĖrtė Alena ir Ver- 

deklamacija Ju- 
»*Bobtekaita, šokis — Bro- 

Lukoševiėiutė, dėklams,- 
?eija —* Joana Bobinskaite, 
wno solo bu smuiku Va- 
fcija Beleekiutė ir Belės- 
h*£, pasaka — Jurgis Bo- 

piano solo *— Mari-d 
įima Verveskiute, deklama- 
;4įja — . Slatkevičiutė Mari
jona* . L '

l

AMERICAN LINE
HBSini KSUAŠ U

N1W YORKO Į HAMBUR04 

Knnkhosia kglfaul d*l Ruaą ir Li*twrią 
Dideli* modendikM dutefavą žrfabą laivas

... VASARIO 24
*»

»«as*k««» * k • * *

v n »*

* M

d

■ »

Dawo X? d; m. D Vy- 
kp. rengia puikų var 

karą ‘su perstatymu veikalo 
“Mirga” ir paįvairinimui 
dainuos žymus .dainininkab- 
solo. *? * . '

> Viskas bus šv. Petro lie
tuvių bažnytinėj salėj. .

Pradžia 7:30 vai. vakare,. 
PeMas ‘skiriamas parapi

jai.
* 'Veiksiąs *f®rgar? yra is-: 

atsilaiikęti 

šy. PfetreBažnytiius Cho- 
rengia metinius šokte 

'3® i sausio š. m. Pradžia 
7r30 vai/vakare. Bus įie- 
<witį*svetatei kamp. E ir 
įS&ver St&ySfoi, Boston., Vi- 
įū ^viepiami be skirtumo a- 
iteiti į šokius, nes bus daug 
jaunimo -ia tolimų kolonijų 
ir turėsite proga šusipaan- 
tn Rengimo kdmisija pilnai 
užtikriųa; kad būsite paten- 
kintii Visus širdingai kvie
čiam.

.. • VISL
Moksleivių, 17-tos kuopos 

susirinkimas bus sausio 18,* 
ISįM pobažnytinėj; svetainėj. 
Įism marius širdingai kviė-‘ 
Šiame < atsilankyti; taip-gi 
atsiveskite po naujų narį.''

* ’ . Valdybair< ---- --------- i------- - ■ ■<’ --v

.v

t

: 4MEĖ1K0S LIETPVIp' 
^įįAšmj KOMPANIJA 
Jlėa'Broa<jHW, South. Boston, Mass.
?’ Tel. 2341 So. Boston.
Mes parduodame mašinas dėl‘arimo 

4traktorius?lO arklių jėgos. Didžiau- 
&faia ^pasirinkimas automobilių, trokų 
-fc-visokių' įrankių deV dirbtuvių ir mą 

JKrlstatomė j Lietuva ir į kitas 
•®šauliV šalis. Musų kainos Žemesnės 
-Il 'kitų dirbtuvių ir mes garantuojam 

pus mus pirktas mašinerija, 
aįteipkilįėą vivšuLpaduo tu adresu

~ ? ri-m---------- - ----------
SĄVARŲ KUODUS Iš JŪSŲ 
p/ . KUKO. ’■
v Nuga-tone yra vienas "iš geriausių 
. raistų dėlčr i§v$ymu nuodų ir1 kitų 
. negėi^imų .iŠ kūno." Yra gerą -gyduole 
t ^JŽvalyĮ^o kraujo; ir padarys silp- 
hftšs. (šSij&kušius ir susilpnėjusius ir 
guerYūOttts žmones jdrutus, sveikus 'ir 
i&aprius. ?1^''st^&da.'-^du(>l&'«(eiet 
į^pilvo skaudėjimo, skilvio nemalimo, 
^kietidiinfi; sutinimo, gaso, skaudėj!- 
h$o„ apsidengęs liežuvis, bite vėmimo 
^ta’kttų: tokių negerumų. Nuga-Tbne 
^padidina jūsų pajiegas,/duoda jumi ge
trų apetitų ir atneša, sveiku kraujų Iš- 
įi&lyškusiani veidui. Padidins jūsų sva- 
gmmų, duos jumi daugiau ambicijos ir 

pradėsite gyvenimų išnaujo. Iš- 
Btitpkite gį. aprašymų ir nuneškite į 

aptiekų ir paslpirkite bonkų Nu- 
Ete-Ipne, imk'per kelias 'dienas ir jei 
BBMšrodysl' geriau ir;.nesijausi geriau 
■tap pirmlaus, tai . atnešk atgal aptie- 
B^Įriut o gausi atgal pinigus.

: You ean get Nuga- 
Eftiąe from.- yotur jobber dt irom 

Natomal Laboratory, 537,8b. 
irboTĮi St. , - Chicfigo.

įtly gųatahteed.' * 
’Betah price $1.Q(FJ r

»v

; Emum KuytroLU8.J 
[ W guriausia proga.daug] 
r .tesimi, j Lietuva ntudijEti. 
fj0writam* nusiuntimo pinigų 
kalėta-.«U manta negal lenkty- 
įniuotl ; visiem* pinigų siuntė- 
l iim pristatau kritus au para- 
IJtaUpriimijų pinigų. .< 
F Laivakorčių agentūra 1 L|e- 
ipajųr Hamburge ir visur, 
f FiuMt kelionei 1 Lletuvg, 
į- Padarymai lietuvlžkų doku-, bitei? - h . • 
L Pinigu* riųiklte per palto ] 
HKgtay Order. Rašydami prl- 
NMUt« 2 etampų ir vltadrn* 
MKrtatelte:
r . IPr Mtehiri".
HBlBh«itaMAv*.. Brooklyn. N.T.

'< <

U

t

»►

l

/

»
J

“DičUtautaui Garlaivi* Plaukusiu j Hamburgu"

i nps skaičius, už kų.aplankysite & nuoč. į nietus.' IH?! piatsaąĮų 
informacijų Išpildyklte sekanti kuponų ir prishjskite ant šio adre* 
so: t, • ' ’ *

8, Wiftter Streit, »

i

, S. S. SAIONIA 14,300. ton? aptaki Būrio 32 <C....... * . • 1

Kambariu kate $180.00
3-čiog kimo* kate$125.00,

*u pridėjimu $5.00 kart* taksų.

TIESIOG I HAMBURGU

3-aos Hmm kaina į Kttktaus per Eambargi 
130.40 n j^icBjtati *500 Jiarh t^n;. -/ y 

Randui vietinis Ctmard a<enta« tanutoe mie? 

te, nueik pa^jj.

m * z

g. INTERlfATIOSAL SERVĮCE C0., TnaV «
H . Vra sutverus systęmų dėt įdėjimo pinigų- ant kompanijos notų, 
S pinigas galima'dėti ant Segių trtėueahi lAlko- atba Ilginus j abėl- 
g nys skaičius, UŽ kų .aplankysite 8 nuoš. į metus.’ Dėl platsamlų

SB 
s
,3 
a 
s B 
B 
g.r.
Sj V aidas . ■. ..«•.••»•.. *,. ■.,<.. >...».
EI 'ra Adresas
SiaiaiaBiBBiaimaiaihimaiaiBiiaiaiaiBiBiaiBĮiBiSįaiftiaiaiaiB^

'** ?-■ '- . ? / .-X-. .-■ 

INTERNATIONAL SERVICE CO., \ . .
—Malonėkite man prisiųsti platesnes iuformucljas kus link įdė

jimo pinigų į jasų kompanijų ant sekančio adreso:

► • -B • r ■* • t"* «*r • ik.» « •> 4, ♦Wi ♦ r f • V i* • •

’ . . *

. 1

•.

• l >1 * » f

'-- z k

J

LAIVAS MANOURIA išplauks
Trtea Idm 1T*w Yotk į Ltepuoją ......... . ......... . $118.00
TrtšU Hm Mew Yoįk į Staniu ......... .......................   180.00

A
. Trečius Liesus kelieviai aprūpinami tarnų su valgių di
deliame valgrtunyje. Uždaryti kambariai dėl meterų ir'vaikų.

Kraipkftka j Kampanijai Ofisą 14 No.ltaarboni Si, arba.- 
pu Vietiniu* Agentu*.

/

D

EIMMNil
Paie&kojur/ų ir reikalarimų 

kaįnps L D. 8. variams b 
MDojibininko” skaitytojams 1 
sykį f nivtus už dykų, už 3 sy
kius $i.(ML, Prieteliams už & 
syjtte ąr.5o.

r

M

ISERGANTIEJI
R

Jei Tamsta nalutongri atardyti savo 
skaudulio ar jot nutacrfal vDtita, *N*» ' 
pa*iduokM Atalk ir -basi 
tas dykai Ir gauk suma nuomtmų lr 
patartai Aš ant tttrgjf* tako* motų 
po*ekmingo« prakritas modlclitaja -lt' 
djfrurgljoX^gyd*nt fIit!aik|iju, mr 
vlško* ir supainiot** lig** T*m«t* 
gausit* pilnu naudų ■k*1P atsUankykiia 
pa* man* Ir matysimi* ypotišteal kl*ir 

įV’ Tl JeKu’turi kokią chronišką* 

nerrižką, kraujoj odot, žyMą, 
pūiB; diržingą arba gnpMnio^ 
tą ligą, teitankiM manąvdy- 

į kai, ir gauk mano nuomoną lr 
patarimą. ?

f

VAIlCMNINLVKAti
Jauna* vaikymas indrtta vietom. Da
bartine vieta, kurių uliniu yra, pirma. 
Turiu apleisti šių vietų deki finansi
nių aplinkybių parapijoje. Klebono 
paliudymų guliu prisiųsti lHirelkalR- 
rus. nrlm galima užkliuiatl klebono 
Mim untraBU: Itav. 8/ .T, <!4panonis, 
31K Fmirth Am, Hmuestead, Fa; Ma
no antrašas:

1 ’. ■ VINCAS MEIKJN’LS,
ASU Tiumnnny \vny, Homestaul, Va,

■ • ■ *

' 1* -r- ,-T-r. ■— i - - - ' ' ■ -rt ■**-- f ' i'- J~:-.r

‘ PaleškiuKPetru Morkverio. JMpir- 
niialt gyvenai Hm Rotame, > dabar ne 
linau-kųr. Jis yru apie keturių pėdų 
nukakt Ir mėgsta tatai ptačiūl ktUbč- 

' i> jei kas Jj *pra$nekfuu. Jei apie Ji 
■ kas arnote ar jtaputa,, tat maiop&lte 

ataltaūkti/šluo antrašu:
, RABOLAK DURVINSKAS,

Ui J>ucon Pk„, Montana. Mass.

šuptaM ir 
fitnaliria m

• tt

388VA Brt>»dway, 
Softth Boston, Mum. " 

(KnamNai) . I 
(LDS. aaiks, kamp B Ir B*w«#4
Paiaudob: -, ••

nuo 9 1M 11 $ ryto
- nub 2 iki 4 po pUt ir . > 

. - »UAl91H ® j'ikūtoi 
$ * t -r * * ' ‘r’ ^Ąj

J

../ieškok pagelboš kur ji gali būti

. Metų patyrtata gydant NKRVttKA^ ILGLAiKiNKS 
NIOTaš LIGAS, suteikia man galybę ductU jum* motalūikn*, Siektro 
Medlkallžku*\gydymus kurie sutelkia Buramintau* kur kiti budai, ne?* 4 
Jstepgia atlikti ir tuomi dang vyrų tapo fšgelbčtj nuo kančių ir pavojln-- 
gų operacijų. _ ; • * - \

: ATS/MZVK—AtldėllojtaaL nLirnpinffimi ir nepritaikomi gydymai 
yra pavojingi. Ateik jei nori patyrusio patarnavimo ir puikiaj apšar- 
vuoto ^pecljatata . , .

"rįST DAKTARAS MORONEY „«?£, 
220 TEEMOin ST, ' BOSTON, MA8S.

. ■' Priefai, Majėtao Te*trą.

' FAilSIOruDA PuolHulmio M sta
lai Bbiiiia gerui 4«dkbtas, ypdč žie
mos 'brfkfv Adrijus’« 243 D Šk arti 
BroadV’nyiLSo,JĮartoib

...... ......— T -

■F Po pletų^ktaT pateimtarai'
I 2638 JC. AUtamnrr Ava.' *II BffiLADMLPJHA r£I AB’EOrftBSS .
■I

ff Lietimą Gydytojas^ s 
H tartMŲjd ¥amswm : >«
•Įf' 9^10 vfti. yyte«yB^rsi^atan^K

T E. J. KAM.VA^KAgl

DĖTIM MiraUTUl
4t4 BnoAnvAr, ąk Betita** Mta* ’]

.*****

K ■]

V 
k>!

M 
^iKgaiia

, 4

% Iėškuu MVo bi’olj Kazlinieūii 3&*tt 
ąalt^ Kilęs iš Kauno guir., hasdBjų 
piLV„ Paširvinčių kalino; pirmiau 
wno IVaįerbury. Conn. :rtit Bank Sū 
dabar nežinoti kur jis yra, gorėčiau 
atmUaat. nes turiu svarbių reikalų, iii 
Lietuvos,. Meldžiu, pažįstamų ar Jo 
pųtlek atsisaukt Mano u atrašas t .

ANTANAS MAIlTilNAlTlS. . 
2114 Tustin St.. , r Pittsburg, Fa.

Paieškau pusbrolio Petito Ullok Pa
eina Iš Butrimų , kaimo, - Jurbarko valr 
Tulpei ir antro pusbrolio, Jono Gay- 
e'w8klQ,> Batborou valko. Jis paeina Iš' 

jv Mol? 
džltr atsišaukti dnt šfo adreso:

-S1MON KAVOLIS, . ‘
l.Carietojį’ St. . Cambridge, Masu..

GrUo.* » 
, PmaKiHiA Akintus.
Valandai.'V-S .Ir T—< M. 
47 Miybury Street, 

WOBC^TER, MASS,

Tai. So, Boston 1^3.
Lietuvts Dantistas

(KaspąraviiŠus) * 

Ulklnal perkėlė ofisų, po No. 
425 Broadway, So. Boston Mabb.- 

G/4la Tajatidoi; 
Nub 10 iltį 12:80 ryte lr > 
. * i-so-a.fr p - m .
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C ■

A-

\

ka

k

<

*.. .2

4k

a ♦ >
i

V -a

/

tt ,

•?.

c **

* •

■>
tt

Rožinė ir nitilyna spalva su Teiki,v
' A

•T

v-
k

t 
i

bear
. . Verta $1.29. 

po 79c.

voile uždangos
Geros rūšies votie raūkjdėtta 

TertSs $1.08. v f 
$1.39 nK-gora?-

- Visose spalvose 
Veltas 29c. ■

‘‘•m

ee-

FLANELES ...
Labili sunkas, peras rauktus^dry
žuotų. 'Tinkamas naktiniam dra- 
U'A- bUžiam- Vertas 35c. -

21 c. mastas ; ''

W* r.?
1 masto pločio —-

t

VYTOJ ^LANKĖTAI

B1

BLANKETAI
Dideles miei^s—Verti $2.09. 

. $L98 įom.

. HUCKABRUSAI
Raudonai apvesto. Dideli; 

: Verti 29c?
už vieną

'".y- \ -
-t <•

«

ŽIURKŠTAM GINČHAM
Gerps rūšies; didelis rankius 

klėtkuotų. Vertės 25c?
maste

BALTAS FLANELIS
Labai silhkus

' , Vertas 29c. -—«•
' 18 c. masta .-■

CĄMBRIC PAMUŠALAS

KIMONA FLANĖLIS.’ 7
Geras raukius, ■ gerų stuklų kimo 

y nams. Vertus 39c/ , 
; 22* A testas . ’ ?

IŠSIUVINETI APVADAI IŠSIUVINEJIMAI10 col. lEp ||M* 
\Sę. maitas - platumo. Geros ruiies WVtlKWHt

-■. --r —^r~: *■>»**& 'i » •>! ,i f ■ .^ »r n i     i i e iii t- >■■ ->j V ■ 11.1- 1 ■■ ■■'»r*».*i»i2Ji'i.' i ijį m ■ *«»ta<<raaii 1111'11' j'» iyi

THE BEACON DRY
*- ‘ ' * ■ »■

Vieta, kurioje dolerta

27A BroadwaY’
.0

v

*

’ Klukiškii] kalino, Gauvres pur

i

v I 
j

Stebėtinas pratu£tm?w išpardavimas pas

B E A C 0 N D R Y G 0 0 D S C 0.
Prasidės P e t n y 5 iD j, ŠAU&IO' 14-tą &; 9 vai. ryįe if^toauksi per 10 0emj.\*Idgnt parodyti atšižymejimą 
šio nepaprasto atsitikome su savo apsoliutiškutiįrmuJr..nepaprastai žeauašmos raginame .vista, mūsų 
prietelius pasinaudoti iš daiktų-kurie yra kbai-^ikalingi ^ekvienai taupi^pirkėjai, yra numažinti į kainas^ 
nfekada negirdėtas istorijoj DryDood biznio South Bostone. /

’ ■ - ■?•■ ’C-i *’■■•'• ■ ■■ •

V

ir r ,.

Paieškau sesers Alvirkos Bičluniu- 
tės, ■ po tyru buvus Pilkauskienė;' Plr- 
pm gyveno Latvi^nce, o dabar nežinau 
km<, Meldžiu atsišaukti ar kas Žilio 
apie jų. meldžiu/prtutešti* nes turiu 
avurblų reikalo- Jš Lietuvos turiu ke
lius laiškus. Kak apie'jų praneš, fit- 
riu /iškųltio učių.- ? - • . ’

PET£R teiUNĄSr ’ 
122d Wa^ilngtou Nortvood, Mass.

Fiile8kaiCpusesei*ėa Domicėlės Rku- 
' Iš Grteeta.bytės, po vyra nežinau,

Veliuonos par., Kaušo apskr. "Plr* 
r 

innlo-

; 11 mastą pločio —-
. SERKEtlS

; Žviegus ir tamsus — gėras pasirin
kimas, . tinkamas naminėm dresčm 

, ir žiui;kštam. Vertės 25c.
15 c. mastas , '}

KLETKUOTAS GINGHAM 
.33 colių pločio, geras dėl vaikučių 

dresių, Vertes 39c.
" 21 c. mastas

VILNONIS SERGE
Visose spalvose-.
"Vertas $1.39. - ,

- 98 c. mastas
VILNONIŲ IR BOVELNŲ 
KLETKŪOTŲ AUDEKLŲ 

40 colių pločio
Labai tinkamos mados ondarokain 

Vertas 98c. ‘ \
69 c. mastas

PLONAS MUSLINAS
, Spalvuotas—-vertas 49c. *

39 c. mastas
KA LDR OD

Padarytos Su baltais bųvelnais 
Vžderigta.su Satinu.

• • 53.49 $4.49 *549

BALTYTAS AUDEKLAS-
Geros ru§Ies ‘ .. 1 masto pločio.
* \ ? 12į e. mastas

r - — - - V- ______
iNEBALTYTAS'

*■; ĄŪDEKtAS
.. Geros rųgięš

1 mastą pločio. Vėlias 19c.
- llc. mastas*• . • *■- -

indijoKo galvos -
r AUDIMAIS
’ Raitytas, ir Nebaltytas^ » 
: Vertas 39<\ • v
\ -19 c . mastas

LANGAMlJŽDANGOS
'.Gero muslino—Vertės 69c.

C " 39 A iJŽ porą » ■■

, * 1
■ *

' * •

PADUŠKOM UŽVAIKAI
Geros rūšies l>ovelnos 

j , , ■ Vertės 39e ’’ .
29c?užyiena* '* *. \, .

■ LOVOM PAKLODES
Baltytos; Geros' rūšies, boveinos. 

72x90.Vertės'^.39.^ .
po 98 c. -

minus gyvtaąBridgęport ct, of dabar 
. nežinau. Jei ko^. ma vu<-k 
nėklteatalšąuktT ant šlJ adreso.
<

8 Si. Ibiui St,

^.Tei kas' žiriOj ar pati
_^w*uikL4 um uurauicm^ 

, ONA VAITKATOIUKI; 
? (Tiirnauskiene) - ■ ■ f

VVpstflelil, Mps&

;&z

\ "įBOVELNOBATTING .

< • . Vertas 25c,
•s Ig 18 e. už ritini ■

JTURKIŠKI-AĄRUBĄI .
vDidelė.s miėros. Labai sunkųs?

- Verti -29<\ ?
? 19 d«tehae -
Mėlynais apvadai^ Įgilai didelės 
J mferos?' Verri .5te-
?. — ‘po39c.

LENTYNOMS KLIJONKĖ
? .. . -- verte# i9c.r t

12f mastas
klijonkžs

> k f Balta it fįpalvdbti^Į y 
Vertės 49e.

- - -b ur 39 mastas.
scrim uždangos

' — Apsiuvinėta. Masto',pločio ;
?-/ Wč:umtas' -
• ABRISAMS AUDEKLAS
. Geros rūšies, i Vertės 15e.

.z lū c/ntastas* *

Ieškau sesers. Veronikos .TuoznltlenėS 
Ir žyogerio JliOzfipo Juodaičio. Abu prF 
eink H miesto joniški^. Kauno gub:» 
Šiaulių piiy. DafrųeSkan Svbgęrio Vln-. 
eo diapullo ir giminių iš Lygumo mle's*. 
teljo? "Jono Sldaro fr Veronikos Stda- 
rimiės; Žinau aš kad visos giminūs -py-’ 
vena Amerikoj.- Dabar aS nežinau kur i 
Meldžiu-alsi šaukt L arba Ims apie juos 
žinote praneškite man Šiuo antrašu: 
OHINA VIa Paciflft Manchurla. CW« 
bin. Mechanicliia Xo. 100 .Toan t Smo- 
lech (perędat) Juzefą Vaitekūnas.

......... • ■. „. •

pw. i.Hiwmi

: pirmos mos ,

d mušti s
r f. -. *»■_•** *• # * »r> .»• *,
- Dantys; ištinuk^ml ir pripildo* 

ral vigal be staUEnio, «u jgėiriA»-
■ filals prtetal8Uls, Bu nauju Išradi
mu. ■ ■;

pbZtt. r. Bžrzrir.
Souįh 1

- (i^rię DorcTietter St.) a 
VAi4.Mnps: Nuo 9 r. r. iki-| v, v> 

.NiD£LroMtr Nuo 10 v, n.ijcl ,<▼. ^ Ih

■L«m^,«iwii»wMa*MMvĮRMMMaM~ 
mrbOM pla^n

Dr. Ignotas Stankui j
J2WS.BrwiS./W«M*.ai

Lietuvi* DakUruir
OftaVafaidMl ■- / d

s..

i

h

_Ė01tS AUDEKLAS
1 masto pločio—vertas 39p.

19 o. inasta

MercefizedDamask
STALAMS UŽDANGALAS 

Vertas SOe. mastas. 
» 69 4. mastas .

Mercirized
J aTALTĮESžS.
_ Didelis rtfflMįt^lGeros' rūšies?’

J t.f . v VertF po: • > •
' ’ . $245 Už viena

? iE®(jimTTĄKĖODjS ”
.81x99. Verti $2,49. . -

Ą -. $1.93 už viena
v:

SCRIM UŽDANGOS
Padarytos geros šerta su kartai- 

kom apvesta, y 
Vertės ąi>.' 

98c.T^p(»ą
ST ALAMSD AMASk'

, Ęiiudomj ir mčlymiritletkų,__
- ' , . . Vertą *1,28įf ?• '•

95 c. mastas
-,, I-..,.,., ■■-, ...

, v

Ieškau Felikso Griškevičiaus ir jo 
sūnų; Aleksandro, Stepono; Kazio ir 
Prano Griškevičių ..paeinančių iŠ- VU- 
niaus red., Musnykų parapijos. Smai
lių kaimoz Meldžiu atsiliepti, arba 
kas apie juoS'žinofc meldžiu pranešti. 
Aš turiu jiems pranešti svarbias žinias 
apie jųjų seserį Konstancijų Jūrakie- 
nę; .

taškau brido Martino Gudelio ar 
Gudeli Iš Giluičių k., Žaslių p,, Tra
kų apaktu Jisai iš Roeliester Išvnžia- 
fe į Plillarfęlphla fr ten turėjos bučer- 
nę. * Turiu, svarbių reikalų.,

‘ ONA BĖGANSKlENė.
40 St. Jncolr Sj. • ’ ttoęijester, 'N. Y.

l

■t.

10,000 H. PUIKIŲ O„ Maetac 
KARBATKŲ (LACEJ. C. fflab lai

GOODS
■išperka daugiausia.

* 1 b

South Boston,

k

H

509
THLBPH0N18 5(fe.

..... .. ..................

i
aaMMMHOraMMra

3MV M Bo*Jon 2ta

Galima teShd&Sž ir
Orriso VAiAjtDoe:- * ,

- RyhtaaftsmL ’ ;
Po ptatttl Ild S raL

Val^lAjnuo ę IH »

S- ’ ' 4 ■ . ? ; {■Ieškau Boleslavo, ArmoševiČiaus IS 
Puodžių k., Pasvalio apskr, ‘ Gavau

Uhj inuo Jo sesers. JI susirupinus. 
Šato penki meteU W negaunanti ži
nios apie j|L

> KAZYS DŪMBIiAUSKAŠ, -
13i Lafayette ^t,. -. .dfciaųlt N. &

Dabar laikas 
laikraštį ^Darifiok^” sau ir 
giminėms arba .pažįstamiems j 
ųietuv$. L

■ —■ ...y IIJI . .. iinW.■>. ■•,■ j.Hi im.!■„

■ Prenumeratos kaina: •
.' ’ Pusei metų ,.$2.25 

J Lietuvą metams ,. . /$5.00 
Amerikoje metame .. $4.00 

DTiftyhiYiitiIrajt0 ’
244 AV. Bxoodway, Boston 27) 
. _ j Mass.Mass.

ta

' TMSmiAViU'IR-
GE®IA.U8IA,>

LIETOVmAF
SutalMiu reaMmr w

’sia atida, *r <
tai Lietuve* ar AmtikM 4Mk$įr 

; tų. Tai .
tieka Boitone lr KMMiiiar 
vaTstŲol
t.ętaitv .J1*
e ėM pHoiųisių pw’OkĄiriMiį,

STOLAUSKAS
AvriMOnua im-Satimikka*%

3S& Bmcbray ‘ / 
(KJutBM O St)South BSrton, Mus. . 

N J. BmM»-(NN Ir «««.

mos. GaUt reikalaut par taHIlnM,

" r ’1

v

.•.. A-* /. o.

a.fr
V%25c5%25bederigta.su

	1921-01-15-DARBININKAS 0001
	1921-01-15-DARBININKAS 0002
	1921-01-15-DARBININKAS 0003
	1921-01-15-DARBININKAS 0004

