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Advokatas—Notaras

F. J. KALINAUSKAS 
; 414 BrO,miway, Boston'^T, AIass.

(Viršuj JAet. Prek.. B-vv8ofiso)
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AJipiVUHUlUU^ ĄCUAUUiJ . „
Atldavįtus. Puvt?diHius. 
IgttlioJIm lis.

Patarnaujame
Prie išgavimo Pasportų. 
Prie Piirtruukinio Giminių i§ 

, Lietuvos.
O Darymo Visokiu Aktų, 
galiojimų. Pavedimų, .

k
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tariasi
ŽVARBI KONEERBN-

01^4. : - '■

.>4,170.00

Globėjas,

Lwto^oą.kueįteiaušio- 
>’ «^>je/^taip-pat te 
tagpriitB knygutes. Pasiro
dė, kaįfc*h!»- >v.;; -

* panM' mt sc«junt yra 5,034.79
Kup, UlW^AW''PMiw i2MM 
fcrt. UrIW«IW Tomle pinigu 1.02S.33 
Pnwk0k5i?,lwn^'nl ..,.. .8,40O»0

/ Tt* Cetltro itikr. Išlaidoms .. .. .200.00 
JMlBl‘ * • w0.00 . Url
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R. Kr švento Juompę
Darbininkų Są-go*

DARBIjnNKA^:
Bota

(’TARNTNKAIS, KETVERGI Aiste ' '

UfraMM metUttt
SUBATOMIS

Bostoną ir įpyllnk*! mot&ma

^Darbininkas’
242-344 Broftflyny. BoatOn 2
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8. BariMon, Fote*
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■hh darbininkai via* HCVT?-, . v .TIUb) vienin

gą k k k
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;1FŪL. VĮ .

"Pasiskubinkit
'■I >■ -................................'- -...

Kadangi pądteibtesai va
jų® Reika-
kmu užsibaigė įū i d. sausio

te* Mi®-Į * n .. ■—.. ,
nift savo kratau <fer nepri-1 PaiH^tp- — Pentoj ral- 
«tvntS Matams taigi Aitomi iMytoj atstovai — Prancijos, 
'šraiomę,. Ata< visas aukas' Anglijos, Italijos, Belgijos 
ĮBnąnktas ,75fetto« Laisves ,i£Japo«Ti«s Padėję josę- 
Beihrtamg JjnsiųsR iįentran 
iki X <-tas®temūJ * \ ?

LteW<& bte1 pa7 
gtelbti Mek kitei*

Kad' norą iOftRes paktū- 
m<jtm s įdrįbyn kultiteds 
darbą, ku4jpcrmWtŠ0imaą 
buvo užsibrieš^s attekti, tu
rime rengtu prie įbnerikds 

t* Y* 
Kazimiero dieuos; 4 d. kovo, 

■ kad tą dieną visos; norite 
mažiausios koįiiįii&s, pri
deramai pąmiųėįįb. v įsi kam 

, rūpi. Lietuvoi^pakelimąs iš 
• — vjtego reng^^y^kM^^- 
: geriausia pTųŠįreiigųs. Fa- 

Mutuiiuoju jj^ku Sibs kaliom 
nį^

i. w, ?. *
A73.75.

<izabeth, F£ S. L:.>7 K.

ago* BĮ. (18-tos gat-
u-,

, * CWw,.MWta aide)
111 (West Side)

• m24> J . .
Ne^r. Haven, €dnn. šv. 

jĄMnrilkaus Sr-ją, $50.00.
> A k* ■. « : ■* *’ P - ' .

Idilė, iteš IKvjįriėa likimas 
;} įfei&Šo nuo- niūs išeivijos.

f įs jšgajengs mažinki- 
Jrgus, ginkime kovo- 
£ už' j^ėįuyos^ laisvę. 

fsidŠrime- .nųoiatpišnis 
keltimis Tąutoį Į^ondan, 
' galėtume t^tinuolari- 

inųs k brangiai 
iMėOfietiy|k. \

džius ir svųrsto ką Vokietį- 
j^i daryti te ką daryti Ru
sinai, Sttekijai, Graikijai te- 
tt. , , "

• f .— t,.. ,* - *■
UŽNESIKIŠIMĄ.

• prez. AVilson pasiuntė 
raštą Tautų Lygos pTėizden- 
tui HymanSj nurodydamas 
kad visos valdžios susitarę 
garantuotų Rusijai nesikiši
mą ' į jos- reikalus. Toliau 
prezidentes sako, kad parii- 
feinęs .tautos, dtškilusios 
nuo Rusijos palikti jų liki
mui. Nedrąsinti parama jas 
kariauti prieš Rusiją. Sa
ko, kad MiolaikiiuaĮ-įsiki-' 
Šimai parode, kad tuomi pa
geidaujamų vaisių neatsie
kiama. Primenamą'žioplas, 
lenkų tetemsyvasT pereitą pa*

• yasariiLi - -'-į.-—,■

J*-.'” ' - • - ■ * * * « •■, i,

’ - - • t .

NAUJAS.KABINETAS.

Paryčius. -— Praneijoj su
sidarė juąujas miništerių. ka
binetas, kurio premierų y- . 
Ta Briand. Savo dekleraci- 

___  , jo j pareiškė, kad Vokietija 
Jmde-Jturinti mtsigmkįuote ir 

Francijąi, užmokėti, jei ne,. 
tai vartosianti jėgą privers
ti prie,to. Toliau sakė, kad 
Rraneija. nesikis' į Rusijos 
reikalus, bet nėdaleišiant, 
kad Rusijos bolševikai už- 
pįiįltų' praneijos talkinin*

- *•* :

r
• • ?

> m./ 
riddr^ąu M Vįmo- rasti- 
ikb l^ygąs  ̂‘ 'Šfi&s vedamos 

uagerįausįoje. t> tvarkoje. 
...... - ■*' *įmskasi- 

tųri būti 

įį sausio 
U jr per- 
įknygjųų

i '

43

Tel. So. Boeton.CaO-

ŽINIOS
NUSKENDO,

J tondgn. -^ Anglijos šute 
‘^maiunas K-ū nuskendo. Pri

gėrė penki ofieieriai* ir 51 
jūreiviai.

ML/m

4tet0yų 
.tebuvę perĮjo bitelis, kūriūd 
teiprūbežiuojama Suv. Val

stijų armija iki 175.000. Se
natas jau perleido tokį bilių* 
Spėjama, .kad prezidentas* 
nepasirašys.
“ '.v • ■ » >4

GAUSI AUKA.

rius Joįin D. Rockefeller au-' 
kojo į Booverio Fondą Eu
ropos badaujantiems, vai
kams Šelpti $1.000.000. Ho- 
ovei* pąskelbe, jog pusė no
rimos sumos .jau .surinkta, 
o 'ta suma yra ’$33.000«000.

Z (7/1TO PĄSKOB4.

ū Bąndan. -r- Laikraštis 
^London Times rašo, kad 

Ai - .* ęj-- - -- -
Amerikos finansisto Mo|’ga- 
nd $30.000.000 paškolos. 
'te 7 PASVEIKO.

■ ?. '■ —r—-V
Baltiniore^ Aleli — Kardi

nolas Gibbons jau visai pa
sveiko ir<petnyęio j ištisą va
landą važinėj osij automobi
liai. ’ ■ . ;

■ ■« - - __ ■ . »■ ' - • • •*-» 
‘ ‘Darbininke ” galima pir

ktis ir* įšsteašytl šia laikra
ščiai iš’ Lietuvos: Edie^Cf. 

: DdtEbininkas, Vienitfbe. fyr
'i • , , • ■ '

; IŠSIRAŠYKITE'iš . Dar- 
bininko laikraščių iš Lietų-;
vos.- Už 50c:gausite 18 ekz.į- 
Įvairių laikraščių.

I AMfBHIEčIAI! ' 
f GELBĖKITE LIETUVOS SUŽEISTUOS! 
i : MMios
g ■■ ' ■ -. ■ ■ -. * . ■gr .• - •
g “ >Štai ka sako Kun. d. V. Kudirka, kuris šiomis *-»• 4 - ' ■ ).*■' * * •r— _ ____ _ ~ r-^     ... -.    . *
r • • • • ■ ■ ■
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DARBIHINKĮL REIKALAI.. i 
... . .... - .. .-te

0ENBRA1a1S STREI- priežastim ' didelių gaisrų. 
Kartais peijgriaužius vande-

; . nines vamaflgMurkęs, visai
, te nežinoripai Jbūva ĮirieŽasti-

- - ;na- ; Nema
žai atritiktelm taip-gi randa
si kur žiųrkfs prakasa kran- 
tus prūdetet 
mūrų ir sų'laiku neužsiMte 
i’ejūs, vanduo žymiai išbėgu 
_ Būt’, niekur _ Mimkes tąip1 
nepavūiingos^ kaip tegu gę* 
malus nešiaįant Vta tik 
žiurkės yrajšaltiiiiu ir prieš 
žastten juodę maro.

Juodas marūs ' paeina iŠ 
vakarų šalį^ ženklai ligos 
paprastai ’ votįrsar rauplės. 
Keturioliktame amžiuje be
veik visam ypasauly siautė 
Ms maras. ųVien tįk jSųro- 
pojė Ž5$O0įO0O žmonių žu
vo* nuo* ŠioymaTm Norvegi
joj gyventojų prieš marą rą> 
dosi 2;000,000 bet -marųi už
sibaigtus • likosi rik 300,000. 
Juodo maroAų>aiyhėš.te jJa-; 
prastai did<iū kaištis/ kle- 
jdjimės,;votys te kariais fo-, 
iros ligonių ;pg.^ftstėsA *■ Yra 
tai gan pavojinga te ūžkre- 
■Čiamą.iiįate- 'te ; . -

kės daTp nešiojant ligų ge
malus; bet kiek lį-gų ai- ma
ro iaįke-hūstojū visuomenė ? 
Pagaly Statistiškąršųrašą 
vien tik Šųrienytose Valsti
jose žiurkės kasmet nesą 
nuostolį ant $200,000,000. A- 
belnai imant visam pasąųįte 
je koks nuostolis ? Ar ifėbų- 
tų amveikta visuomenei gan 
didėlis darbas jeigu kokių 
nors būdu Žiurkes iŠiiaifc 
jiųs? Jšlelko'negalj būti už
vesta visuotinas • karas, kad 
visokiais būdais per paškir- 
,tą laiką Murkęs būtų’ naiki
namos, tas nė tik ką žnioni- 
jak-atneš šimteriopą naudą, 
net taip-gi prisidės šalies tte 
Hansų padįdteįimuį," nes 
Marikes * išnaikinus risoriis 
pusėms pagerins šalies stte: 
Vį. . _ ■’ . * ’ %' . y-y.

/ U ŽDAKBK) TAKSOS. t ’
Uždarbio ‘ Vakso& pereituose 

dvejuose metuos nemažai ne- 
ųinagumų ir visokių tnrbaeijfi 
pridavė .svetimtaučiams. Prie
žastys šįų turbarijų yrukele
riopos, bet svarbiauisa yra’ ta, 
kad uždarbio, 'taksos yra toks 
naujas įstatymas dar liesurisai 
užbaigtas ir galutinai nušisia- 
tės. Žinoma, ir kitose valsti-' 
jose uždarbio taksGs-naųdoja- 
ma» bet < tos' valstijos -kur kas 
mažesnės; todėl ir tvarkymas 
kur kas. iengvėsmą negu kad 
Amerikoje kur pramoninis pa
dėjimas taip plačiai išsįbnjojml 
Galutinai kaip bus su uždarbio 
taksonAdar nežinome, bet kad 
laikinai gan mažą mokestis ir 
labai lengvai nuo jos ^ailnia- 
suėjauliukai kituose kraštuose- 
negalimai f - * ’*

Didžiausia vargas svetim
taučiams suprasti ir pririlai- 
kyli šio naujo įstatymo, yra to
dėl kad jie ąb tniteuvisąi ne
nori ar besupranta paprastų 
valdiškų teisių ir teisių nurodys 
mais nenori JaikytM Jie nu
sistatė savąją tvarką ir spiria* 
si jos laikytis, nepaisant visai 
koki yru įšUtymai valdžios 
"užvedami.

skelbia, kad* Austrijoj ple- 
‘čiąstgeTiėrąlis streikas te ei
na smarki agitacija už pTisi- 
jungimą prie Austrijoj ?

XĘPRISIBIJO. į-,Z

partija laikė 
są^pKiįntekfetei norėjo, kad 
parima prtsidėtlpiprieįtee* 
čiojb Bitęrritteionąk) 
vikų); Bet nubalsuota ne
prisidėti. Tuometkomu- 
nfstaiv pasitraukė te* įsteigė 
"savo pairtąją.

z B4RB4I ŲEKeJa:

\ ------------ —

t Irork — Rusijos so- 
atstovas Martens ąp- 

eido Suv. Valstijas sūbatoj* 
Valdžia jalu paliepė išvą* 
žinoti. Pasakė, kad pirkly- 
bos pradėjimas su Rusija 
panaikinlų Amerike nedar
bą. Sakė, kąd Anglija te I- 
talija jau pirkliauja su Ru- 
sijci.. . v

Norėdami Fsmagaus, šviė- 
žans skąitymo, išsirašykite 
iŠ “Darbininkote laikraščių 
iŠ Lietuvos. Už 50e. gausite 
18 ėkz.-i

1 »,--il.ii - ,

T. F. Iždo 

iįmnke” duodama lai* 
ų is Lietuvos priedų.

ri
Patariame Apie

z Palikta Hctuvcije 
l’anindRVoJiini} Turto Lietuvoj 
Goriausius Budus Vjiitavtoo į 

Lietuva. ' «
TatlMiat Visokiuose iielkaluoM? 
' PaWfottKrdnUsWe 

riiturunvlmos yru plgiMmaiĄ 
atsakanflauslns n tolalnglausdas 
k< jntUttii Rftūtl. ' i

. Bct.roitf — per pe
reitą savaitę priimta dąrbatl 
3.000 asmenų. Prieš dvi sa- 
vaįti bedarbių buvo 160.000. 
Babar dar yra 110.000. Mie
sto vyriausybė paskyrė 
$250.000 bedarbiams sųfep- 
< ' .* ■ .

Berlin. — Unijų Federa
cija savo suvažiavime pri
ėmė rezojiuciją, reikalau
jančią, kad valdžia sociali- 
zuotų anglių kasytdas.

VALtfTBYS. BBBAR- 
' BĮUS: - -

, n? ' ‘ :

-Montred^' i€,ūnuda.~2kfie- 
vyriausybė paskelbė, jog 

bedarbiams - bus duodama 
valgis dykai. Bet už visokią 
netvarką busią skaudžios 
bausmės;. ikšiol ex-kayete. 
viai kelis karius atakavo 

7 . <. .,

"“T -y-,, v-;
.^oledoč O\\-į~ Bb$nįęriai 

payędė^ipį^td {majorų! ’Xū«* 
kepąlųy duonos ir 

įtvertų pieno bedarbiams su
šelpti. \

ŽIURKeS-^LABAI: 
BRANGIPLEGA 

‘ įiurkėf* kaipo nešiotojos 
juodo maro yra gan pavo
jingos, bet jai yru tik viėą& 
iš ’ įvairių ” blėdžių, kurias 
Žiurkės žmonijai* atneša. 
Kadangi žiurkės-ėda viską, 
todėl sunku išvardinti blė- 
dis kurias jog padaro.

Žiurkes suėdą nri grūdus 
kainuok ūkininkui pasėja 
žemėn, arba net ir augan
čius derlius naMna. kada 
jau išauga tai nub žiurMų 
jokiu būdu neiškavosi, . jus 
suranda visur, ir kur kas 
dauginus sunaikina negu su.- 
ėda. • •*■’' .

Netik derlius te daržoves, 
bėt ir įvairių paukščių kiau
šinius te pačius paukščius 
žiurkės naikina. Nepralei
džia net ir mezginių, skran
dų, divonų, arba skūrinių 
daiktų.
. Beknibinėjant te. griau
žiau! degtukus, švinines 
vamzdis kuriuose gužas ran
dasi, ar *nėt’ elektrikinius 
dratus žiurkės nekUrtą' būva

P4TiUD¥STEĖ 
VENGRI JOJ.
i < - x -..--Į V

BudapeŠt* Vengrija 
Per pereitus 1920 m. Veng
rijoj nusižudė 3.200 moterų 
ir-Ū.000 vyrų. Dfte lO^OOteas* 
menų pohcija sulaikė nuo 
suiinaikiiiimo. • Prieš karą 
Vengrijoj patžudysčių tebū
davo nųp ūOyjkį'60. '^Vąlc&ią 
ir yisumnmm ląbm ^usteūpte 
nūs dėl &to baisaus apsireiš- 
kiirftr *Labaisūsirūpinus 
dvašiškojij^TiausybČ. Baž
nyčiose ųdolatai sakoma pa
mokslai prieš; patžudyštę. 
Butverte tam tikra policija, 
kurt saugoja nuo. patžudys- 
ėių, Pagautieji smalkiai 
protestuoja prfcįš- varžymą 
laisvės, netikūsį surėdymą 
te tyi^niŠįą yąl^įps apse- 
jimą.; ;

- --4t

MASS. VALSTIJOS >0^ 
TJL. KUOPŲ APSKBL 
610 SUVAŽIAVIMAS.

Ateinančiu^ nedalią, šaunia 30 d. šo. 
Bostone,.M.ase. |vyks. rilnijJą Btaiff-,^ 
ninku AJašs. valstijoskuopą apsltrUJo, , 
Hurniuudtnftfr. PrasW®H i‘ vai. po į 
ti? yDatblnlnko*’ name, 300 W. Broąd-. J 
wtty* fittioml paraginu 'kuopa? ;

. Jį_ yelktttL delegatai ’
ivikalŲ. *-Kadangi Talkas trumpas, tii 
tebŪJTgith'ma suitankti susirinklnni -• 
legatams rinkti. ToM tegu . J^om- 
valdyboj paskiria veiklius narius ir j 

; duoda įngaUojimus atvykti j
inų suvažiavimą. . i"

V^eri/a.
Apskričio RaW

. *■ r • *4

'y""*'x 
n

Valdžiai, šis skyirns SVETIMI- 
TAWAMS INFORMaICLTOS 
PATARNAVIMO BIURAS ku
ris randaslprie.Amerikos Ratu 
Ilonoje Kryžiaus,“ atydžiai se
ka visus valdžios išdavinius ir 

~Jšu valdokoms ištaigoms* kuo 
geinsurius ųr • .ąrtimMLUsms 
ryšius, turint; vfsadą^pąšfi’eū- 
ges suteikti kreipiantiems infor 
inadjų ar netfr pagelbėti šimte 
se'klaĮisiinupse< •• ; • .

Idant tą^yiską. tinkamas ir 
tėisĮįjĮgai attikti šis Bittrąs kas- 
xBen ■ susinešu su valdiškoms, 
įstaigoms te asiųenims, ir karts 
nuo1 karto šios: įstaigos kreipia
si j šį Biurą * su prašymu kad 
svetimtaučiams ; įvarius prane- 
šįmns suteiktume. • .
■ ‘ RandaŠi if tokiu ' atsitikimų 
kur sis Biuras per pasidarbay 
rimą /svėtnntaučiąinšį /yrą sa
mdės te nurodęs įvairioms val- 
m^kbnis j|fa^oms. avasnięnitns 
jų. neteisingą pasielgimą su ne- 
kiniais kurie.kreipėsi čion ilž- 
ląrymo- Keldins tųkątančiams 
jūttenbi te Įmokėtus
taksų- piiH^Šf;^ĮBęsįUįraūjaiit 

■ Jslbkiate klausžaaiį W^Aimps 
ėi*- it *TŠsištdrt0b?tiSkįla4 lie- < 

!teteMi kaipo ^RifsįjoS 'iiaVėrg-. 
los įąųtps paliUo-
suoti nuo mokėjimu Šių taksų*;

Žiųoma atsitikimų;, randasi 
kur lietuviai priversti užsimo
kėti uždįrbio taksas, nes vieti
niai tų taksų vedėjai tūnai ar 
tai nežino ar neinformuoti kad _ „„ _______
lfetąrimpąH^OTol3rte*ttž^no-}g- dienomis sugri^o iš Lietuvos. *-ų 
ka tegul kreipiasi šiame Biure ’ ’
ų jiems su ląikn bus pinigai 
sugrąžinti/, Kad te klaidą pa
daro bet atitaisant valdžia pa
rodo kad teisybe te prielanku
mas visiems, suteikta. ' r 
f ..■: ’■ >«*■•*« :y £_•'• • f - - . ;■

■'te"/o/rtete ■’ 

or®wra7i į

. /f ;

• 1 *■ . ■* — *
Jonas Gibonas ....,$1.00 
Paulina Bronušaitę... .1.00 
JudįasLGesnttlevičiuą 1,00 

». ■* .2.00
1.00 

\1.00 
Į,Op 

■,.....»,3.od 
Pimiiaų paskelbta $11.00.

dės $50.00, tai tuoj pasiusi- 
me. Suskubkite brangiam 
^veikėjui darbininkų lumno 

’ Idant daug 'pa- gynėjui • reikšti užuojautą

,A; Žieihfs ■;...,
Zosia^GųikliUtė ...

Noreiką... 
:duo^s AM&iukaB 
Ą. Štaknts* **'*

^Išviso $22. Kaip tik susi

lengvinti ir svetimtaučiams ir| dūlamomis.

' * x ... K• * ’ ‘ \f 4 * . T ■
fPRA»Ešfiuš

' ■ MOTERŲ- S4-&0S ■■
KUOPOMS. •?

■ ' ’ ‘r1

Atitaisymas klaidos 
briovusios krivūlėje^pasiusi 
toje kuopom^ dėl bals. * M 
klausime,, kur reikią teį., 
šiais metais Mot. Są-gps seįh* 
tintasis seimas. Buvo 
/minėta tįk dvi yięti, 
rias keikią baisuotirWtenĮ;

neapsižiūrėjimą buvo ą$ 
ta Federacijos seimo 
t y, Brooklyp/K X 

:guSąjunga yrą nptaruąt 
:ąyti S.eimą sii Federacijąį 
tai* taip ir turėtų; būti; 
jeigu jau ieidžiąma per kūjį 
pas Teterendųmąs, tai tei^£ 
bes delei turjįūtįdūot^^ir 
gą balsuoti .te už Fed 
jos nutartąją *viętą . $ 
IVii. Tuo’ Midų ,W&] 
už vieną iš.šiį itjdjų: B 
iyn, N, Y., Ghieagdri 
(Xe^ieland.,Ohter * 

• * a ••■ - • * — j,-*

■ Su tikra pagarbai ;

. ! "t **?*l'J

lt- - '
Vw *'■ r< A ‘r. . - - . -.■• .v, . * . . t.

y '* - • t- /*1

Gefteiolo žiikaUsko ŽodWiū Jiio 
^Paskutiniu Kart

“jymiKiĖčiAi, PRisiųsKir horo av 
te - TOMOBILIUSteKAD FRONTB'SUiKISTŲS 

KAREIVIUS GALĖJUS GREIČIAU PAV»m 

XXkoe
' JŲ KRAUJO, tfO TIK JUS ŠIRDIKOAIMEL-

, imą';;' "p ; ■*’ . ’ -.• * <

Amerikteriai pet Liet PrelL B-vę jam du imte* 
.mobiliu Lietuvos valdžiai yra įteikę. Ar■ >m-
galime tisus Šešis paaukuoti. Lietuvių Brėlį?*- 4 

g bos Bendrovė šiam dalykui rmika auka<Jte ji 
g tuojaus Kaunan gali automobilius prirtatyiite 

Lai nenueina tas prašymas vėjais. Amerikie
čiai, aukokime nors po dolerinę, kas turi daugiau * 
kas neturi tai po mažiau te siųskite aukas sekau* 

, čiu adresui »’ • ♦ ' . J* *.
HF^

iu. SROJmiFAY,. i
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BĮįM**—w>iirw—r«*» 
Hm-M B*nth ?V>*tnn’e utarainkals, 
M|m1m L sumauuihi. LafdtlA Ąję 
■TOlffSu KAtAUK9 lt. Juokam 
Mttūnsi] RyunuA.
Iv *

BABBIXI.NKAS 
(Trakam) 

h^UnanusrUM ita-WinaT Pa»kk 
nUtabed etery Tuesdty, Thursday, 
|{ >tiwrd»y by tK, JovKfa’a Lm&> 
Č*w R--C. Aimocunou or mnonM IL-C. AtotoCiKtlOK oif Labo®.

.1X00 
..W00 
. .$5.001
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ė
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■L - ... SpMtOtortio?* Ratkb

Hm MUd Mupurb* ......

HmmI t* aecond-claJMf matterSept. ■K^kUS at the po*t office at Bo*ton, 
^ft£fcnd*r tl# Act of March 3,1SW’- 

fof atiUng at apačiai rate 
|KSK& PNnrid*d for In ttecttęn |MKmF<£ 8, irir, *utboriwd 
■pternums*”

irt y I ■■ *i*<ėi*M*b*ir,' 

&. 4JK ^SSDAU& V-dri 

P- : . HYMŲ. ' J

“ * ► *
esamo indėje F 

įšKauno laišką, kuri 
KBįkpmą kad Lietuvoje esą 
įKmlaug varžymų. Tas pa- 

‘‘Naujienoms’- ir giria- 
»-■ fedrjosTsemd^aipsakitt- 
įims. Gal ne vienas - ir iš 
įpfterbini&d ” skaitytojų
^jįgerumą pajuto, kad Lie- 
O^oj. Vis-gi permaŽai teis- 
psįs. Bet mintys turėjo per- 
įAnąinyti, perskaičius už
imtame “Darbininkb^ 
jmmeryje žinią apie milži- 
tką raudoną sukilimą, 

yo spėliojimų apie tai, 
?fad rusai rėngią Lietuvai 
Žėligoskį. Valdžia žinoma 

[Budėjo, turėjo daugiau apie 
negu šiaip laik-i 

paštininkai Taip dalykams 
jjįąni, jokia valdžia, kuri 
^ifcįri išsaugoti kraštą, negu- 
Jė. paleisti vadžias. Jei vai- 

nebūt budėjusi, tai da- 
;įįr Lietuvoje būt besiliejas' 

ponių kraujas, būt besi- 
ią sovietai, kacapąi būt 

Užplūstą Lietuvą. Vai 
ii budriai budint yra ne- 
engtinas daiktas, kad del- 
ir ramūs nekalti žmonės 

patirti nemalonumų.
it čia, ne Lietuvos valdžia 

, _ O. visokie' Lietuvos

• f • *
» P v t

^flprr ^.i.r. ■ r.— ■

JiSVarŽavos. Toliau Xoi^- 
jos raidžia

lezijos Bažnyčią prūkvii 
prię Krokuvos diecezijos.
' Tai mat kaip lapjįgi elgia
si su Apažtaližkuoju Sostu* 
Kas dabar gali^sūkyti, Itad 
pa pa laiko lenkus kokioje y- 
patingoje globoje. Lenkijos 
atsisteigimui pritari visi 
laisvę gerbiantieji Bžjau- 
gesK tUomi ir Šventasis T£- 
vas..Bet niekas iš laisvę ger
biančiųjų nepripažino tei
sės lenkams smaugti kitas, 
tautas, šventasis Tęvas ir 
Lietuvai parode užuojautos 
paskirdamas Vilniaus vys** 
kupu gryną lietuvį jyįpa'žį- 
nd mums mūsii sostinę.

r 4
? $■" - - - :

prie to, kad ankštoms* 8i-
•■ • « «*Ht w w« ’ • ■* • < *

1

•d

*
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- ‘ --
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GYVUNmo,* -
Pereitaine 

numeryje turėjome rimtę. 
straipsni musu srovių bei 
pmriju sttgyvemmo 
mu. Autorius (ne Amerike 

-uuĮHe^s—n^va-
Įriaš si’ovitį vaT^H&esy 
jog “4uomi ypač pasižymi 
Amerike^ Ifeitmii parii“ 
jos.” - -

Vargu bau kas atsirastų, 
kurs Amerikos lietiiyii; 
laiki’a§Hii^ etiką- rokuoti! ne 
žemiau stovinčią uz Lietu
vos Iaikra^Čiiį laikraštinę e- 
tikij. Bet vis-gi mes ameri
kiečiai čia gek tiek galime 
Atsikirsti. Briminsimę Sie
tuvos Misiją. Pagirdę, kad 

:ji atvyksta, džiaugėmės, kad 
susilauksime Lietuvos val
džios atstovą. ir tvirtai tikė
jomės, kad ergeliai ir riete
nos Amerikos lietuviij. tar
pe jei neišnyks, tai žymiai 
sumažės. Tikėjome, kad. L. 
Misijos nariai, europiečiai 
inteligentai, matę Lietuvos 
jaunimą kraują liejančius, 
galvas gtddaneiuSj taip Čia 
prabils, kad partijiniai o-

»-

NASHUA, N. H.
... >

Hausla lf <L M. lūtfgilero pa/. *ve- 
.buvo nW<* prakalbo®. KW- 

Mijo atvfHps UI Boatooo kup. K. Ur 
bonavMMA, kurs labui, stiklai praaeSė 
miuųa ne jtik liamHpuiaj ov«q|n« Lto- 

b« <^r Ir 
tWN||ų bttMRrtHtlpkvjpnim salė Jval- 
rigųaĮų, nuomonių ir partijų nat ir pus- 

Vžstųn IdebonaM kas, Staūjii" 
nu Irgi gražiai pakalbėjo apie Lietu
vą. Visi ramiai idsuMk, nes kalbėto
jas taip rimu uilnteresavo, kad nie
ks* nei Jttrtan# trakfaiautt. Seniau 
Nashuoj reikėdavo Šauktis net polici
jos, bet. dabar ir čia jau žmaa& pa
gerėjo, gal dėlto, kad čik veik kas sa
vaitė raugiarnou gero* prąMJbėA, Te- 
ėiau atjautimas Lietuva* cįąr nėra nei 
Ištbto visuotina*. Pasižiūrėkite, o nu
stebsite., U Apie 3W susirinkamųjų, 
tik keletą* dė*»tkų buvo tikrų! atjau
siančiųjų Lietuvos relkalųM, norą nu- 
tartu buvo tlMlžg^ siųsti Lietuvon 
prez. Stulglnsko vardu, rodosi visiems 
tos pat|W 8** 
aidėjo: • 
p. Kudama 
Kun. B Danlunas ,. 
D. Steponavičienė .. 
A, Sabalitiuskaį; ...
A, tTašileviėltis ...<<»

< •

r
♦

f « * *

* > *■ *

i ■• ■ • • *•

< *
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Ro |MXh V, awuleviėiue( P, tWr- 
ętSfr P^efrijfėne, J&'Akatlnaa,'ą> Vg* 
lėniu>»ylėiusi S. ;ya^tukąvf?iusr X 
dumbrevlšua; S, Kaįtląuąkaš, M. Stak- 
nis, Z% Ruduickas, J. JiizukevlČlUs, X 
šlaMiunas, f. Kurpi#, X Overka, B. 
VaJėirtukpylSIusi 5> JalcinmylŠUfjf X 
Galdlauskąs, KūjįėlunaF, X Viifggo 
kas. I*. Kupčiūnas, X Kažčlinas, O, 
BugftiMutėį B. Llutkienė, F. Dabra- 
valskls, X Glaveckas, V, Kupčiūnas. 
X’ Andriuškevičius, O. Utkiėnėį X 
Gurskiene, K. Nadzelka, O. adzejkie- 
nė, G. Valangeyičienč.

; Viso: su smulkiomis, aukomis $50M. 
jRinfcėyu#.

■ ’. / -i ... ■

U) K*4.Kauptum**, Htoji ir kxl sa- 
ruraiHftf tinvSkortar butu l> direkro* 
rijkkto oralini. t .

-1) Kad K X B-v&t £ėriMi#k<tl wo 
prąįsaea I^uumIuils įn^piijFniėję kabi 

ho|ff| pavpU j M-vėH raJkĄę ne- 
rtlųitų, nr» jiiw| M*** naudo* Re p*- 
ty« dUukprhd Mvpi ku
rmy* Mriiitylod turi auftkoiuyįito p«- 
traufcti./ldraktojHjataM, j>ų<Um*x bal
su* iįrJalnkų tų, jpuHk patys negali 
nuvažiavime <laiyvuutit xuun* dldžiu- 
inn. Ww. h turėdami didžlnmii balsę 
tik ”«r Raštiškai pasijuokia kttVsuva,. 
ibivime pakeliama * klausimos palto* 
ėlantls direktoriŲ iM/t&usį pMalgbmp 

S> Kas IS AMnhikij negalėti] būti 
suvažiavime. nežinotų kam*' savo 
“prok.W, tai inea rekomenduojame 
iluoa veikėjui, kurio uuvažiavime da
lyvaus: Kazys VuSkas, Jurgis- Brazas, 
Antanai Staknja, Rąžys Kyum4naw, 
Vincai Aotulta. .Ių visų antrašas yra 
toks: 180 New York Are,, NWark, N." 
X • ‘ • ■

6) jįrelkšttvi Visų čerlninkų tląly- 
varusbj Jiiftme suvirinkime pageidavi
mas, kad Ir kito.se- kolibnijose L. A. K. 
SėrinInkai, punitfltil susitartų. nes tik 
vlaų žėrintnkų sntnrtluumu, galėsimu 
j B-vės;direktorius įstatyti atsukau* 
čiu# žmones, kurie apsaugos B-vę nuo 
galutino nusmuklmo.

: 7) RętSlahJ savo pareiSklmais įga- 
ilojamc pasirūkti Remarko ir apielin- 
fcės E. X B/SMnfnl^^yriiūiS7 valdy
bų: . ’ ’ -
• RusiraJtop'ie od bėrinbiki] šiame su* 
virinkime dalyvavusių, vardu.

" I)t &ĮMJctiiti8, Pirmininkas,
' . /, Zfrura'a, Raštininkas,.

KuQipei j)wdą į

Tmipjet ifcįft ag&a — 
ytįtff's tftb ytybua...

Tuomet akgsta jausmai 
J dangaus
Ir išbundu. geLmai.

RACIN®, V/IS.

Vaidinimas.-
# • . .' -.......»

Sausio .td-d.. vaidino,, LDS. *63“ kuo* 
pa veikalą “Žilė Galvon, Velnias Uo
degon.” '. Nors veikalas trumpas, bbt 
jitokfngas, per tai kad lošėjai veikalą 
gerai atliko.. .-Užbaigus veikalą buvo 
dekiamącijik daįnųr ‘kurios "atliko p* 
lės. Petkevičiūtės, Rngausldptė ir Bet- 
tauškiate.. Monologą gerai atliko P, 

■ ■ Karaliūnas, P<i to^Tr,Varanius,sudai-
klehonas. -Buvo -prlslfinkus kupina . navo p©^ Uainelių ir parodė keletą 
salė j nebuvo Litiems k nei sėdyniij. komedijų; kurios .neyfeiems buvo žl

MONTELLO, MASŠ.

Sausio 9 d. ą Raudonojo Kryžiaus 
Rėmėju bttvo surengtas vakaras su 
prakalbomis. Kalbėjo gerb. kun. K. 
Urbonavyčius, So. Bostono lietuvių

^aroi prieš
T4-JĮ TElEį.;

;?(^erėitpžne. 8 ‘Darbininko 
iįryje minėjome apie tai 

Rip lenkai stt eieilikišku 
triib^oniskumu užsimena a- 
|£ę papą. Kurodėme, kad 

R^uryer Oodziemiyį” lei- 
" Šamas Bostone, neva ka- 

^likiškas-daikraštis, nieki- 
Ap, papą ir neužpelnytą gar- 

pripažįsta protestoffikar 
._ganizacijai. Tas pat lai- 
Slaltis sausio 20 d. laidoje 

ilgoku straipsnį antgal- 
k Ą šit

Dalykas toks. Viršutinėj, 
įfeaijoj turės būt plebisei- 

, bMsavimas gyventoju, 
fe. nori prigulėti prie 

' s ar prie Vokietijos, 
kardinolas Bertram už- 

f ie inkarams-kunigams 
i Įlebopd leidimo leistis a- 
įtaeijpn taino ‘ klausime, 
nkąr ėmė gvoltą kelti, 
rdi apie 75 nuoš. kleboną 

hį vokiečiai. Todėl jie ne- 
, savo lenkams viką- 

/Įjjfeįis agituoti už Lenkiją* 
ĘjS^Ušinias svarstyta lenkt 

hę. Pasmerkta netik kar
pius Bertram, bet ir pa

pe nuncijus Raiti Varsa- 
>j ii pats šventasis Tėvast 

drąsesnieji -šaukė- pertrauk* 
ryšius su Rymu*’“ Spau- 

pj pradėta šaukti; kadręi- 
‘ t visai atsimesti nuo Ry- 

V Pagalios buvo pasfąs- 
Įr Ryman vyskupas Sapie* 

« bet sugrįžo be nieko. 
Į Lenkijos sėtinas priėmė 
iOliuciją, kuria pertfau- 

diplomatiniai ryšiai 
Tutikanu. Atšaukia sa*' 
atfltovą.iš Vatikūno ir pa-

t '

i

*
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Kalendori i*eikalinga» kiekvienam, nes ja- 
mę yra reikalin tusios Žinios, adresai žymiau
sių įstaigų, svarūs straipsniai, eilės, svetimų 
mūsų kalboje vartojamų žodžių žodynėlis, L, 
D. S. kuopų ir apskričių apžvalga ir paveiks-, 
lai,kalendarium irtt • .
, t Didelis —• lgs puslapių, <

*■ »><H .y*','■»■*.»■ ■, h»*.V<i.l|lri|M.irli.i»... j, ^■r. - a.-* ,. it- » -j tų,

r

Nork būt taip ilginus...

Ta4 Ufcpkšri žaizdas 
Padarytos 
Liekp vtoįas, T 
Visas nwJės pgnyj- •

Kaista galva karšta
Nuo minčių4vairių.

' O naktolė šilta 
Ją pripildo vaizdų...

Lankti veidas pjaiua 
Apsikloja rūkais, 
Noris gult įstoto 
It grožėtis .sapnais,..

M

štai jau limpa'akys, 
Gi uįmjgįi saldau 
Ir motuM naktis ’ 
Tave prideng sapną .. .

Panevėžys,' ’l# m.

t: a
r r •• >swum/ - < ,

Kiiomėt karo J
Kįlježnviuplačiu ‘ 
Į padangių augštis— 
Tuomet gimstiir tą..

• . . . t

Tu silpnutė, menka, 
Tu tik dure vargų, 
Bet tavoji ranką 
Daug nutildė skausmų...

Kur’ žiaurioji mirtis
Ky.i; gyvvbes jaunas.
Tenai tavo širdis, 
Tėn dedi iii jėgas.

Birioj darai skausmus 
G$ dant žaizdas kitų, 
Žeidi silpnus jausmus 

Nuo jaunųjų cįieną.,

f

t

L. D. S. nariams dykai. ^Dai’bniinko?^ skai-, 
tytojams 15 centų, Agentams imant po daug 
ant sykio nūlmdžiame, Jlabar geriausias laifcas 
paradvineti. Užsisuk dabar!

t
t
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bietpyos Suvienytose Vnlstijo&j, 
poataridsiaik hdMt’ 

Tcs*Mj9 LrūphūigfLM
Liętuyo^ bet laisvumAiiių partijom 
reikalnis. Pelto tjii, antgalvyje 
§io rašinėlio žodį^atstovj,bū dedu 
svetimžodžiuose nesėtoji ^atsto- 
.vyber’ atstovauja laisvamaniu 
partiją. . . t

■ Įdetūvo.s tiesioginiais' reikalais 
ji tik llęk rūpinasi, kiek- auto yra 
jai'reikaljngi, kad paslūpti nuo 
visuomenės tikrąjį savo laisvania- 
niškąjį veidą. Tos <fatstovybės” 
taip. vadinamos ■ Lie.tn.vos Infor
macijos Biuras” mažai' apie Lie
tuvos reikalus visuoi^ėn^t infor- 
niarijį teikia -bet dtįug agituoją 
už visus jų pąrfija^suątiiĮriinmb 
jų sugalvotas užnolankius. Spren
džiant j§ p^kutinui to’builfir jii’a- 
ųęšimit, kaip: tai j '‘Delei N^ujo 
Pilietybės Jstątymb J?roje,ąto>ū 
negalima jo daugiau vadinti Liet 
Tnf, Bįinrų’* bet ^Laisvamanių 
partijos Propagandos Biuru.” 
Toks vardas jam geriau atatinka, 
nes tokį darbą, jis pradeda dirbti. 

: Viršminetasai to biuro praneši
mas Wo agitaciją tiž “Lietuvių 
Piliečių Sąjungą.” Ji visuome
nei yra jau šiek tiek žinoma. Dar 
nelabai senai toji organizacija 
atsirado, bet jau tris kartus buvo 
krikštyta. Pirmiausia ji atsrado 

; po vardu .(‘ Valstybės * &mxįo>* ’ 
Toks vardas gražiai skamba ir 
gal būt buvęs geroku tinklu ne- 
atsargicms katalikams i jį pakliū
ti, bet valstybėje kitos valstybės 
fondą-auginti megabma. 
velytų, šalies valdžia. -X

žodžių kaip,toji br/j bokštą Už“ 
vardiną ,kįd jo išvaizda

/ A ’ —. Ai

ręįda( Wį įriū*
dama perdaįfe Įneaūžefatį iK&į 
taąioa'.grii Atwi 
diškreditafr pažėminuna Dfetoyki 
ir ‘ JjetprižM šsiIyĮegyyenn’ft1

TilnenyM^ iM žtel ;W 
bokštas yrą; silpnutį^ ir in^žaa nes 
susideda is vąlįyįoM. b* pow d0- 
setfcą iš pmvąrtos narią, ne^ift- 
rinfe ne 'W kad. jlį yra statumu L 
su Liętuyąs * jnšto^yW” ąyfori* 
tįsto pągalM k ab»A jn^rinaeijos 
l^ro prbpįgU0j^m|H. '

Lietyvią t’BeSą Stinga yrąs 
nąująs kŪdiHŠ Šelvi joje* r
Motina jayrąyinijcas^ tū0r tąin . . 
tininkų-laisvh)naniŲ. v<ėdal; nėšio* , 
te Vileišiu. ; Jis. yr^ nękgglis —
■basįrys, . sr nrWd*
niuji’ pagąlį^v “atitoyyb^.” tujė 
itninką liberalį .pąrtija wottŽ- 
kioms, tikdląąri ,sav0', pati jos tiks
lams. įMel pl'iinesti ji kad , ir 
sū pagalba mfeij^s aątprĮtriįri* „2,/ 
.sai/iSeivijo^ lirikvūį/ '
yra nclegališka ir. nedora. Mes 
.kaįtąbjcai .jėiįįj norinie save pk- 
gelbėti patys kau,. žmonėmis, uega- 
linie prisidėti ptiė auklėjimo to* 
kūdikio ne^jis bus hiūni dvasiom 
h* protavimo priešu. . . '/■’ v

’ Mūsą taip vadinamoji aWv|’- 
bč savo pranešimuose , kas kart 
daugiau pradeda rūpintis l$wĮ- 

; mamą -FA
priedangaJa^tovyW antoritetth- • j 
.• o. ■♦.•••». * • i -< «*.

/■.

O

Gerb. kalbėtojos daug papasakojo a- 
pie dabartinį Lietuvos padėjimų ir ra
gino visus prigulėti prie šelpėjų Lie
tuvos Raudonojo * Kryžiaus. Tuojaus 
'prisirašė naujų narių su viršum ketu- 
rląsdeSimt.' Paskambino ant pijnho, 
Ę. Kagėčiutė ir Ė. Romaniutė/Gražiui 
padeklamavo mergaitės E. Kašėčiutė 
ir X Kašečliite, Ant pabaigos papasa
kojo keletųžodžių musą gerb. klebonas

< ' šfonieliotfa.

i;newar.k^n.l . \
Sausio M d. K P- -S- 14-ta -kp. la^kė 

mėnesinį susirinkimą. \ Narių atsiląn- 
kė skaitlingai. Šis susirinkimas buvo 
metinis ir tapo išhnkta nauja, valdy
bai D. Rupainiš pirm., V. Borblka 
pirm.’pagelu, L^ž^maitis prot 1‘ašt,; 
P, Vileikis, 128. Ghapel-St,| fip. rašfc, 
V, Antūlis ižd. Valūybon pateko, visi 
seni L D. S.-nariai ir visiems nexvar- 
kięčiams gerai -žinomi veikėjai, .Tie 
visi buvo L, L. P, Bonų, stoties nariais 
iu uoliai darbavosi.

Be kitų nutarimų, neužmiršta ir 
musų brolių bedarbių ir tuoj tapo iš
rinkta iŠ trijų narių komisija, kad iš
tirti bedarbių padėtį. Komisija pilhai 
įgaliota nariams esantiems varginga
me -padėjime pūgai sayo nuožiūros, su- 
teikti ..pašalpų išrkuopo^*WQ-

Valio ~L. D, S. 14 kuopa ! ’ -
,. . Reporteris,

; _■ t .... • i

^OTAR-ĘN.J . ' ‘ > 

Lietuvos Atstatymo B-včs 
$ėwai’ke? K, J* ir Ai>ielm- . 

kilį ŠeiTOiikii PTąūe- 
siinas. }

Neįvykus metiniai^* suvažiavimui 
Lietuvos Atstatyino= Bendrovės, kųrlš 
buvo šąųktųs s»ušh> 11 d. §. nu ir, ka
dangi v$ 3d dienų tk y-’aplė vos. 11 cl 
š. w turės būti L. Au B« metime su* 
važiavimas, taii mes Nevvarkp Ir upie- 
linkės šėrininkal susirinku sausio 1G d. 
1921 m. Lietuvių Svetainėj ISO Nore 
York Avė., Neivark, N, X», iŠKlUtUs? W 
Vtfšių Neiv Yorko suvažiavime, tarė
mės dėl buslfluCIf> suvažiavimu. •’■ 

s Resyarstiint pualšk®!^.
kauskas, Karuža ir Qo, kurie bosaro, 
L. A. B, nuo jos mmlerganiavitno- jau 

iauspdJp‘ L. X B. kapitalų pervesti plr- 
kinuti akcijų įvalrįų bendrovių^ Nė- 
kuvios iš, jų'k. t. ‘Llflnmnian 1‘ulb 
iMilng O - ' “ - - ~
jau Iškruti jo, ^darydamos nuoto
lių L, Ą. ik desėtkus tūkstančių dole
rių, Mes tariame! .

1) i<ūd, busiantis L< A. B. auvnžlu- 
vlnias turi Išrinkti (komisiją, kuri pa
darytą genernly revUtją, nė tik B-vės 
Iknygų, bet k* visų transakcijų padary
tų, ri’rležnstf Ros. ^jyun, Co. Uanktit- 
tinimo ir tt. • v

Ii) Kml Raėjį §kaa» Bnsh ir kiti sa-’ 
Mtolųii. kltų<ffvėii /dlr^toyiy pirko ak- 
tijas “L. F. Co?* ut ką L. A. B.‘turi, 
nuostolių $5,7000.00, kAd tl» ponai uM 
(MuvaUžką puUigim^ butų putnu

balsiai eis- -šalina- -Tai-gi“ L.* kum & švagždi
* «v’

Misijai rengėme karališkus 
pasitikimus. - ' '

Kas-gi pasirodė? Ar ‘ras
tume Amerikos- lietuviu is
torijoj tokius metus, /kuriais 
būt buvę tiek, ergelių ir ma- 
kalienes, kiek buvo perei
tais 1920 metais L. Misijai 
darbuojantis tarp mūs? O 
tuos ergelius irmakalienę 
sukėlę Lietuvos Misija.

I

nomos!. Programas užbaigtas att44e* 
tūtos liaunu. Po progruJno praslclčjo 
b'okiai ir kiti piisSįiksittlirlmaU

. / • X £ Ą“.
.<c ‘
 a—------- «------- ---- - 

g-^OBOESTSE, MA$S. V ’ 
%• ' . Į - -:a .- ■- r

Mutertj Sujungęs Ii kp. Įsteigė taką* 
rlnitof Km paslmęklhimni įvairių 
rankų darbų ir talp-gl Kursai -
yra .kiekvieną sereęlos; vakarų Vyčių 
name.' Pradžia T Yra kviečiamas ; 
visos moterys R merginos; kurios pri
klauso prie Moterų Slpgos. Ir tos ku
rios nepriklauso prie kuopos'lygiai ga- : 
11-lankytis Ir mokytis. .

" . : Fintą is Visit.

v

K.RYŽW8.

> ' (Skiria Šiaulių ateitininkams)

Biunta vėtros, plėšo bures, 
Verčia didelės vilnis,/;
D plačios, galingos dutės- 
Viduryje plauk7 valtis.

Vėjas kaukia, valtį blaško, 
Jūrei atiką nori duot: ,t 

i Sūriu vandeniu tik taško.
Stengias auką nukamUot. '

Būt anka nežino baimės, 
Drąsiai gdla ant irklų.’ 
Rodos, nejaučia nelaimės 
Nors ir toli nuo krantų.
* ■ ' - ■ ' 
Gali audros sau bauginti 
Žmogų tikintj tvirtai —• 
JfĮstengs nuo jų dp$nti ’ 

ryžius spindintis augštai.
Fūr^o Peria, 

ft-tito i>. L. K. Vytenio pulkus i
2*r» laiikasvatdžių kp..
Velktatiftojl ArtniJa

1920 m.

t

’t

. t

1

>»

f - .
>. • i •' " y1 '•' ’

- AMS TERDAM, N .Y.

Sausio 1G <K įvyto čia gražus vaka
ras, surengtas. viet. Raudonojo j&y- 
Maus skyriaus., Buto suloštas veika
las “ilirtę VĄinikas.’* Veikalas labai 
užlnčloiuavo publiką. AriiistiSkai a®|- 
ko roiėa V? Ilusilas Ir p-Iė’ X Dargū- 
žiutė; • Fa to buvo- sulošta trumpa ko- 
medljaj “Akis už uk| -dantis už' dantį?’ 
Pirm, ''pradėsiaut lošimus, Motiejus 
KaziauskaSj yiet. skyriaus pirm., pra
kalbėjo j susirinkusius, ačiuodamas už 
atsilankymą- Taip-gi išskaitė rapor-' 
tą visu nuveiktų darbų'vietinio sky
riaus-nuo pat Jo susitvėrimo. Taip-; 
gi išaiškino 'darbus; nuveiktus visų. R. 
Kryžiaus^kyrių Amerikoj^, kokios 
clraugyČs'ir prieglaudos Lietuvoje ga-. 
vo jmšalpos. taip-gi ragipo visus ko- 
skaiflingiatisiai'rašytis prie Raudono? 
jo Kryžiaus, užsiuiokėt l?u mili
nės mokestlęs, taip'tft ir aukuoti kiėk 
-gallnm. ’/

M, Kaziauska kalba visiems labai 
patiko, nes iŠ. raportų visi kur
Raudonojo Kryžiaus ’Rėtaėjtj IJr-ja de
da surinktus pinigus ir kas jais 
dojųši. TodėJ nesigailėdami 
žmonės noriai rašėsi prie t<? skyriansį 
r. ■ *
- ’ * ’ -

g- l

Rašyta 1919 metuose 
Panevėžyj - - , ..

(SiiriyS.) 
‘‘ Tą žalią krantuželj , 

i Jau apdengė: rukaį 
■ Stenk miteli Įaįvuzęliš^- 
Jį neš vėsos sparnai.

. • » t ...

Aplink plati gilybė 
Atspindi žvaigždutes, 
Mmguže, kam slaptybe?..
Neslėpki akutes; . . ’

Lai tavo žvilgsnis mielas 
Ajjui dvasią nuramins^ . 

<Nuo jo atbus mąn'siela— 
Jos skąusms nebkankĮns..r

^vehimo kartybė,.
*• Vargij, sunki našia, r ' ~
Nebus'man sunkenybė- 
Mūs’ meile pąiiyęstą / *

-*• r>.-Ž A sSt v^-’'

Atėrguže mylimoji - - •. 
Būk draugų ąrpžbuąįj. 
Širdužę Įtom terioji^ 
Tą ve myliu, žinai.

n

Jęi tavą prakįlniajį 
Man’ žodis kad užgaus. 
AtlėiškMai jis nestoja 
Ant tęlio mūs/ gražaus. ’

. 4>- ’ ' ‘
. •, • ’ Si.

į Aplink mus -vandenėlis 
Atspindižvaigždeles — 
Mūs1slcidia.laivužriis 
y bimės Biteles...

Graži, šilta naktužė*

Irtu drįįgttžę, 
^i<adinHt jąjįsmųs

Tegul šviesa aušrinės 
Mus laimėjo atras?
Jr bučkis pu^nutinis 
/Palaimins mūs’ lūpas.

Lai. jo slaptą didybe 
Sujungs ihus amžimą 
Ląi bus jis mums stiprybe' 
Kaip spaus dikim’s piktai*

Merguže mylimoji, 
Būk draugu amžinai. 
Širdužę kadi tartoji t * 
Tave mylįą

v«ikitnžiaii Anum
‘ ... ■

J

i

I

i

M
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Tį ne- oficialiu būdu s$Įa. Amebi^bš-.Ko'* 
Tas hūiu - turiiį visuomeniųir -•

ląbfti taries koyoji s Duane^mči
vėlyboje. Ant t# hęsutiktii 
kad ir demokratiškiausia yąlsty-. 
be. Suprato ląisvąmnniai, kad 
toks vardas jų.-partijos tinklui 
duotas nors ir gražiai skambąs 
yra*pavojingas.. (Tad eme ii*per
krikštijo j “Lietuvos Piliečių Są
jungą.” šis užv>rdijuūas, yr^* 
ir-gi gudriai sugalvotai Xik 
kiekvienas lietuvis nori ir laiko 
sau už garlig! būti sau Žmogum ■— 
Lietuvos, pilkiu; jie mane, kad 
ir ąnt sito^^meskeres kataMtai 
žuveles kibs. Laikraščiuose bu
vo įažym<a, kad laisvamaniai sy 
misijos bei atstovybes pagalba 
;pyganiriįOją iš AWlfa» piljfpiij 
Lietuvos piliečiu sąjungą! Tver
ti kokiai nors valstybei iš jos pi
liečiu kitos valstybes sąjungą yra 
labai ari! an^rkizuto. šalips vai- 
<L|ia patyrusi apie‘tvėrimą tojuos 
orgąnizamjos kaži nr mepgsvarą- 

■tytU apie j^ lągąiiSfeumĮį irdčK 
bbrtavrmą tiį kurie.-prie jos pri- 
guli, .dūk Lietuvos valdžia gal 
įtėląbai prielankiai žittrutn, jeigu 
patirtu kai Lietuvoje tveriasi 
Lenkijoj arba kitos krikitfs.vMs*, 
tyįčs. sVuwl .’čępągoidauti to* 
klos cįrgan&aęijos sprendžiau 
vardo yra pamatu Ir vai.uupyą- 
4o tiw tvariajai
toks užvarclįniiųns yra- pavojingas, 
odei trečią kartą xją pąrlcrikštijtk 
įjiuo kartu pakeitė tik porą rai* 
džip, IŠ * ‘ Lietuvos Diliečuj Są- 
jungos” pad&rū “Lietuvių Pilie*

/Taip tai mūsų tausiniiikąi (tw 
tininkril liberaliu w pagalbi 
Lietuvos ‘ Misijas bpi a^tovybtįi 
autoriteto pradėjo, atetyti *avo 

!partlja Babelio lpt Dk
vm tomelis jiem* lUMuem > 
protu* nei Miwwįi

♦ *«

*

“Nętįkes Darbas^ atamyyį>Ū 
jsavo įitidi^aėijds kiūra dam prie
kaištus bej insinuacijas ant taip 

\ garbingo iri ^rtitino asmens Liė- 
tuvofc J’reridęnio. ^arėlg^jĮton’ 

“Čite,' SteigidmęijffvSeūna pųtpinin- , 
-itej&mt- j| iad pi

nigai ., per < ik ^aakas Į^^janū 
Lietuvos gynime 
būt ąąnaiidoti ^vristybmw darbo 
aidyinut f Ars Įn^inČta&ri prane< 
iimįa yra .pįb^- H*
kančia, priekąjdų ..į^ą krikięipniiį 
partijos -bei kasikį. Tokios 
jtripos oficialiai prane^mal tie* 
siog paralyžuoja visa mūsų tau- ' 
to® ląįąf Ji® yjaįimdo
pastijins teįyį' 
mpn&i ątydn nno ^įautių^jitos 
reikalų/

Tokio atstovybes dar^p ilgiąja 
negalima tplęniąti jc^ą^ęi 
Lietuvos 
priedangą?- at^toyyįėa au^rit&o ' 
oficinliii būįte vyo a^tari&iuž 
laisvamanišku , ir ^t^i^iausia 
‘‘Ltetnviij riįbeęią sįjungft” a- 
beina! varo po^ijbif...Mariją. i 
mūsų krkž^tmiMkų prgftpiaacjp 
gaivus turgtų jrig* e$oiftW 
nešti savo' orįafti»wdią 
kad jie būtąulWW*«*‘W^iM** 
vn. ovaliom** a t stovy Ma* praaa& 
iąąuis )Į*itik«*3. ■
pmūgug plunkė 
mu,o m'.tksiagteiaig 
kaluL. - Tokienm 

kuriems rūpi Lfemw Įr lietuviu 
gerovė, deriąuri® jtema tina 
tai gurbas.. .'SiegaUgia leisti kad 
partijos žmoąes dotigovė į ofiti- 
alų Lteiumto 
rūpintųsi

e

1

f

*

'V

ii

r#

i
»

Veik, armija4

L' *

7

-i

lo,” It ReaurcUi.’GUemtcgl }
v

*

■ ’<>•*

u

%Aš dienose jaunysteBs 
Jamuj sielų'pažinau, 

,M1\ ; lyg-vasarines gėles, .
Visa širdžių pamilau. ,,

beturėtu l»«U vietas Imkieščinm r ;
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T l^GAS’m 
Vartodunmfontani

hmįr iį jiįaldai, K 
Jų katas;

todte, č 
trausl Xiertįtivoi tein-

244 W,
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AR NE LAIKAS y
Ir Tamstai siųsti savo giminėms Lietuvoje pini
gų tat A> ne laikas pradėti shgti

Lietuvių nuosavybei * . t

. Rašyk štai&tat fe rėūtaauk kad fees prįsbistu*

SS*BC

I

’fc
‘ . <•

&

ątmiBBHų
* ■* 

m ' Ui*

i ’ Subildi ,ja fe "'kitus pavergia. Man
j širdis suprakėi greičiau. Gal 

į į . kis nors gero, gal _ naują 
t^augft gausiu. JBet, <feja, 
apt siontečlu pamačiau su 
ųntysttmm iLtfL lenkų, Iš 
apsirengimo . buvo matytu 
kad neprasta kareivis, gal 
ay nehjį tik žandarus, pa- 
maniau «atu t fe pHptatu 
takams mete
tymu, už kurio gyvatė sle
piasi, prabilo s

— Tamsta esi/kaltinamas 
užmušimo mūsų kareivio 
tję3 savo najųu. Kadangi 
Įlamstst Šįi4 padarei kaipo 
lįįota piityjfe $r pęįe to iŠ 
j^šaty, taį Tap&tai gresia 
tyfetięę buustnlv Jeigu 
sįa -prteįpaW!Si' p®fe kaltes, 
i^i bus afeižvetytą į. tai fe

J yfeua- jo Mtuos u&pette 
ųiu« fe pažadėjimus 
ne huvo fekjMenoš afeaky- 
tnak: “JoW jW£?^ateivio 
ųeužmųšiau, net f^tštu ne- 
pafetėjaufe deltn "iįfete jo- 
kĮps kalta prišipazmii ne
galim Jeigu jūs U^ųe fede- 

niirčių (.į)austupete, 
tau vfetfek nep?dsipažmsiu, 
m esu nekalta/'

■ Z /'

— Bet mes turime liūdi- 
r^nkuk ir kitus .Žetalusf k^* 
rįeaiSkįai parodu kad Tam-, 
^a tai padavei,’ ' ’ ‘ ’

* — Tat parodykite man 
ta ' t&iaū? dr
žakta, kurier man primeta 
kaltybe, tegul jie .prfe ta 
ųęs tai pasako.

Tamstos kaltė taip y- 
ra a®*? Ital ūėra rei
kta nei Tamstos atsiklaus
ti, ta liūdininkus statyti, 
ta norime,v kad Tams-

' ta gražumu prįšipažintum 
prie kaltes. ■ - 
/ BMtaino tas . pat ?buyo 
įsakymas :. taute tų 

• taykįte su maniui,es'žjū- 
. sų rankose, /bet žinokite, 

bud esū nekaltas. -u > 
—-Tai teista ,Tamsta už- 

4spyrei.' fe ‘.nenori prisipa- 
; Žinill. '•>•■

<-->!. . ; ; t „• 
Tai žinok, kad mes nežai- 

•sime su tokiais ponaičiais, ir 
pdsiefetan sulig, karo sto
vio? įstatų./ .«,/..• ■ 
•; feygtatadįta duris fe 
mano budelis įšejo-

- .Na, manau/ kad jie ir 
grųtaa karo „įstatta ta 
jfems patiem^ turbūt , taa- 
ta’Uišku, kad atėjo klausti 

urf aš kalta ar ta 
/ juk jeigu turitet liūdminkus 
fe f&ktta tai kanndar eiti 
tausti. * y*-’ ■*-

Bet ta/pat‘v<tū^dfetkda- 
vo juoda mintis : 0 kas bta 
jeigu jis rimtaitakė l ų^į 
fieta Muktųjų ' vietiniai 
km}uyta .takai primei*1^- 
^eje, langas ištūi^Ws ttan 
tik dabar parėjo į galva, kad 
pro‘langų įlėkė ki&a. Štai, 
kur jų faktas! Bet juk jis 
eta neparodė, kad putinai 

ture jad Šauti; Menkas į- 
rodymas, bet U jmms 

y bVfet fe labai didelis.
Visas drebu iš si^įei^uų- 

J J mo nuo. šito djata0* 'Kuso- 
4 ’u^pd pagaliau jau ir. kojas. 

Atsisėdau į kampų ir tafeė* 
mum į/drėgnų sienų. Galva 
karšta, širdis tap su kūju 
plaka, ta^i ųpri iššokti iš 
krūtbies. Šaltos sietas ap- 
ntašita feūputį ' nervus; 
Koks tai be jie
ji apėmė tau kūnų.' Irute 
Jty įvariųū^ta ipfetys trau- 
w? ppr va idintuvęv ■i IJuo- 
įyta Imosybe! kaip aš ta; 
vę«-- biųngtak
ta tu kuval ICdks
tai fifetar' Keaptatačia 
iu uta didtaū^ki pasaulio 
fertyt ^.JgįįįasftųKp mifeta 
taU 'Kmkis! IŠte' milijotas 
valdo tas pats jiems vergau-

|gę, tik k6 ne vienmayMcr 
lytini, .stovi* klausosi, patyite
E

nereik turtųtenereik tuščios 
pasaulio-garbės, tik liuov - 
bes, Kuodytes ir liuosybės. 

/^Ciekviena. žnionijos skriau
da rastų tada atbalsį mano 
Širdyje, kiekvienas vargšas 
pagelių ir užuojautą. / Aš 
noriu stoti į eiles tėvynės 
darbimtai <ifebtiir dirb
ti kol fean jiegų užteks. Vi
sas jfegas savo norių pašvęs
ti, o sau. ūž tm meta Ir 
pįtenmmųs p^rgyvėnias die- 
nas,. malonu, malonu pasL 
darė. Rami buvo mano są
žinė. Stengiausi, dirbau ir 
jeigu šiandien, mono nelaimė 
ištiko, tai Be aš kaltas*

Tentai luti, žvaigždu
tes sužibo dtagWta£Wte 
j&. Gatvėje girdėti šūkavte 
lųgs riksmas. Tai girti len
kų kareiviai fe lenkpalaikiai, 
nuėsčionys švenčia savo lai- 
mėjimą. Kas žuvo, tai žu- 
vo^kas-gi Atiko -gyvasr^tai 
stengiami suvo * džiaugsmų 
degįtiuūjė paskandmfe 
tėjo girdyti groja kąru or- 
kestras. ' - '\ •

: • Dovanai tavo linksmybė! 
Keturėsi čia pasišėkimo su 
kardu per lavonus įsibrovęs 
j svetimų kraštų. Skriauda 
ne žaizda, neužgija. Ateis- 
keršto diena! •*

Sargas atidarė- duryse 
langelį fe padavė Šmočįukų' 
juodos duonos ir. ąsotėlį 
■drumsto, šilto vandens. SFom 
visa dieną tai burnoj nieko 
nebuvau turėjęs, • bet apie 
valgį nei nepamaniau, pa
ragavau duonos kaipmo
lis. Atrodė, kad ne is mil
tų, bet iš pelenų ar iš žemių 
buvo kepta. J. vandenį ąso
tėlyje buvo įberta kiek mil
tų, dėl skonies, o • gal dėl 
“niafetfesta0“ ’' M /paraga
vęs/"kiek šitos vakarienės 
viską paątųeiau į kampą.
• Jau vėlu. .'Girti balsai ir 
šūkavimai jau aptilo.. Mie
ga miestas. Gamtoje ramu.' 
Menulis pakilęs aukštai api
bėre visų savo auksiniais 
spinduliais ir tartum juo
kiasi^ Nenoromis prisiminė 
vakar- dienos vakarta Koks 
aš vakar bimu laimmgas! 
Koks baisus ir žiaurūs žais
las likimo. D::r vakar jis 
buvo ištikimas mano drau
gas, šiandien gi pardavikas, 
tyčiojasi jŠ manęs. Pasakyk 
nuožmus /likime, kas mane 
lankia į-ytoj i Ar gedimai j 
pančiai, ay gal mirtis l Gal 
jau suskaitytos mano gyve-į 
nimo valandos ir rytoj..; Į

Bet jis tylį. . ¥ ‘ * 
Aš niekam ateities ne* 

pasakoju, nepasakysiu ir 
tau, šnabžda jisai.

Tyčiojasi'iš manęs! * 
Pagaliau jeigu man skir- ■ 

ta žūti,, lai žūnu. *
Nebaisi man mirtis, nes 

kenčiu už teisybę.
Dieve! viskas Tavo ran- 

koše, 1M feip būna, kaip Tu 
nusprendi! , ’

Bet kasdfei! t Tol i už mies- 
.to* lyg kas iššovė, štai vėl... 
fe vėl... Gal taį mūs ?

Šokau, prie, langelio. Bu
mu riąkas.. /Rytuostaa^ū- 
ge blaivėja* Tuoj Švis.. Gal 
šargybiniat

Tra-ta-tiv-ta pasigirdo ‘iš- 
syk visa eilė ^ūvių v '

mūs! >^tai girdėti ‘kulkosvy
dis./. tankiau;.. dažniau...

Dieve 1 Tavo galybeje vis-, 
kas. Ištiesk sąyo pagalbos 
■rąnkųt Tavyje vienintelė, 
viltis/v ’ ■ *

Beveik7 vienu laiku, kaįp 
susitarę; .įįasigįydo iš trijų 
pusių šutai

Tai lietuviai puola,ir ne , 
bykąip, iš,trijų pilsiu 1

hhs džiaugiant kiti gi šni 
rio. laksto iš yįepo* :
kiton ‘ patį* npč&cfemi nei1 / 
kur,- nei ko.' Tai tie fcj va-! į 
kar taip labai džiaugėsi. Ge
rai jiems jiagironjJ

Betvarkėj—-būrelis karei
vių nuliegnų pagelbip

žilviui kas kart tankesni*
Jau viens kulkosvydis su- 

VisU arti tarenu. eįa tuojau 
užtilt o. palei pat upę.

Kaip įprotis nušokau 
nuo langelio, /pradėjau te
ginti po kiihierų. negalėda
mas sijjdvaljyti, iš džiaugs
mo. Dar*viena valandėlėj 
dar truputį ir būsiu jau lino- 
.šaš,, galėsiu pilna krūtine at
sikvėpti!' Dieve! padčk 
mums! 
—- Panowie? uęiėkįjeie, 
uęiekajeieT girdžiu- rėkiant 
gatvėje. .

Aš vėl prie langelio. Pasi
lenkę gatve bėga lejikų ka
reiviai. Kulkos byzgia. štai 
kertėje pasirodė pirmutiniė* 
ji musų , karžygiai Valio 
vyriu t - vaW! -~dax truputį 
darminiitį! 
. MteŠO' kareiviai išsįšklai'n 
;dę vieni jau pabėgo^ kiti dar 
atsišaiidinčja, bęt kas kart 
silpnyn fe ^apiiym Kiti pa
metę ginklus. kuria patvo
riais,, lenda į užkampius, 
kaip bambatieriai nuo šal- 
C1O. •/ , J • . . « . •. .

Štai* aikštėje jau ištisi‘bū
riai mūs kareivių. . Veidai 

 

linkspu, diųsa spindi jų a- 
;kyse, Dar .ne; laikas pasil- 
'sėti, reij/vyti priešų.

Kalėjime ūžesys riksmas. 
Kamerų durys braška, dau
gelio p'ečįų laužiamos;’ bet 
nepasiduoda.^ >

Staiga subra^kėjOy sudre
bėjo kalėjimo sienos ir pir
mos nuo gatvės kitėjimo du- 
rys plačiai atsidarė. Būrys 
mūsų kareivių įsibrovė į. vi- 
A1-. '

už valandėlės buvau/liuo
bas.

(Galas).

[ tė&t geriausia progą, daug 
Į-auksinų j Lietuvį- nusiųsti, 
t Greitume nusiuntimo pinigų 
r nieks su manim negal lenkty- 
niuotiy vlsiėnis plųigų siunti-J 

Hams pristatau kvitas su para* 
[ gals priėmėjų pinigų. 4
r Laivakorčių agentūra'I Life* 
pojų; Hamburgą ir visur. . j 

L Pasai kelionei | Lietuvą. 1 
L Padarymu# 'lietuviukų dokų-'j 
[ rtientų.
I Pinigus • giųsMte per paštui 
[ Monėy Orderi Rašydami pri- I 
dekite 2 et. štampą ir visada*

| adresuokite: ' I
P. Mikolainfe

|M Rudgon Ave.. Bjh&feta&Aj

L11,XX V. A .Vy J. JŲ/S-. 
kričlo pirm įninkąs ir 14 kito- 
pos> Nęioark, Ar. J* raštitun* 
kas. Vienas įs uoliaumtĮ dar^ 
būvi a jų orefaiitsaoiįos. darbu 

, žmonių ir Lietuvon labui.
Įlabar lankosi Pennsylva- 

hijos valstijajeorgwiizuoda~ 
man L. TL kuopas.

e» t
........ ........................ ........... ......... ..................

. t

T. FONDO VALDYBOS
' AMRASAI.

V .4
Kliu. K; Urlionavyčlųa, prorideiitas,
- ^a-\vva-tirSi-ų«o. Boston W«- 
Kuil U, A. Ėąnkfls, Vl£3>PirminIiikafi; 

•’ , 413. Bark Ava,,, J3ri4^por^ ęt ,

tMfc S, B tkauskalt& Viee-pirmlninkČ. 
602'South St, Mahanoy C/ty, Pa.

B, Vaišnoras, Iždininkas, 
1514 Carson S t, Pittsburgh, Po..

K. J. KriiSItiškaš, sekretorius,
/ 222 S; oth St., Brooklyn, N, X

.t - *. •

KUn. F, Kemėšis, iždo globėjas,’ 
381 Westminster Avė, 

Detroit, Mich. ’ „ V 
« ¥ ' ■

Kun. .T. Kaulitkis, iždo globojas, 
’• 324 VVhaVton StM Phila.; Pa,

•  . —.

t»V. VADOVAS-Kun. F. KuoMtoi 
38h KMtataMrm, Drtroi^Mkh. 

vnun.vnnuB—M. amsnIm, 
išrauta* Stų Motifialla, Mam.

Viafi-PIUM.—m. lutaiuakaitt,
1 Grioivt St. IMaton 27, Mus. 

SEKn>H»Wrs-*-A. F. KzmUlą, I
UH lJroadwuy, pųtan 27, Mum. 

I«)m.XKAW OttHckU.
27T Sllv«r St, BdMott 27, Mm. 

I1DO GLOBOJAI—ĮUr. X BuHyr, 
4* Oongrw Aw.t iVaUrtmry, CL 

J, Kriviutr,
Ū3 Brouk St., Umna, Ma«ri -

O. JloiikrvK’mte,
120 AVlntlsorSt., CambrMce, Mm 

jlCONTUOUS KOMISIJA— ’
Knn. P, JuAfaritl*,

4u YorkSt., Otunbridge, M«W, 
Kuto. K. Urikmtndiiu^" ,

60 ern su Boifon 27, Mam 
B; AjauMkaa,

tfc Llncoln 8tt Brittttm, MttW 
Z. KJaĮMitąuskM, - .

. 140 Bowen St, Boaton 27, MaM.

LITERATIftKA KOMISIJA— 
Kum K. ŪrtonaytČins,

t 50 AV .Gtn St, Bmrtou 27, I&imj.
P. Gudas,
, 2M Brondu'uy, Boston 27, Moša.

Kliu. I». TuSkaiHs, *' .
40 Vork St„ Čambrldge, Masą. , 

.T, Ė. Karoeaš, -
381 IVestmlnMter Ave„ Detroit, MIch. 

Kilų; X J.____
4® Codgre^Ave., Vfatėtiraty, ĮSt 

Kun. F, Kem5ii«, - . ,
381 W«stmin8ter Avė., petręlt, Mich.

X M.MieUyg,’ / ’ ' ■’'•
244 Broadway, Boston 27, Masą,

1 FHDEBAęiJA ATSTOVAIS— * 
J. E. Karotsas ir Kun. J. Bakžys.

LDS. KAMO' KOMISIJA—
Kuo. K. Urbonavičius 
IX' Abraęinškas • 
B. AJąuąlęą# , 
S. Noreika 
J. Vaitkus * ' .
X Petrauskas . 
Ž‘ Klapatatt^a#,

i *

KELIAUJANTIEMS UEIUIM SĮ 
PAVASARĮ.

KOVO 1 d. 1921 išplauks ant laivo SĄX- 
ONIA per Hamburgu pirma partija žmonių va
žiuojančių Lietuvon kartu >u^ Jonu Romanu, 
Lietuvių Prekybos Bendroves prezidentu*

Jei nori su ta partija važiuoti, tii tuojau* 
mums pranešk. JIes išgausim pasportus ir vi* 
sujj kitus reikalingus dokumentus. Ši partija 
bus Lietuvoje į laikų pradėti pavasario darbų 
Galėsite parvažiuoti be jokty keblumų, nes p. 
Romanas važiuos kartu su-jumis iki Kauno. 

, Trečios Mėsos kaina is Keiv York iki Bid- 
kunų $130.70.'Pirmos klesos $185.70.

. Rašyk tuo jaus deį platesnių nfeormaeijij^: ,

LITHUANIAN SALES COBPQB*TJW,
414 3ROAi>WAT, BOS^NAAftA'-A

. ’ ’ z.

X T 
*t* ■

■ s 
T 
T - t 
X .

ę- . .

V ri: ?”v t'..

rw£Sr®mLo&AO
| Jeigu sutaupytu ^3JJQ { |
| - ant-poros

' traukite musųį katalogų. '.

| TLe Wj&^būry Mali I U Ordęr fjprporattarb^■■•! S. 5QS‘ S. Wįl8&n Street, * 1
ifatorbury, Conrt. |

■i

e

CĮ

, UjtJM*** i

4‘D^IKlKlUn** lį

y
• dabar' yra. laikas

UTHlttKUN SALES CT8P0MTI0H
414 BR0ADWAY,: BOSTON 27. MASS.

Per Spalio menesi-Lietuvoje išmokėjo Du įfl- •<♦ 
' DIJOm^ETDDIS SIUTUS PĖNKZASDE- & 
■ Šl'MTTS TVKŠTANČIŲ, DEVYSIIŠ ŠIMTUS ❖ 
- K.ETUEIOEIEA AUKSINŲ atsiųsiu per mus 

iš Amerikos. Lapkričio mėnesį iš Amerikos pa- A 
siuntė per mtis į Lietuvę TRIS MILIJONUS ’X 
SEPTYNIS šimUS ’SEPTYNIAS9EŠIM.- M 

. TIS AŠTUUNIS-TUKSTANUIIjS, DEYY- ❖ 
NIASDEŠimS PENKIUS ŠimUS. . ’

. - ' • •?• ' ' . ’ • t
KOD^L? .T

DeitOį ka4;Litimanian Sales Corporatioii (Lie-' X 
turit} iPrekybos Bendrove) t . ’ x

1; Teisingai saternaaja. SiunSi pagal dienos kntsį .|X 
. ® ’ 1 iį,

Št Greitai pžĮsfaųpia^ JKnigų P®duotii pęndįmtiaiui 
s&UŠIsiko, bet tnajatis Sfaoi& kjįfi| pate V
siujitėįte^^i’bičią iaetuvčnif' > x

3,_GręiteU.itoi». ^hiti sava skgritte- Katine, Vii- A 
tiiUĮe,r^aaey^j^ Skuode, M&įįuoeeįX

' ja ir 'teaiijMikttoee; ir tįeįjs kurte ^gsK ateiti * 
patįs , aisiihiū pirugv, tai pasiunčia paštu įž KaUt • 
iUk *•’.' '■ i ••• - ■’ . • ••- IKh . • a

■ .. * : . • _. t ‘
Rugiai siunčia. Dar pėra»eivtefiąs atikas $nk 

.,. H^iekmkper jnus. ’ .. . \

lĮLJllOf^OfCMILM mMJnBfBSflBl B-U UOntjnCjni!anE3nE

TEATRAS: KOMEDIJAS!
,ftV. mtatO PAlUPLIOS ŪHOBĄS UIŪJW'

Dvi Jupltin|gs Komedijas 
“A.MEĖIK&S DOVANUS LIETUVI)JFP >

i, “NĄ3UI PRAGARAI” ' 
Kūmos BUS tosoas '■■ •

*. - ’ ■ ■ '

KBATOS VA KARK

/ ■ . .. \ 
Alleghany Avė, ir Tilton. St.

I>HILADELPHIA,PA. *• 
Meldžiam visus pj&adriphijos ir- apielute 
kės miestų lietuvius atsilankyti į mūsų' su- 
rengtų vakarų.fe pamafeti kata Amerikos 
.lietuvių dovanos buvo tŪaliiiaitas Lietuvoje 
te skaniai pasijuokti* Pūe tam Jaitap8 

4‘Rūtbs” choras įp vadovyste p. Grajausko 
Bus* juokingų monologų. Atsilankiusieji 

. ’lfeksmai ir jtattgai'^raleisita vakfe^* 
Pelnas skiriamas ntajai bažnyčiai.

ĮŽANGA 30 IB 50 CENTŲ.
JNi’adzia' 8:15 vai. vakarOį, /

■ 1 Kviečia REMGĖJAI

■f ■

i

•i

“W,TT/fr” 
LITERATŪROS—MOKSLC 

KATALIKIŠKAS LA
Išeina* Kas Mėnesis.

Vienas iŠ įvairiausių lietuviškų laikraščių. J 
“Meileje talpinama datfg įvairių fe kiekvienam 'į 
naūding^skaitymų. <4; • ]
Išeina, jau ištisi metai. ■ * ~ į

į Išleidžia Kunigas SL J. VrbcinaSf , ■ 1
‘ KferA Medams:: $1.80; TTŽRup^žĮk ■ J

Rašyk šituo adresu i < * . . . , ..; j

6

‘t
;

: i

<♦ — per Jstąigii, kuri yra;.‘suvirs dviejų tūkstančių 
& r.voin vhi minSft’virliJĮ?
i
J* ’Įne*savo tada sulygink su kitais. .

yįsąišXelJ&d,ais.kreipkites sekančiu adresu: ■ • 
■*44 ‘W ' 1 * -

> ?’ «•: - . • • * .

: ■ ' ■ <' ‘-m irasT bboavifay, •
" ' BOtfTOtf27. MAS& ■ ■

; A .■ ' A - . ■ ;'■•• ■ •• ■
; , Arki į mūšį- skyrius i,

(TUOPOJE, W fe Halsted ,Wwttv

WILK

X T

■X' lt-,

nžBisakyti lato^tf M
Į minutes vto • -sau fe gimL X

miestas sujudo; Vieni iŠte^Tieii į Lietuį Lietuvą* -

gj-BARRK 3011 Ravny l'Wta& ŠM$

A
t > r &

■

Jūsų Gimines fe Pažįsta^ Išfeošk^. Ž^iių 
iš Amerikos,: Lųukia Mylimo Svečio & 

žimomis^LaikraŠeio ^Darbininko.’* 
' • ■ ■ .. . ■. ■ f . v-
NE VISI TURI TĄ LAIMĘ SUUW.

. Amerikos Ltetytai Turi Pasirūpinti, Kad
—Ųetytat Piliečiai Lietuvoje TurČtų Tr<tekittal 

Maišto Ktod fe DvataL Dvasins'mbfeta > 
dori,, krikščioniškoj dvasioj vedata takraĮžKiUi 
Tokiua yrą laikraštis' ^DABBOKOlKAa^ *

Pmmnei&tos Kaiuat
JLietuvų mrianis\< A * * *> * *

Prenumeratą ir pinigus siųsk šiuo adresu;

«-.ina nttTWfww? a c*>

244 W. Broadvay, x ’ Boiioti S?, Htau
• . • I \ '• * W i

.. >■»♦
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VALAMnoe:

UHĖIITINIMAS 
t ■ —iii.— - ■ 
EĮKURTUVES.
Epe^ikcliis uDarbininko” 
■akcijai, administracijai, 
fcygynui, L. D. S. Centrui 
[spaustuvei’ nuosavan na* 
ftn po No. 366 Broadway, 
b Boston, Mass. seredoje, 
Įrimio-Jan. 26 d. š. m. 4 vai 
I pietų bus. namo pašventi- 
linas. Šventįs gerb. vietos 
tebonas kun. K. Urbonavi-

aųpMV. JUJUllUMO E9MSU0R 
VALDYBOS AATJUŠAT

SO. B08T0K, JDU£.

PIRM. --Jonas Pranaiti*, ‘ 
524 E. Oth^/., Sa Boaton, Mass, 

VICE-PIRM. r- Vlada* Paplauskas. 
136 Boven St. So. Bo^ou, Mass.

PROT. BA*T. -t Z. Klapatauskas, 
140 Bowen St, So. Boston, Mass, 

FIN. ^AST. ~ Juosas Juika. 
Merycliff Academy 
Arlinghton Helgths, Mass, 

IŽ0. — laona* Stabdis, . 
75 Siteer St, So. Bo*t«u, Mass. 

IŽDO GIAJBŠJAI — J. GrubiaakSK.
3 Jay St., So. Boston, Mawj. ir • 

Antanas KmitaM,
Y 284 5th St, So. Bosttoi, Mass. 

MARŠALKA — Povilas Laučkfl,'
Hl story St, So., Boston, 

UrHUgljoH iintrttfcaH reikale: 
W Broathviy, So. Bpstoii, Mass. 

Draugy stės susirinkimai laikomi kas 
antny-netlėldienį mėnesio 1-ą vitl. po 
pietą Bažnytinėj salėj ant 5 gt, So. 
Boston, Maus.

f) ■ * ■* . f

^ Vakare ta pačių dicW 
|$0 vai. šv- Petro bažnyti-, 
Ke saleje ant Penktos gat- 
ub bus ^įkurtuvhį vakaras. 
■anga dykai. Ant to vaka- 
p pasižadėjo dalyvauti žy- 
|ila dainininkai, niitzikai tt 
fab^tojai“vietos ir svečiair 
t' Montello, Worcester, 
|awreneę>i Nor wod, 0atn- 
pmbridge,' ŠEass. it ti. 
fed kviečiame visus vietos f 
l'apylinkįjj brolius ir sesu- 
įa darbitnnktts L. D. S. na-. 
^18, lėmėjus ir pneteiiuš 
ifcaitliiĮgai ateiti.

Wr1' 
į i ■ i y .■■■i ęr—- ' »»■■»■■«'■iifaj ■ 1

įGerb. Idębonas *kųn; -K, 
febonavyčius pasiuiite į 
■fetuvą $147.66 arba 8136 
■kainus nuo So: Bostono 
JBtuvių Vilniaus našlai- 
gams —7 Vyskupo Karevy- 
■auš vardu, %
0*p

F >T*'*

RRAREŠIMAS IR - 
PAKVIETIMAS.

^'Plln. Bl^kHiiosios Anglijos kuopų 
^*ltri.čip^uvažikviinas įvyks sausio 
$4pSzm,.l vau po pieįų “DaUniiin- 
fcf* name 366 W. Broadway, So. Bos- 
Įi. Mass: .Vteę^ kuopos ir dar nepri- 
Btodtor* teikitės atsiųsti atstovus. 
fųškitO veiklius atstovus’, kad darbas 
nišų smarkiai užvytų.
, Rašt. Valerija Vavįlnskalte.

LeSausio-30 d, 3Š21 m. šv. 
jįa^iiniero Akademijos Re- 
foeju skyrius- rengia puikų 
■ikarą. Bus lošiama Šie* 
Iriįaiai: ‘4 Smilčių. laikro- 
SsF ir “Karo metu.” mer- 
gpifių. drilius ir lietuviški 
m&u negabiausios So. Bos- 
ana solistes. Vąkaras bus 
■tai gražus, tad malonėkitę 
Ksi atsilankyti, nes pilnai 
■šit patenkinti. Tas vaka
ras bųsšv. .Petro bažnytineį 
ĮtoeJ; t AvąL vakare.. Vai-’ 
įtai be-ievų nebus leidžiami.

I ... SUEIKITE.
f lį VyeiįjtT kp.' nmtinM 
fosirinkimas bus sausio 27 
ĮĮL ketverge 7:30 vaL vaka- 
jrti: Vyčių kambariuose.Kvie- 
fcame visus narius atšilau-

, -t •? k ■ • ♦ '

?

4

ųyci. . >
L - Gurkįiute.
■ > * • - . ■ -— -~r'i- ;. - -r.- utį-

. DABAR yra LAIKAS 
nfeisak^ti la&ragtį ‘■•'DAR- 
iDSINKĄ.’’ '
E— . r_ j .___________ , . , . __________ ________ „ .... ■ _

Lietuvis Notaras
' Registbuotas 

LIETUVOS ATSTOVYBĖJ 

XB.MIK*LftltSKAS 
1348 Foubth St., Bqston 27, Mass.
.     r   ——T—- 

L Parduodu laivakortes ant ge- 
Į; riaušių liniją l Bremenu, Ham- 
btariCų, Rotterdam'iJ ir Llępojų. 
[parūpina paspęstus, verčiu kon- 
tatltucljas ir kitokius a-a§tus te 
tlAetuviako J AngllŽkij. ’ '
|/ Baikale kreipkitės pps mano.

•>**

A

p RENCH IIN F 
fc CAMPAGNEGENERALE « 

TRANSATLANTIQUE '
U New Taika tiesiog į 

Hamburgu. 
UIVAS W A O A B A 
&tsrainke, Kovo 15,1921. 
r Kambarių te Trečiai Ki<w 
k Uągtkymal Pritinami.

KreteMtri prie vietinio French 
Lin» agento.

,. »
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Nu*a4one 
•timalaUęmri 
BtranatheB* 
th* tiri »ow- 
•m. It fe a 
valuabte btooA 
nar ▼

■torative

HK»no reikalauja

MESOMU m 
«HULA¥I*A1.
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------------- - ., ■ -pm-fao

VALliYBOS ADKEfįAT 
' KO, EOSTOK, MĄSK.

PIRM. — Autiiuas.Kniltas,
i W Sifili St, Boaton 27, Ma«fc 
VICE-PIIlM. —* Juozas Kavolinas, 

03 Gold S t, Boston 27, Mass, 
PROT, RAST, “ Vincas Vaiknorius, 

17S Bolton si, Boston 27, Mirgs, 
RIN. RAST. Pranas Sinkevičius, - 

132,Bolton St.,‘ Boston 27, Mass.
: KASIEllIIIS Jurgis Kanevičius,  

.; 474 Boltpn st.r Boston 27, 3»«L
MAU&VLKA. C- Pranas Lukojševlčius,

.. *. 236 Bolton St, Boston 27, Mass,,
. 'Susirinkimai laikomi kas pirmų n<y 
dčldienl kiekvieno manosio 3 yaL po 
pietų švte Petro Bažnytinėj salėją Soz 
Boston, Mass. . ’

—r,         ^..■,.wi>( - • "■■ ■ .....■<

šf. /n; BL.
DR-SVBS V4l0Yf}0S 'ADRESA-L

PmM-— M. Žiobti,
530 E. 7-th St, Sd. Boston, Mass. 

VIOE-PIRM. — P.Tulelkis,
130 Bmven S t,. So, Boston, Mass. 

PIIOT. RA§T. — K. Lutais,
47 Vale 8 tĄ^So. Boston, Mass. 

FIN. RAST. — M.. Karčiauskiene*
47 Vale St.r So. Boston, Mass. 

KASIERIUS A. Naudžiūnas, -
1G vinflėld .St, So. Boston, Mass. 

•MARŠALKA —- Steponas Navickas. 
Di’augija laiko susirinkimus kas il

čių nedėldienj kiekvieno menesio.

AM8BIKOS

RašydamlNjalškus Lietuvon j 
pas savu gimines,- papūožkite 
savo laiškelį su Žfrgvaikio pa- 
veikslčllu te parašu: -*

“TfiVVNE MUSŲ,' 
TŲ DIDVYRIŲ ŽEME"- ,

Paveikslėlio, didumas^2x3. ■ -j 
Prisiimkite u£,. stampų. o- 

me# prisiusime^keletą/to pa- i 
veikalėlių ant pažtaros dykai, S 

Mtičnal presš
& Vine Sti, • *-•-/••• 

Moritellb, Masti1

NAUJA KNYGA.
Kų tik išėjo iš spaudos antra knygelė “ Eilės to 

Dainos.” Paraše ir Savo lėšomis išleido Joanna ,Tama
šauskaitė. Knygutė didelio formato,. 72 puslapių su 
pagražinimais. Prekė 35 ęentai. Abidvi knyguti galima 
gauti “Darbininko” knygyne. . Pirmosios knygutės pre
ke 25 centai, puslapių ji turi 6L Adresuokite taip :.

\ “DARBININKO” KNYGYNAS* •
. 244 W. Broadway, . . So. Boston, Mass. .

^BifflHia®SE®®aaasaė®oš®aaEffi®EiHBš 
g PIRK VALGOMUS DAIKTUS ARTI NAMŲ.
■g * .....

IS VI E
■H Visų Šią Sąvaitę Mes Parduosime Molrieait Meidąvr 
i.II Brook GeriiusĮ Šviežiai Padirytų Stintą.Tž Sverų
I LAŠINIAI Ui S.arą !

|ARBATA Ka.’gj'gč35c/

Žarnos Kainos — Geriausios Rasies — Atsakantis Pardavimas—— i~'"'g
Eti

te *
5

»*•

te '

TAUKAI 
d ar i a u s i

KIAUŠINIAI. SURIS B 
Mes Esame HeriąuartesSo. Bot dariausias B 
tone GertįKia^Gnįu teM Benag ČysUBAltiiln to»eGefajMi»iĮiK«rta»Beno:eterfi 

~ Svaras ■ • Vi Prisiunčia Kirilai Expres«s. Svaras ^vui g 
« -’**•*’ \ KAINOS ŽEMESNES. ©gg ... u ,1,., „■■i..,, —fJ»....... r; i.,,,........ • ..- - T n gįi

GERA KAVA
g _ ČIA NE PIGI KAVA
ga /et Gert Kava, Už Prieinunų Kainą. Svaru 
g -—————-...........      j

grikius gyduoiM feriAtaao(ftM torttogt lUudtaft Krauta 
Stiprius, Nuolatiaiitd Nervus ir Svrikūs Vyrus ir Moteris,

limįF'l in*"k Bono, yr* vonuoiatnui ir rMtanMdnopuMB 
*mmū« MtnooK K>UkI*i n* viM4 fauną.
n A&Iinfn mtvmm te Geklli*«. kraujui. BaatiprH 

taMtfa avaitauM te 4MM«tto»maafam.
faww aruKson nuo nw>q—ttipryM >) gyrmuin* te vtdrimc. 

T ««ru4toteaw4 ttipM. praric* mMU.
• aRM iaaBurtą. atiprumą u «wrfiją aagrupAEr Jąa pajmiMte 
ir Makota <ufay<ue« vyrraunu UatMįa, m* ’fi t

Įfartlprina. ir •rimulio}* vmu*
iX U> .Sutriki* patai*? virikininia, duot* |«rw <nwn. rečulūja
t, tuta«4> cirlrafaKdM. ^roiuKmi wU-iv<'S nvw Įžiurto. Aemafanų
4 tkilvia naaMpiniim, fauu tau: •k.iddRji'ni, Uputim*. koktumą, na«uą>te 

nmątentamai, Aakafat*fatt>« dxrtot ui uimdcykit Nu«*.To<»a 
7%ev Aisoutrre ovauancija. kb™ ui yn»i.oo

ui buteU pŠM. ytedm mcmūui 8Vil>tie<. iri, buteliai ui W.w. Imk 
Auga-Toue; d imu <JO; <JJen-t ie jeura tat nebuut uiiputfdinUs p<. 
takmfmte; , Ekw<U gyduoles ten kir pirkote ir atsiimkit uvo
piaigut tuojau. J n* matote, kad jin nrihriute nei cento. M«a ui tai at- 
■ajpMMk Nug*.To<u varduc4*ma.> Visoūė gfrvMe nptickuo« tomu patio. 
piu salygJinu v gvaruntija. . 1 
'.“'."•.priMlsk jSį Kuponu Šiandien 

tutkmtal iaį^ratorv. mm Sa -tŪMrim «u eufau* 

O«rbumieji>—ču tritt idMĄ ...ui kį matorAkft pjiaiuiti man '

' partiuntimg, apmotCUv, bntel Nuga-Tone. į . " •
< ■ T • '

V*r*a<„...

Paieškojimų ir reikalavimų 
kainos L. D. Su nariams ii 
“Darbininko *’ skaitytojams 1 
aykj į meilu Už dyką, už 3 sy
kius Prieteliama už 3
sykius $L5o.

1.

Adr»«u„„

•«•«««

NAUJA "L,
t ? »- ' . " • > - . ‘ ' “ ‘

Nuo gruodžio 1 <L 1920 m. išeina* naujas ns- 
\ partinis taiitių&ja dvasioje ėdamas dienraštis 

.. < • \. • ' y- ' .

Jį leidžia spaudos bendrove su pamatiftiii 
kapitalu virš LOpO.OOO auksinų.; :
.;■ Naujdje 4iLAiŠV15iĖI” ligOiuI maloniaiS 
sutįkė dalyvauti. sekantieji bemmdatbmU

’ A.^Aleknaj ' Št,, Seimo narys Ambrozaitis, 
ginm/mok? Arminas,* Sti Seimo narys V. Bičiu- 
uas, kun. Čepaitis, D. Dumbrė, Pr. Dovydaitis, . 

h Af Jakštas^ ’ •£ Ju Juška, dr. Jokantą, V. Krč^ 
p?vK
[ deifcar dr.' A. Majauskas, Mėlynasis Šilas, Plei- -
Į Tytę-Puidiene,. K* Ęįida,* J’aparonis^ prof, K« 
k o paltarokašį kun. dr. Rėklaitis, P, Radzevičia, 
P Mu Smetona,*' kun. d? Staugaitis? Samarietis, 
į prof. dti. TtepŠaitiSj dti Totoraitis, Damazas 
r Treigys?-ŠalaptdSs,''Vaižgantas, M; Vaitkus, 

...^lia/Rųtair/ •/.
; / A;W^^^MSy^’^į^sįvisUsiie&
į^s: reikaluiAr^stengsis įarū.pĮnti skaitytojshnr ♦ 
Į. naųdingųlpįdomiųžinių. > . ' .. < ;•
f • A’ — ” ' -' ' ■ i <.

.r-
METAMS KAlKA/ib dolerių, pusei metu

5Moiš?ai‘ : \ " -//..V .
•, Su utik§tiŲ4pag^bą;? .

' .. t “Ėaiš^ues^Eeduktoris
. - ' \IXR. K-- 
N. Amiikos-liettiviai kūm jKįli ^ftiPSZat'Aį. 
dati Lietitvuj^-titretij
raštu .* ; •; ■*- JŽ'.-^'T'į

* LtoeHumeTatų kariu^pmg^is galimjpiųs- 
Z ’ - ’ .

[ 4. a*” Af - * 4- * w ' ■£. ’

L "DARBININKAS,” BOSTON 27, MASS.
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1 423 WEST BROADWAY
i WOOLWORTH BUILD1NG
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|the MOHICAN^MARKETi■<h* a * ^^viv. a .MmVmnvv-* iAj*a'aatat^avv «^h1 ■-SOUTH BOSTON
STRĘET-,

AMERICAN LINE
TUSUS KfiLlAS B 

:• ■ 1BW YORKO IĘAMBURG4. '■ V
, i .•• ;

Parankiausia kelionS dėl Rugų to Lietuvių
Didelis moderniškas dubeltavų .iriubų laiyaA 

VASARIO 24 D. 
KOVO 16 D.

.$132.00
• r *1 » 180.00

LAIVAS MAKHCŪlftA. įplauks ... 

LAIVAS MONGOLIA išplauks ......,
Treči» He«a Mew York į Liepuojij
Trečia kleąi New York į Eitkūnai.

Trecios klesos kelioviai aprūpinami tarnų su valgių db 
deliame.vKlgriunyje, Uždaryti kambariai dėt moterų ir vaikų.

»
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KreipkiteĮKompanijoi Ofteą UMo,Doarboni St, arbą^.. 
po* Vietiniui Afontei^,

r

t

Jei (nuogta nėįrtengto llgytiytl aut 
rioiudnllo ar jei mėtojai vUtitea, *R>' 
pasiduok.” Ateik te bnil elpaliįžnuo- 
,t*a dykai te sauk ntetao nuomone te 
patarimų. Al eou tur*j$e 18-koa matų 
pa*ekmingo« praktiko* madidnoja Tr 
ęhipjrgljoja,. gydant’ Uglalklneo, nm> 

, Vilka* te *ttp*intet*š Ugaa. * T*m*tu 
. . gausite pilnų naudų kaip atsllanfarite 

pos mams Ir matyamte* ypatilkal ldafc- 
. vienų kartų. . ■

Jei to tn-rf lrrilria rihrrmillra, 
. nervilką, kraujo, odos, inkstu, 

tifialžte dlržintea arba BUBSilliO* 
t$ Mg$* teiraukis manpe/dy
kai, ir gpnk mano nuomonę ir 
uatarima.

- -tt
IEŠKOK PAGBLBOS KUB JI GALI BŪTI

< T>*xmATirA
NIqS?jSgA8*
M*dll»lJg]roa gyt 
įstengia atlikti jy 
n■ iTBIįttUS'- 
yra pavojingi. A 
vuoto t 
Ofiio

Fryunirp 
MOnHMOHT*

c

*

r
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RANDAMA
gydant NERVUKAS, ILGLAIKINKS te 8UPAI- 

telkla man galybę duoti jam* mokriteku*. Elektro
ną kuria «a'tęlkla »uraminlmu>, kur iritt budai ,M» 
ml daug vyrą W» MgalMti neo kShCių irpamjln- .

k j*i nori patyrusio patarnavimo, te puikkį mar* 
.MUMAŠ MMOHH .rSfiS

B0ST0MrlUM<

i>

>
r ' . *t
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kTOMla JOS
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HUčEIilS pirmos rūSie'9 
ieškau DARBO. Keliolika 
metų praktikavęs vertelgys-- 
t£j ir buvęs velėju koopera
tyviškoj krautuvėj.- Esu 
darbštus, teisingas, blaivus,

B, JAKUTIS, s
100 Willow St.;, 
E, Cainbridge, Mass.

| Gydytojiili ŪMmgaa. 

, Gydo aitria* te rinaMka* ~ 
ga* vyra notaru te valkų. 
aanlnoja anąją* kpjtatelsų l 
llapuaų fr tt Mm tatoogatorijo j.. 
Suteikta MĮritarateUtei* kitur 
gyven*etlMM/ Jjfrm*:

366 W. BifaįdTOr 1 

“ \ i m*—
(KAMlABai tab 1)

(LDR nam& kateųk S Ir BVray)

nuo U IM11 O ryta

tiktai

ANT I\\RDAVIMO du 
namai ant Story St ,Rendų 
įneša $10LOO į inenesį. Dar- 
siduoda už $8,800. - Įnešti 
$2.000. Kreipkitės J /. j0. 
Mikohnskas, “Darbininko 
Mmhistrifciijiite.

• • • -ę

tp-.'U'!!-’•■' 'J“ p.’. Vįn “••■ r. .. .

-• IfirfbcatiPero Artnoimrii*įuus Ir Igno 
Juozulčno. Pirma gyveno Brldgeport 
kiuarlku. >Wbar nežinau kur. Jie tgy: 
vettn. Meldžiu tutslSauktL ar kas’ži
no pranešti ant šio nntrašoz .

VjLLtAM AmUNAVI&V,
10S Slierman St.. * Gardner, Mass.

Lietuvi gGydytojas.

< -U

y. /. KALINAŪBKA8 ■

UETIMSAMUUS
vletay ' 

lftW*te*rw4g, ą-r,, Do*<m*fpcl. 4

r.lT^*Z ?' ..... ...... . A ^.. . ..-.u

TO. F. MATULAnis|
Grob W^atu>-Lfęuiu i 

pMMrmu AMnrrtre. . I 
Valanda*: 1A< |j? 4—8 P. 14 j 

Millbury Streeti | 
WORCESTERy MASS. Į 

asaateteMR

* 4 ■ ' ? ' >

Paieškau Petru Morkvėrlo." 4Ji* pir
miau gyveno So. Bostone/ o dabar ne
žinai! kur. Jjfe yrg apie keturių pėdų 
.aukščio fr mėgsta labai plačiai kalbė
ti* jei kaš jf prašnektas!/ Jei apie jį 
kas žtaote ar jis pats, tai inalončsite’ 
atsišaukti Šiuo antraSU:

RAPOLAS DREVINSKAS,
Gi. Beacon. Pk., Montello, Mass.

». . V , - - f ’ • • . ’

;• PRAŠYSIĄS.' ’
Kazfimenis žala,' gimęs {£• užau- 

geS’-BijHioj,' Wiriievo >r$I.T čerikavo 
-aps,, IJolgavIČioB vul./ Malkovos so- 
džiuj, pabėgęs ia.pą.^pmunistą' vergi-, 
•Jo«-^“Tarybir Rusijos* savoj giilldytoją 
teylSkEu Ėfetūvon. nęn^glau surasti gi
minaiti KnrbHą žaličių, 191$ metate 
iSvažiayęs ' Amerikonl915 m.'“ gyveno 
Bpstone, Ma.ss. 37 €ro?š Radęs 
"Darblnipko’* adresą lalkrafityj nLaWe 
v4”' Lietuvoj atsiliepiu • tuo reikalu. 
Adresas : Kauno W.r Utenas apskr.} 

vai.f SlįntattŠkžs sod4 Ba- 
nediktei Jlitttef^jkK  ̂fĮier. Kaului tat

• >

JBeeton w*
.Lietuvą Dantistam 

DB. K X CASPĘR 

~ - (^u^araWtts) 
f Laikinai periįšlč ofleų po No, 

42p Broa^Way, So, Roųtofr, Ma«».
/ Offlso Valandą - j

HMM
TPIBMOS:KfgS&^

D JNTISTAS
Dšntyų Ištesi rij 
ml visai b o, «u gertai
»iais prietaft33T gu nauju ukW'
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PE. W

į So.ut'h pdstįM* Šiais. 
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I-' Vaea^dou j Nuo A v, r. į U/», ;

■NroSLt^te-: Nuoitftir.butif* \

|»«||'.|I>| !'■■ta "I«..ĮIVJ|<, wwn»į 1'ntH Iili|i| i‘, Lili Ilklinini

Dr. Ignote*

’ ĮVaiuuri*, KštatoMt < Ik) *K
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TBMSTHOMBJBO/ • * '•

Iežkau savo brolio Kazio Stupirštis. 
Kėli metai atgal gyveno 47 Hudson 
Avė. Brooklyn, X V. Taip-gi pa»br<> 
Ijo Juozo Staplrštlo, gyvena tnip-gl A- 
merike. Gal kas žinote arba patys mei- 
cMhi atsiliept! nditesų: - 

MR. SIJION STAPIRŠTIS, 
7Alpene Terraėe, Ūddingston, Scotlanil

Lietttvofi arinljos tolteite kareivi* 
Akurobakas Pranas -ieškau savo d$d& 
AlŲimbtiko*Jujfaus 'te Kauno apskričio. 
Veliuonos vntečinus, Antkulnlškių kai
mo/ Prašau kitų aple Jl pruneSti; j<* 
no antrašas:. tlTHUAfJIA. 9-taa pėat 
Liet. Kun. Vytenio pulkas, 2-ra kulto- 
•Yaldilų kp^, V. armija, ‘

Vririri #4ri*tiR<» lietuvių tarnavu- 
elų ar tamnujančlų Suv, Valstijų ar
mijoje ar'Šiaip Lietuvos mylėtojų te 
taip-gi lietuvaičių susirašinėti su m*- 
rimt'. jUetuya kellas — reikia jo« vai
kams būti tvirtoj vienybėj ♦— rašinš- 
,kltet tautiečiai, Mano antrašas: 9*tat 
pish -Z- K. Vi/tenio pulidia K-va Jtkl- 

itteopd Leitenąnfd«’ Verte
li*, . ’

\ Ieškau brolio Gabrio ir sesers Meri* 
Job iš Alytaus apskričio, Daugų vai* 
lčiau» Ir miestelio, BroUs prieš karų 
Mvo Bostono ir pervisų karo luitų 
iklMol jokios žinto* apie JĮ neturiu. 
Sesuo buvo pireš karų Roylrtone Ir 
taip pat Ikiilol nieko apie ja nėlinau. 
Pratetu apie juos pranešti ka* Mino ar* 
ba jų Pa^y ateliaukti. Tąip-gl prų* 
lito ferbtaaiĮ A»«dkw tautiečių **U- 
nllnltr au monteri, Sabatti* Jmmn, 
MM Hrt. L. X* VgtoW* paMa* Sf». 
kalJtoaraU^ Jtao*A LITEUANU.
i'l.i.............................. ... ■ i.,., ■■ . ............... ■ ^.,-.i
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PIRM — 2
.. 41 Gate* a tejaton, ta*.'

FIN. RAŠT. *- JtoM* IptoMta

M: teUMta*.
ra*te&~ Mi**.

KAsmatus »«ft

1UJUALKA — 
. 1» Bow*a
D. I*. K.
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