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Krikščionys darbininkai vU- 
nykit^l ŠpieekitSi į vienin
telę darbo žmonių organh^ 
ciių Amerikoje -* Iaetuvių 
Darbininkų Sąjungą K S U

DERYBAS BRUKSELY.
Z

DARBININKAS’*
•*

®WA
UTABNINKAJS, KITV1RGAMI IR

SUKATOMIS.

.JMII

..Huo

t

SUBATOMI8.
UIn»b«lyj iHtaiit.*-
Hoatona ir a^yllnirfj maumi..

“Datbininkiui’T 

IK W. Broailivny, Boston St,

Tek So, Boston 620.

BIMBOJ 
nueis.

s
■< -

ANOUA IR RUSUA 
FABAIGĖ DERYBAS.

JI ' ** '■*“

...........ii . *

■ NEŠIKU W VIENA. 
London. t— Kovo 16 d. bu

sianti pasirašyta prekybos 
sutartis tai’pM^iglijoš ir Ru* 
sijos. Rusija pasižadėjo 
nevesti propagandos už sa
vo žemes ribų, o Anglija pa- 
sižadejo Mesikištj J ^uęijos 
vidurinius veikalus. - —-

- t. '-t ' ** . <- f* ‘ . < '

VHADIA'AMįjį^Ar'v 
TFoshnųtaĮį- Ęrtaėija

M* Anglija eitam Amėrįkų 
«avo ųžtantaįėjinjųis,- }?ųd 
'Amerika stotų? Tautų 
gon, Nors, prcz. Harding 
^aiškiai patašk^ kad nesi
painios jokiomis lygomis, 
bet alįjantai vis tikisi pri
vilioti Ameriką.

: Netrukus j Anierikų at
vyks buvnsis Franci jos pre
mjeras Rene Viviani. Je 
jam šiek tiek seksis, tai at- 
vyks Anglijos veikėju Bal- 
four. \

Alijantai pagatavi viso.-

li|i.(^«Blil>|ll^ -7

Vitebske arba Minske. Mė
nesinis' žurnalas ^Current 
History ” paduodatata W- 
Lietuvos Valdžia' dar prieįj 
kelius mėnesius* būk bttwu. 
su jlaltgudžiais nusitarusi 
toj prasmėj, jog baltgu- 
džiai pripažįsta Lietuvos ru- 
bėžiusj kurie buvo su Rusi
ja nustatyta ir* būk yra pta 
žadėję patarti ‘ Vilniaus 
apsktRiek žmonėms balsuoti 
už LietUvų, jei būtų daro- 
mas plebiscitas.

Būk delei tęs priežasties 
lenkams nebuvo . kitos išei
ties, kaip nuo plebiscito at- 
■Sisakyti. Vfeas-lenkų apim-. 
tas koridoras tarp Jnetųyos 
ir Rusijos- yra juk -grynai 
baltgudžių kraštas ir todėl 
lenkams.reikėtų iš to korida-^ 
to^kraustytis. Nežinia, ant 
kiek stipri bus pati Baltgtt- 
‘djja,. bet' atsiradimas^ ant 
reiįt:štės šios naujos, respubli
kos sudaro visai naujų padė
tį, 'kuri gali pakeisti ir vi- kias Lygbs konstrtucijoj 
;suš dedamus plianus airi tie* 
sĮoginių tarybų Lietuvių ir 
lįžkim ktatos dtajtan^ie^ 
sib ^žaclama ‘ dalyti Belgijos 
sotinėj Briuselyje. ; . 
r 1^<.4 . ■ /4’
tau X t * - Ipįi Biuras.

l!ž'Kdvo. 19ŽR .

OABBimmy BElKALil ~ g ssr [
- - ----------------------------------- ■ ■ - I I _

įNEPKITABIA/ ; '
Gom- 

pers, Amerikos Darbm/Fe- 
deracijos prezidente salSį“ 
kad Armoui‘ & C<į, plenas/p 
steigti pranioųj|ię tatakkų- 
tijį sudarant ? ’ tš
darbininkų iy,, > jtapipanijų *( 
atstovų?. 'Mįėkg gęrp... neiš- < uRctata A?
miąs. Sako, kad. pagal tų . .............  ~
plepų taybinųtau. dirbtuvėj 
•tiek teisių ingys, kiek*avys 
ar galvijai sugrūsti | paknu- 
nę. • 'ta' ‘

; Kovo 12/diėnų gautas yra 
* toksai tos’’ kablegra- 
ą mas, pasėstas fcovo ii die- 
; na: :< ■

■", ' ^Koto & Mtntfiterhį
KMnetaSr nutarė ųm- 

r?. , hĮtti prapbdcify tiesta*

(įruselįije) ir lai* \ 
ki^asias padėties) sttdtt* 

‘ rantoSf latęki^nt &FĮI&

va pastebč\jintiįer Ėlai* 
pėdas krašto nepritiloM* - 

? senių tociafišty kąnfe- 
renęijft jttcsp^ndė iiad 

. \AMkŠBaupįoįi Tarybą * 
yreiciait išspręstą Klai- ~ 

’ . pėdos; likipią* prislti- 
ridnt Eietiivak ^Ita^

/ 'Iš priežasties šių derybų 
kai-kurie Amerikos laikra
ščiai jau yra_ padarę griež
tas savo išvadas. Tečiau vi
sas ktasitfias yra gana pai- 
nūs ir. daryti kokias nois 
skubotas išvadas būtų rizi- 

. kinga. ■ • - '""S.
-gaMW- 

priinintinaujį politikos įvy- 
"* k|t f fui padarytų Kovo b die? 

nų pįsiskelbtaų Baltgudi- 
jos, -. kaipomeprfldausomoš 

► respublikos su savo* sostiii^

A|.' -
HglBlBlBBBaBinBiaaBLaiBlĮaBiamaiBiaiaiaiaiaiaiaiHi&B 
DARBININKAITURĖS •*

■ ; \ ATSTOVUS. —
. Gliicfyg#, 'f U-L — Armour

■■.•..& Co. paskelbė, kad jų dar- 
biiiinkai turės t |ėjpę rinkti 

t sau ‘atbuvus,*kurie.-su,kom--- 
i: MWW u atstovais . Irgioms 
. tętann? numatys,algas, ,va-

dėl kokni nors klausimu ng- 
. sutartų, tai tas klausimas 
btis/patestas trečiųjų teis-

\ -

A*

4

mum ,

. . . APDARKYS
. .:‘ ’■ AMERIKĄ* .
\ ■. Atėnai -— Rumunijos ka-; 

. ralienė Marija netrukus ke-!
* tina atvykti Amerikon. Gal 
vyks su ja ir karalius^ bet jis 

< greit grįš atgal palikęs Ame
rika pačių. Karalienė ma
no nuodugniai susipažinti stt 
Amerikos surėdymu, pra 
mone ir bizniais. ‘
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DUdS PRIRODYMUS.
Vokietijos vai* 

džia padarys šiemet didžiau
sias pastangas prirodyti* 
kad ne ji silkele karą. Val
džia paskelbė, jog Šiemet 
pūtolbs 15 tomų,: kur rasis 
virš L($O diplomatinių slap
tybių nuo 1871 iki 1914 nn 
tan tikslu išaiškintų kas 
TĮii^alibnnkasA

* ' ■
TURBŪT GREIT ? 

■^UsitUKS/j 
Lmitan.— Dabartinis su-, 

kilimas Rusijoj greit baig
sis nepasisekimu, Bet prie
žastys, dėl kurių maištas ki
lo Kits ir ditaKsnis sukilimas 
vėlinti neišveUgtmas* Šita
sai suldlimas turi baigtisme- 
pasisekimu ideltd/ kad nėra 
vado, Hera pieno ir nėra su
tarimo tarp' į vairiose vieto
se sukilėlių,

5 . ... .................... '■,■„■•■■■ '■

-ATRI^AUKIA T : ' -
.darbininkub/: 

Lok iloii. —- 10-tasis visuo
tinas Rusijos" sovietų suva" 
žiayimas Maskvoj .atsišaukė 
į : Fetrogrado ■ darbininkus 

■ .. . {‘tataai’•Stovėti už tikslų
kuų vienas andar^ feSė pasidavė policijair nu- kurs buvo atsiektas prieš 
■Ąy|gta trims iiunet [gabentą 'lapo į ligoninę ir beteis metus.V Toliau sa- 

/ koma,/ kad Kronštadto sų- 
ki®u vadas esąs- Tiurkia, 
nivusis caro slaptas policis- 
rasi ■

•»>■    ------ ■ ---------......^.2^

PASIGAILKiniO. 
turadan^ Frta-rJ^. Uelsing 

torso pranešama, kad Mas
kvos gatvėse^ sumišimų^ esu 
ims valanda, vietų ivfd- 
džia gaudo intartųk pritee- 

• Jw itaotaėijd^ W
su^audinėJaA

Y ' *

: PAMINKLAS x . /. .•
• ■ ’' Vyįlsonul

York. Susirinki
me, kur buvo apie 500 žmo
nių sudaryta komitete įfei*

LENKĖ KIRVIU SUKIHUO 
SAVO DU VAIKU.

MOTINA SUKAMOJO 
■ . VAIKUS.

.* • ■ f• „t ”
Cldeopee^ Mmta — Blbda 

Wemorskta lenke, 26 metų 
amžiaus papildė * nesvietiškų 
žmogžudystę Policija sa

iko, 'kad jį užmigdė.-savo, du

r ta >2 k Trijų mėtų Kasa-
kų to nuga-

^fię-^|bontas t ligonto bet tuoj
> t v j ' t ^i^r^ev.-.Ž^meteek''jaunėsi^-' 

stokos gi laukia
joj, . y^aęąwf Ansmjo| irUeg> L t 
Rusijoj,; Diūgybes %į kirąs-[ Fanildžte nraaariška 
tų .vwų m<eiWir vaiku ne* į > ^xFIcl^k J* »g^kų. 
vilkėjo muilų dtabii<nuomv 
tat kartaptete W me-if to dangti gal- 
■Į —’ y.<.. . < į< .• yų r.geležinę lovų* Bet kai-
'■■•’*- "'.A ■ - - ■ |iSyhai’pa:s^f.i0 atsiveivusj
<: UentraHulį Europoj l»a-ĮpP£fgsvB&>HS p0]aj<iis .pašau- 
prastii dailita -yra rasti' šęi* kė'pOheijii.. Nusikamavusi 
®i.yuąs, ' *'................
sas;tėra <į _ ___
(taupau išeiti. A>iw. Pujteiu ■pflKf.istįj.sftuįuiania. 
raSEimi.tiįąudaiH«saaei'| .-Kuomet papildyta -tavo 

-T41^fan?iai -vąvguU-ftiįsi itaoįžttdystė, tai vyras 
liifc wgaiį jjeį gatvėse; pasi- &«„, . tėvas vaikeliu, tavo 
rodyti dėl drabužiu ir avaloTsusirinkime. Šugi-įžas-TyTas- 

aplipo’ -'

Jdmėtp; - komiteto durbuo-į ‘ 
tojai Berline Tado motinų, Į . - _ 
tei besąnta^ardavus pa- 
■skutinį.andarokų,/kad galč-l ta-vi ", -tatai? • ■ 
tų maisto ^.papirkti^. vaikams. | ^F ^/v Barbądos. —

Namie
Jsuši sena>?Tai buvo visas josihnbmaš* -^es i
VtoW4 WžWA^staf^^^»^Taškui 
nė vierrdai^m^ką^^ . * .
smulkiajai buržua^ jai.^Dra-~ ; *
bųžius suėdė ir ta<aj&kybė,l a^RLABčIU DŽIOVA 
kad per* kara stdkavo muilo te" ^OT^TRIJOJE* 
ir planjąnt dtewĄus tet<Lį ?ta . te~* . * - -
ta?visofe.; nuodingi / milte- į.. 
liai, kmue drabužius. į'

' Ame- 
rie^a ftieii h Hei'vice kpniK 
-tetas, kurs rūpinasi šelpimu 
čentraliues Europos gyven-

bių

* » ■ ' - .

Tw ANT VILNIAUS Į ‘ ;J! 

tftookhblm.Laikraščio 
Aftonhladet kOrespondentąs į 
iš Regos skelbia, kad rusų, 
arti 20 divizijų su. ąrtilerijk 
y aviacijos korpiisu 
giųoja pi*iešLęnki jos Wcui 
Smolensko, Vitebsko,. -^hta 

■šos, Mbbilevo iį Į šiaurę nuo į 
tų vietų.- ’. . ' .

i Ties Polocku vaitelių di
vizijos su lengvąją artilerL j 
ja greitai, žygiuoją tikslu 
užatakuoti, briaujantis link 
Vilniaus* , * ’ f

. * f *
’ *

,. .Ry£a.- — Oficialiki pa- , 
skelbta, kad ntsų-lenkų tai
kos sutartis bus pasirašyta “ * 
abiejų pusių petnyčioj,

< ' ■ •

PATARIMAS,
KAIP IŠSIRINKTI ., >: 

PAUIĄ.^ ., . • Ą 
; ■ v^ir Ūo?^, Garsiojo j 
miliarderio Jolm-Įh Ręeke^ 
fejletio i ..sūnūs Sunday^ 
Sftfiooloj aiškino, kaip išsi- ^ 
rinkti pačių Ėinansierįus j 
.papeikė. Samsonų, kam ji&J 
rinkosi filistidiet^ už- pačių ! 
Per tai jo gyvenimas nebu-*| 
iblaiųfiiigas. s • įį 
’ ' Miliaikberio sūnūs sak^J 
kad /vyras neturi rinlctis pa^ 
Čių iš svetimos tautos/Taip<1 
gi neprivalo imti- kitokioįl 
negu pats/.tikybdš mergiiiųlJ 
Taip-gi sake, kad/ne-reikiip 
imti merginų dėl pinigų ay* I 
ha dėl socrjalip. paki|imo| J 
Dar sakė: .. . ■ j

. išrodo, ■ fiaęl reni! 
k’įųtiS^yv^teftio draugę, štai

permainas daryta bi tik A- 
merika į jų įstotų.; .

jĮardįpgo/į adminįstr^lfe 
tikį, kad Amerike kaikurios 
didžios biznio įstaigos,' ku
rios stovį už Lyga, yeda čia 
propagandų už Lygų.

. .VOIS.^IŠTIKO ~ ' 

. . ■ POGROMAS.
Viėnna* — Čia buvo anti

semitiškas kongresas. Da- 
lyvavb atstokiAr iš Vokie
tiJos/ MMbs jau buvo be7 
šujundkneioš prieš žydųsĄr 
pogromas/ buvnwbes«r<utita 
imas, bet policiją laiku pa
stojo kelių* Kelete žydis- 
tal krautuvių lį^ąi;• i^dau- 

y;;;. / :
j'ul’’ H,.- .X 4 .-..Į.-._t.,. V,, *': f 

‘ <m-> žMGGODYSTit
. /.'ta 

Editlu Alison yąrgoiita 
nįuko žmonk; Ltapoemižiidta' 
ta. Viėmm įtartas *žikogiiS 
suareštuotas. .. <

s « 4 ■ ’ : , r* ■ *x . ’ ,
■ - 2* PY- ..^-ų.1'- Į IJ.HH, ■"*

• NELAIMĖ ' ANT * - 
. Aieležinkelio. - 

E — Ant -Chicago!
$ Northwęstern gele^nkelių tiuo% ^įų neturi veik jo- 
traukįnis nušoko mto bėgių. Ite drabužių. Dassaų mįeg- 

••■taA —. . .. * valkaitegadėjo eiti į
( mokyklų W - v _-.T * ,•

vKiimn 'ntesa tekus dol perziureji-
Mokyklose yaikta -p^ 

daktariis ^ėi^tai£ ’di’oyisi. 
nusirengta ®»netwejimo jk 
pafinių drabuW T^kstan- 
ejat šeiinyhų neturi nįi siūį Lšvisū A’yTįauiyhės žmioj ji 
lų, nel lophy sujopytvprakiu- ga LŠsipiatinuš tarp 30,(iū0 
rustus; tagoniai f - • '

r*

./

■j* '

•v , -

' " i

-t;' Jen Viennoje?% *IRį.Vti komitetą paminklui pa- 
_ _ „ _ taBMkų serga

i DidžiausiaRaudino/
uyra' žinomą** Šeteynus^ si

-t

r

daug vaiku. 'M/
/ ** ■ -_

- * Gkta 
kykta lanke, M4^-febikų 
Vastiv kddj&fh vaikab 
■je tik yietes .maršMtaiš/iy 

, 129 vaikai, neturėta•? jotai 
matštatan yutadi nefu- 
re jo. pančekų ir 21 neturėta; 
neišbwių» neLį»ta^eW 

Soimebergo mieste* 40
. * ,5-”, . »j.

datZ^LMeste,-■»jkųn.

Du žmones sužeisti.' . *' t .* ' _ -

:PRISIPAŽIN(A 
Londmn •— Anarchistas, 

kuĮs Madride buvo pagali- ? 
tas ir . intartas užmušime 
preųiiero Bato, prisipažino 

'prie kaltes.' •' :/
. y., .. i. , - , .... \

-/ ’MiehaeĮ
Rrennan 15 sykių ,buvovuž
darytas kalčjiinan už girty
bę. Jis buvo identifikuoja*

- mas piršto antspauda. Ras- 
kiti' jis nusikirto pirštų, kad 
suklaidinti policijų. Bet bu
vo vėl pagautas, ir susektai 
(kad tas iMt žmogus? Uždą* 

priešinimų iŠ to niekas ueiše- rytas 16-tų kartų kalėj iinan 
jo. Nurodo/ kad didžiojo ka- ir prisipažino husikirtęs

t . '■

i

7 

j taĄMyžiaua rapof tijl ’ Iš-itiį 
iii54W0^ta^W’‘ta'. vailtuęių

.. 4 U!

jp ilį5^6^/vaikų} ■ talstajd^ 
-kth^ę^fapžnii^ta etanas iš 
kū^dyyliko^nveikE^ < 

Dta Poener,. Austta 
j4s gątaus gydytojas, sako 
**įog TBabuoš,- niiesto vaikui ■- 
dąugitata mergaičių, dar 
neturint šešių metų nenoiv 
niališkt , u •
* * lt _

Šešiasdešimts astuonios 
gerovės 'Stotys* kur motinos"

7 V?

statyti Wilsoni, ex-prezi-! 
‘dVtįįdi. , Tas. paminklas bus’ 
Vdndo‘rįiaX’idąlė.: Tikisi .stU*............
; Ai7M!$5&1<)0O« ' NnbšiĮneial Mr įr 'įalv^' feikia■' JpHh&udo^ 
r’s Hdrfoūdo kasmet ėitų tani nt ;į S|kvieįj

! WOdij: kw'paghl kotalfiias yįa kvailas* jeR
s Wo iraomonėį bus daugiau-1 jis^ilikOiiW Rfųį ‘feidžM 
ma pasidarbavęs- dėl pasau^širdži^pSįmti Mršų^pt gaj3 
įmes taikos-per iims-Urėtus^ ' •'* •. ' ' ..

h

t

nūį tari rekordus pftrodaid. 
Jog, vaikai nito dviejų iki 
penkiolikos metų per kūdi. 
ytpftuoš: hnok inių serga • kan- 
hf^^suminkštėjimutamkets).

1

'7

- i
\

'■ .

ROMANAS SU-.UETUi 
■Tię KEtlAUKERKV 
■BŪRIU LAIMINGAI- 

I’AS lEKfl HALIFAN’Ą. 
Hiililay.

■ Kovo 12. 1921.

*1M
*z- .1

n. ? **M 
kalauti nuo jų kyšių* jei ji^ 
nori kambarius gauti. Ap£W 
dvylika iš Lietuvių buvo kjA 
sius davę, Wt mdirsužineg 
pis, kas dėdasi ir pasikaįS 
bėjus su; laivo kapitonu, hUa 
yo padaryta smarki inves 
gari ja. Visi pinigai, ku 
nuo 11 ietuvių buvo pain 
buvo sugiųžinti ir daheį 
viskas- tvarkoje/

Mat tjė ponui žino, k 
trečios įesos pasažieriai» 
zitas, kur kmiptis su sai 
Skundais, tai jie 
pa nežmoniškta bet attaĮ 
dus kam už juos 
tūri nosis nuleidę btlti

- ' , >- . •

Sįryta atvažiavome iiyšu- 
Htojomę"Į^ūrtex’ė, kur tiras 
.Mitikn;dai^Wū pasažierni.

p

Angliją irHanūnifgų,
-Oras iki šiol Intvo labai 

gražus* Dar jie vieno tena- 
e ta sergant. Lietuviai vi
si linksta •

Tik vienas buvo atsitiki- 
darbininkai

>
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. - pragyvenimas Į.jį čia keliausime nedėlioję
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VOKIETIJOS EX-B>IŽflii$ ŠTOHĖJO U TAIKį.
1 KX-KAI55ERTS . 'rįj^ dų platesnei vįSUCH 

Į monei skelbti uždrausta. Ii- 
satišrodinėj^? Rieta 
gūsi- įvykinti Tiuitiį Lygų 
jau 1905. Bet per Anglijos, 
Francijta & RwpM

RK-KAIZERIS
. . IBLEIDO KNYGĄ.
ĮJaaga. — Vokietijos ex- 

kaifcetis išleido savo ilgo, 
viešpatavimo istorijų k ap
rašu priežastis didžiojo ka
ro. Tos knyogs atspausdino 
tik apie 60 ekz. ir išdalino ij«. . _ , ^......
pHvatiniems savo priete-' r o lmltiniiike yra Anglija, pirštų tyčia.

• f : 1 .’. \.

iš biedmi ^ęimymĮį^hdspito- 
lius idgabenųta visai nuogi* 
Vvstyklai t«gahnata popta 
-» *. • Z U "■ ■-■ -
nnuu.

y ■ -Kv A»4 f » •

Klbenfello mieste senelių 

 

priegląud/turūjo užsidaryti 
•vien dėl s paprasčiau
siij i'ciSii ~ TBeitae džlo

J?yti.rdekt.e

A

vaikų. •
. {šiandien

?■ lt. A •• I

negu. 1914 metaik .Algos 
paŪidiūte tik 40 nuoŠ.
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lemu Fedemcijaa »ky- 
riaus utiuunynuimK. Mus< kuopt ne*

*1 muurnliMl loW> hn tart IrarM 
•anrių ktattetafo atkrctpe mtto malūnu- 

. aMtat* u VrikMil -YpKYllukil 
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kart.’* Jtahlžiu visus Vhrtitalmrita lie
tuviu* u Itamvnltas atsilankyti |( tų 
vakarų, kurta bus 24 «L bnhindllo 7 
vai. vakaro parapija* stetainčj 40 
Coukresa Ate, i-
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F' BASIVSKIML I)OYAW

•Už pusantro■ ’. menesio 
t<Lįąvbinml<o’!| redubtoris is- 

;k važiuos į Lietuvą. Ten jis 
•.MnSysis pu ivąiriąs Istąi-:
- mąty^insn mums urtL 

plius ąšbaenimis, mobifeuos.
bęmimte-. 

bitts< korespoMentus. ’f Ar 
r iiepravąrtu “bubą įduoti re

duktoriui lauktuviij. parvež- 
:LL Juk siusti jį tuščiomis 

rmikomis nepritinka.
r , Viliuosi, kad LDS, nariai 
. ir ‘/Darbininko7’ skaitytojai 
' parems mano sumanymą.
/t Mano manymu lauktu- 
. Vėntt- geriausiu daiktu . bus 
induoti { gražią fontaninių 
plunksną ir šiaip kelis tiiks- 

L tancius paprasti}ją pltinks- 
: nu. Dailios gražios fontani- 
; nes plunksnos būtą įteiktos 

mums artimieiiis, brangiems 
veikėjams-,- - - - ‘-Darbininko ’? 

j. •• bendradarbiams ir kores- 
. pondentams. 'Paprastesnė- 
' sės fontaninės plunksnos e h 
tu* dovanoms kaulės gimna- 
kijos? gerinusiems mold- 

\ iiiams. Grį Šiaip paprasto
sios plunksnos būtą po kele
tą šimtą, išdalinta.prieglau- 
doms. * J ūk ten vaikeliams, 
toldu daivka trūksta.

’T .
i Šitą rašomąją daiktą yra 

^Darbimiiko” * krautuvėj. 
Alės parūkuosime už tuos 
piktus v-bolesale kaiuaf 
/tAŠ tikiu, kadAitaįn suma--

- • lližmid pritarėją rasis ir kad 
: įietik. maloniaLbus. priimta

mūsąUžuojauta* Lietuvoje; d 
iiyiauda bus iš to — Lietu
vos rašytoją ingysime užuo- 

t ja^itą ir susilauksime iš ją 
■ gražią raštą/

Prašau LDS. kuUpą savo
• šuSiriiikimuose patrukti tart 

*, Lauktuvią Fondan. Prašau 
Litt šiaip skaitytoju, prisidėti.

Viliuos, kad išgalėsime 
pąsiąsti apiv 150 fontaninią 

r plunksną ir apie 25.000 pa- 
^rastą jAmiksną,

A. F. Kn&tžtfs, ' 
L. D. S. Centro Bašt.

t

~—■—’’ . * k
damas poilsio valandikes [. 
laukė.,, * '

A
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*‘Girdi, motin, gi ir An
tanas turi šiandie-ryt prilo
ti, jog rašė kad parvažiuos, 
tai žiūrėk jau kad gerai su
lauktum, jog jis, vaikis bus 
nuvargęs iŠ to nelemto 
prunto. Vis su tais plėšikais 
reikia nabagams grumti^ 
kad. kur tie visi , Žulikau«- 
kiąi ir kiti kraugeriai pra
smegtą. Gailamat, Sėto* 
narna, kad meC prasti žmo
nės pątys vieni uorbnė gy
venti, susirinkę, mat visi 
kraugbmi ponai ir ren
gia visokius žygius, gausiai 
attau ^ušpilcfami visokius 
pagelbininkUs*? \

Tu, idevuIėKau, ir 
kam gi taip leidi žmptar 
varginti Fr pratarė moting" 
apie pečią besiruošdama. 
‘‘MkUr taą tie ponai;ut8iža~ 

mat, pražūtį vargšams ‘ięip 
gia, ,'. neduoda - jahitfj 
vmtL • fL /MofinTj^vmbčfattt 
ėstoji ar gi nepajus-kuomet 

, tie’ *pwau žmoniškos meilės,
• M pepasikaisės navū piktais 
darbais* Kur tu - žmogus-^ 
vargšas pasiskųsi, pHs- tave 
paniekins, Kad ir mūsą 
Lietuva; jog kaip Iš grabo 
atsikėlė, ir niekam blogo ne
padarė, o jau vagys—krait- 
jageriąi kaip kokie varnai

• iš visur Ją apipuolė, pa
dėk, Dieve, mūsiškiams už 
teisybe pastovėti.

Ir saVo Antanėlio sulauk
siu, ko gi ar nelinksma mo- 
ttai-stUaukus-snnausdš ka
ro sveiko išlikusio sulaukus. 
Gi privargęs bus. taspnano 
kareivėlis, laisvos Lietuvos 
sergėtojas. .. Vis po prun- 
tiLS. .. Vargšas ta§ mano../’

LivA-
.... _____ ityindu

tajčta iuv^ja publikų, S. ntmtekevl- 
člait, ^umtu Galiūno tjrtrtualritaj ra- 
ta> Irgi nematai mfebltM) Mt. Cmiwh 
lfečlUta Tlkrulnv vienam PetruUkevl-- 
čiua huto taktiniu rietateSų atarų. St. 
Medeliu St. Vtanuvaklo nriv.i roli> 
taipgi negali' Imti imltktaa be paly-

2nW«t jokio IniSkn U centro Itak-JIntate 
itertių Fomin. M. B

tt *O««.. rolrjc y»cwn yritajBčJgnu. jo
.,.* / inijyluųuinnN, tttvtaumns, aWų ' ‘

: WATEBBURY^ (WT
i, M|,llį.ii> ii.....į

; Hlitoml pmnHu visoms Wsterbnrlo 
teutrolIMnimN rtr-JutM kart lftven|^iH 
ncMHHliiratim ųir ncuiklrtus riteųl ki- 
rh'ttisi ketai. LDS. 5 kuopa ritttjta lAs 
ttuj wkftn?iw velkftlim: ‘TtaM«fin>

ržia, dunjsga Lietuvon 
traukinys per laukus ir 
miškus tik metasi priekiu, 
tik pu<)la, tik puola palik- 
durnas užpakalį blizgančius 
iiėgius. Garvežys atstatęs 
pirmyn geležine krutinę ir 
dideliais dūmą. kaiuuoliais 
.kvėpuodamas tik spiriasi, 
tik spiriasi, lyg kas,, rodos* 
jį vytu ir jis uolotą, pabėg
ti. , _ ■ .. ... . _. . .

i' Traukia jis ilg^ eite vago* 
nąt žmąnėms ir pHddnią, o 
tie kits kitą vydami,"’dunzgė- 
danu, nenori nuo garvežio 
iitsijikti.

Vagonai pilni prisikimšę 
žmonią : ehdlią-pilieėią ir 
karią. Visi matyt, su‘rei
kalais skuba — vienas pirk* 
tvs ant kelią, pasinėjgs kny*, 
Jute ką tai skaitlrtiąja, ra
šo, kitas, kokitįs tai laiškus 
įkaįtny^Sįikrašcius vai’tOfkį 
tai galvoja, arba pro langą 
į jrabėgįnėius vaizdžią; Bu
ri. Koks tai. savotiškas gy
venimas verda šitąnie bė
gančiame gelžiniais Lėgiaiš’ 
miestelyj —pipnos’ klasės’ 
vagonuose didžiūnai . apie 
gražias sutiktuves gal svajo
ja, o . žemesnėse paprasti 
žmoneliai. su reikalais sku
ba, avbd. brangius asmenis 
pamatyti tikisi. » f\

Sėdi prie .lango kareivėlis, 
ir mąstydamas žiuri į slen
kantį atgal vaizdą. Vis pa- 
žįstamesnį ir pažįstamesni 
rodosi vaizdai, vis arčiau- 
prie savo gimtos vietelės be- 
siartinant. Taip ramu ka
reivio- siejo j, jis ilsisi nuo 
tiek ispūdžią, kurui prity
rė per kovas už tėvynės lais-

’ l
. ■ . J ■

Jog kiek čia senai jis buvo 
arto jas, - o dabar su ginklu 
rankoj kovojo už savo nu- 
nivletą žemele, už Lietuvos 
Idjsvį /Želigovskio žygis į 
Lietuvą... Kiek tai jėgą 
•prisėjo padėti sii juo beko
vojant, Įdek kraujo jo as
menį jau sutepė, o ii* keli ka
reivėlio drąągužiąi jau rado 
amžiną atilsį karo - laukuos 
prieš Vilnią.., Liūdnos 
mintys kaip, tamsus debesys 
neramiai praslenka karėĮvia 
galvoj, bęt atsiminus kad 
gaus nors kiek pailsėti vėl 
ramu darosi, tik gaila, dabai 
gaila brangiu draiigužią, ka* 
re lauke, likusią, są* kuriais 
kartu bekovojant tiek vargo, 
privargta, tiek nemiegotą, 
skaudžią naktelią laukuose, 
praleistą, tiekx džiaugtasi 
kartu, kad lietdjvįai viršą 
imdavo. O, tas frontas, 
frontas,' kaip jis privargina 
žmogutis dvasią nesk^tot 
jau kūno,vargo. '•

! Busipiirto kareivis atsimi
nęs kaip-tamsią, tamsią, šal
tą naktį reikėdavo stovėti 
kartais vieiąlm, kur nors to-’ 
U \nuo savąją, prieš ęat prie
šą^— bM gerai žino, kad 
sibijotą vėl eiti tenai, jei

- tiktai to-tėvynė reikalautą;
A,. gi Šit jau ir visiškai 

pažįstami laitai pasirodė, 
tai kaimyninio kaimelio lau- 
kas, • tuojau bus stotis, o nuo 
įos Čia pat ir savo kaimelis.•♦r
: Pertraukęs visas mintis 
atsistojo L pasiėmęs karei
višką maišelį laukia * kol 
traukinys sustos, o jau.ir sa
vo laukai pamiatėj kuriuo- ‘ 
se jis dar taip nesenai arda
mas rilluodaVo, praikaituo-

itfcCHESTER,
I

N. Y.

Aukos Lietuvos nasUifiams. 
“ V'iUmrtu 2il d, laikė jmim prakal
bus p. J. AridmnMkttA Urtuvi* ■ hhAIaL 
rių įiMiulitl. Kulhritta** VNlalftai nu
piešė lų nplririų valkelių padėt), Irtb 
rie he tėvų fr i«»rtog?H didiltattrių var- 
gų Ir Mnmiį kančia. I'ripanriė kad 

nu dairia m s bumai yra rei- 
kųlingn prieglauda., kurioje jie būt «u- 
kiėjftmt ir mokinami buteię atimtų.

RoeheMteriečtal visų šltaltnl perėmė 
tų užmanymų ir Jo įvykhrtntal sudėjo 
<ratlų aukų.'

šš. Petro Ir. Povilo dr-jn k UkUKhjjų 
s, JftHjeUd pinigų $14,215. Jonan Bita- c 
dtaftitskim Ki dol. < -** ■.

Po a dol,: jcnii. ,l Aut.
tmvonk ■ ’ ;
; tt L- Stųkrtlt$.»dol, . “• .;

Po 2 dol..: M. IbislnilenS; M, Keta- 
doifekK A* A, MutdkiF, X ’
.taodvlržleųč. J. Levlcm*:

žiemys J. MMmKtate, F, šlaiHhv 
K Subertintis, Fj Gikis, IT, šūkis $1.17, 

;f*H StuČktati&;$l.lo> Jo Morkevičltai 
,»l.ta. ’ ' i >■ * , ■
• Ro 1 doL : 3L Nm-ed0n$kltaė, SL tat* ' 
(taevKienė, itt Černius. S. NevlnskuM,

r.
JaiisktaL- jk* AMeakiu_AjJfti«ltliitšv. JOJ. 
Fetrini okK A. KųndroČInk^* tt Mitfrė** 
ričiits/ M. Vildžiųnrtsr K. Sinšuičitači 
(H I’ra neknnlutė, M. Vnl lųkonųi»J. ■ 
Sminmrrių tt.’Stašnltiš. k* števus; & 
pietas, - .M* - VentlS' tt Ata6telįti$,^ B,. 
Mlttbtevlčlenė, fL Sku ięjnnlene, K, štt 
ilnta, p> Mkunus/v. rikinros, IL Ven- 
ceričlebė* 1?. KrųleriK, j. šūkis,, Sv Kli-- 
wdri«; A. (Lėtkntadais. tt Gmlii^ K. 
Tumonls, A. Bseririus, A, MiišnnskrtSj 
tt Bičiūnas; žemaitis, A. Bn<lrelk|, 
I. 'MiU'grits, M* Eulbls, V/Kulbleųė, 
M. Rabrinkls, .tt Keltanskas, S. tti- 
briukls, A. Stašaitis. A. Gritmuskas, 
tt Kazakevičius, tt ttilųlkta. S> Stepo- 
Haitis, tt Daulii. S. C’hftppin,: A; Gu
delienė, O. Beganskienė, J. Kralikaits- 
klenėįV K. Dubysa, V. ^ttihilkaltė, T. 
Palaikis, O. Jbipšioiiė. O. Norkeltanfer 
nS, O. $danėvfčhitėr M. Urmėlaitė, tt 
Dirsėj jį; Gaillk J. £ėkas, B. Stutt^e- 
vičiim, K. Glušokas. K. Ziotkus, tt 
■MitldelkisJP. Morlejtinienč, p. Rotas, 
‘S. Levickus, K, Mbčkevičliifų tt člžtas- 
/kits, J. KarišaiiUkltai V Vadila,.-V. Bart- 
nlkas, A. % Balfll.šls, J- Bnikųis, A. 'įdri; 
vliiskns, Si. Levickienė, S’. Butrlninvl- 
ėius ,A. Nevklonskfls. S. Valiukevičius, 
tt Nuviekasr S. Jonaitis,; tt* Orlbųus- 
kas, A. Veželis. " ''

taųididų aukų $5.82;
; Viso surinkta

« »• K 4 a A • t c *-* « e * • » » A * * • *'*■
A.

- . ■ \ ■ ■ ■

; Troboj kalbėjosi ievas su 
inotiiia’ apie s&i, o keliu, j 
t $ kaimą žingsniavo drąsiu, 
kaip visnoiriety žingsniu įį 
sūnūs Antanas, jau ilgoką 
laiką nesimatęs su teyęliais. Įj 
su kalino pažįstamais, su 
laukais* kuriuos jis jau tiek 
kartį yra, skersai išžygia
vęs. * • •.' '

■ Karemo-artojo dvasia il
sėjos po žiauriu įovų, jam 
brangi buvo Lietuvos laimė 
ir jis jautėsi laimingu, kad 
pailsėjęs savo bakūžėj ir su
stiprėjęs dvasioje vėl ktoįi 
kovą, kurioj vis tiek per
gales žiaurius priešus. besi
kėsinančius Lietuvos darbo 
žmonėms poną jungą užmes
ti. Veltui visi iraugeriiį 
darbai ' lietuvis Jmvoj is7 
tesės!.

Tarpai
. / si L ą . 
į Veik Armija,^

>=*• '

; , JYhų 7.. Kasdl-nid^
\ ' . ‘ ■

ATHOL,MASS.

NEWARK,'•». '.B

1 d. kovo luik.vtaHg»u>«iriiikhmis Vie
nijimo iMtštdpiuių «r-jų* komutj<H. ku
rių *mdaru iŠ trijų jM&dplniųr dr-jų po 
jri* rimtas ir vtetlnio Fetterm-ijo* **>■•- 
rlMin penkto* yjuti*. Komija imliai' 
dirba kad (ik kaip nota pagerinus, su- 
tvH-tlnw pašHpinių drįfa bttvf. n*S ne- 
jnotkfa jomn tręšia baukrutas. Paga
mintas projektas auslrtanljlmiU ir tau- 
ktamas susirinkimus auų dr-jų ant 17 
d. kovo. Reikėtų jnwų darbo broliams. 
Miipraml kad tik vienybėj vtakaa te- 
kikjiis. Be jos — pražūtis, vargu*

2 4. kovo įvyko pirm, aužaukraa, bu
vęs L, L, Margų 4-to burto susirinki
mas, Butarra is> trtžuDta metinio' įso 
Italo tatata t numirti, tadaikas sekart- 
čtai taduliniiK', iždų s (ini. paaukuoti 
tėvynės laisvės fįy.nėjanm is-r' Tautos 
Fondų ‘ Kur jau ir Nudarytu.. ĮWo* 
'kolų knygų ntaTovanbtLL* R. K. IlPme- 
jų Jiraugijui Nąu?*Vw|? ir N. J. aps
kričio jiifrtoknta’ms. -Kitų knygų 4 iĮb»l 

Ąteriėšį R, šaraįm stukų paskyrėtu yie- 
ttafiuu 1L K, Bėriėjų skyriui. Vai vis* 
kita kų tu rėjom. Wl-gt po tiek vargo- 
ir triūso, barnių ir nepalaimų užbūL 
gčm vlkkų ant tužčtay stt sutartimi 
mmtatat Kad sumunytajatnų tai.Mn* 
glausta Dievulis sutelktų ramių riete-

los ta skaudžiu nuostolių mųsų vargšų 
:tan«iU5.7~:: ^7 _—

It 0. , kovų įvykū L. Paskolo^bmTų 
naujai ^peroi-gaųtadtatpų stotleš stis|fįu*. 
klm/lfS ,Išktausyti)« Hppyte* koftf-Įprt^ 
rengimo prukalbų 1d d, vasariu , Komi, 
buvuri prtalkviettm.V t^^jbbn ta> «tmr 
noro tiitalftūta riettaj X*. fejųjung^1 bių 
rį„ ^tais pažmi^ję^ dar ir įd dųių jų 
pviežiintaf įšrlukust' Ir kumM&ri ’ *lli 
idtbghj mynvMiškni bė valdybos liktos 
:*lįWeW‘ prMtfMiktt< kiva i iškete 
daug ketalkiiiingo a?ttiyderio; Nutaria 
PU Iečių pažadų ••‘piliečiam.s-’ pasilai
kyti, A. B, /ri’ędoklp* Jų ^ruštvčdysri 
tuoj kuogreJČIrtUfttaL sulipdė šftVo “ofi- 
cluliškų” paretaklųilir fch’dl jie (pilie
čiai) surengę 16 0. vasario, kurį nt- 
spauzdfnb^‘Vienybė’* 12 ntimeryje Š. nt,‘

4 d., kovo įvyko Šv. Kazimiero dle- 
itbš iipv«lkščlojlm:t&, kur rientaitatal 

-primins tf'pąshisttta tetėgrnmas tų die
nų užim'rtnčlam 4L prezidento vietų 
Htmlfngui. (lindėjau gautas prielan
kus liet (primuš atsakymas. Tų phi; ya- 
karų vietinės paarpljos ,za.b|‘166jdn'dš 

■ S. Kvletkris pasirodė Želigovskio 
tarnas, nes su |Š<Hrbtataf plminlfe stem - 
gėši sukoneveikti; tgmj ir gražų lta- : 
tuvių. tėv.vnlttaių šventės Vakarų, ■ 

; « A kovo vietinė D Piliečiui- gūžta 
surengė savo’tauki n Inltų vadui V'. K,.; 

- Itačknušku i prakalba s. * neva y l|niatri 
vadavimo .i reikalų, šis pdnas jau 
'antrų kartų sotino savo liberališkų del- 
nionų. Vietai kartų (birželyje 1920 
iii,), dera kokiems tai našlaičiams, Šiuo 
-kartu Vitajttus reikalams.. Aukų su
rinko bet $20.00, Mat vargdieniai Jau 
Atskiria mekliaringus išriaUdotojus nttd 
tikrų tėvynainių.. Išpliauškė eibes ple-

i . * >f .'h- 1 *

•J 0(1. kova vakare įvyko ILK. Rė
mėjų Dr-Jos vietinio skyriaus susirin- 
rfciĮims. Nutarta prieš šv. Velykas su
rengti prakalbus. Apie balandžio pa*, 
baigų* surengti fėms. Lietuvos reika
lams. Sutinta į bendrų, darbų priim
ti ir vletpiė L. K. Spaudos dr-jos. kuo
pų. •Darbui pienų Išdirbimul Išrinkta 
kom tatjii iš .penkių ypatų. Skaitytos 
•iš centro pri^iųstok apyskai tosį, kur sa
komu kad raštinės; namo randa .25,doV 
mėnesiui. TėČiaus pasirodė žinančių, 
Jog jL nekainubja pęl Skatiko. Krisle
lį keistai atraitok reikėtų, tų taisyti* it;;
t d.^kavo bnvbįa vietinės L. Vymiį 

kuopos- susirinkimas., Ntitalrta Aąsaros 
. laike- reiigtA ’pavaftdihį J Isviižiavlmm 
; 5-kių Ūktų Čfamų Mėilės”‘statyti 
tuoj, po fVe£vkų.' tMpfe' veikalai ture- 

. jo būti atloštas 25EHL vasario, bei užė
jus dldėlhir audrai turėjo’ likti ųHdč- 
tašLs išrinkta nft&ja scėbos kpmlsL 

'■Ja. ' ••' J. "‘V
. *■ ' * i" • ■ ■ ,

s S d, kovo buvo vietinio Federacijos 
.skyriaus susirinkimas. reng
ti išvažiavimų* Tos dr-jos ir kuopos 
kūriuk rems savo atsilankymu į pyit* 
ntogų bus paljuosuotos nuo' metinio 
mokesčiu•’£ skyrių. Kas pusmetis per- 
žturMI protokolų knygų Jin pOsi darbiu 
Austųjų dr-jų atstovų. Draugijų iš 
kurių tie apsukrus atstovai buvo pa-' 
skelbti' riešai spaudoje. -. šita nutari
mas vešJenktyitiarimų tarp skyriuj^ 
esančių xir-jų ir kuopų. Nutarta'-reng
ti savditt? išplatinimui spaudos, prira
šymui prie dr-jų Ir kuopų naujų nn-

'■yyttėfc vargšų šelpimui.A Išrinkta ko-
, .... . ... .. ,........ . ... K

darymui pieno. , Pageidauta kad susi-

i

t

, 'n ; • t
LDS. kuopos nauja valdyba;

Meį-Inijun WS; 4 kp. susirinkime iš* 
■vipkta nauja darbšti įmTdybk iš šių 
ašmenų : kuli. Ą. Petraitis dvasišku vit- 
dovu. Jonas Galdiinas pirm.,' Longi
nas Gašlūnas fin. rast.; Pran>. Rimša 
prot; rnšjU AnL Dovidanis kaslėrlus* 
Kelinkšma yHt' praheštf,' kM vienas, 
^darbštus' LŪS. 4 kp* narys mire-.Sr d, 
kovo š. m. Paliko 7 kūdikius vargin
game padėjhng. aLikytame susirinkt; 
;iiio kovo■ 0 d* mttarta nepirkti Šv. mi- 
įšias tiž.'jo-ffnšlų* '• • ;Z •

Kops nesmagu yra skelbti narius, ku- 
■rie dėl nežinomų mums priežasčių ne- 
.iižšimokąprigullnęių, mokesčių" į. LBS., 
bėt gal'iŠ štci paskubinto-bus Ir nnu- 
da Ir gal pamatę btejs ir užsimokės, 
šie nariai suspeddnotl; Jonas ramo- 
įšauskBš, K,. Miknnls, Antanas" Grlga- 
liunas, Julijona Mehtikluti\ : •

, L* (įasinnaa,
LDS. 4 kp. Finansų raštininknš 

252 Soutli St., Athol, Alass.
• ‘ 'r _" ■ '■■■'-■-. J

■ mt.carmep,pa.
Matant tt &. Arihur'b penkių aktų, 

dramų scenoje Jonb Siutinta vėratų 
lietuvių kaltam, norėtųsi W Amerikos 
statytų pas save. “Dešimta, metų smuk- 
vlsim lietuvių kolonijos minėtų v|tknM 
:W&** tarėju ta tari dldrifaitefo pusta*- 
klnio tari>e amerikonų, GI lietuviai y< 
M ttefesiii .gįriudkil’Miiėvftiėlo: Bachu- 

^tatatajail Jėigtt jau’itakjjtlfiėt a* 
plė <I|(kd|us Anjerlk0s talerius, Lnr llė- 
tūrių binukliitinkų yra proporcijomi- 

dalugtatf negu m-ėtlmtailėta, tttai- 
numaut imglidkąkyklų 'ValMijų, nęt 
lmugtt darosi l Vienas Shenndorta tat 
rf peft lumtrečio fifmtoVilūnų/itariė 
juodija tarnu tų Kėjtausijta. JAU*mW. i? 
mt imti“ jtamšrttmų^elptbtaffkHntaWė^ 
vytičs Ir bažnyčios Hkąl&Kė Mteiį|ph’' 
bčtiM Joni maitaėri«r .mt^jfl1 
ŽttrfLiriuvai dr pirko lųbut 
ta^ •■Mišria ltanų? Klėk gf^ėjau
Mt. ftirtnrils1atf 
yri? net $9,tM)0. ' šenndorte W^.2,000 
Šeiirtynų nepėliritaŲo $13,001^>> įht^1 
ajĮdinJib)ė0 .koioiiijok; jšįddį) pjėpfitktaJ?-|j 
'Dėvisi# |itatyhtanųvi ML bditaerto; tteb 
rittallšktr kuopa Apgalvojo’ statyti 
“Itešimta Metų StmtkiėjF* dramų, jfj 
imi tataitaoi'ėjė sakylfgtakšbbjn'hčirtdį 
lietuviui :. ^riogmų taigitaW feir d«( 
tai fl* khi' eini! Tavo tėvynė pavo
juj.* Dfėšriiris lenkas, tavo.fimžiųprie, 
šita; Vėldiriijiuyš ir apgavikas- nihidžta- 
Jtt tavo tėvų laukuš’lr liuju ifelibltų til
ta brolių, kraujų I <4Pta, tų Vtakę-ge
rai žinodamas, 'gailiesi desčtko-kllb dd- 
lerių, fairt ti kraujtigeri WH0FniW 
vynės aiigųJ Tu . priiĮ;ėrdWas^ Jį^ 

; mėnesį tanu ikf š$ do^rię įaįjįt ^įį- < 
Žtaai kad . tols pinigais ^sušelptų Lietų-, 
■viv šiaudieu piratinę ‘ri|iėtų? 'ui^f’t, i&# 
■tik ŽtriiknusKidi gąųjonįs, bętAr’ VĮsUj, 

: pnmišusiai Tautų Lygai frmictfzų:

tipiškai tų liumnj perstatė.
Jdsut sutelkus ylsiema. lošėjams Hn-. 

kantų gurbų, privalėtų visų talentuo- 
ta* darytes išreikšti, bet člpit primeta 
pusltenklutl įr ulmliml visiems lošė
jams jgt«rtta’wv,aUoT

Valio M-t. CarmePlo teatrališkai 
JdtopMtl •- -

■ . VCRCEHTER, MASS..

A,. K It K* Moterų šųj, ktmpu bu? 
vo surengusi vakarėli mnmlMlM d. Bu
co petatatyta duipnikųs veikaUltnt pu* 
tahiidi*HvhfttlntJ. Pirirti^dulū nroa*

J

š
• . z r - . . ... . -
tnplj0B*BV!bfttlhfJ. Pliirtit-dulU įirpg*' ' 
ranm;"W trijų vellaipų
komedija. Roles Išplik geį’luuslos lo* 

•fUgag Hbsr kiio|iob* Aafcrįt veikalim 
buvo ‘’Sieko. be' prie^stfds?* t ' ,

’ Neilgai lunkus'ir "klttifc vit^nrųg bu
vo Hiii‘engtaš!r-tų'<lloiiųvašftr|Gl ttd y# 

nžgjtvpniųĘ vilkaite. Prdgramfflls btt’ 
vo įpiiai pntkwf tik dwiieBt|iujnmrt, 
kati publikas mit^itf-bilva, PĮtminiifdn .

AftdbVo vietini kilbpąs. •, t, . ' 
Aę’Mfart impiųpUMI-PTn* 

Xtaų :ė<W4$ biiw
' ponios/ kokių, , dnr nebuvo ■

A \shoa. 
Plėį$įw rolę išpjkjl*. šluota is. Bar* 
b<nW‘jtelę 'ijfpįtdb, 4, Val^IenP r-gi M-

PjjųįiHtiulk vbĮkfthls /M’ hiivo "Pnm

j^W41eiUvAų

H J

ębnJtaį^kt'aL;. C,u ■ 
' l^btiulk vėlkftbls /M’. hiivo"Uttm 
gu« įtamigus.’' J .

• Aukos Ant’Ambulariso.... . • i ‘ t
7. <L kovo Moterų Sujungęs Š-ta kp. 

Igikė mėnesinį misfijĮnkimų. Kuomet 
pribuvo- delegatės, iš L. Ib Kryžiaus, tai 
įptanėšė, kad L, Jf> Kryjinim skyrius ’ i 
tafibanė, rinkti unitas Ir nupirkti Ambit* • * 
-tansų sųjielstlėmk Lietuvos/kayfelvinm# 
vež'fi, SusIrinktiHlos sųjungletės tuo- 

’jaus sudėjot abitas gana dideles.. •
,w 0.oo aukavojiattata ijfryhm*' 

^tačidenĄ,.
Matilda Černienė $2., *T. Vititklėfas. 

M0. . • * .
1*0 JfL'OOi.Ižnbėte'ltaČk^nč ir Šfftg, • 

DmmMiaiė, - J • >. '
Smulkių aukų $6M. $21,00;
Visi tie pinigai Inta iterduotl-L. ii; 

ko$tltefuL Mttaų/dv(telš0fc Vadų* • 
vas gerb, kum j« Jakbltta rp^ind mo
teris tatai AmeriĮtasĮįtMteičmis.‘ ■■Wų; 
VftWų‘ sušitaBP 19 mmCTų, kurios ta*^5^ 
r^? sta?riiį htvintfe. kftil gidėtų'»«« A* 
atari Sos- pilietėmis ir gajėtų- daly vAftti 
balsavime, člonata ; tlu-iU pažymėti. * 
kkd l)-tos kuopos vuaktiūiai Mėsai ge-

- * • -X
i ■ ’ ■ • '

KoregponH&Į^
1 v

5

įpntarllket. Stį plnlfeais, pite^lilbĮdik 
Amerikon aailnnubšo, LietWii 
apginkluoti he. ŠOjJcb; . &et\T 0.000. 
Prieš kurių tai jggų drėbetU* -lenkų 
lųishdskral, SiipiebrtL ir kių Liethy'bš 
bajorų Shršidrtv^JiuL Bet: grl^i^b 
•imte' drmnbs. Jos turinys šitoks’;

Stotkq pytąųiftė.l^ I^mgUT*
no, užsiraano lengvcsnlpš dnonpsį. Pety. 
;ka karkiamų, ■ neatsIžvelgiabL genį pm> 
■tarimų ta nedaryti'1 iŠ pųsSs' Vietinio 
klebono. 1 Po koHųr'^nnn’snmrkių mmi-. 
kirtimų su kJeb'Mi, ; Sis pųskųttųfy 
prakeikiu Jo darbų. Kaiteiamninkas. 
nepaiso Ir tyčiojasi. Iš pradžių jam 
labai sekasi. Pas jį sUsitelka — it 
koki šmėklos —.Vyšniauskų Stasys, 
šunadvokatis, vaito sūnūs Kazimieras 
Skirsna, Jo tgrnąs Pranas, h' buvęs 
malūnininkai ŪaUnuu Juozaš, pus ku
rį kadaisia dirbo lt pats Stotkų Simas. 
Bet agllunul susibankilttlJus, iš jo pa
veržė duonų' patsai Statkus;,- šiandien 
Statkaus galiūnas virsta, pragaru: 
keiksmai, kortavimal, muštynes, Itova,. 
su tverląnčiasla im globa klebono Mat-; 
vinįnkij draugijų, užmušimas 'Vlktu- ’ 
jt^į .gkUiokUb Galima rtūktera.-11' I^'- 

• ^a^o^ltfąfc^ialijo^p ^Statkus jaučiasi 
galingu, Kąf visi ^Amerikos ^UunC* 

boOT^ži^^fnarL valdyįi: btf^yčlatų 
kata ve ibenadoab. Pa,, Bet viskas kel- 
t’iasi pasaulyje, 
lajinė. Kleboną lįtnkeįkhųas^^y^ 
veikia. Statkaus su ims' Vincas,' buvęs 
lątati pavygdingas- j.-iubJJęditi^?prbd^ 

. dii gerti? ir vienų krtrfų1(ttužtnie pž- 
mųšd savo, tėvų, Uariutiasį'’ini$igi'jo 
dukteref Viktutei, įsirašo į bliiih^ftita- 
kus ir su jų. pogelba tampa vaitu. 

: Dramos tikslas parodyti šule ištyte
kinta grąžiusias gyvenimo inises.* Ir 
tas autoriui labai pūVykštm Alktutel1 
pakiMventlriia& dėl sttvo Bjžble*

GAilftita pačios. rupeųčM* ir keps
■ tėjinirtl, Statkaus pačios ir jo dukters 
šalinimais- nuo pragaro vietoSj jų huot

■ tattata noras mesti ičarSetiidkjiJ^^j';
: mų» keleivio ųintadta pavylždtagak n^ 
Raikymas, pas Statkų, taV?yls gėtte 
kiestėjlnmį šule «upUvhnb | ič?(ip išro
do; truntanls žodžiais kalbant. AW» 
punta dramos turinysl *', '1 '*

’■ PrisIŽiuitekim toa dramos perstatys 
mul Mt Carmelio scenoje..

Šimtams Statkus, ‘smuklininkas •*■• 

yiūrauskiafe Katriutė* Jų dįddS *4 3tį’ 
petruškfevičiute, Juozas Gailtafas, ^gir- ■ 
tųokita š. Petviiškevičltak ' Ktabtetm 
ju pati ' A.'Kotakiutė*. ;yiktta< įų 
duktė -4. v. Matukid&ute, iwčiu& 
kunigas —* p, 'Slavėnas, Wdak. GIta/ 
tantaš, kreivis , K« 
Kmc, Skii'snm vRlto sunūs —* M. Kata- 
levlttais. Prana« taikstai Hito kmftai- 
*7- M? Bernotą; Omi Brofetltė, tąvnnltė

VPDnglnlutP; St, Vate>tav*i<lu;tad’ : 
vdkutas'-^'S. Medelis* žemsnrglui 
A* GeguMhMv J, Kljiniskipt.

Kadubii veikalo tarinys vien 'tik ; 
iktaųilenirtio gyVenimo itataWftms, vi*' 
Ai loiejai-gan uataraUni tavo 

atliko. Nota Ir žiauriausiam k?-

rftf gyvuoja.

J*

; ROCKFOBD, ILL. .

7 f Naujiena, v
■ ' —■ ■ " - /r-

Pasitaikius progai— nėpvalel$kltež 
pųsinnudokita (iirtniHė, nėlitakltte. ryt- 
rtfenos, Puta m ftifba savo btalintaB 
Letataftt Auglįjųja rtriftf fcfay kltftruž- 
tašykite "DftrbtiJiftkų/’ Proga tęsis Iki 
baiiiųdžĮtt <20 (L Vėliau, nebus ir l>o tai 
(Utenai latakųnė orderi j nesiųskite. Po 
20 d. balandžio siųskItė. tiesiog “Darbi- 
inliikp’f; ųdm. . Kita už&ritay's, “Darbi- 

teta j W veriėA.'žteiblapį ar-. 
t^*ųž- $j. Jltaygų: visokių;'” Kas neilO- .• 
litįs ątta gana lalk-
Mštį į Llėtu-
yų ar w'l»75, Amerikoje
4^tbjią^rtir $Ą0tt: Siųskite reiM- 

nžsąkynitįs; įdėdami pinigus 
ar.čekl Buio ndresiu . ~ 

j <Aį^)MAW*^kaĄ, A®mtas, 
i £ ■ ■- Į'' jdliijoln 1
? . RoękfoM ul.

■'V * ■> . ■
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24,000 mokinių iš H00 mo- 
£ kyklų San Franebkoje sii* 
: tmipitm ^tj500;000. Vasario 
į d. 19&1 m.į tik vienoje h®* 
koje buvo sudėta $730^000 ir 
^OOjOOO vertes -taupumo 

‘ ženklelių pirkta. " .
,.. - .—i———

1>LĖŠ1KAI 
MŽNW(XL

Denver, C’o/o. —^Plėšikai 
buvo įsibriove į katalikų 

^bažnyčių ir pridarė Sįledies1 
Už $6*000. Tai buvo Įtariu 
jjrieškatalikiški fanatikai, 
nes ne irk vogė, bet ir gadi* 
įa&- J^gpove didįjį altorių/ I. o

'' ■, ' p’r ■

. MOKSLElVię BOMMI ;

Mass,, 'Maine ir N. H. S,'L.. K. K. 
A* Moksleivių Apskričio kuvažiuviinuė 
bus 3(i d/ kuvp 1921; psu\ švetainejĄ 
Laivi^nee, Mass. 3-čii) viii, jmi pietų.' 
Vakare buš lietidia.s kuopų uikiūUĮb, ; 
Pelnus bus skiriamas pripildyt jnoksl. 
■iMų. tm Mn.ios ku<v s»>. rBostonb; 
AVurresterto tv -La'tvrėūee maksleUiit, 
; rengiasi' su didele energiją kittl butų 
Jkuokerhttistos pasektnčs. ^vjsuo'meuę 
gilti reintl prakilijų darbų,JankydaiuM“ 
j inkarų* Visos kuopos siųskite nta* 
tovtlsi. tada rytunsn gyvuok stJM M*: 
myh?. visl i darbai z w.,:

'Viee-piruu.4.7xo»«i7iV.
V . niMįnfcjilil(> , >-’ > , i

min i- ■. r ui n, m Į»rniii.i..i riimmiĮiri ................................. ..

; . NASltUĄ. N. H.

z^ašinipint® gerb, riėijonul ktift/iv 
tt Danlunul. tapo atidaryti. Vakarini ai 
kursai 28 cVviĮsario ; LažnyŪnčJe sulejė, 
Mokinaiiia tekaltytl ir taSyti’ iteftivių 
kalboje. Kursų vetlejn. y tąV kutt tt 
P, Daniunas. Jam pri^elbstl O. Z. Bū- 
grtiliute. Pasirodo, ka<l' čia stumi to
ki kursai <hnvo J’eįjifitlingi. ne įgauti 
skaitlingai lankosi. Nors ueseintl čia 
klėbonanju geri), kuų, tt Į* Danfutfas, 
bet galima imškl^iaiigti. nes rtaųg ko 
niiveikf per tų trumpų laikų..

: . ■' ■ v, i’ta it prishlėjimitt iiždijtbtaja adkų•.•tė- 
'■yy»ė& vargšių Šelpimui. •* išrinkta ko- 
nurija iŠ kiekvienos dMcta po vienų su< 
(hirymul pieno. Pageidauta kųd wsl- 

t Jungus .su esama R, K. skyriaus XpL 
ta busitin^in ApdtatalM ^tatta, Kurių' 

įrengs vietinė S. L. R. K, A* kuopų.
P d, kata* vietinis. L. prekybos 

taftilotlnta pi V, BoiteUa buvo .suren
gęs tt tt Romanui prakalbas,- bęt pb- 
n’ah' tt 'Rontaims’ ntaribuvo, Žmonių 
įiitta prisirink? pitaėtliuta būvelta

11”tt kovo buvo LDS. 14 kUOpoA’sū- 
slrinklmns. Nailų* gana daug prisirin
ka itrip žymesnių ir mri)Wių ^nu ii* 

kun. A, Beta- JtčteyuM .reūinlta nutarta užmokėti 
; hiltaunitems; ift hvkiinų “buti>»,,fc.31tae 

Surirtnkimai lalkoiB kiekvienu me* Mlehimus tt nnugžvnrdžiui, P. ėmm«. 
tiesio pirmam pitaunllely 7:.:irt vai. va- lltitt ta sergančiamjį nariui A. Albinui 
kure Nek. ttu, tt W.)p«K iKtetntttal uimokėti*ikl ptanifti Liepus & bh .Su* 
prie itttita fc’fcfthteloldjAve.. Viri kta^tęlkta varge buvusiam-tt klĮtaniut 10= 

[dingai mtėkvlečlnmi Jitelti ta prisifft“ dol, , paįripok Surengti, pitaknlbo* 
ta 014 Mt Mahanojt. Ave.», \|yU prie ko« daribo ž tetą mangos* grričtaurigrkatp gniimn. Morengą

„ ——-Ątllhriįpy; Ciįyt ttų - ■ * ' ' ■-•■•■-- ' --
» l k .

f •'■■•.' • .'

r,

CHICAGO, IKI..
' ’ r-- x '.

- Bi'tgtluui i’ark. Liet. Durb. Sųj. ū'i, 
kp. valdybos adresai-: R. Andivlimias, 
pirm., 4l52Statttiirttalrt ■ Avė.,- ta,ttt& 
kinišku Pirm. png«. 40K. So, Dullfori 
nla avė./ .T, A. Ailckeltana^ npū raSt„? 
44ip Sff. ittcliniona sta A M. Baniu, 
riti, rase, >wMl B,
Naiiartonisf kuHiorįis; 4442 Sol BĮelb 
nuriti Sh; K štuSms, kas. rialu ,4(117 
HėrinUige av^, .A<Skitlčn, k#w gloh. 
,4418 So. lUr>hm<H»l Jfo, 1 .... .', : 
ka« (Iv: vjwl, 4-1(10 SoVttdi’CleltlAvė.

ALBANY, J?. T, ■■
. fe
' . 4 *

1 ‘.' ttta' mus lietuviai nenuilstančiai Ja r- 
buojast. Bet glrtiš tai utea^eJL W tai 
ųtūrii-ttolonija Jr laikraMčtųū^ jįealgata 
rinta - .. •■.-•’ ./K ■
\ Vasario 2S rt. pta įrita ttąnaa 
įč§kaus|ęiįs su ptakulb6tete dėl Vuike**' 
■Rų jejųiujs (JnUestiiigųjų Armėnų-^r* 
jok labtt’Faš. 0iw bftiri 'hatafrtaK bet- 
gi yt» žuritaš* neatstaaite ųųe aricavi* 
mo. prakalbose būva irirtatlgtaiisia, 

surtakom auM pų»?tin&Lt AtiKavo. 
sekančios NpntoĮ: . ■ J - ' 4 e 

MatitaNiš Navikas $3.<)0.
* Da ėM: mika^ aW W- —

vlta*. Antanas Burtvlilt^. . į
:. tt> Sl.lMta Mlltalto K MartittiM *
Jurgis .ttiriutata, MątauStta BAntulL 
hIus, Antanas lta)Uat|«W» ttttvua VI* 
Jutta, Stasys Auį&tartn'rtltta, ‘^iitJųta* 
MričurtritM-
” /IV aoe. t Kaw Jwdta, Dftritas 
ita. Ahtaiitts. SrtamUs Juokas siaurii* 
tapti.'*, itetriis MiirtlftkovlčlUs. .<

Sykiu kr smulktrinta nurinkta
’ -•

« 4 tt taiM.Člonykltalftl ltriuvlal talki) i 
vMoUnų wiritikimųrvpvutkSčiortriri 
Ą\\ Rariuvtaro tHėųų ta nutarč pustai! 
S. V? p&rittritiil ItardliiKUl taurom* 
nlttta ■/ .. . '- ' : .... \

k

C



v

linam.
................ *1.......... .................... ..

L. fif i

i n

-• a * «■ »
* , kelionei pev Mikai yra

pawMri& Maiiaatiems grįžti Lietuvon geriau- 
«bimant laivą AMSTER-
DAM, kurs iš New Yorko išplauks apie balau-

? džip..30 d. ir plauks,’į Rotterdam, Hplaudiįą.
į / Su tuojaivu vyli Lietuvon PRANAS G P- 

ZMiS, *‘EMinink#** redMMfa ir jis kelionėje 
Į grįšiantienB tuo laivujietirvianis patarnaus per- 
f. w?iU03ant įąer ^veMmūs šali^

> ■ ... ., ...-^ •■ ■ .Va.-,,. 

*

... ......................................................................................... .. lįuayuHHi
UAEKA: « 8ta ‘ M M M,

trrifiM ltfeiSū *’***'****• *'**-*♦ jipIVviviI

, ^ ■ - I • ■

jtintoMMit. MtaUdu uuUytiduM-gi *«.vii lwU 
rtattyje. TmleM nutartam#, ktul p#- 
nstapt »tndpMnltd neturi tilpti Tutvbi- 
nJske' Ir tani greitume talke Tmrlti- 
illnke' butų uPkiul iSdlMtyte H«M*|(efe> 
iferl«i. itary ir kitu tlarlilninku IAiiau- 

Hluirtjų ttarbgl.’*
Nutarta, kad kopijos m*t|incIj<M 

Irtlttj iMtKiyatuH ‘Tsku*’ redaktoriui ir 
X,pK> n-ntro plrmininkuL 

i U) Nutarta pirkti Lldt namu vtanns 
lmtin*.

Į 101 kpskrltfa jmgektaMifa. k**i LlUk 
[kniguM staugttJsl u(Av?:i skuta* W

I 
vaidytis afatMte ftmktatim j- V«it-|ifi»i:rn^iug'ta siį-nj ktatmim kmpfc

• | viatifa.
11 > Kilo kljiusumis testai ne vJ*x 

pfmmeKusette ^nfatfjoj ĮJOK.
'< | jirlkliUMi' prie N. A^ npeketįi<>. Šuva*

‘••-•-‘j

Laivato«i% iiicome tax ir - kito-
kiuistęikalais fee. šfia.Įfliojįtoa kmpMWį ■..

t

.<

1

- 4..-.^ ' * i. 1

. • •>•<>•■* j - ■tif -i''
‘ Pita.ExpelfettĮ’-.

’ yra nūu&jataSfj attik 
viršum -per 5d 
b'tveik: visose -pasitr-

1flfd ’^Fsfyfe^
“ įtettūiatiškų'
skausmų, newiUfg^‘‘ 
jos, apšlu'bittid'į 'nik-- 
Sterčjitna, . raumenų 

i riii-vatgpnimo ir grei* . 
: tani p a Š a Ii it i mu t 

ankstyvo peršalimo,., 
: šitas senas, ištikimas’. 
> Šeimynos, draugas 
‘ -suteikiat ųcapkaintini* 

ja'mą pagalbą. , 1.
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DYKAIRWMJIMlšINIin.
t pluWa, .kadangi DtKAi

“f%|UE tinsti gerų drukudtmnii, masinėm (Typpt- 
4, jbitėl' j, kurttatedita gražiai ir kišktau n?gubsm 

■’■■'. • Wunwav'i Ant t<^s mašinėlės gal 1: kiekviemta 
tpltangųl jteAi&Tltal Tapyti talskus te/dokumeri- 

| taSrlMud, pdrank1tlemp( ktn,ieiiegalLl?nrarta- 
k,.šyrt sti plunksna. Padaryta grąžtai,, tvirtai-ir 

■ptemėKAflita neužkerta? rašo aiškiai; įhirl vlsšū 
»■ litebhĮfc uumeriufe ir Taštišitas. ženklui Tų nm- 

.; (,^Inrik^jtnrĮėtų turėti kiekvieųas. ,n parslduoda- 
Į» ir luniugluu, mes, jų duodame ktekvle- 

• ■ . • ' moti DYKAT^ Itas pirks-musipTatarodėlį.

TiYS GRAŽUS LAIKRODĖLIS TIK $U75.
J'elgū.mdriteTdt^tl gtažų te tvirta taklKROpfitdT, 

prie d»xrl)b>melui šveUtadtaniata tai nelauk,, ir patašyk 
tuojaus j|,- Tųsdalkrod&ta yru* taip vadinamas seno^ta^ 
gulies syijftaUpsr “Ijį^įkopO, Pfitėntfiti? Jųtris yra ^luomus 
gerinusiidlą i'imb Laikrodėlis yta vidutinio; djdumdy ta- 
bat tvirtų, thkVlhtntamo fri failtabuferi>W tnlnutasv tiitl 

■ gražius tvtethu kiršus, ten gražiu-ctferblatft te gali lai- 
k kytr daug matiu Niekur negauste’*getesnto laikrodėlio 

prie, darbo. Laikrodėlis yra vertai $IWt mes tlk'pdr 
tiūiiftpų laikų dėl supažindinimu publikos pardUbSlUte 

|| pd iMLi, te priedų kiekvienam duosime DYKAI rašotau 
/Imftšfriėle,*.mgu norite turėti tų vertingų lalktadėif te 
(Į mašinėlę, dmt ilgai.neimta, tik ptadų%k --“c. vfditarint tte- 

ha stampotata rankpinlglį. o likusius *'(tr a užmokėsi 
paimdami taiferbdėlį ir- taašluukęį, Ila&yklt tunjątta Ir 
udtastmkit: ,'u'v.'. y,-’

PRACTICAL Si LES. COMPAN1T : ■ 
1219 Nortfe Irving Ava. Ūept 70, Clįicago,'Ufiiiou,

Skilvi® Nedatekl
•♦ Pį-J-'A. -.-' . - ,

Uis, Prastas
lc m>• L‘<f<

t

TT“

4 ,

/

, >

"t

*

Kiekvienas aptie- 
Jį&ttaa; odn. ;

,T’i^BXpęlIetįf,r Ta- /: 
c jaus, visviena pef st- ; 

.tiięririfeiitę, < ar ., gau^/ 

. Mate tikrąjį fetiilnka- : 
ra gaiz&Uręit  kliu, i h

JoHų kitųne^riiin- ■ 
Kfė, laipa Ir,; 
neteiktai ‘ sufabri- į 
kuotų. 
v tl ’

F.AD.R!CHTai*€O. 
» iŠStitSK,

BrMkl/n, N«x York
•■. • j»r, .

i

i

5

!

j.

I

.t <

»<>x 7,

pASIHODČ KUO

Kerniau įdedame žum, 
Sandaros pirmininku, laišką 
be jokio rašybos taisymo. 
Žnris yra neva augŠto moks
lo vyras* infcinierta, veikt* 
jas, <» pasirodo besąs Don 
Kiehotulm Nekalbant jau 
apie rašybą ir kvailą naivą 
užsimojimą prieš “Darb/’ 
koįVNpondentą, bets tame 
laiške Žuris ne nąažesnui 
“stebuklų’’ įkrovė negu už- 
pidtasm korespondentas. Žu
vis rašo: “aptuiejdu ex> 
^mplioriu darbininko/ B 
16-tos d vašario š.

Gi “Darbininkas” toje 
dienoje neišėjo. Toliau ra- 
Ša: ^'-Guvęs 'TTokalbosę*. 
primeta man buk aš 16-ta d., 
vasario kalbėjus Philadel- 
phijojfe’* •’ '■ > \ ,..

Žurisj racionališkas žmo- 
rgw,re-t&įšr į vadovavimąsi 
protu, tvirtina, kad jis hm 

apšmeižtas meBejumapia 
^Daįblninko^mumetyja jįr 
loa dienos *nmfeeryjė> kurioj 
■jis: pagal koresponden
tą kaW PiMdįiBjrį.,! 1*^
" “Darb. r namo> num* 

tikras racionaHško žurio pa* 
deįas* " .' (/ ’ I
į'. Tdi-gi inžinierius paleidorl 

kadll

Kam nusllwwi*> pahrikunhtms ver- 
Kauti, pirkit tennaa, o nematysit be* 
darbių. Tamstų gyvenimas Ims užtiki 
rintes ant vlKtidos. Amerikos pinigai 
auksintai už viso pasaulio tai-gi ir 
Žemį brangsta ir bus brangi, žinoma, 
daugeli* nori pirkt tetmak, Ui nežino 
knr pirkt. Pirkti naujoj lietuvių Mi- 
cbtgauo kolonijoj, ne* Wa tikra Lie
tuva. Galiniu gyvent pus mm viwt ne* 
vnrtojnnt svetinio# kullios. Mes turint 
lietuviainiM turgus, dnntejortoN, pnrupl- 
Jasį. mitingus linini**, Buklus, pikniku* 
1< tt,~ Taigi Ainufikėje lietuviams teK 
merlnms kitas įbaktets vietos nosirtnidn 
•kur butij mtftan, taip linkimui gyven
ti. Muši) tarpe yru gmm tertlugų tat- 
meritj. Mes turim sųvo tarpe visokiu 
MetmUlrbystm mašinerijų: lažini), mu
itini) Ir tt 1‘rfalėjusrelknlnl, nereikta 
kreipita prie svetimtaučių; * Pirkit far-

t<-« šveiiio. AdUno TaafljpBMr 
IHitnrn kurios termos įerM > 
blogos. I )ruugjxtH šv, ĄuUiųi | 

at kaip pardavinėja temas.: 
rte pirko, visi džiaugiasi Ir i 
yru purinta draugjmtaę. 
saugotis agentų kurie Ateina' f 
ir vndjftte važiuot ant termų b 
liukso iHiiinuH. Nuo tokių InjŲrtaJ 
.laimę I nhihj|, snugokHės. Mes 
nariui ikiuum su tamstums ww 
ir po tam nesakykit kad MMCRVd 
hw aut $l,wo ar dnugtaut o t 
sitlkimų butui uonni&iL Mes 
esam pirkę termas peri agentu* 
darbui Jau gt’rįtl žinom. Ne 
piutmtų 
udrten: •

8-TO S A1UXIM0

N, A. Al*lcr. H-hKk aavHŽIavb 
•ti*-* jvyltis ymwrt» 2T *T. į®21 Lietuvių 

Ntiėfe, PrteYlrtefN* Mt, 
Wervwtf«\ Mum.
t Huvaitaviatg mktlNta 2-rą vul. i»t 
pirtį) ripitarlėh idtmtninĮtaK V. Ji. Ku- 
<Ui-ku. Jlnhlij atkalbėjo vlelbifa kie- 
fauuiH kuli. Jr J, Juknltfa Ir telkėtrt >»- 
Mtkycl jitujglaę prakalta*, liitaRiatiMte 
auvalfaviiunl jĮertauUų jąoųdcinta. V** 
ti Maltam# rtrinktu Htuylnti dio-Ių, tauta iii-kių knygų* ir

tai*. ■< - 
i taku tatatatųt priėmimu*. Dtta<g* | 
Įtto< prlHluntė Htaanaos kuopos:
• fanu kp, >>. Bwti4' Maita, _____ _ „ -
tataiiutatė, K taifa»m»kuitė, P, VmUiftVflsiejl Ūolmtal rimtai apkalbėję 
i-nkulfa,' V, Valatka, P, Milius, A* Zml^ khtoslmi) ir vlenbalshii nutartu kad 
lėtliM**, «L Nomklį Ir K iteryllK [apsktiivo kilojam ypitflMtal kreiptai

2-m ky. Mmitelio, Mass/-* l», .itrMptta ttj LDS. kp. femtan dti įmprlklaite 
kiurti E. feofemhttė te MrAbrairiii^ Uy.pHę N. A> Lp& a^kr. t Ap^triėlt) 
fe««»:. .■'..?■* . - . IriišL paskirs,y kur imkite ktaipn turi
. ;y Noi'tefa«L ’3iw A. H. isfl* Lhjstl mv$ iftžtova, tajpAad tat sėkati’, 
valiutiska^ v/ & Kwdteka'"te X .lAfid mėtinio npskrlėta fežlftvima jau' 
NavtekM prl£itfėW ptta N. Ą Mpitait/vMtaapIė-

T»t» Įti», 5Vor«steti MtiĮtate — <K Vait/hmkės kuopos. , >
km A, Visminas, P.MIgatakiwr L typ . imu LDt*. CRrtso te N. žV L, 
čysv p. Lėkeckas, V. S. npškitalo IMiuthkas M* Almp
kaiiskas, JA Mantais, JL šdlukiu plnskiis prikeltas j garbės rutehis.

įbtu kp. Ciiinbrtdge, ihnw. — V. W,| Koptaiju. gegnžInėMšvaŽhi.
kate V. Jakas. .,. ■ . Įvimo: V. Jteka, fe-JIiiŽknteM M.
- Mta M UmisoiL Afass.Jk M^įknuskaitė. x A, Krtehitg, & jutais/ 
kgįlri-• :< tarSi X tedaK Wnkus,

faTkp, Kastiniu N* M, — J5. BaiiMIsaiĮ^ v. Vidūtka; V, jftkn»f afc AAfte> 
tO-M:Jtp. . Lu^r^jėet M&takris/V. -L Kudirka. Komisijas

Krfvtttlė. *T * ‘ , * _ . ; -v ; kteinklinri sušauks iRo^tone $.}&&< 'ža--
‘ fct / >-r. i. ■
sikiT— P. ydĄtkuJis. D. Jhišknltfaįir^A- Į, 7 gekantis apskričio s0wžiteviiri«s tais: 
ytemltas- - # t t-. *f i liriikontaš Lntvręnee, Mass, r 

; Svečiams lefatri WyVridti:.«ri .put«4 Tšj-eifc&tū -ptidėka gerlk kWmū kuiV 
jTlnmu balsu,; t v. ’ *. /.-t K J. Likalelnt už šuteltamū šftlėk: ’'

,T" kp. LDS.’ pWiatek«te
būlūittt iteirmttiš^ - ; 1 * įūžkvfeėia suVažktvlmi)^rikatlenėn, ku-
. Seka hdštaj staiityma^ i Brisveiktnfa L^ ^įrengė viefclns 7 feriopm ' W?ė 
pid laiškus ir.M<W “DM” nn«io kairias prlmfas gausiu delnu plojimu, ; 
dltin iteisluntė 7-ta kp, iVdivefrtėr,.Sfeis&i, ^ukitlbSta malda :u« mteushLDS,. w. 
Laiškas priimtas. ©ffisltt:mPlojimu Lį a> a-<Zigmij KlapriUifa^. 
te tjoL perduota škirfiunan fondam į Rrioit uždarant siivaMftvimo sęslteVffinl%in *^iyn)oyy iv Hfife*, 
Antru Kištai su linkėJImuLsjprfaluntė g^.p. fcuu, X J. Jakaitis pasakė iubat,jArtAJI 
A. t. R. 'K.- Kederarljos te skydus IS pamoklimučlii. te pritaikinru DetlK
;Atentelo1,.Mašs. Tulpo-gl. kvtesdtanasĮvilmtt prakalbu. W.tai; žmvtiM^ptejF[0■ fr Vlšal JO ^Maaral f 
;tetwteiio’s išklimėsnaditidarymijt <WJft delnu plojimu. L įsfn? 4a U f Stena«
jo parko ant 4X liepūs š..im - Lai5W.| ifalda atkalbėjo kun. L te Jakaitis, . T ? .
pHmtea su paslžtfdėjlmu dalyvauti■ įvažiavimu uždarė’apktaižio.plm V [ _.ri- x“-_7.51
notose iškilmėse. . / .T. Kudteka 0;dd vai. vatatep. - : Į 7_wi .

Tolimy gerb, LDK Cpntro; plrtri: M,.| . , . , L I MW«,w.
AbraėiuĄkas svelklnutatteužiavimu nuo Į .; ,]&8&QS-.SĮfeviSr-' - į
.LD^Į, et»ntro valdybos, ' |X™ac..1{ ' . ’ ’ L

’ - Tolimus, sekti apskričio vuldybošjm- FIALlGOM-į——-,' ■ ’.—■ f £ 
portai.' Ptem. v;>.L. Kudirkos te viee-fcBriT9; kasioje ................. .?4o3i43| 
pirm, 3L Žukauskaitės raportel vietai.^0 suvažiavimo pelnas ...». >«oQG.Oftj 
balsiai priimti. ' Raportai apskb. rfištiL - ^telteėa i apskritai
AU. Navtefej 'te Iždininko jil. Abračtn- p,kp. DQwrencp: Mass. už 1920 m, 2;»01 
sko prlmti, raportai talkos globėjtj.'teį1 už/1920 m. ...|
Kfivlutės it 55.- Žukauskaitės ^rvv'op<lj Mass. už 1921- m.
Mat primtaš/ 'Savo vapoirt’ri ‘pHšiuntėMaso, už 1921 pi. . 65e. j 
pereitų meti) Išvažiavimo kontaijos na- f / ' ’ ■ s
rys .L Glineekis. RaporUa vienbalsiai į .4 -Viso inėjo: ..^963A3
priimtas ’te nutarta' apmokėt^drakgop^MDOS ė - - T .

?T- Gllnęcko Išlaidos ?S;»L kurias' J03,00,]
darė-pereitu metų išvaŽtaVirnuose. . . , 4
,,Setai, jnešiumi bei nutarimai: ,kapskv, išvažiavimoJLL601
,vT).Nutarta'priausti 200 dol. IŠ aprid^ , . ...
taidlo iždą LTetUVoš lKrlkŽeionitl De^Kelioriescj lėšos JipSkft pirm;: | ap- 
mokytu Partijai.- f skrieta suvažiavimą' ... /v...' ..........,. .

* - _ ■ ■ - ■ j Kelionės lėšOš mšf, 4 apski’; su- f to vadovavimas^ Lul negailu su Jo j
2) įnešima^ i-mos te S-tos kuopų, I yažiavimd

kad teitų rengta# apskričio iŠVažiavi- ĮRašt. tirstrimpes >;>. 
mas-gegužin^. te kad pelnas butu sfei-[ 
viateas-“Darbininkui.” Vienbalsiai nu-į 
tarta Išvažiavimas rengti,. o itkusis [buvo 
nuo išvažiavimo pelnas Pus apkalbėta Ilgėjo 
sekančiame apštaliUo srivažląvliiie. I - - 

j 3) 1-mos Jtp. Įnešimas kad N., A, L; t 
ųD\ fe. apstav tatapos rengtų ^audari j
Savaites kata rm&iesyje. . Sutaižtavu- V 
šieji delegatei, išreiškė 
kad. jš^iltučloš kuopos stengtasi: sn-j .' 
rengti spaudos ;,-.>.-■

J -
. A. JLD& ^apšJteteta kuopų-.-k^l

Turte Tiri.h»> ftnIsln.ii.lrt, satvnŠ*ft'V.t-l foh\aiiG \uftt 7' .< Į lt

- . InBTTms Notaras

J.I.MIUIAUSUS
Parduodu talvakortea ant ge- 

statiniu WJti J Bremenu Ham* 
Rdtterdamta ta ttapojij1. 

! Mass,

H New Yorko tiesiog į 

i4iw Kiiaii-i 
Kovo 15,1921.

T»«k>mat Prilūtatat / z 
; Kambarių Ir Yrėčtas Klesps 

Line agentu* . 
/ -Krelpkltfe prie vietinio įPrencb - 

..... ; |ri:Į<-r~.ra^y.r\-taWteiii^^

intermae)jų, krnlpkittta
•k * (. 

;JK, DADNOM, ;
Cifater,

j... 'Vir'v^M
į ........

R. M.
,. ■ ■ r I - . •
_■ BURO P A .
Km dvi
tmWYORK.HAMHBU

S ti a i: o 
OherbourgirS 

ORBITA .. Gegužio 
0R0PES4 >• Birželi 

' ORDTOA ., Birželio IS 
1-ns, 2-os U- 3-los klejMl WM ' 

Tremtos MesilS-BMiižleitISl-piąii 
.* n;- , W#Į>1IUI** -' 

' ' THE R0YAL MAIL 
■totat-MOKEtroa, 

W. &:1!W.
: ' Stcamslitp £ Tourlst Ągoncy, j 
1,0 coNGREss sfeM-sasrar, mm 

Arba* pria JateaA'drdte aye?0<

' ’ s-

; t

1 v

-«•*' * ■■it j, iii.mi

MMMMl

AMERICAN LINE
■ HE8U8KEI.U8 a 

K1»W VOBKOĮHAMBVRaĄ * 
BarankkHViia fceUonš dei En«ę ir Lietuvi!} 

.. -Stanį tateaMte auMitM#.-žnta-taute 
BOT^AKHDA (liaujas) Kovo-31 J

.AfOteŪBĮA .. ... ..Balain&id 14; 1

»imondmi&. i., KS.I1 „
i Ks«»š;iaa. ’ • 11 TteHaH*saKew sotk-jlapnoję- ...............,..,$#1.883

‘T)flrMnink«s?’ /, !■ Tft8i& febas Ma# Yoife | Etafciintis \M ;, . . < , , * /i T^0@|
.2Ca\]Ąfoa<ĮwWr u -..' ;• / žStadadeBj Wtf W?atakaą 4 |

—-Hib/nJstpPi. Mfts&------ --------- ■_  M Tre^i0g Mėsos keliėviai ar)rūwn>»ni Aatntį Bu valgią dM
6lSX ataf atgal, .apturiu I

Į .saaimBiioiia "X>wwMnta>,’' tf Mws, I .-.•»*««* l.,Kon»«ai»j9s IHiSf ?4 Štate8t., Soatoiį taM.. 
, u? Viisario^. ta-t kultam yra tilpus i■ ž- . i *; , Alba pas! rietinMs■ agentttfc-. \.

4J5 Į korespondencija‘iŠRlctimond, /l__, ........ /, _* > 1
. fadelphld; Pu., rašyta tūlo 

šio Pruknltw8e?’ (ir nieko riežiaata j: ■ 
pereitų metų I^yažtavJmd-koftilšIIos na-Į- - .’ | ČtaT koTespondentelio. ’ I '
rvs .L Gllnoekis. Raportas vienbalsiai Viso inėjo. ............WA3 Į Na Jaugi ar galynms daigtas žmo-[.
priimtas ta nutarta' apmokėt .draw4.IŠE^0S^ ' * r / J. «»’ W dvejose vietose tuomput t ■
,L Gilnecko Išlaidas ?m kurias pa-fWr,Lietam , 205.0teį imkt Kad imčiau tikintys Uvalitasį, 
riars pereitų metų išvuWthnui>Ke/ Ktapatauskui už padarytas Cfa į teSJegiSkus išvadžtojlmita, tat be a-f -

Seka Įnešimai bei nutarimai : ,(-• laidas falj^ apskA išvažiavimo 14,60 į hejp.mažuni giile|fau išnaikinti jų-Į .-*/
WatM pĮmtųsti 200 <tal/IŠ ap^PosktaU “ParbinitiM’ Akofoms sų ‘‘Bnnmlo'VtaWpse/ /taglškųį ,

1 • i Į būdų protavln|o(,‘bet kuomet aš. esu -r
I skrtifo mivažiavimų .\v3i46Į^MiciotaJlSktaŽinognintaiikių^fproM <

■l R'«17nnfrUr ICSOrt .••rtKf. »f nn«kr. Sli-1 F trt. vnrTnvnvimneL hnl lioonllii «n io l' 
.... ■', • /-. -. - A /31461 melais Ir šmeižtais sutikti. “Buvęs Į

.23 į‘ prakalbose’^ primeta man buk, aš Į- ' • 
.-t,- »■.•■'■ ...^-|. 16tų-■d.,vasnl‘lo * kalbejiis Phlld-1 .

.$322;01f ; delptajbje,“garbineš’’ ttiTu's ImiU’L 
.^..0611.73 ' Į įnergris, — o Dievuliau ma-J.

.022X11:' 1/ nol •— dar ir musij. užmirštų: - Gali-
■ | rį ir kart •$&, kaipo - Amerikos Llę- j •

. .. _ . .' I , tuylų Tautines Sandaros PirmininM ==
Btam. K. r/‘ kaš, bfiistat jpasiejges ? ir ’Rorodesi

' Rašt. A. A SįritakftSi | (man nežinoma) špygų. . f
: . ' i : T aš-per tųjųtkų buvatt |
c'. •• ■ .'*7 - •" I Neiy ir pėp tisų Tmmrlo md-f

............   ...... . ■' v.,.~ - - *-*■*-■. .. .,■ . - Į * tame7’ kurU kt^esi’Atauomenė.|tllte Į 
įtas.bei yi^^^.^engp^iž p^lMm <ar « 
:ttoi^ yięim: paųių ų^i.,W........................................................................................................................................................... -,R^ t
pas, Išseku,mitalų W W actams} Dmmlfafc mųd tĮ
•W .. A < J . .* ■• J.W. • * • J <
,.«) ži'taosi.iij^tos pmęeid^ulamtfiifi..' ■ ,.;. ; mtfatej^teirtpO.'^amdartgšiųrmtatukų,j. kad.kiefatapas. l£>& nųryk^reta wįGurta “itatb?* Redakcija t .? j / taidęngeėi itiMpti vjsmu®w^ būk /

‘sipirkCt noi-sfpu vienų LDSi'tam^ Tafp4 ąž gyYepdūmšs DfetuvoĮė’ peyšWiU1’pfrmfoinias yra-J 
gi te -LDS. kuopos, kimias A* gįi nu Darba W.iWerM| žmogus, tauta gailį
pasipirk^ kad.pasipirktų^ -4taMtatų Kmfee ir.tadarpužyMtūį. butMve^
; 6-) 8-tas ir 65-tos kp. iteį^mas, j rašų Tomistų išleistų knygų. Jfta<te- r ak-pri^ tgi jataostuoju ir jo “logika |’ + 
apskritis Sutengfų ant me^ų ndrs drMm«m nėtūrtiw W*M no^ytamšl Mwdis|tf’ .grynų jauWlškų mė« Į 
tas prakalbas, kiekvienoje Wui>įe.}«»tp«žtūti ^tatftata Kųf ta ^teštaf pareikataujut
rtaty vandasi LD& kp. = WWri^ ta»d taj^ram J tao otšaukbj jo L.
nutarta atsišaukusioms■-LBlfc Wp^ljiwitr simuitfclu^ptfa pas.Ta#^as,T "l^e^ontfetiėdtr Kitaip, bumu' 
ifttie ępsta’icta vmitkvhos rellmle' WW*|Jmdi «plldyt»mH mano prašymų., Prl-| tenW panautaft-kitų’ būdų apsau-j 
m bus parūpinta kftibėtotat;^ wMt#dęril*te nprž katatatas ta i»žy.a£tųį gdjtam ta apgynimo A. K T; ^nda- F 
kflikta ikišioi apstaitys dame. ^ kmo-|>mygūt \ X *'T m te mano garbes, ■ ’ ,■ l
pa negalį padengti kdlbPtnta i Damdnta>\ dotanšta <datWsc J u* skpa&mfaL ‘ '
.įstatau, tatItaW K Sjmtttaf , ,• *

/‘šus,/ ' ... \ ■'j: ‘«DįQWital«>.” '■^•■< -
į Ti :t-čios ir 8-toR kp. pageidftUfamn, | 
kad orgapė “D-ke’Milptų itatiidjfti dir- Į 
biniuktaki? bei tikėjimiškų ktiūfpi^fmį 
kn<tangi okgane ‘’Darbltank£\taMmaJ 
vUrarbtaųbta vtetas ^ūlp tat ptegaj 
tapį bpgai-šnimak Tat npNkrfeim kieta- k 
gatta pageidaujoj kad britų ž^ttaniks j 
prgape “D-ke* ’vieims ekstra lapas, ku- į 
ris savyje /talptatų ^pgūrsliJhttūs, -į 

sravia fejk pagėidųnjttHmiri ,otga»kį 
teD-lpĄ W toltaus rfeburį' t<b t 
kičais rašejams urbū rnšhįftte, kiiHeins | 
daugiau, rupi kapitalistų * jmtatkymHs; į 
negu darbininkų skurdas.; Prie' šio į* I 
įiPštnm tapo |šueštit*nekttiiM **Mįw»1* į NetĮ^JImo PrlėžHatyH. 
jin, įstatymui kurtos; išrinktas, • kX‘K ‘ .
kum J. J. Joknitta Re^rilMi^ pfelhm Taipgi1 užtapta man talkraštr

' ‘ ‘ dPDn^btainkų“ arba prisiųtekita noria m--

* '
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■

t
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O o .A A A"f'fV.AO;A”rii’OtW1»&m A IrL. c O M P AN Y 1 n '
, Clenernllnt Agentai CBSTHALEJ IK BITISfir.- KtrtlOPOJ. ' f

NORTH GERMAN LLOYD
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Ii KĘW..YąEKO,.tepermainymo laivų,TIESIAI į

PllIUį (IiMIlUJIlčiy)PER;MIMį
- LAIVO I LAIVĄ

-& 8E AWIGOME ispMulakKova 19 ir (Mg. 7 U-
& S,SW<^BAMM.išpUukia .. . .4,.. . M. 6irCfeg.21 S
AtalBMtkte į Panaitėj 9^8™^ St, Foyt H«f

• , ^arbre ptis,vteąnrngentg^ ,, ii ^L.li
-

'* > >

h

7—- ■.-- - - ■ ...... .

POUSHMHICJN NAVIG1TIIJK W.l
206 BROADWAY, ,, '. ' M. ¥1
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jyt* priežat|si devynės iš 'dęšimtieš musij ligų, kėntSjima ir 
vargo. Daugumas Šių priėžaŠčių.gali būti prašalinta vartojant 
puikias gyduoles Nuga-Tone fetiris padarų tirštą ir raudoną 
kraujĄv stiprius nefyus ir tyifcttiš vyrus1 ir ntųteris* * \ ;

Silpni Nervai ‘ * Skjstas Vandeninis Kraujas, 
——’v reHkia j|ipnn, p*niuru»u, Prasta Cirkulaciiaj

I. titaririiia^ Si*, .L 't
r temą. Kiekvienas organas Nujja-Tone turį dąjfc 

, it veikimas kurio priguli ’ ««i*-
nuo nąrvų stiprumo Jtyvė- ‘ ««fa gyduoli žinoma 
Uyifte Ū Veikime, Nervu dėl. įiM» tHt» 

. tftetarntei t m ’pMnatirift. W* toW)K Nčt» _ 
tarehžtaa kuri fcontrikj ĄM** tata«e«*nte dęl 
Kuoja musų sveiksti, Hblyikusių, silpnų, 

: mirsu veikim«=nuuū litiK- = nąncmlikų žmonių su 
smumą it musu laimę, skystu, vandeniniu J 
Vjral ir moterj< ?li sruL kratiju. Jfsf taipetl/ 

■■ rūsiais fafatabh- silpnais , sutaiso veikimą širdies 
nervai* yra licūHL net- kuri sutvarkoclrkuita- 
vingi. baugštus, nelink. ei ją ir priduoda žitbį, >
nkantįs sutikti gyvenimo gaivinanti kraują į.

4* <, '

\
■ >

"t *
tj' •-*.

■ .1 f .-k-

f: r t
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I. 
f Išplauks KOVOMS iš NE W YORKQ tiesiai j DANCIGU
•' IMžtarPjiraa^ icjiogeriauštas* ..PmnklM vtattęt t į

IJwžtat‘ai 3-čIoJ Mesut itanti upi'upintt

7 / . i su datefii '$*oe feaiM tafesifa , •■. •

B D IHnUADn Ptl. generam pasažierini t BitflunAnų & UIJij29broai)wax newyo^ 
aįyi pils pORSžlĘMrS^Į & SI\V tk, 1^21 MifaąuRee AV0.t ehlcaga.

f.

* 4 
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auiGiGoi^ni^iEisi&tuvi&HtilHGiGiElaablcita
LIETUVIAI KRimiW PRIE SAVpf I

t 1

V f

♦1

, A!

ti* Mm

imt n*«lriwninm t^afetatai m neprastai rifams
greita? praiiHlnattif virtojanC iln«, geras lyglKatą,*p*ką ir gyvuma. , NŲga-Tette 
girdųoisa Jtia/suttikiat gelį parstau<taą1<|ektiwlė tetoje aįittakotakdt

j. +,. .. te itaElu:Wta lr atatancūo**
'UtiHittitt PRISIŲSKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN™---1
Mkttatial Labohjtoryi, L. 7O3, S37 8. Ptedrorn $to Chte«gcn :

i • ; v/ i-1.1

,<lU4<10ini 'rani8to»r--Ra»lt ikia (<tata į|,ąal»1«t-ė**»*******^,M»

bonke Nuga-Tone,

Vairia*..-.^
'■ ---------- ’—  ; :■ - - -   ? ■■ .jį   -a^, - ■

Oattair No.arbaR.F. D
r ■„ ■ - ? . ■*_ ■' . .
> ■ , J A r •■ u

, »mų* ir nfr* tinkanti: .„ .. _......, , .
■fridwinJtWs. > Ą ' . '1 kiekvienaoraanąir raumenį visame fcUnfa
Nura-T«n«yrapuikiaus}atyduotžpa*auly|e “ -■ -
silpnoms ir nervinaoms sistemoms,. Jis

,. turlMvyjedaiig Phoiphorakurissu būdavo ja 
stiprius nuolatinius nervus,,<erą sveikatą,

■ M114..U. l« nnL.mĄ^pMUjirt,^ .-. ; » ......... .

‘ “ *’’• -' *' f I 1 I , <■ 1ix JlJ-A1 _•# •'ri* . •-

mž k4 prhlyMklt itampuk o
\ -J ■ Į; ! \' - ', • * -

--4*— >•...**<•**'**•••* * .-Į*tv o t-^>*r*^*a-*«*»****-*-*■-**W*. '

•' :.. ■> 1 ‘ 4 ■ \ - ' * .-

SįildiltUftklij Rhtidd.
. ' /ėžimtlų im&tnM,1 .

* .' -a Uteno# -|triit.Bl|Kr
'te.-

. ŠfciiViU Nedatekliai 
sgjį&te ir^ 

tmaSiKated vidų- *i 
rfao« Ir žarnų- 
d*e, raugėjimas, 

, rurftumas, Tie- 
prilninuskvapas ,- 

dtginim**, skil
vio Ilgui it Tutirta-

■ *

f

ja. teustiitymiii kurios t»ita išrinktas, J • kj\K,

X
V

,ą

► e** ' , --.- '£ • * *

I

Nuga-Tone veikia arit kepenų iv iSmatę-, 
padarydamas vMurjus reguliariais, tuoml 
prafaltndąinas užkietėjimą. -

•; ?-• Gvarūntuvimas
Nuga-Tone- kainuoja St.OO už bonką kurtes 
užtenka visam mėnesiui, arba ė (leiioli) 
hotikos t»ž SltOiL VartoRIt Nuga-Tone pit 
20 dienų, jeigu rtebtiirtt užganfdinti pateite 

; > mžnils sagražinkit likūslą ten kur plrkotę;
j ilsų pinigai' bus tuoj atmoklti, Jtįlfc 
neturėsit turt vltttio Cento nuostolių. Mm 

JI Imame visą atsakomybę. Siųskit jūsų

‘*DįQ*btelnl«>.’' / ' •< <1 Amerikon įLletnvių Ttetittnėd; Sandu- j
2. .SactatIatfci,J«tš Jte„ kS■ taw ateteą-j spfamininMfa,4 ’

vhtetajs. , ■, ■ ■ A. i- ■ .. ■ .» .- -... ■.-..« ,«
te DartenifttaiL viėnykimfett Ka& telj N/ Y*

yra soeljalfaman? ~ 1 ‘ c ,— >* .
4, Ivataiteų JdiižnyęteIž PeuįūKūdUi‘ -[77^^,

man. DnrnšAjten. kūt<r ao «. tmxla.n po.pa“
• kafc. •'■' , ' \ - 'A’

u, Apie religlteįS-prmW te Jos refa-
■_ kateteutaų- - fetpušė. tam, & ŽIM- 
nnvUČUK . .

JkfenMnkitnė wljafež»w
L Lietevtet katalikai ir kItoH- Btt^>

- ves, Wtt«& VonIK - - ■

% vleri^ritaiaD , . . .. ............ . B„
“LDS. 4 Nnujosjos. AugllM apskričio Lų pe^tadiytų, 

šuvažteviunte*vos. Mt <L iMt -Į &u pagarba,
tėy, MiwZnttettdn, kad ųrgiite' “Drita r 
bUiinke” vos, 8 rf. 1021 tllj^JtrteH- f 
nfa antgulvlit Kcteltetait te;.Kftfrital|*teL 
kurtame ItooketeUėHs iri Difeylr kiti Į. 
kurie pet išimt (lojimą darbtataJm »t»l- jJ .A - A «r

ifiUidti, iVist ąftritettl WM W j 
Jlta ;iiiriWbi.' dykai Į
katataSauij. •

. ■ n. ■ \ ■ ■ '

■ ,‘ uAMWNCE, MAS& :
'•pita. pfatainlnM, Vto« kuopoo fušl 

.rinkWng\bw po .miHimtų .imžu^tlnihi 
ptadęą»fd imt so < tova, 

Prafcnn ^faų nusirinkti.
-> /rototL

• ‘ > ų*
/T-1-.-' :,-** -.i ' ’v

itaMi**. ii
/ h
UikrWl

-jf.RlXi^«VnSvL^HAyikĮ..I>PP-.
i BABTAI IMMIGRANT SRRVIOK

J Ki\piTALIŽAOMA|lQ0,000.,
/ Mes panluodarao Mvawte8 «nt VamlenMij Ltnthi J tiri 

soMW ttols: ne tik U TOKO, it ŪOST0M. Mtdr
Mtiy MerW l»rt& . , x

Išmalnotn ta plunęteta pinigus I VISAS DALIS/PASA.ULTO r 
gttt dienos kursi). Persiuntimus yru GVARAN/DUOrAg, Me« 
rime SukeIto KnbltnIo 800,000 markiu. Wtm ŪKIO fc&NiTOį 

■‘KAuNB* ■
rmsportus. ta kltoklns dokumentus potarūroB, Atitekai** 

klu* lietuvių t&kiįM Amerikoje ta Amerikos lietuviu ivlMtari 
tuvyje. . ‘ ** '• -m£

Užtaikomo DU MOTELIU dėl lietuvių keltatijau^ l Ttatan. -j 
; Kviečiame viaim tfetuylmy mt relknlais krelntta | artlnafaati r

L įnti'ttliS OLsas i 4t)Š Vyashingtoa Št, New Yotk, N. 
iJjd* gw«aw, "Bijatoit 27, Mi
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BKtvERGE, kovo 17 d. 
■L So. Bostone bus milži- 
■a paroda paminėjimui 
tfoakuarijoK dienos,” Į tę, 
lodą kviečiami ir lietu- 
K; Lietuvių. Piliečių Kliū
tį kyiečia visus tų dienų 12 
|f Bagirinkti į Lietuvių sa- 
*nuo kur prasidės marša

is. Jau yra * paskirta 
viams benaš ir taip-gi

M parodai papuošalai, 
įlad pageidaujama, kad į- 
Lparodų susirinktų kodaų- 
BUsia lietuviu, ' F..-. v

f ■

M

t

yBUVO ČESJOJLIS. ' 
Bostone ir ‘‘Darbininke*-, 
įominke laukėsi Kazys 
senulis, j tik kų sugrįžęs iš 
tetuvos. Kuo ateinančios 
Bėdos Kaujoje Anglijoje 
[pdės šakyti prakalbas a- 
■ Lietuvos padėtį"

d. ; -

‘46 Vaį^aflaidįEi Šv. Bėitfo 
Mbv$į težiyeioj phŠibŽt^ 
^rmi^d^akįre iškilmin* 
įis itiijįiara&‘ įIBatafelfe 
įsąĮe'gerV,' įunL 
įtis iš Worbester’i(K ’W- 
idėlyj pamokslų sakė gerb. 
m. Vasys iš Westfield,o. 
anedėlyjt? gerb. syeėių ku- 
igų taikinmkų gerk kie
mui kun. Urbonavičiui bu-

LDS. 1 kp. ir A. L. P. B. 
m kp. stato labai naudingų 
veikalų “ŽYDŲ KARA- 
LIUS” šiose kolonijoj:

Sulot oje f kovo 19 d. š. m. 
Brigbtoų Mass. Lietuvių 
Baloje, 26 Lincoln gat, .

Nedėlioja kbvo 20 d. Š. m. 
Šv* Petro lietuvių bažnyti
nėje salėje ant Penktom gat

J^anedeltfje, kovo 21 i A. 
m«. Cambridge, Mass. bažny
tinėje salėje ant Windsor 
gat. 4

Visose tose vietose loš virš 
minėtų kuopų, gabiausi Me- 
jai, pasižymėję kituose vei
kaluose!

Kiekviėnafs) lietuvis(ė) 
turėtų atsilankyti ant siu 
perstatymo, nes veikalas 
“Žydų Karalius” yra vienas 
iš geriausių ir ^inkarhiausių 
veikalų perstatymui gavė
nios laike.
' * _ ■ ...... J r.. ; • .' *- T ■

Tarpe" A m e AiltbKų. 
GARHOTlTtŠ ‘

(KDUfRER
OFISAS

4GATESSTREĘF 
T*l. S-& 72o‘ 

”7 I X K A UJ A IT* 1 S 
LAIKRA1TJS SO. BOSTONE.*. * -i *

* 'f

♦i

■!R^agw» h»ito*WtWtor mtf

? UPSCAilAN KKAL 
ESTATfc 1SBOCIATION

. . fclJk-.K ....

426 BR<UpWAY.
ŠĮK^B. jfo0T<>Xr MAWL 
FMp* **Borton UJtoW.

T!   ^ ........■.n,..*. .....

» • •v“,*' * '■• 'f

r *

v

Kr'H’tAMntorigS 
f

B Paieikojlmų kalno* fl'S. nu- 
B rtaBut ir "iMrbmmkv'* xkuhyt«e 
|- j**w 1 *yk| | ttetti* iii d#k*. tat 
■ i ajrkhu Jl.ua prieteilan* ai 3 
R «jrklu« |1.50. /
M *

BIZNIO l'KUGOS.
Tire ir Vnliniilzbuc krantui aut* 

IMnlaviiiiH. Gerai pal*<yta. Yra vta- 
*• <k*l t harging Baieerie# arba Radi- 
ator taf>j iiių. Talų-gl ųyvejiimut vie
ta nut Maine aanes. tom* rombu Biz
nis gerai IthUHoau^AtrtitooKIte

. tau ihirNhksteii av«„
.. ■ ( iKJJU’HESTEli, MASS.

• • - •

(S1YK0ŲR)
LietuvisA *

Gydytojas ir Chirurgas 
’ Gydo aitrias Ir fhronlikira Ilges 
vyrų, motery, ir valkų. Erta sa
nuoja kraujų, spjaudalus, itan«- 
m* ir tt. savo hiboratorljuj, Su- |
telki* patarimus laiškais kitur g/- | 
venautiems. Adresus: Į

366 Broadway, 
J South Borton, Mas& 
I iKAMBMtd Na i.)
Į (LDS. namr, kamp, E ir B’vray) ||.

ParsidUodą geri biz
niai gerose vietose-»4x> 

^linėir barberng^ Savi
ninkai eina j ataesniua. 
bianiua. AtaiAaukit grei
tai. ,
Lfthuauian Redl Estais 

Associaiion, 
425 Broadway, 

South. Boston, Mass. 
t Pfaane 8. B. 18flO-W.

c

> -

TU

Greita** nutartis** 
tttto* *D SMlHtat
AtHOCl p- TRUlfttoMMI' 
feoM pristatau kriti* 
totaLpriMM tortCfe

LalvakoH!** *®*ntar* 1 IM 
nora, Hunirarto to vtorr. Itoto toitosto | Ltatato 
Pltoyytato Memiltoi tote* 
jS&t* statotto 1** to** 

Motoy Ordto Staiydimt pri- 
OMrtta > to sttittM'fr *Wkw 
įdretooktt** • ' * '.r * 

■ 1*. ĮtUrnUfcl'Hi* ■

IšSIfiAOKITE^iš Dar
bininko fatkroSčių is lųbty* 

vos, JJi 590;gausite 18 ek&

J

U ta

MaaMmMk'
■-.? Telefoima 1

DR. T. M. etFFNEY
\ DANTISTAS 

414 Broadway-,S. Boston 
(Viriuj Llet.jprek, B-vita ofiso) 

GajAma StiSniATAfit LtaTUVitoAl. 
timimtommstotitoimto-totoitoBetototo

RroraTBUOTAH Notjoub
Lim’uyos ATSTOVYBIŲ

F.J.KACINAITSKAS
;• ADVOKATAS ;

414 BroaiovaY, &. Boston, Masm. j.
* . Tel. S. B; 441. ’
Gyvenimo vietai ?

15 Ankapoiub St., . DtooptoTto *
• Columbta lOJ. . -

Bt

VARGONININKAS
AtenkittH’lat žiną savo amatų, 
tuojaus patekti vietą.

tlb Komai St. *" 
TiVtttmv N. J.

' i. Piji ." -H-Iiirt n- n> Ji- I rj J y, n. .I.ta.-|.» I ir.itaĮi»wi n i ,.;i

ATWtWHAT
.  ...............................„■■■■■.■■n it i
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yADOVAA-Kwm >. Kvatota, , 
881 VTtottalMter Ar*., Detroit, Mietu 

PIHMINIjiKAS—M. AbnaMko,
187 Am** St, Moatotto, Mu* 

VICR-PUIM.-M. ttifanukolti,
l Orto** Slų Bo«ton Maita • 

SEKItBTOniUS—A; & Kitattta,
244 Broadlway, Bo«ton ^Mm*. 

ienn«NK*s*<n GiMid^
8Uv*r st, Boąion 27, Mua 

IŽDO GLOBosJAI—Rev. J.
46 CongroMi irę., W*t*rbury, ’CE 

X Kriviu^ . '
58 BrooĮ St„ L*wiWa, Mauta 

,0. MonW<Sat^ ••' ‘ ,
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XIT$to|SKA!- ^OMISTJA—< i «T,j»ir 
Kum ‘K. Orboifavičlųi,

50 W .em st, kartoti 2Tt Mito 
P. Gudas, * _

‘ ’ 244 Broadway, Bo*ton 27, Mato 
Kun. P. Juškattta,
* 40 York St', Cambridge, Mato ' 
J* U Ktiroato, \ ---■-

* 381 IVestmlnster Avė., Detroit Mlėh. 
Kun. J. BakžyB, /
■' 46.CongresB Avė., Waterbury, Ct 
KumF..Kęm®lS, - ' 5
. 381W6etmlnster Avė., Detroit, Mich 
Ą/FiKnaižfo. ’ 
r * 244 Broaibvay, .Boston 27,- Mato ;
.Į FEDERACIJA ATSTOVAI

j. E. Karofiti* tr Kun.jp.
LDS. NAMO KOMISĮJA-1

; - AL Abračlnakaa 
. .. * B. Ajauskas t

S.’Noreika
J. Vaitkui '
J. Petrauskai

. ■ '■
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|r norėčhm suslrusliietl sų Amerikos 
l^tuvaltėmls hUėkttis, nes tas yru svim 

>btt gauti JšAolInm kra.4r<» IitlSkus Ji-' 
kareivio gyvenime yru brangiausia ttff- 
tits. (hivc žlmicJų višl suėję būrelyje 
pasldiilinslmc Tal-gi Amerikos lietu* 
Vftttės porsknlt? Sj uiiitio praĄvmų siųs
kit man lalfikys šiuo :antrii&r: Velk: ur- 
mijil, Ji K«IL L, K. Keistučio pulko 
d-člb; bfttftirjųno č^os kuopos šitnlturui 
Muteųauj LndykM. LH'riuAKU.

; t ................................  ..r

r- Paieškau Jmrzm . Vedegkv~ K.vveim 
BrooR&ti, x IL ir Vincento. Ir 0nok 
KnttilUdfj; “■ tnioltiiT iš knhuo ‘Vrbąntų,; 
.Kajuitfftsčlo puvo Suvyl kiį rėd. Jin jm* 
cj’įiljvft'įMkas Įkftns ju*nžau (lufteštl. aut 
;iidreil#.: 1 - ■, 4-...
pi ■ v.. B^BAllTlMKKAa, * ' " ’' 
;74 Kirst \v. ’ Wwlek Pails, X, 1’.' 
K-'r-- r>< Gi . . ......
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Po pietų tiktai pagal autartl, »

1 ; ęmtApifiLBHU, M- L. IBMbiib Į
L Lietuvis Gydytojai ' II 
p. - >PmEwiMa VAMfMifl ||;

*
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~ nebžes "
feoston*<ų Įteverb Dėaeh 

ir Lynn gelžkelio darbinin
kai į 48 vaL išeis ant streiko 
jeigu tik darbdaviai neat* 
šauks numušimų algų.
^Utarninke, kovo 15 dT. s. 

m. didžiųjįj unijų skyriai sa? 
Vo susirinkime 98 nuošimtis- 
nutarė ipesti darbų, jeigu tik 
darbdaviai nenusileis.

ft _______ .
: 78 NAUJjVpOLIC'iSTAI \ 
>]&©&; PRIESAIKĄ.
- ’kovo i^ A š. Sr.
bostone prlemy priesaiką 

78 n&įp pb^ąfstai.'Apie pu
sė iš jii pradės t ardystų šian
diena, o kiti ketverge, kovo 
17 d. :

k
P

.. *

klgtoditoto,-Jirjnmrtodal viltie*, W»n 
, ptoMtok*toM->ItotaiiitotaWp 

; A ir gaar k»Įto
batarimv 41 4to tarties ifrkoa itieto4Įf 

' ptoekmingo* praktike* medicinoje >•' 
vttoat ilgtalMtito tilta i 

*... tiška* ir^impąinlotas liga*. Tamsta I 
gausite pfllmi naudų kaip atsilankysite I 

- k ypatlSkal klek-1
fctefM- kArts-^'

f nervižk^ kraujo. odoB, inkatu, I 
pūslės, diržingų arba supainio-1 
tų ligų, teiraulds manęs, dy-1 
kai, ir gauk inano nuomonę ir | 
pataa^m^ r"
- i *

. ■.• Jt e\

Veikalo “Žgčlų Kciratiiis” 
peticija bus sęredos vaka- 
ųXxDS. namo kambariuose, 
■etvergo vakare, kovo 17 d? 
dg/gRnPTalč repeticija _baž.-| 
jįiiieje salėje. Visi lošėjai 
Įftinai turite susirinkti, nes 
nepaskutinės repeticijos 
rieš lošimu,

. ^aįnisiįa,.

drovoj d. Lietuvių. Salėje 
^Jėtro Brąugijdš sunaą- 
pąu: įvyko " konferencija 
įtarimui arba apsvarsty- 
mi ‘.pirkimą daržo ižvažia- 
įįnąms.. ...?■* 
į, Dalyvavo atstovai nuo 17 
^ąugijuir kaopij. . o 
;Konferencijos vedėju ^pa- 
įjrtas J. 'Adomavičius.

u

X

Birmiausia Į. ^.domavi- j 
ius būdamas „atstovu nuo 
^Bętro dr-jos> praneša a- 
le tos draugijos sumanymų į: 
P pareiškia^ kad Jeigu Ims’ 
fnepytais--darbife*biis*vii- 

^aip ;tai' syai’st$f& 
joŠį- vaimiHij^ir hepi*iėifa 
pe nite^ hės: "įefeim. kų 
^rstyfu*KafalikiŠkų drau- 
Bų. atstovai' 'išanksto per- 
&tė pienus ir nusistatymų 
tbalsavime nedalyvavo.1: 
Hbaisvamamškų draugijų 
■stovai pasiginčijo/ pasiko- 
faų, nes. mat ir iš jų atsira- 
fc'griežtai priešingų pirki- 
Kd daržu^ir po tri jų valam 
Egbičų eita prie balsavimo* 
S48 atstovų dalyvavusių 
■mfereiieijoje už pirkimų. 
Epo daržo balsavo 23, kiti 
Kl susilaikė nuo balsavimoį 
M draugi jos «>ba kuopas. 
K nejgaliojo balsuoti už ar 
KeŠ, o tik siuntė įšklausy- 
fcųmanymų ir pienus" šv.1 
■įp^u^gjjos,
BtJžsikiU’šciavusieji pradė- 
Krinkfį komisijų suradimui 
retos, bot matėsi iŠ didžiu-* 

kad iš tų “šiaudų ne-
Eį-grudu* ' 
fVienas atstovas Š. Nor- 
■pas tų įrnsąkė B pat pra- 
fcj atidarius konferencijų^ 
Bkw&oF^ištos kopt erenci- 
rei mes galime matyt, kadr *

».

Į«

IEŠKOKLDAGELBO^ KUR JI GALI BŪTI 
t--.. . . -RAJ^AMA-
Metę patyr&nto,gy£aM SUPAI

NIOTAS LIGAS, sutelkia man galybe duoti juma moksližkus, Elektra-' 
MedikaMšktt* kurie totriĮta' w Htt J

JtančLš ^Bavojiii.
4TmWXf-^AUdeH<blinal, neatrupinhtttti ii* n^r^Edau^ 

yta j^iTojltoi. Meto jei norį patytualo patainnvfmo6ul|lai:'Sša$ y 
tootoJipiriaiųiEi^.' * "i. ■ •*r.•

iranfflĘrsggSV 

. : . BOSTON, MMS.
T 

w r

D įy
totoatoto.to < .

■Pritfalg Maišatie Teatrę; .
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Į brightonJmass. 1
c!žįfdif statoma

i < 4 i -41 * v *-v’

scenoj kovo 19, subatoj prieš 
Verfca^.WiJ įraž^usiąs vei
kalai -lįyiįMk* mes * galim 
gautu <L &enhia LDSi 22, 
ir A. L. R. K/Mof. Sąj, 41 
kuopos? Tų tų taip brangiy 
veikalų mums suloš South 
Bostopo . LDS. 1 kuopa ir* 
Blaivininkai.

Įžanga labai pigi : . 35 ir 
25. centai; vaikams 10 centu.

^Kviečia visus 
n z f Ren^ėjiih

W .l.l.uh ■ ,.l l.l. I į.

bAMBRtdGK MASS.' '■ 
i 13 kat aliku, veikimo.

Kovu (F kuomet “piliečint4 smtliės 
rodė Y. M^C": A- svėtirioeją^tt^dl^tk 
Tikis F. J.'Bivg<ičt«m ir J.'Ltnttamsku,. 
Išlėk 'veltamkttt pnčiQ dieųų- kataltkai 
^išdrinku bažnytinėje svetainėje iŠ? 
klauso trumpos, kalbos gerb. kun, P. 
JuSkaičiu smuikavo yliis $30.0(1 f .kau
tos Fomliį, Aukavo Šie : kum Pu. .Tuš- 
taiitis. fu "'Jumis Dobilas po$ri.0O; K. 
Venskus $2M M’.^ DanidžiURe <<V. 
Cetkauskas $2.po'; 4m.Sl.0a: T. ŽokaL 
te, - M. Sundūktenė, O. šliužieue, M. 

: BarvausMenū, A, įnučuims; B. Vin- 
clunas, ■jr'Vineinmts. X" Ivelajkas, .L 
Vitkauskas, A. žintelis: O. Bni‘clauS’ 
įĮkįW W, iv 6. Vilkienė 25c. >/’

Žmonių huyo aJsUankf* mažai delt<\’ 
ka’d > didžiuma buvo ituėte lurslžlitręt 
virs minėtu sorklii, liet sakė dauginu
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PUIKIAUSIA PRAMOGĄ-PERSTATYMAS!

1PŲ KARALIIS" Scenojei?
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tau nelsiij. Pėr sorkes Y. M. C. A. 
svetainėj buvo surinkta nepilnai $i?L 
Tilt kaip laisvamaniai duošnųs savo 
tėvynei Lietuvai. Jie daug 'moka gir
tis, liet mažai daro. * .Tie greit‘i r nuo
sekliai kitų uuodfitncs suskaitliiioja,'
bet savo nemato. Jie kitus vadina pro- 
. lenkais, bet kad patys ^tokhits yru' tik* 
riti to nemato. •

C . Reporterių

KELIAUJANTIEMS

žinomi 'prancSu. lietuvių JchtalP 
ltų visuomenei knd n« emi užald?-’ 
je» Ltiivuknrčlu Agentūrą. Par
duodu lalvakortea 1 Lietuvy. Pnr- 
triiuklu gimine# M-pletuvo«. ra- 
rūpimipjispprtu^ keliaujant į Lie
tuvy. Su ylfiHts. ivlknlnis ktulp*' 
Idt&it nekaueiu fintriifiu: v

< r SIIKAIAUSkASA CO. • j • 
248 PotmiH St., go. tidkiox, Mass.
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AugsČiąu inįnė- 
. reikalas 4-sę 

-y aktuose: j drama. ,

;nasv^^agkm  ̂
j P < tinkamiausių 1 
'.' p^tatymdl' &<ga- 
> yėidoadmke* Loš 
'^geriaufeiosrfėati’a* j 

liškos pajėgos * P. 
|B1. 49 kp. įr L.
D. B. Įkp, įaip* 

' gi bus puikus k$ • 
štamai - drahir-; 
žiai dėl artistu, 
ka reikalam 
j a pats veikalas.

* Veikalus Asto;
- riška^ katalilnš* 
kas, 'žingeidus fih 
vertas pamatytų

• visais atžvilgiais* 
. Todėl * širdingai

i ĮbMėSllau ^iiw; (IčdeS'knpčfnaktj .Vin- 
i w, gyveni plpiitu Nęvv Votk^’.' PĮašntt 

’ iraiSnalctl. JoiMįK jviipčhįsjjrt^ itiuidflr 
smonl kalinau Merkines imrap., VJl- 

įlnus 1-Čd. ĮjrųirAMA, • ? .. '
•t ■ ■ ■ ''ta'• ,j ' n ..... ...i i .į VII iįi.-'.iį j n it'

- PHieŠkau sava dčdlų Krigtopo Ir Sk 
mono thadij. paeina* iš Vilnimis, guli.. 
Traki! TUY;, DvardiĮ kaimo j 15 mptiį 
tamTargai g.vveno^ėjvnrkr N. J.lft 
Simonas nuvažiavo į LongJšlaluK N. 
V„ o l\rfetopas’ | kitas šaus. ITleŽas- 
tis piil0kpjiinD —; yta^avafbiis daly-, 
kita Iš plčpivos, JUeldžiu iifelgaiikti 
lUuo adresu:>v* * ’ '' ' • -: '

šoklią •' J''

; Paieškau Šato’ draugo #no^o Striuki 
yjčjnųs, paeina iš Šuvalkiį Wi.y Ma
ri jampite npskr.r- Llutfvinšvo vai.’. 
paTėlsiuni;’.kaimo. 7 kietai atgal gy
veno Ęltaabeth, N?X-o dabar nežtmiir 
kur, jis yrft^.tlis pats ar kas^apie. ji 
žinote, malonėkite pranešti Sliiif ailr^ 

1 ‘ ’* 1 7 'j*, i ‘ I.*’* ‘

sut . ..
t- . JUOZAS ĄNDRįUSafeyiCjIUŠ.
T Germaii* Ąye« NWfitift?*• Ni 1L

t , . ........... . '._ * ; . ..- ...."Ly

IV. KAZZJrrESO R. K. nwuėz:/os

" ’ sb, SOS'PGN,.-., I . ’ , ■» , --v - Mir—

PFRM. Joną* Pranaitis,,
. 524 «,. GtŠ St, So'. Boston,. Mato 

VUjębPIliM. — Viadaa Paulauskas;- . 
*. 1356 Bowen Šfc.- Sok Boston, Mass.,' 

PBOTr BAST. V. J. JtoBtas, ; 
t 63 Telegraph St., Boston 27,; Ma®t 
VĮN. RAŠT. — Juozas JiiSka, 

MetycllfLAe^®,emyt ~ -
Arllnghton Heigths, Mato 

t^P. — Leonas švagždis,
7*1 SilVĮer St.. SO. Boston. Mass. - - 

IŽDO .GLORfiJAT J/ Gmblnskas. 
#.Tay itetbm M mw. tr

; Antsniis Kihltas. ’
.• f.' -- 284 r>th Jotoji tošton.,Mnto. 
MARŠALKAI  ̂iPėyilas iJiučka,

i C1 Sttiiy SU. to; Bostoft..Mh«Bi' !
* bri^glte antrašte reikale:
’ ‘ BQfMlr<tartkayj So^Bfiston. Mase.
x bra iigy^tė^ -iSnšir to kiniai taikomi kas 
wr| 'ntalėbllent mėnesio 1-4-vnl. p<> 
, ilHll^BaŽą.vtln^-’Sįlęj ant fi jtt.. Ra 
'taftom Mm«h. * - '

, . . ų-y - -, ■ _ --; -- ,
i-y VOA'U ZIL. rP4OLeLV®S

;• Off-srUš rĄ(.nv^B 
PIRM.lt. ztefc. *

IKSfi R. 7-rh St, So. ftusttm, Mtos. 
/me-PlRM. r- p. Tutelkfe.

* -Hto toten St.-, So. Boston. Mato 
•UOT. RA^g — K. Lnltita / ,

47 .Vale St. Boston, Mato 
•'IN. llAiVr..— Į*. Karčiauskiene. 
J. V 47 Vale SU .So,' Boston. Mato . 
USJERIUS A. Nnndžlnnas, **

VlTrflebl St. S<a Jktoto. Mato 
ŠARMtKA — Steponus NftVfcW .

Dr.ij/ ln-fi;i susirinkimus kas trečia 
nedėldlenj Š-ip va!,. įm plepų, Bažnytinėj 
Avetnlnffj. x v

'T.

»<•

L kviečiame v i- ‘ 
s? li s i§ Bostono

. ir apylinkės j tų< 
\ puikių /pri^nogų 

pasinaudoti ir 
pasigerėti puikiu 
perstatymu.

Įžanga nebran- 

paikai .be tėvų 
pnežifltos nebus 
leidžiami

L^KvįfeČia-^---------
RtnfIjoi.

*

1

/

BR, F. MATULAITIS
. - Ūtno VjŠoku* Itoto 
' : . v ParaktaiA AKiKiue. 
-Vatandos: 1—3 lr 7—8 P. M,

ftillbury S

Tel. So. Boatoo 8M 
llJūjBtoviB D«wwr*»- 

D». M V. 'nAHfl® 
- (Kasparavižim). 
l«iaini p«kat otlų nito.

425Bw>abwxCso. Bustom, Mam.
1 / O/iio F«kw(for‘‘

2 Kuor 10 11d. 12fi80 ma Ir 
; r 1:8O-M Ir « W-P F M

■Ą

i PRMOSKLESOS |

DANTISTAS
'DR. W. T. REILLY.

Danty* iškaukiami (e ppjpljJlb , 
f ml visai be-skausmo, «i gerlau- 

slals^prletals'als, su nauju Išradi- 
■MlŪk- '■■ ,

i r 469 Broadway, ’ ’ j
SOTJTk BoSTON^ MASS. ų 

(Prle.Dorchester St.) - 
VAtANDOS;-Nuo ITv. r.Jkl 8 v. r. i 

: NkpĘltom.%) Nna Iffv. r. Jkl 4
•.-—irimitaOT    i
,«■» .h.VMTitiir" iw< w*toa*įAiffi^WM

Lietuvi*DakAti*# j^dhttolto'C-,

r

v. Y. 7

f

f V*htaR*nf.>v "n*' ■■“.• ’
.. pfrpfrra”-"\-i

l V*k«r*i», K«tvetg* nuodijdOlP.M.

DR. BAU J JAniMIH
(JaJdma,vičhu)

5O9 EAST BROAWAT
typHHMKmią 1

* Tek Bo*fvn *W 
■<-wwfMarinimu ao 

maltoltoft ir Mttrtto 
umw Vaiando*: * *

■ *'•'- HkOtiriii y Vai. ' ’•*
' ’ W I>w 1 ik! S tuk

J Vatomis nuo « Iki u 
5361Jraadwtty,’S. BbsR® 

tai>i|tataaitita^aai>iiaiĮiia

AM*.
. -»t’—~—J”=”•—JtSjff&T < 
tiRM. -~JtMleju« Veteeetoe; * 
,. 41 Utttea SU, So. Boaton, 'Mato

■ 14M XV, M ŠU 8©. Baarau Mto*
KAST. *- Antutito M«Ū*j»nto 

- jfil) R, Tth SU to. BMton, Mira* 
/Ftjf. RAAT, — Juotei Kavaltatotos, 

' WSR Unttage fiU Potciw«ter. 
KABIF.RI LIS - Andrlfthn SaHukkmi, 

t*! U\ Gth BU to. BoKton, Mm 
MĄtlAALKA — AntnuM Gruodi*. 
' W BnW- SU to, toatop, Mm 

n, u K, KelHtuflp dr-jį latka min* 
»1IMwa *n«lrihM»m tara ptraat turtu* 
rtMbl kiekvienu mtamio po Nn, 4W 

...........................‘t v.

i;

'

FALOKO& AiiRItŠAi ;;
sor jjtomk ir^ų ; AWsr^/> njw©» y.

iiS? o xr tlKM. -MMleju* V»r*eekM,‘
. W Plfth Su Bnrton 27, Mm • j] Gntes SU So. Bmm, Mam. 

VICK-rniM. — Juarn. Klounas, f>VICB>PlllM. - Juo*** BUokm, 
~r ~ lifF antri SU tom# ■STv.Mm' 
pwr. RAfiT. — Vincas ValkSnorlUA

178 Bolton pu BoBtn»£ 27, Mm. 
m RAAI'. — Praha* Sinkevičiui:'

1.TJ Bown su Bolton 27.
<A8IWHUS .Tiirgls KanevIČHR, 

7^4 Rnlton SU limttm 27. Maita
MARŠALKA — pratina taikn^v^ltta

40S R, 74h St., Boston 27. Mum
, toMrtnHmnl laikomi Iras pirmi• rtMHktekvlennmtirotoo po Nn.-(

'g*!..***** B““^ ^^W?^%«SSF5Ž »w*£: 

■*«*••* \ ’ta Irtrt* ,r  » . —

Jl.ua
PIRM.lt
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