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nėtiketų da^tų. Baske! 
kad reikia atr

kad . reikia atsižadėti I p\. Bok Mastauskufc
«~'Kt ' ta, «•, MM.

' damas reikalą pavesti' dt
.; į uaĮįjąs vėžes.' _ .yra-”..,______
■"-V Pirmiaušia?.jis ^pa^^tkata^ paritam^ žmo- 

tikėtis. Įgta -nes .jie jį labai rentią/*
■ Imė&.ievpliųeiioŠ; prie. k«r taodos>tai^ pantvkiu'rSU
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.ir į Ų Šiuomi skyrių Tamstą

l»£)Įįenęs X 1331, uLŲ . , 
lyje j§g gerb* Mastauskas 
yra “Amerikos Lietuvių

Ųjiig tagriįma "btajie jį kdta renta/*
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Krikščionys darbininkai vie
nykitės! bpittskitče i tįmin- 
tčlę darbo žmonių organin
ei ją Amerikoje — Lietttriu 
Darbininku Sąjungą S Stt
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. . UTARNINK"^/ ltOVO 22 D.. 1921.

Darbininkų

DAEB1NINKA8

CTAMNINKAIS, K1T«MA1B XB 
lUBATOMfir

UlraMM BMtaiM
EkMftOM ir anyHnfclj M4taw

“Darbininkai
Mtt W. Bro«<iw»y, BoMon tT,

Kaina 4 centai

HM IR SUKELTI H 
SAULINĘREVOLIUCIJĮ
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Kovo 15 dieną iš Lietuvos 
. * v _. žinomas veikėju 
gerb. Sfąštauskąs, Jis <yrą 
paskirtas Lietuvos Misijos 
nariu Užsienio Meikalų ML 

įtaterio įsakymu nuo vasa
rio 22 dienos^ 1921 nū K.
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Kaimas, t 
* Vasario 22,4921 m,

N. 1330 ■’ ■- ■. ,
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RereliSv-^Dešimtamė Ru- 
sijosb- Sovietų stivažiavime 11330, 
LeMu , Rusų boįševĄų vai 
džioš galva* paskelbė visai Į

kad rtata įmesti komūta^K L Sveikatai- 
W, J '. v„ .
pasaulinės revolinrijos 

svetimų- valstybių kaiptahs- Į. 
taį ū ją atstatyti galima 
su pagelba užsienio spe<

• Jistais ir technikais. 
: /Lentasakė: .<■

J t Jei mes neimsime , A___ , ,
pamokos/' kurią išmokomdĮ' mą ii* eiti" tas pareigas) 

šųsutitkime ir nenUtarsbne|

„• -minėj politikoj — krypsnį!’Teris.Mt t , _ _ — - - - - - - »

' v ', rinte, vienybes ~ tai Lt

\ : -a kyli?*

, ■: peųldas prakalbas, išaišl- —■ -V.''' ’ .■'•’T -E “ —■
... _

; ^kuš į naujas vėžes* ■

UVT‘4
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ė Dalykui pas ta&neperge*?.
■ -3 ta ■* 'C’Ta* i “1 T’

*
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'i ...riausi. Visąlalką laukiame 
kukta ištiesę--kadabus ga-j 
Įima 'keliaut j > tferybį, Bėt 
teko..beįįkįdek apsivytu Pi
lietinė karė- Džbąfhalyj ir 
yfeam Sibire jaųzsėnaLužsi- 
'&igW, bet kėlia $el grąžink' 
mo ri^mtlhųi nemano: greit 
atidartyi Nesenai vienas 
žmogių sugrįžo iš Omsko, 
kuri& bandyt mane- ;parke- 
įiauti į Lietuvą — bet jokių 
būdu negayoneidimm Kaip 

kibiro Bekbiiueita Kbhiitė- 
tits jau suteikęs;žtaių^jog. . ... .. .
Sį įavašai’į bus pradedama'.tisIaMis ĮshkytĄ jut>sjiesM> 
vykint treintiiiių giųžiniinas ~ A .......
iš, Sibiro apygardų sidyg 
tto tikro iš anksto išdirbto ‘

• . plęno* Pirma-0$buš<rą-
stovjte .vizuO;iami. Keliau-^įi,ama-iah,i;ii __ imtra iie_. 

tuviai ir tt* Kitaijoaviė" , 
niųi itaAe^us-galima/Iyg to. ’ 
Juto/ niekam. parkėliauįx 
v 'Mes ir gi tų pat manome 
4-jęiyėl imisų vilčių: nenu
neš' yėjasi .Kadapgi ;daug 
kaWtoa apie japonųrnau^ES 
įifeita sykiu su btty. f Čita: 
valdytojo generolo Sįnųąno- 
vo užtapymais. Tr vėl gali 
mus ant ilgo uždaryti šiame 
užkrikta^.kaiųpe,.* ‘ •.

Dari viena didelį nelaime 
užslinko-ant mūšų padangei 

tai maras (čuma). Jau, 
apie menais ta vitŠuni taiko 
kaip ji atsirado. Mandžuri- 
jds> provmcdjoj ant stoties 
'Chailar šiandien .išsipJ 
tino po daugelį ^os prata
ri jos miestelių, ir jriftarię 
Tuo. tikslu Jfcytų Kusų gelž- 
kelio linija W stoties Man- 
džurija (ita Ųzbritalio). 
■lyg Harbxnui_uŽdengta/kri 
Įeita vtanėjitai. Bet čia 
mažai ka grih^jo; Maras vis 
artinasita artinasi, pasiro- 
dydąmas ■ vią artimesnėse 
vietose—ir šiandien jaU tu
rime jnodąki mirtį ant viė- 
los Htirbine. /au ^keletą 
tadniiĮ lavonų raria iięta 
tikta surirgu»H|, Daroma į- 
Vairias: priemonės iš sanita
rinės įiųsėst rengiama'įvak 
riose miesto (ĮMyse paskai
tos 4 su paaiškim‘mais aut 
taravo — kaip geriau nuo 
jos apsisaugoti ** nes kito
kio kovoe bfido nėra, kadan
gi plaučių Čnma yra beveik 
peisai jauni (iš 100 žni. 99 
miršta), Visi japonai ant 
gatvių vaikščioja tik su ant-

’r^msYKSir«lte-
V m h. a. ■ <

f * ,
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įą/:gautąs '■•VaL.

vos; Atštov Jbė^mėi-ikoję, y^' 
;ra» riurodžnH Lietuvos,Vak 
ėdžiai, jog Lenki jos? konsulai 
Amerikoje ūub; variio*0ent- 
raliriės Lięriiytri pradejb 'M* 
davinėti pąfe iąetpyo^ pi
liečiais, .' kurie ' kėliau ja į 
LeTįkiĮUžm(tą Lietnvo^teri' 

ias^vinims. ^M>kWpdštyjduž 
j’tąj^duotSy^kaip s^jmna, 
•apig' kelius sinkūs. * Šiuomi 
pranešam^' *jog; visi tdkie 
pasai ar vizos Lietuvos VaL 
džioę skaitomi neteisėtąjį' ir 
jie nebus joHbš* Liovus At-

« . ■ - T* ' — - .
jautiems^ lenką Okupuotą 
Liėtiiyo^ dalį bus ’Li(*tuvos 
Atstovybei AŠduodami pa
saiAirba suteikiamos vizos,' 
^mJsiekus stt\IBHenid. Bei- 
kalą Mjnisterija Kaune'; • ’

Ašainda 
Biuras skelbia. / jog dabai- 
bedarbiu daugiainnčgu buvo 
ssaušio^ va^a^io i^erięsfem* 
se^į/tšA;43£.žB^mį gduta' 
įnešimai, , kad / H^dsyje 
jį^ns dirbo Ų643į^į o va
sary ję tedirboAMM.^4^’' 
bininkau 1 ‘ . ' - . ' - z

' 't*-' ■ .v • . -- ‘ ■' <. ■-
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;. • v 'utataie^ųęlgautąs '■•Ą-aL
/‘Lėnkų soeialistų partija džioš j^ai^itanas, ’ Liestą/ 

į ■'Lietuvos-, socialistus 
reikalauja bėiidru pasisten
gimo neleisti riŠtŲ“ Vilniaus 
klausimo gįnkita, bet^eri^- 
bomis. A [misteris Parytais 
pasakė Steigi Seime delei.atv 
sakynio Tautų tajnngab 
Lietuvą tainka jderetis rie- 
ta&r kadafigL tasai nenore- ftorija: ImOj i - 
gi: 
kariuomenės. Be .to sunku ■ " '
niistaiyti plebisMiMtatari^ 
ja ir labai Aidulės' išlaidos. 
iiėtiiyamor iarti^.nėardant 
yalštybės, pamatų iy .reika
lais BriiksĄvje vykinti $u- 
valkų sutartį. Lietuvos mo
raline užduotis yrą maitintį 
■Ųilbtaus teritorijoj gyven- 
tojuŲ tr^iiit garantijos,, kad Į 
muistąs neteks okupantams. 
Woųūs - Aienbmis atplaukė 
’Klaipėdon pirmas Uetuvos___ T
laivas Jurąta>; Įgaliotu MiJ kpta 1921 nu 
misteriu Lietuvai paskirtas 
LaMjos atstovas Lietuvoje 
^aitaeAnčius.i^aZ^ . 
Ų Be to yra gantas kahle- 
gramas nuo Baluta tokio - 
tarinio ? ^Arbitražas' Lat
viais baigiasi Balangą gau
sime ir pajūriu iki kelųr ki- 
lome^riy feūriau syentosibs< 
kursai mrikaįitigas uoste. į- 
taisymui.” ' ’ - ' =.' ■ ' ■** J,'. i t
• Bagaliail dėlei> važiuojam-
-r

’ Myienytosę w. Lįįėrikbš 
Valstijose nariu,' < 

Tamsta esi prašomas 
nuvykus Amerikon^priM-L 
stalydintt Misijos šefui, 
parodyti jam šį paskyri*

^hv jei nepadarysime-. šiamįl kuriąs jis Tąmistaipaves,% 
šųsntakbne ir nenUtesbneT

k taijo krypsnio mūsų ekono-L Užsienių Reikata Minis>
-i. „ w„ .r _ L '~Vs .7-^ * 1

Bukai didžiausios proletą- f * Irdamas gerb. Mastaits* 
ų Misijos nariu, d-ras* L 

žodžiai bus apie mus pa Pųryckis, kaip7 matytį Lis
I rašto prie Lietuvos Atstovo 

Lenin pasakė kongresej Amerikoje nuo: Vasario 21 
1331, turėjo oniet

• x rios ikšta Buvo varytai' lAntaiko® Vafdžibs sfero- 
»fc<iBe to*ilsakeLenta /jei mis’4 ir “galįs, boti MrsijaF 

mės-daleistume,, kad dabar naudingu.” Todėl “Vaistys
; m^gausime pageįbą formo-Įbes Prežidėntui p.}StuIgins- 

pastai- kui petaataŲ”d-rasJ J* Ęita 
nes j^olėtariato revoliucijos, Į rycMs ir -pusprendęs’ gerb. 
tai mes būtume bepipčiat’t mątaųskų paskirti Misijoj 

tCūi^tade delegatdŲ kriti; parimiJo,paskyrimu/’ U& 
karo Leniną iiž/^WridimųįWigią '.d*ąrš' U 'PuryėMs; 
Metimo kapitalo* Sake: - “kaip tik norėjau Šiek>tiek. 

“Mes išnovijome 'Savus|nuraminfi Amerikoj Iietu- 
kapitątistus,“ o dabar inano* vnis-katalikus," kurie kalu 

; j. me įsileisti svetimus.” ” kotai mūsiį Misijos dabartie
Lenin atsakėr •' ne- šąsfąta labai nepatenkm-

•“Vrasktitūmas tarp savų|tX” * / . ;
• kapitaiirių, kurie ♦ kantra- /. T " - i Inta ir metimu kai W"w’““8S.'

* Į jos pagenipmo jąuj įvykti
liUOja valdžios* Briseinaįtahegalep^ ne
duoti ^ koncesijų svetimam a\‘

, kapitalui/ nes mes su saAU i ^^ įtaria 26 dietai 

jėgbinilAiegalime atstatytit . šųgtiaufdš šalies, be, įnagiųŽadėtiem 
ir ne teelmiškos pagelbės iš |^‘ ^įbus, o čion A-
užtaita. Įgabenti rita ranltių nepakąiika, DerybošįFs^AAH1S-* iet•tapo Lie
su ■' didžiausiais pasaulioF 
frantais prasidėjo, žinoma, pllWwitak
j® pągatavi teikti Majauskas^yrąjnr*
mums feagribiį iš meilės, jie ^tau būtat fiolŠėvikM.pa- 
tą darys suf neišmatuota* ! matė, kad savo išgriautos 
mais sau pelnais, Tas<bran* Šatas neatstatyš išgriovimu M; VinikuL kaipo Fimmšų 
giai mums atsieis* Bet tėęli- Mtų šalim ' , ^finisterijos įgątibf
nišįctts pagerinimas būtinai Btoltiais užreiškimais ir lig Finansų ir Prękybęs ir 
rei&atingas/’ liauta ntaistat^u Leta Pramonės ‘ *

».

&

i,/?,-. >J' I-*- . I , 1 ■■ i, i . l l 1 . £^.. 4 ■■ ■ -> f-
• *1 , ■ V . V-.

Užtrimitavo atgaL Kongre^ 
sas/jo pienams pritarė. - 
tapusiai atvykusių tariu 
naujosios AHsipta kuriai iš
puls varytiantroji* ptakola 
ir visi kiti dalbai? kurie Lie
tuvos Valdžios jai bus. pa- 
vesei. Mšiol dar nėra žinių; 
kad iSteigiamasĮs Seimus bū
tų antiųjų paskolą užgyręs? 
kaip lygiai nėra dar' oficm- 
lių žtata koksai tos naujię
sloą Miąijos bus 
privačiai gautomis žnuomis 
rengiasi Amerikon ir jau y- 
ta gavę vizas gelta Carnė^ 
kis ii* Roženbaumas.f ' A

Teeinu pirmosios Lietu
vos Lajsves Daskolos bonų 
pardavirtėjimaš dar. ir * to
liau yrą varomas* Vitas Tas 
darbas tapo jittvusiės iMisi- 
j& narių pavestas Lietuvos 
Atstovybei ir sulig Ministe- 
riiĮ KąbinątO nutarimo gėrb.

'• *

kvmOj nuo Spalių 21 dienos 
N. 35905. • ■ ‘V

Kavkurio^ kolonijos suly- 
gih'^hiai niątai teta išpirku- 
sios,. pirmosios paskolos^ 
nors ir patįs darbai to$ę km 
lorųjose nebuvo sumažėju 
■Gaktai- įvyko ir delei buyiv 
įrio Miriįta sąstato. Dabąt 
galima dar tokioms •kbkmL 
joms ptatąhįta o pinigai 
Lietuvos (yyriansybei šian* 

-■*1 wj; aĄ'..; y..... »^ v į.*.!,..*

Todėl šiuomi kviečiamos 
yra visų panašių kolonijų 
paskolos stotis," nieko nė- 
laukiau^ surengti plates
nius susirinkimus Lietuvos 
Laisvės1 tarnų pardavinėji- 
nmr ir užkviesti gerb Mas^ 
tauskį, kursai, kaipo žmo
gus, ką tik parvažiavęs iš 
Lietuva galės papasakoti 
daug ^įgeidžių naujienų a- 
pie Lietuvos padėtį,, o ypa
tingai apie Hvtnrių^tenkų 
ginčns delei Vibnaų

< ' .«

; Y .

BKBL I N.y-WEI®Ą NEDALIA. B*tgAV»ĮjJ08» 
VOKIĘTIJA GĄVO MILŽINItsi S^iSlĮ' DIDŽIUMA. uAkT 

.BALSAVIMO SILEZIJOJ. Iš DVIEJU VALSČIŲ- BALSAI D AK! 
HĖAtČJO, BET OtiŠlOi GAUTI BALSAI BODŲ, KAD: \ *
" VOKIETIJA GAVO ../močio ta&lj:

/ UBHKUA TK - ...... ......... .'389.000 brimj
VOKIETIJA GAVO TRIS 8 YKIUS BALSŲ.DAUGIAU MA- 

^GOiPAIOTKIM*;? U ■' ' :

prirnrm^ ^'Ųcd^rat^oisjAv 
s Visiems, japęnų ir kinų 'ką*

ei: Iš europiečių mažai kol 
kas juos vartojaj-^- bėt *vi-/ 
^Us dpgmo nepaprarigs^iora- 
jomon^f ^dipid^ '■ ‘surįuut 
i užmat oma numos y ėžimas sri 
apsišarvavusiais. s urifyei 
tipais iribaltuošes rūbuose są- 
tuiarafe. ’ Kėkuriems .stoja-' 
si baldus laikai IPltMl me- 
tų epidemiją kurrilom lai
kų keletą tūkstančių žmonių 
maras išvijo iš šio pasaulio^ 
tik tųonųsyk europiečių ue- 
daug bkvo. užsikrėtę, tikke- 
lios dešimtys^., miire ir tai iŠ 
medieinos personalo ir sani- 
urij -—'taip visi kiųiėčiai 
Dabartinė eųma*muduodą 
aštrų eharakfjrij. Taip nuo 
apsireiškimo Hgos-~per pus- 
penktoš/valaridos miršta.'

Kad mums uepriseitų tą.
‘ ' £ £.T . . ..f *' < t. . - i J. .i *

'■ *,.■*•
i

J

. ;.fMKOijoj.’
. Parįima.—Ųavašaris, po 

nešaltos žiemos, prasidėjo 
ir medžiai skubiai -sprogsta* 
Paryžiečiai Jabąį džiąągį^r 
si išAokio ąpftitįišktaio, l # j 
džiaugsmą padyigubįtią?.įad 
žiema buvojengvą ir iąiąw; 
visai mažaitiątaįėjo/ &rjį>;

< E&ntton; Rusijos ; vaL 
džfa šuareštydino gen. -.Ser- 
gijų Kamenetų, vaidą bolše
viką armiją ir geru Lebedi 
vą, generalio štabo viršinimd 
ką.' .Priežastis/, suąreštavi 
mo nepajuota* t

f

TJet. Tnf> Btams.Įbitako laikraščių iš Lietu*
Už S0a.jniuite 18 ekf

*
z

1 , - - . -w

'ta',' '

-7 .Tetarnavę 
ąrią^o bylą.drjišnešeaj 
tinimą 18-kos žmonių .ta 
vas 17 <L bandė apvogti pa 
tą ir j au bu vo pabėgu s 
maišais/ kur tavo arti įl 
oMotto Tarpę apkaltintų^ 
jų yra Joseph Urbayt 
Frarik Ųtbaytis rr kyam 
Ųrhaytįs. .(Šia trys asmen 
ar riebus tik lietuviai).
-S .1

■m ■ *»e

MAT&sf SU

~ Liher 
preridentąs King su 

1 nukasi pasjvą 
tybinį sekrctoriįi Hughea 
aiškino, kąri norįs 'Amerika 
užtraukti paskolą iA$5XMAį 
m

\ •

/‘ėh^mią^ vm
lipama)i vieną kięiyij ir su- 
jleskįs. Keįdbmu... / Šim- 
■ą syk geriau žūti ant lenkę 
rrimto ;Iuętuyojė už šalies 
laisve. Korį daugelis ir taip 
trokšta ^b^'čfeuo^ padėti 
yavo broliaijis— bet dabar 
jur būt ii* VLsi.šutiktij iš via 
bėgti nors į kaž kdkp f trim 
V. a -■'■ •
: knb dusu. tvBarbminkii’’> • *• 
gaunam regąleriaLBoi^ knr* 
Tais'koks numeris ir užklys*- 
m,' bet laikraščių iš Lietu
vos *—retai? vienok nesenai 
Ant gavęs. Aš vis laukiu 
’^eščliuy’ Gal dar liko A- 
malonėkite atsiusti. ( 

ftiuom sykiu Iieku*~Jwns 
be galo dėkingas—už lai
kraščių siuntinei jiną ir kit
ką. Veliju Jums geros svei
katos,,' ‘ . ; l -

JdsiĮ ***. /
Z M

Pekarnnja —4,
liurbiu, Cfiina, 
via Pacific.

, ■ *. -

i ■

. ♦

‘ RADOMIKROBU 
♦. pr/Ki
V alstybės bakterinio
instituto perdėtinta sako 
sekęs miegamoms ligos 
krabą 1 l»rą.L Susekė 
Imli, kad tai užkrečiama

tnuškijis*
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■įjT'zm laiHiMMaslfunwBTmo>a<ain5
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WmkWTi > D imli Ell

~ -'ŪT^ liluž M * m* ffi lilių^Mtžiujira ą

lžĮj>ViS8inWni*MiWnSĮn^^^aCT

^UH»WiiniHa*KM^B^6iiSaufa|

Bua EįĮiim

nWniKr>HitiWinio^KsiHij^nil

fi-

F

vo 4ųr*Jiu4Jiinra Itenrvial. Tai vnlk 
>o jtuhit>. s«rai|c viri ;wu *•!- 

mynų ir Jw pavienių. Mano sutvar
kyt yarapijiM reikalu* taip kaip yru ir 
kMfee kUdhiiiJuHF. Mnr*' relk** V ur» 
go daug padfttl. i

Buvo surenam kirbinio lepesnio ke
letas prakalbų. Via<t* purtinai pavy
ko ir vis iinfant laivo renkamu* Lietu* 
vos reikalam*.

Orh. kliu. Danlumit padedant. L. 
Vyčių kuopa gerai gyvu<du, SLHKA. 
228 kp. kibi, rengiasi prie Apdraudė 
Bayaltes. Pnddiu-tmvns gerb. kun. Da* 
nlmmi; m^dviutu LDS, ,(ja kp„ kuri 
litų Iiilkil nei susirinkimų nolMM 
T*lp*gl Huortiinfauuta ir Moterų dr-ja 
iŠ 4o norių, Tid vis gerb,; kunigo veb 
kinio piwkrnfcfK Jo veikimu katalikai 
difriuglaal. Susivienijimo kuopa 
rengiu ŠoklrfK 2j bnlumlMIo, o choras So* 
:klus rengia ant Ji> d. tmlundMjA, 

Boiževifaj V£ikitmw,

Musų komunistėliai ir-gi veikia, bet; 
Jie kitokiai* keliais elim, Praktikuoju 
lefrtWi rojų,, nes jau trijų šeimynų 
Kpviųdmrt* pulrin T’UiS VStt p»MlW «t- '' 
vienu vaiktb JM® vyr| jpaliko.Bu vie
nu valku, o ji išsiveiį mergaite' ir 
:|tod? ’B-laa pdllkų ffli vienu vttb jį - 
ku ir auinų i’iiakndiĮ^ neliniokčtu*, Ha- 

; ko/kad dn■wxlnw rengias bčgtl.
įSukdi turlijiurentu*, Mirie tam v
B«lb*ti.- -^a tai jų darbas ir jų progre-. 
aaifc . . ‘ •

/'■ • '.;. v ■ v' : tJeaeUi. ■
i-. ...

gyvėftojii, RUairinkę iškil
mingai švęsti Lietuvos ne- 
priklaufcomybeK paskelbimo 
dien$, reiškiant nnuB} pir
mam teigtam Lietuvos sei
mininkui — Steigiamajam 
SeimuL kad kovoti dėl Tė
vynes nepriklausomybės nv- 
siliauBim ir pastangų nesu- 
mažintum tok kol Vilnius ir 
Klaipėda nebus mūsų.n

Kattna», II. 17^ Einas 
Valstybes Prezidento parei
gas Stulginskis priėmė jau 
seniau įteiktų pro f. Volde
maro, krtipo Ijetuvos atsto
vo Tautų Sąjungai, atsista
tydinimą ir paskyrė jo vie
ton Finansų, Prekybos ir 
Pramonės Ministerį p/ Gal
vanauską.

Kaunan II. 17. Sąryšy 
su TaBitLSąjtmgos Tarybos 
posedžitų ivyksianėni vasa
rio 21 (L PaiyMufo kuriame 
bus svarstomas lietuvindem 
■kų konfliktas/ išvažiuoja 
vasario 1B d« i .Parytų už-, 
šienių. Reikalų Vice^Mnm- 
feriAP* Klimas. - — /-— 
:F"" "K1-""1 r?

4 //' VELYKOS.
; j ; —-

Vėlyboji yra tai viena iš. 
■brangiąusiiijų \ katalikams 
Švenčių ir ,apvaikšMojame 
jas kuoiškilmingiaušia. 
Kiekvienas laukia toa ,^ven- 
tės su dideliu pasiilgimu, y*- 
patingai jaunimas — vaiku* 
čiai laukia, kad gavus po 
:<5natgutį.” ' / ‘
' Mums lietuviams jdin ma
lonu minėti Vdykas, štai 
trejetą .metų tam atgal/ m- 
turėjome vilties pasiliuosa- 
yimą; iš vokiečių vergijos f 
šiandie T jau laisvi piliečiai 
laisvos nepriklausomos Lie
tuvos/ ..' ■' . ’

Iškovojus ‘ laisvę J. reikia} 
ją užlaikyti, kas be ■ aukų 
neapsieina. Lietuva J kovo- i 
dama už savo .tautos gyfybf,; 
turėjo. daug^ - aiikų1 padėti^ 
jaunimas turėjo'aukoti savo 
spėkas ir gyvybę pakol tos 
laisvės susilatikėme. "Minė
dami Velykas, atminkime ir 
dabartinį ^Lietuvos Jaunimą,; 
nes jis daugiausia Tėvynei 
yra pasišventę, jie gina Lie
tuvos nepriklausomybę savo 
krftfinėniis.

; Velyki} laike atminkime 
tuos tautos Jlicbyrius, auko
kime bent mažą dalelę Tan
ios Fdndąų sušelpimui besi- 
mokinančios < jaunuomenės; 
Jei Jau daugiam negaK psfe 
aukok bent kelias dešimts 
ėentii, moksleivis už. tai pra
gyvens visą savaitę^ jei 
žinai kur T. Fondo skyriaus 

: valdyba t ar gal jos nėra jūsų. 
kMouijojr nupirk : krasos 
ženkleliu, jei ąiYkosi ma
žiau dolerio, įdėk | konver/ 
tą ir pasiųsk žemiau

:tu/adresų. Nors ir mažiau^ 
šia auka yra priimama . su 
dėkingumu?' . -

Nepav^dėkime į LiętuV'os 
jaųnifųui apšrieįošj, neš tik 
per apšvietą Lietuva pakils 
13 karo griuvėsių. Tad • au
kokime sušelpimui ~ besimo
kinančios Jaunuomenės* lai
ke Velykų šventės.:-.,; • t

Tautos ^(Mas.
222.So '9-th St., ■ 
Bi-ooklvn, N. X

EįTOS ŽINIOS.
Kaunas^ II. 14. Gautom 

žiniomis, lenkai Suvalkijoj, 
pereidami neitralę ’ zoną, 
nuolat Užpuola ir žiauriai 
plėšia ramius vietos gyven
tojus* Dažnai puolančių len
kų atsigina narsus vietos 
Šauliai. Dėl to lenkai pasta
ruoju laiku puola dideliais 
būriais ir getai apsiginkla
vę. Taip vasario© d. (^len
kų raitelių au 2 kolkosvy-, 
dŽiais užpuolė ir žiauriai iš
plėšė Punsko valse, Biir^cų 
kaimą; vasario S d. atvyko 
15 lenkt} raitelių ir 25 pėsti* 
ninkąi bu kulkosvydžiu j 
Punsko valse. Pristahonių 
kaimą ir išsivarė 15 vežimų, 
vėl apšaudė Burokų kaimą. 
Kariai.^ jie apšaudo ir mūsų 
kariuomenes sargybas. Be 
to-lenkai mobiližimia mtisų 
yiefos Jgunfmą.'

‘ Punsku valsčiaus gyven
tojai griebtai nusistatę priel’ 
lenkusį ^au^asi laeluvos 
Valdžios pagalbos* Žadėjai 
mi atiduot jai savo turto dų- 
Kidkad pkdėtų jiems lenkų 
atsiginti. ;■;.■• ■

Lenkai laiko prių demar* 
kacijos linijos daugiausiai 
savo raitelių ir ginkluoją 
partizanttš.

Kaupus; II 14.>4 Steigia* 
mojo. Šeima WaiM posėdy 
1921 m; vasario 11 d.

1. Ministerio Pirininlnka 
įsakyta?-į- pagausimą, dėl 
iškėlimo iš Kauno kunigų

: & Svarstyta ir priimta 
pirmuoju ir antruoju skai
tymais Vidaus Reikalų *Mį* 
^isterijos Etatai., ?

j. priimta'tirečiuojii škai* 
tymų Medicinos Civpio per-; 
kėnalo Mobiližaęijps įstaty
mas..- ■ - ’ .- ’ ’ •.

1 Priimta įėbės pkio ir 
Valstybės HSrių Ministeriui 
interpeliacija dėl netikslaus 
ir neteisėto mišku aLkyojLį 
nio. • ' . ..-

interpeliaciją buvo įnešta 
Valstiečių Są jungos -ir Soc. 
Liaudmiiikų ,. Demokratų 
frakcijų. . ' ,.*. ' -

H- M; Mūsų ats
tovas prie Šventojo’ Sosto 
Ryme Kanauninkas d-ras 
Naijąuškas įteikė vasario i 
d. ŠyATėvo. Valstybės Sekre
toriui kardinolui Gašpariui 
notą, kurioje ifurodo, kad 
Lietuvos Valdžia mieliau 
norėtų tiesioginiai susisiek* 
ti su.Apaštalų Sostu, - nes 
tarpimtmavimas; visuomet 
duoda neigiamų vairių; r

Kanauninkas Narjauskas,t 
iatsišaukis į ąavo notų i91$l 
m, gruodžio IT d. K, savo 
pranešimus žodžiu, kuriuose 
jis nui^do. negalimumą 
jungti Lenkijos nuncijails 
pareigas su t LietuvosMiži- 
torio ' parrigąinis; # Lįą,; ki
biau,, jai Juo susi jiingimu 
riaudojamdsų kad prinietūs 
Vilniaus, x lemaičių ir Seinų 
diecezijų reikalams lenkų n* 
nijos drūtiii, kuri yra yįsds 
Lietuvos, valiai priešinga; 
Kaipo vienas tykių faktų jis 
plačiai .išdėsto ’ Šv. Benedik
to vienuolius Kaune įvykį ii; 
prašo kardinolą Gasparį da* 
ryti pastangas užmegsti tie- 
stoginius TyŠius tarp ŠVen- 
čiausibjo Sosto ir Lietuvos, 
kąd panašūs faktai' negalėtų 
pasikartoti;1" *

Fmta, II 1^ Tikrom 
žiniomis, vasario 10 d. išėjo 
iŠ Vilniaus į Lentvarį 5 
ąonai sU kariuomenė; 
lais ii* amuniciją, 2 atmatos 
ir 5 kulkąsvydžiaii Vasario4 
9 d. išėjo Širvintų link Gar
dina pulkas. i atmata, 3 kul- 
tedydžiaL ; i ;

Į Vilnių dtvyka' Nuugdi^ 
dėlio, pulkas.

Stropiai ruošiamasi vėl 
pradėti kovas/ Nenprinėius 
eiti, naktimis gaudo slaptai

ir veža į pulkus. Lenkai nu
sistatę arba įmti Kauną, ar* 
ba apleisti Vilnių. Lenkai 
reiigesi vasario 15-15 d. pul-., 
ti mūsą kajidomenę. Viskas 
rengiama slaptai. Pirma 
rengiama 'slaptai. Pirma Bu
liau tik eina kariuomenė. Iš 
Vilniaus gabenama j Varšu
vą mašinon, geležis, ir kitas 
turtas. «,

Kaunas. Ii M * Šiandien 
vaasria 15 d. atvažiavo iš 
Rygos į Kauną specialine 
Latvijos Steigiamojo Seimo 
Delegacija, -** Seimo Atsto
vai Petrevičius, Klivo, An- 
toną.# /

Kl^pId^TI Pasku
tinį laiką pradejb ypatingai 
energingai veikti Klaipėdos 
krašto fietutiįąj ir yokiečių 
politinės partijos, daryda* 
mos susirinkimus ir agituo- 
damos savo slelamanfe; V- 
pač gausiai lankomi Lietu- 
Mų gautos Tarybos šaukia* 
mi sdririitkimaL _ Taryba 
politika* ramia,yik datfgiak 
pritarimo^ ' Dėl to ir/ spap- 
ėiat auga Prūsų Lietuvių 
Bąsivietujimas. Bagbgi ap* 
skrity. kurio1 gyventojai 
yra; vokiečių įtakoje, pfaei* 
tus metus prisidėjo nauji 1,* 
173 nariai 7 t
• Kyįaj t II Latvijos 
'spaudi labui gailisi, jog 
Santarvė nepripažino Lie
tuvos kariu su Latviją ir 
Estija de jure.’ Ypatingai 
JjaŽ^mėtiįas ^Latvijos Kįa- 
>rivi»n straipsnis;; įvardin
tas “Lietuva, ir de jiįiė.rt Jis 
rašo, kad Estijos ir c Latvi
jos interesai būtinai reiką- 
Iattja, kad jie, dėl to turi vi
saip s£engtisyr~jag Santarve 
ir Lietuva pripažintų. •. .■

: Vlhmi^II 1& ^Vil
niaus” pranešimu,' “Vidu
rinės Lietuvos”/Valdyiųo ko
misijos pirmininkas:' gen. 
Mdkrzeckiš įsakęs, kad Vfl- 
mąus gudų gimnazijos.. guY 
dai ir žydai moksleiviai pri- 
vetstinai būtų mokomi len
ką kalbos. *. ; ’•*
vITZuiąs, II' is. . 
niaus”- pranešimu,, naujai 
išrinktas Vilniuje Mokslo 
Draugijos Komitetas taip 
pasiskirstęs pareigas: pir- 
miniiikas d-ras X Basanavi
čius,' vice-pirmimnkai---My- 
kolasBiržiška ir kun. N. 
Reinys, sekretorius, St.
Naginskas, ’ iždininkas ■—? 
kun. \J’. Šepetys, knyginin
kas —/ d-ras: Pr. Auguštai- 
tis, nariai ■*— JYAugėvičius. 
ir M. Mikšnys. L/ę’

TUniits, II rfe ^Ga^ėta 
Wileuska” pranešimu, VįL 
niaus valdžia uždėjusi gudų 
vakaro rengėjtu kun> Ado
mui. Stankevičiui adminis- 
traeinępabaudą 1,000auksi
ną. ■■

: II. IT. Gauto
mis. žtotomį^ geto žėligovs- 
kp vieton numatomas pir
ktosios lenkų okupacijas me- 
tų buvęs lenkų kariuomenes 
Lietuvoj vyriausias vadas 
gėn..šepKckiš. .. *

• KirtMasį II. IT. Tremti-
nių ir Belaisvią ' grązinimp 
skyrius praneša, kad vąšą? 
rio 18 d. atvyksta iš Obelių 
karanfino 710 tremtimi} Lje- 
tuvos piliečni,.„ : grižuriųę iš 
Rettapįlito \ ’ ę;
j JIytwsf iII, it. Eitos ko- 
respondento pranešimu, va
sario 16 \ d. Alytttje /buvo 
švėhciamto ‘ Lietiįyo's nepM^ 
Idąusmnyhės šventė dideliu 
ūpo pakllimto nežiūrint pa* 
skutimo neprielankaus 
mums musą nepriklausomy
bėj klausimų ,’sprendimo^ 
Bendru- tos dienos ub&Isiu ‘ 
buvAt TUnhis Tnftsų tr ine$ 
■ja .

i Pririnkusį tose iškilmės^ 
4,000-5,000 žmonių minia 
priėmė šią moliuįijąj -

-.............

s

PROVIDESCK. ii. I.
Kutu ii rf. Lietuvių Sv. Kiizimlfru 

Dienoja, Puluce <'u>-hto sunarnėję. Vii- 
niauti ntvaduvimui aukavo nekutitiejl: 
Kun. .1, Tnnudlnims
Jotine Dvareckus u . .Inu
Antanas O. . .fi.OU
Jurgis Bulis .«»«««•/4.00 
Petru* Kainus Jktal

po $2jx).* Dominika* Numotai, An- 
tmuta^Avifenta, JtfkoTas KaVulhtuak**, 
Jonuk rtlmukonta Jokūbą* ItUMtk, Do
minika* <>wl«, Alekna Vaitkumis.

M 1 tlob j Btatruvfenė, Eleono
ra Sopka, Jonų* Akulovičlus, .lonas 
(Junevičius, Jurtas Kudznin, (Imt 
tanlute, Ratsa Itaiekevičlus, Rot* Zin
kevičienė, Antanas Rulmta, Motiejus 
Bagdonas, ' Edvardas Kashtkevičlus, 
JuAta Bagdonas, (tau Petrgiikaitą 
Jleva .Rplkua* Ajtolonijn Markevičių 
nė, Jokūbų* RukSlalls, Aiiėl* Baliu- 
knhlutė,,. Mikola* -KucevR-tu*, ’ Kairį 
Jurgevidenė, Petronėle BoHenfc, Jgo* 
žus Jaslulevk’du’s, Kastius Valtnkoni^ 
.įpure JuSklenė, Jito^as Žilinskas, Pet
ras Bužlnslftis, Dominika* Bernotavl- 
ičlusų ^Antanus D^ekevlčlu*', Vinęas 
Bielskis, Vincą* Virbickus, Ignas Juž- 
kevičius, Zigi|nte Turonis^ AdomaH Be- 
reKiko, įtocllį JiĮofmprtttį; Mare.Ta- 
jkefevjiUttt^ Dominikai MoHa,- Uafarr 
Migleiftfer, Vincas Ktinniiptįą^

Sn'gnntlklttis >stiriliktK vtsd. labo 
ęi(M.O31 ./< >.' '/ ... >

j* šitos aukos .Vra >1 uebeplrmutines, 
kurltts Vilniečiai paklojo Vilrtlnti® at*; 
Vadavimui; Jų Ims dar daugiau,. Kiek? 
viena* lietuvis Vilnietis gjoje drotonijo? 
Je .praeity parodč cluoffliiy savo filrdj 
link Tėvynes, * panažiy gi širdį jis tu
rėk, iki Vilnius bus neprlklftusomak 
ir taisvhsf Tai gi, valio Laisvas Vil
nius 1 Įvallo Nepriklausoma Lietuvai 
šdlyri, visi -įmisŲ priešui it išgamos !: 

>Mek gi, visi bursimės ir xWme aukas, 
Vilniaus atvadavimui iŠ plėšriųjų gro
bikų Ie.tikų,. o Ltėtnva niiw nežiugsi

Viešai ačluodamas visiems rengę*. 
Jams Lietuvių šv* Knžfmtpro Dieno* 
ir ^sleids nukajmšletns.ųšh'dingnrmeL 
džiu nepamiršti stf gaudomi* aukomis 
Vllniniig atvadavimui,, d VĄiiiM ktrip 
buvo musų, tnl^ ir liks visadosl ” ‘ 
f. Vilniaus Atvadavimo Komiteto' fnž* 

■tlidnkas . \ , '' "...
•/* :j)oMitiUs- Šd^ikdK

A
*

M.uu: įti Kntlui11«. J. amnatauskn*, 
M. Kntkn*. ,’J,--Trnk»t»s. Prakaptan*.

Kova 0 ta L. r, Krytie** Rėmėjų 
dr-J<iM jį vyko wul rinkim**. Nutartu, 
greitu laiku surengti prakiillui* ir apl* 
baaltntato mėnesį turėti’/ėry*. - -

K. S[inuti(rx dr-jm kuopai ilrelAkus 
nurų prUhlkti, sutikt* rengti sykiu.** 

Vlinr ČatyftVįt.
‘ \f- ,- ■•'•|l - • '

BINOTIAMTON, N. Y.
i Mn—~~ itnM.ii > >

via- buvo tailševikčlių prakaltas; 
“Kulbėtojug"atkalbinėjo Žmones nuo 
■ffltyimort bele kooperacijų ir rėmimo 
Lietuvos vttldžlM Relftkla; dflrbinin- 
kal turi duotis išnaudoti kapltupattia* 
ir Lfetuvu* lietuviai turi pnsMUotl sve* 
tlinos tunto*išmtudujittini.
' Tai mot kokių -altų įmonių ėshma.

v-- • Z ta

r-' , 8- • u- ' • ' ‘

tautiškos šventes, l 
ApvaikŠčiOjimak •

_VIėtinl« jfąUttta ąlyųtfiis _rtt»
įpežtbiM namuti apvalkilčibjanų Uy( 
šKūaiiinero illeno* 4 kovo," Mutonių pri- 
sirlnko pilna vietinį lietuvių didžiuli 
Hiilk Vakaro vedėjas, HtidarydMmga 
Wm lietuvių kirtaUkų, šįfdtlh/ bHift- 
gios metln?H šventi *pvrtiWidjl|ttų, 
paaiškino, jog ęįra* įvniyu* Ir dideli* 
prograum*, ,5)ainui»,ių* bažnytini*/Įv, 
^ėcliljct* ėlmrns ir vuW<yų choras p. 
; S, Kvletkilu* vedimui*. Bumių dėkie- 
mncijų, širigefdMų Mitkaibų* Tatjv-pnt 
busiu nepraaildnkta bro jau sedokai P 
įgyvendintų gružų piipirati^ pnaukavl-* 
’niaš tMme* vaadvimui dieno* uždar
bį/ vakariu? pradįM w ‘‘įtetnvn ts- 

; vjn£ musų’* Seko .h B. štdiuno; 
kiijbtL *y Publika užsivilks tnihlltl, iš- 
skiriant šv. 4jėėlWos choh> narių 
iį, Kilibetbjui-užbitlkii*, aiškiai ir diii- 
lipl pasakė dėklįinih'ljų & Vilkiukas 
^Lietuvių dietm/ Sekė ųtlkii .rlnict- 
mas? Aukavusiems įUio/idierid, nuk- 
ščinu buvo dundanti!, priedų knygelė 
.“Tautos Poųdaš/* Kiiygeiė labai .vaisf 
<li; turininga ir užinteresiioįĮąriti,, 

tauktest ■

; Vakdro vedėja* jneidžia jįu, .Čia •$£' 
sliinkusį parapIjos^ViilkUčiu ųljoių Š>. 
mono- Kvietimus veriamų uiti aht *ęe- 
pos. Ttfolp tarpų mikliai. užbėgu ‘pats. 
S. Kvietkus,* bet ynikučlai hėt Vienus 

, fieiha;.'' S. Kvletkiis * prašo*! .■ puoliko* 
pavelyti jum, bent pohklolflrul miribčlų. 
žmonės Žinodami Kvietkau^ kaipo 
“Rasepilų MagdėšV gftbdiiių, manė* 
J^id jis čia kokių juokų papasakosį bet 
jis pradeda; “Kad ttmų ^as su yla, 
durtų, tai kraujas nebėgtų.: Jie mane, 
kvietė čia padainuoti (vMl p'e, ji. bet 
chorų), Į bažnyčių nedėldfeuiulgi.mmi’ 
renka minios žmonių. Visi eina pa* 
kunigų fšpažltttlbs. Federacijų^ seime- 
J. šaliuarts Netvarko katalikus išyadi^ 
ne bolševikais ir tt.. ir tt, Iš publikos'1 
pastebi kad, čia ne vieta apie tokius 
dalykus kalbėti. Vukato vedėjas pra
šo, susimildamas nekliudyk aukų rin
kimui, įefek'užimfgti ^lĮojnktl. 
chorvedys*’ dat labiliu tįmikjn/savo; 
Pultlikoi bruždėjimnk Įiaišai:* nutilki 
Frašlšaiyk ! ir tL ^erlu J> B. Sidlutinl 
detallškąl prirodinėja,, kad jis bdlševfc 
kais nelSvaUĮuesNetvarko ; katalikų, 
pasiūlo "savo šimtinę prieš -Kvietkau* 
dėšlmtį doL šaliiimil kalbant,, pus dm 
ris stovėdamas T?v fttarė&us kilęs iš 
kilnios dėtuvių genties —• džuktjos,, 
klebono parinktas pavapi jos kolektd- 
rlus, vietinės Sųudaro*. kuopos, mirys, 
priešas Lietuvos laisvės, .(nes nepirko 
Paskolos Bonų, bet Ji-jų-ieš agitavo), 
Maktelėjo ; * **CyIėk^. < tu , mblklanl 
Kvletkus Šankini Radzevičienė* užtar- 
įtiės. Mat* bebuvo kils atsakyti. Bet 
§1 ’ nesuspėjo pagelbok kaip kum. & 
.Takštis čia einąs klebono . pareigas,

- riktelėjo s Voh, tarudeiku i ’ NMvdyi 
Vakarui C’ik neųįiUdt'koms vletil! Be| 

;p. ciiorvedyis ^alpd senos mikrlstijonat 
su klebonais apsipratęs Šoko prieš, liet 
neatsilaikė K tokią bildu “artistų Ir 
chorvedį'' garbingai nuvedė hUo pa
grindų, o jo norėta visiškai, suardy- 
U tų vakarų, ne* girdėjau gų viir^onD 
jainkų A* Radzevičių kalbų., Kvletkus:; 

ant ^telčaus ^iškų pasakysiu.** 
Kyletkus nuėjo aut steiSlattių o'Radz^* 
vičiu^ fcro duris lauk Wjm , Bmmr 
Kviėiįrus moterėlėms aiškinasi buk W 
norėjęs viską b vis.kų apie klebonąBu- 
drevlčią papasakoti.’’ Atlkry vis-gl su* 
špėtn truidimo surinkti hs Įioi, 
su contam. šltuH pavygdls lai 'pftmo-

--- . -,»v*.
'
. Krojpųm Petitai/

■ «fc- * ’ ' , . 4

'■- NASiųtA, N, H. .’•</

• Nors nedaug įniko Mat kaip prihp* 
Vo į musų kolonijų gmK veikėja* kum 
I/Dahtanam bet jUit daug ko nuvok 
kė dėl tautos Ir bnžnyčlu* labo. Pir
miau čia, vargonavo M Musų kle- 
bhntiK pujktetė vargtubdiūką Iš Wost. 
Ruimam Ilk Petrą Vyčių, *rul yra im? 
Ims vurgonlglnkto, Atvažiavo gruo
džiu mėn, liereitų metų, Jau chota* 
sudaryta* Ir pratartam*. ,

' Parapijos.Reikalai. 
Kaip jau vImI aplellnkel yr* Žhi.

12.00; ponu, wtmų pampom pribūvą*
-■•I

t

MONTREAL,- CAN’ADA?
>■■.■■>■*■ • i >’

i. NUSISEKS.?
,v

’ I'

z
*<• »«

kalę šv. AgnleteCpobažnytinėje avėtai--

: ■;K0WO0ĄvMAte •
■ . h.Įtwįl»M.'■ - -.1 , , ‘ '

~Ka^pėTąrijų; WTyŠm 
Atsišaukimas. • 

y- . ! '■ ... _  . . ,,■>.'"■

Visos’ Ltettitto N)WQStoš' Anglijos 
ICoopetačljoM malonėkit tapiMyti.Rųry- 
Sio nuturimų simtatavlme Ro?* Bostone' - . 
i*R ta irt^krlč4to J020 in.; kpr. buvo w. 
tafta atatovų^taur viso* kooįtara’clj’os 
tapavatatę’. Italuose Auslrtaktajuose ' ‘ 
kks-Itak prtatačjtajo prtostetabto bėt- 
too Avhotasale, 4 Nesfitaukdotnas rito- ' 
kymo, kreipiuos pei- InlkrOStL malonė 
klt kogrclčlausln tarot atsakymų., ’,..

/ N. Angį. Koop. Sųr. ’Sekr., 
564 Plerisftnt St„ ♦ • 

.Nomffod, Mass,

;■ CAMBRIDGE'; MASS. ■. ■
i / ■ , j f! lt)) ll I II JIII . ę, , f ■

to; 8-TOS KŪąPOS DARBAI JR 
*;■;* . . '-;Y' .

'.Muįįr, Vietinė L10S. ąta. kuopti nors 

Ir nėflkakUnga nartai® kaip fcttoši bet. 
‘tatar ^veikia, tata'g dirbta 8U-’;p«siry- 
#muĮą tol 'Bfe- >
tuvo* taiLmk labo. * Kiekvienas .LDS. \ 
Ufiryš turi po L, L« & Botių Ir bevelk 
kiekvienas turi Ir LpH. natao bonų,. 
Mošų kuopos nartai tūta tapirke LDR. 
namo tamij už*$2,000. Kas gali sukirs- 
Ū Čambrlįlge*! :̂ R kp.? Nesenai pir
ko kun. P. Ju§kaltis-LDS. namo bonų ' 
:rir-$Ž(Xr Ir yietinta^vargonlntatata V 
šerėlka M .ąo.. f ' .

Kovo ,ą dienų buvo kuopos mėnesį 
nl* susrrlhkiina*,. Delegatai Iždavė ra
portų ta LDS. puviisio apskričio suva
žiavimo. Buvo skaitytas latakus iŠ- U 
Dt S/,cViitao suvpakvietltak LDR. na*- 
taus tapti ŠtrelitoEki. Buita** l\ 
tapkant tam: ttarflp mokrėstį į metui fr 
talke, streiko už’tai gautų paiielpų 15 .
ytrtolngto: tandto Tas ^taiykas po ap- 
svatatyhU) paJikta , nariams Kuosai, 
kurie nori -gali prigulėti, o. kuopa be- . 
galt visų priyerstiC / -

Reughnnės prie dfdeilo • koncerto po 
Velykų. Dėl surengimo Stos prainogoš 
.išrinkome tris ypatas: V, Sereikų, L. 
Joneliunų ir V.- Jakų?: ' į 
: Pagalbius išrinkti trys atstovai nuo 
to. Klįf *į vfėtita KataUkifi'edęta- 
cijosf-ukyMą* L; Jonetamas, 
ku (r A. yuįstatoktaK Nutarta,sureng- 
tl’ svarbitfta jirrinlbas rėikalfe LDS. . 
kUOpOR.- '■■■■■'. ... ;

' . ’._<■ aiį^nfyma#, kp. -rito'. ■

SiONTREAE, CANADA.

Kovo 1S ta .buvo 5v B; dr-jos„8usl- ‘ 
rinkimas, kur kilo* diskusijos,, Mat 
yraVliuv^lafdotuvė* narto, .Dr-jos fa 
stntai reikalauta. vis* nartai yta*-
valo'.dalyvauti lakiojinie,.o' jei ne, tai 
turi pastatyti | savo vietų pra^tlkuo- 
tatatį-kataUkip' ąi atsirado tokių, kad 
varėsi Už tat,' kad galimą pastatyti Žy* 
dta tatatataari ar. čigonui Tat Mt , 
kokių tatrlą fttšltautau Tuomet nto-’'’ 
kęs gertu kun;-^mkus IžaižklMo, jog Y 
tame ’ūtattlkme įietikinils žmogus* he « 
katnUkas, neguli būti1 pavaduotoju. M

'' Porpo Vtaifcclta •

-■ ■. ■ • *. ....'. 

/ -‘Koncertas.” '
' > *

Stątatoisltota rmgętrslnijnub kad ko* >; t 
vo l3 d. rutataumm koncertas. Rengė? 
Jai pasivadino Patallnksminltan Klta- 
bu. <41 tai ta*ų* knnnmtatų kimba*. 
Hltarato frmtaatata Ritmą* ’
etohalų, Bot riotari jo hetotatatak vi* ; 
«i kčttaju, Paskui "solistas'’ uMjo tai* * 
su užtainhč "Vni varge varge," žino? 
nė lyrolbuĮstao* ir ėntv A-mktl kad ltau« 
tm. Tai (lėbtlkv* mtaiĮn. .Tokie "tau* 
leturtakl” tartKVi'tal gal Imt turėtų pū' 
shvklhta RttP keturkojų, A

y jrMt čtatotaa ^nta’talta Dirba ne 
VI dtamto bet vargu Wn, r

Vyčių kuopa Miglai tuoj po Vely
kų vaidinti "Nustutę.” * 

' ■ _ ■> ‘ . '
W'. • • * ' ■

t

■ *■>■,-.v
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L. Vyčhj liečiu kuopa \ierstatF yei- 

j ... . ' 'Y .:
hčJe O (V kovo S, m, Pelnas buvo ski
riamas bažnyčioj reikžiajus. Itabiiko*' 
buvo nepejalaugiausla. ’'Vietinis kun. 
K. J. šlnifcu*’ tjerstate to veikalu ir 
apsakč Sv. Agniete* gyvenimu. •Plrinu- 
.Člausta užflitngai pasikėlus, . ^usrlritlė 
ant sčeno* A. Kreivėnienė Ir pasakė 
įgi'aUnk. eile*; 1‘Atgiinsta . Jau musų 
brangi LtCtaVuV Labai aiškiai it ai* 

: Jaučhmčlnv sakė.. Po tam prasidėjo 
lošimas. Aktorkos pulktat atliko savo' 
roles, matyt buvo gerai prisirengę i ir 
tatjanšlfl^’l!- -ĮoSė,. $v? Agnietė* A^olg 
^oėė inokytoja A, Ban^iutė. S- 
hbs —; to Arlausklento k Bmeriebon* 
kos — K Buk/ivlčiutė, KliamlIJos ~r; 
K, KvelVentanei Sfmpėrijonor--J* Būto 
nls, .vaidilaitėm buvo? pasirodžiusio*, 
puikiai tikros vuidihliĮės Emilja 
Karpavičiūtė, ■ -A. Kaminskiutė^tr O; 
KamteskiutS; Rymietėmis nidžturto 
tais buvo mokytoja B. Budriutė, A. Ab- 
raičiutė k’ 0 Buzlutė; Anioltts buvu 
puikiuose dyabužlu.ose \ parėdytas, mu* 
Žytė mergaitė <& 4tota*kiįhte, • ’ .

Daugiau-sto p«sldarbavo; vakarčiui 
yirireugti Br puikiai I§talsė. ,*cjenų A. 
Raml^iutė, B< Būdriute Ir BūkavMlUf 
to ".,; v" ’ Y
• Pe£ pertraukų buvo pasakyta dėklė* 
mafija. Pasakė O, TtandŽlutė. 

į t ’ . Vietini#,

'W^ARk,U.L
■ ■; ' . ,a ■ ■ ■

Tautos Fondo l*mas skyrius buvo 
surengęs prakalbus paminėjimui Sv. 
Kazimiero taena&h y. koA-o. 4 & m. Kai* 
bėro jai ‘hmm .T., B. šaitanas ir kun. 
Jaksi i $, kutis: dabar- ėsti AWarke. 
Žmonių prisirinko pitsėdnal. Aukų? 
.Lietuvos .Ruosavinmi r *4W4 ^iMiųį 
(Per klahlų svetainėj buvo paskelbta 
kelinta* dol^rtAis dauglauf; <—v 
’ Abelnai mkėk sudėta sekančiai i-'Įto 
Vyčių !ŽtaW kuopa ltaW, Jurgią
iįtaąa.iijįj tf.m, :.§v, ■ Rožflneinns^ta^ JĮ*^ ..

to ?&to t to nuputoto J* avazttai*1***1^ 
STREIKUOTI, jtta to ^vrei-a*. kiun .tartis noo. ‘
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.: jei Sefeetaim
IMvis ne(steiigs ^utenMnąn* 
čįij algiį išdereti '
Ji}* Trya ketvirtadaly dai> 

(bfąi»kij balsavo vž streiką.
‘’ . ■' ■

. GAVO BOMB^ : 
Mad/soiH Me.Mr, dofoi 

Ii, Pepger gava per 
siuntinį Beatid^rant situv 
tinis sprogo. tTai bombos W 

“Mes, keli tOksįAnčiai A- ta. Daktaras sužeistas.

Po S5.0(h D.į Rupalnis,, J. UVazdni-

Po ¥*2.00 i A„ Staknya, J, Bt’aaas, Bi j 
VaWmete ir s, Gečiim. ■
w Wkh U. Gdbšiėn^ K. i&irallm 

tč, M. ęanelertene. A, Pataprts, jj 
.Klndarasį W iluotns,»T/ WhnWnei 
V, A-tmoiuiB, V. Boteika, AI. jiiUuttien& 
K Aėirhmas. J. Vinėkus, £. VaUšiut^ 
.T. žemaitis, A. .Daukšys, ^.įOahts, A. 
VriuiteiU'/ J, Kiatyčius, S. Agentą*. X' 
Montrimus, B. Kfctimm, a, Venckus, J 
K, Tamkus, AS Rudaevlv|uk ,*R Batl> 
rusevlčlim, V. Anthils, B, VnSkiųtP^

’Oyvmvęs Netvarko L- šaulių'bu veli* 
SS,Dilį- v

Smiflkių nulį nurinkta M14M'
Per Kitolatelų krlktt^tt# vasario 20 

e. M.' nu U B. Kryžiui sudėta itoo, kū
rino* M. Katkų* jtelkį vietiniam R, 
Kryžiau* Kempių «kyrluL Vardai nu- 

t kavuhųi B. Dtumbranukut
i

šokiom!s jgarsiotata "Kitaehiluv
, •■
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• lterMnlMj<r Mti *> W1h* 
dėntita VlrtiniiC tate, 1ęūl to
eaą 9 katnlt|ntir<iH draugijos.
yra šios poJtelpinėH dr-jo*; .š. P„ A M..

' Moterų P. lr sLRKĄ 11H kp. Tai 
pastoto* kad tiktai’4. 14 kur vieti
nis prltottUė lt ditolgtyrt. Toliau rraio. 
kud .įjhi atsižymi tu»a tod darydanm* 
bailus imti Juodukus muzikantus. » fa 
vietinis vi^iit klysta. Gltotertal ttthu 
eliorus darė Kalių kada tat 192U m. 
Paėmė ortosfrtf, rietėdamas daugiau 
to'MrMI, 
žtkąntų. 
S. P. D,

O ’jifle <iwwi priguli U mu* 
Baltus buvo 8. d. sausiu if»žt 
Tirt ir tada ptifino '&rk&#r$. 

pr*/03 narys.
' ^ ■ *

r
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DU BOISrTA,

/ Choro ĮMk&įe,

* 31 d, suimto Šv, j 11074190, parapijos 
diorus vedamas vletinla Vorgonmitikb 
p, J. Vk Koya turėjo pirmutinį gust* 
rinkinių bažnytinių svetainėj kas link 
KUorganizavimo vietimč choro ir pAta- 
tynta ąnt gėrerinių pttntafii. Ftt'nėHgb 
svarstymu išrinkta valdybą? pirm. J- 
Mlkeiiota& yfre*pliųiiųląke penėta ta' 
že RąkmtakHįt^ rust, lignitas Ouiuaus- 
kas, Iždininkas Motiejus BačlUSka, 
mt^šiilkos Simonus Gražulis ta Domi
ninkus Kuniglškls, iSūtąprįjStii, kati 

jjiokeątte birtų po Kfe, mi-desyje kn|p 
vytanm',taip‘put ir merginoms. • het 
kaip vIstriL tąlp ta čia atsirado ir ne- 

. WtanMtaų« ‘Bta‘ ltaW dienų pasigirdo 
. ; visokią agitaciją Ir neąąmonbjdr su 
v .»ląŲt’ifPądi’ęh W tftSįtlsim dnrbaa bu- 

vo dviejų ponauta; kurte. vtaaLnėm 
'DnBojfcus. tyventojate, o ntyažla^d $ 
O, Noifėjp patekti braidytai, viens ki
tą rekomendavo, bet nepavyko. Tad 
l§ keršto ėmėsi ąeiemto; dątbo, tat >w 
agi totui utekąrias merginas neiti. dtaK 

'glaus prie choro, nes ta jie daugiau, 
belsta. Girdi tik žėnotta diedų cho
ras, o w vaikinų ir merginų, Atsk 
rado kelios' tokios, silpnaprotės kad jų 

„ir paklausė, bet‘prie gudresnių ir įmu- 
jaingesnių merginų neprilindo. Buvo 
girdėta, jog nekurtos merginos Sugrb 
žo atgal,prie Choro, Už tai yrų ptigip- 
tOS, «š patarčiau ir toms, kurias dar 
nesugrįžę. kad-tų jfcularytų.

> Chorus turėjo savo pilnų, mėnesini 
susirinkimų 28 d. vasario ir visi ly
giai užsimokėjo savo mėnesines po 10 
centų. Vielinis gerli. klebonas taųn M 
j., Urbonus- savo gražioms, išvadžioji
mais velijo < chorui geriauisos kloties 
sutikime darbuokis.. ,

Jparapijonas.
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WATERBURY, conn. ‘ 
^šaukimas.;

Mes Wnterburte£tal atsl&uikiaųij gri
sus lietuvius Coąn, valstijos. irfj visas 

» draugystes ir centralihių: organizacijų 
kuopas. ' k:vteėlatnė prisidėt prie JinU- 
sų darbo, kurį mes "esant suplanavę, tai 
yi’a prie * našląiėlų nama_J$lęlglmo. 

. Gerbiantieji broliai lietuvio, meldžiam 
mes. jūsų paremti, mus su' pinigais, n 
Jeigu pritarsite litams ir duosite pini
ginę pnraimų, ‘ tai mes'-gatavi tuojaus 
pradėt savo užmanytų darbų. Daug a- 

, ple tai'nėr kų aiškytk Ta lytalga btr 
finai, lietuviams reikalinga, lųs Žino
te, kad tų našlaičių visur yra daug. 
Mums kaip .tik sykis geriausia „ir pra- 
blėt būdavot dieteų slrūmamf Chmais 

. ant vietos arba. Šftle miesto, iiuperkaųt 
ūke. Mes iiorim kad ne tik mus vle- 

• tinini sutilptų? bet ir |S visus valstijos. 
Pinigus kaip 'siųsite. tai siųskite ant 
gerb. musų klebono kun. J, J. Valan
ti*? j aus vardėį nes^jis yra Labdarybės 
Dr-jes tosterius, , Adi\: 20 Congresš 
ave- ■ ■ *.

, ; ‘.v. .'

L. O.S.KUOPŲSUSI- 
RINKIMAI.

'V

i

7

i«* tikrą naaJ^įrnsrtD iUmItmb*

—,-------- '

taikyti

EMZABETIT, N. J.

LOS. t6 kn<ą»a laikys ni^nmlnj f.«U- 
riukhtuj. -7 d, K»‘V*» 4lų vai. 1«> »•)«*- 
tij bažnytinėj &vetatatej< U*kvWiiunt 
vist nariai pribūti.

VaMulm.
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Esu gyvenęs Rusijoj, mačiau ir 
patyriau tu žėnjBkejo rojaus 
dunuia. k Tai man gaila, be galo 
gelta žitlreti ir klausyti, kaip ma* 
iw tftli tautiečiui dar tiki į pwga* 
ra gėrdvv- Itargi nekurta iį ju 
vadina gavę apsišvietusiais, liftu-J 
diesdarbininkais ir taip baisiai 
tamsūs, kad jie norėdami padėti 
jbieturok darbininkams, n patys 
nįekb nežino kg dpro, Savo pra
kalbomis eina vieft tik ^prieS dar
bininkus ir blogina iš visiį pusilj. 
jtį padėjimą, A y f

vajam Avattkęgand imISeyi* 
kai surengė vakarą su prakalba J. 
Pakaušta ta šu ,drama & Rusijos 
bolševiku/gyvenimo, ' Man • bai
siausiai gaila, kad mano tautie
čiai lietuviai komunistai ima pa
vyzdi iš Rusijos' komunfetii, ku- 
'rie neštąją ’rattdonusM^u^ynito- 
galvos ligi kojij, kuriuos jie nu- 
dažė- krauju užmuštujįj darbinin- 
kų, Uktaitykij ir inteligenėijdš, ta 
jiems rodos, kad jfe apsitaisę rau* 
danais drabužiais - yru Žmonijos 
gelbėtojais.J

Ne ! ^ta baisiausiai klysta^ nes 
tie drabužiai yra iiudažyf| -ją 
draugą darbnttaką krauju; .ta 
man gaila, kad jife norėdami pa
dėti Lietuvos darbininkams, lim*. 
visi dailiintakai apšiyilkof- Tpudo- 
■nois rūbais suvisai tie^iot^kokią 
reikšmę tie raudoni drabužiai yra 
Rusijos darbininkams, ir kaip jie 
^tunzant tą, kurie nešioja raudo
nos spalvos drabužius. — ■

; , Kuomet aš pamačiau ant scenos 
dramoje (man rodos kad dramos 
tame Veikale nebuvo, nes buvo iš
juokti kunigai, minyškos ta^pub-' 
likn haisiąusidi juokės) draugą 
kottiišarą raudonais Tūbata1'inkW~ 
idtdais, tąl tuojaus mano, štadk 
bu vd baisiausiai suspausta? t Žįitf* 
rėddmas į tą žmogt^konrisarąi 
vaizdžiai prisiminiau Rusiją, kaip 
rusu darbininkai didžiausias kan-' 
ciaą kenčia ta neša didžiausią ver- 
gijąjjta tą. komisarą 'baisiausiai 
darbininkai neapkenčia;

. Nekalbant apie tuoa pian bai
sius rftbus, kuriuos atsiminus.’at
simenu baisias kančias mūrio lwj 
lią darbininką. , ; - “•'

' iŠ vieno daikto, . vienok -ęėsi- 
džiaugiau. Komunistai uoliai gar
sino savo vakarą, buvo padaryti 
apgarsinimai ta plakatai, kad tik 
daugiaus pritraukti ,žmoūią ta jei- 
neskaityti kelta 'desėtkus mažučių, 
kurie turbūt buvo atvesti (dėl pa* 
didinimo skaičiaus ta day žmonių, 
kurta buvo a.tčję, pasiklausyti 
kaip Retumai komunistai meluos, 
ta kaili užpuldinės Lietuvos val
džią, 'tai skaičius hnvd labai, la
bai mažas ta dar via norėdanfi su
laukti daugiaus žmonių, v nutrau
kė pradžią, nuo B £0 ąnt- 8, nes 
buvo gėda pradėti dėl tuščios sa
lės, Jie vis-gi nesigėdiją ta jų va
karas. išrodė kaip vištą po lytaus 
ąrba. nukapota .- vanago, LlŽiąm

Wste!Kaw,5M
iReMo tj»-.

ra bepročių ta yptiiS d^i>in^*4 
dahar Marijuje, bĮH# jie ĮriHifar- 
dhtii rojumi. /Al tiems yiipoins 
patarčiau nuvažiuoti ir parakan
ti to rojaus ir tikiuos kad po ne
kurti) laiko Jiems ta* rr>Ju* bttty 
haisiaus už pragarų. Neituriiiosc 
nuestuuve Sibire yra po iesiun Ma
inus su In purdutiM, *intalu<»i< iaik<» 
Iprttetaptyje. Nekuriurisę/iniėstivr- 
«e <l»r iditžita tiek bepročių yra ir 
privuftohltHC uamunse, kuriuw 
nenori urtimieji atiduoti aut ha- 
**• i

Rusijoj kornuumtaiuK tus klau
simas taip dšedt*^ kad Jie 'ir ne- 
žino ką daryti su bepročiais.

Jei maž uau|t plačmus apie už
laikymą jų ir svarbiausiai nuo ko 
daug žnuihių išeina iš proto/ tai 
aš tikiuos kad ir pas kožną ko
munistą plaukai atsistot. Ir kas 
S te su, silpnais nervaisf tai to.

m šunim išsigelbėti „nuo ’ tos 
baisios ligos.

Darkulbčt o jastur“ teisingas’'^ 
žinias, kad Lietuvoje darbinin
kui esu sodinami j katejfnm Bet 
kodėl viską žinantis' kalbėtojas 
nei vieno žodžio nepasukę, kiek 
yrą Rusijos kalejlrntiese darbinin
kų L-Tikininkų, neskaitant inteli* 
gentijus, kurie gyvena badauda
mi ta neša didžiatimas karietas nutai 
ftdraųgų,#-komųiiistų.. ATsjani & 
nouia, kad Rusijoje skaičius ka- 

‘Ujimų nito 1918 m, pasididino>nt 
50 nuoš. ir. įiekui’iuose miestuose 
puse namų yra' užimta kalėjimais. 
'Kldus^nuis už ką darbtaihkai jr 
dkinuikiti ’ tūkstančiais gadinami į 
kalėjimust v , 5

’' ' ’ * ji .■’*;*• U i ‘

. EddŽiaiisla priežastis,- tai riepti- 
Maunama kova darbininkų ta -ūki*- 
įlinkų prieš jų engėjuskmnu- 
nistųš. Daugiaus nėra katfi ko? 
Votį prieš tą vergiją, deltoj kad 
veik visa inteligencija jau senai 
yra iššaudyta arba miršta nuo ha‘- 
do iš1’ baisių ligų kalėjimuose. Bet 
Rusijos darbininkai nepaliaus km- 
riauti prieš savo didžiausius prie
šus komunistus ta“ man labai gai
la Rusijos darbiriinktj. Žinau kuo- 

: puikiausiai jų kančias ta skaičius 
jų- smarkai mažinąs nuo durtuvų’ 
chmieciu ir kitokių rakaliti. ,

kalbėtojas aiškino susirinku-- 
siems, kad Lietuvės valdžia tai ne 
darbininkųCkata Rusijoje, kur vi- 
ųrjptamiausial žydų mbaininfcų/ 
vagių ta ttj; bet visokųt ponų ta 
kunigų, bet labai gaila .fr man pa
čiam riet gėda už Pakaušį, kad 
-jis yra apvažiavęs jiasaulĮ ir šiaip 
ir .taip, ’ bėt nieko nežino iš ko su
sideda dabartine Rusijos Sovietų 
valdžia, arba jei šiek tiek'fr ži; 
rio^ tai; iųebųįųiėhori atvirai; pą 
sdkyti tamsiems žmonėms, Iturie 

’mažai-ką tesupranta, Rusijos So
vietuose yra mažiausiai <pUše: žyT 
dų arba daugiaudir -kurie užima 
didžiausias vietas valdžioje ta ant-; 
ra puse pądla^ant visokių katorž- 
ninkijr -bile Jisai yra sėdėjęs kalė
jimuose—^.katorgoje, pažiūrint ■'ar
tai Už žmogžudystę Arba po'iltjką 
susirinko iš viso pasaulio vogti at* 
virai, arba gyventi, būnant kokiu 
norius konusaru,' pirštų auta pfrš- 
to nesudedant,: turi drabužiui ta 
gerą valgį, kuomet darbininkai 
te ūkininkai yra visi puspliki ta 
Įjadaujar Ąr jūs esat matę, kid 
ūkininkas,, apdirbėjas savo žemės 
te jtra^ama| gy^uJjns badautų t 
O Rųsiįoj taipr- yra.. Riusijos dar- 
kipinkai.te ūktafrikai jau knopui* 
kiaušiai- suprato fr žino ’kaš ju6s 
valdo, kaip.valdo ta prie ko juos 
vedate ne vienas iš jų turėdamas

juujU
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vim JflikrnAtyJ Mt« apaaralotaią. Juk 
ušui IMUvaitš Zofija Ryrtaetair^ gi
musi Kuuuv gubernijoj. Beti^iloa pu- , 
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iHertaoJe ir unuifH buk folmujutės. u 
aš ių turiu narį Jo u4rf><«» ir nrguHty 
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karus U-jsniaginusI Sektai apt Lineoliį’ 
Hali imt Norta Alttlii u ve. w > Bengta 
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i-anhl niUžIJai’^-ui’etaktra grieš- Ivni- 
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Lietuvos UŽ. L. I’asto
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’. patikrinimo įmygu
Kita. A. Jusaitis iižSi
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>

r . • ' « V.4 ... . • ,’« .*

iždA gjobejo kritoūės išlaidį .
, ,,. .91.84 

Kum A. Jusaitis ųž^LietuvIų .
piilmta pėr In

formacijos Biurą (AVaSb- ;
v įngtoneį 11020 “ m. <</ A ... > 

Garsus už atskaitų ..... ta ta - - 
iStoretoriaus alga iiž sausį .>. 
MoksleivĮiuhs pašalpa . ....

•'» ? ' '•• ? " .

Nuo įsteigimo T. Fondini pa? 
. ja'mų buvo .K,.$404^73,83 
Ni^ jątoigtoo T, Foir- 4 .*• :

do išiėista.,..; '
: ’' *• ■" f .... •*”?- ■

; Vasario i < k^oje'Ūeto.420,80SU9 
Atsargos kapitalai• 8,100.76
Kuu<LautoičtoFomIe 1.0,15441 
Universitetų i^onde ' 11)33.73 
K. J* Našlaičių Fonde £55044 r ' 
Vujaus casii .*..»... .5,323.21 * 
Vajaus Bonais ... ,. ,2,350;00 
Lėšų fonde ..»,,. a . ,; tažsL&t
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Saiatnšin lietiiriii -' »’•
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WATERSUKY, CONN.

*.LpS; '5 kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioj. 27 , d. Kovo tuo- 
jaus- po pamaldų, paprastoj ‘svetainėj. 
Visi nariai malonėkite prltąiti, nes tu- 

\rime daug svarbių reikalų aptarti. 
' Atsiveskite ta naujų narių.

YoMpęa.
i - , , •

. , CHESTER, PA.,
- M - -

LDS. 19 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj, 27 d. Kovd 
paprastoj Vietoj <J225 Morton Aye., 2^3(1 
vai, po, ploju- ‘Visi nurtat malonėkite 
pribūti pasklita laiku, nės turime daug 

' svarbių reikalų aptartu Atsiveskite 
naujų narių. •, *

.■ - Vdd^d.

. NEW HAVEN/CONN. L1

LDS. 28 kuopos mėnesinis susirinki- 
mnfi įvyto nedėliok 27 d, Kųvo 1-iufc 

. . v&k po pietų h&žnjdiftšta svetainėje 205. 
gi. Jobu B t j£vteWhta vtauš mtriuą 
tteM, Taip-gi btMtėskRti naujų nor 

•-' W - * * to ' .
.z. ,

/; ,7-
■ toi-fciMi hi'hIiUį. k , 1

. LDS, 82 toopoii mėnesinis tožir/nkll1 
mss Įvyk* nedėlioj, 27 d; Kovo Lle-t 
tarta FpUtiko* Kljubo salėj & Dičkį

f

;

i

tęris turėdama. ųiažą vai 

tarilgį ir lmd vaikai ligi‘18 metų 
tur mokintis, gaudami ligi 18 me- 
tiį taipo-giyalgį. * ‘ -

JJJafr. baisiausiai rodos keistą, 
kuomet -aš žteau Rusijos greiti--, 
mą kopųikipusiai ir niekur nie
kuomet nesu, matęs, kad moteris 
,tXip'lengvai galėtų gyventi:.. . 
1. ATisijpiimtiaūsįai 'teotėris ptofĄ 
liuosuoja nito darhb jei jinai turi 

^vaiką nemažiau- pusės juetų arba 
šeimyną! kurią tur ^aprftpįffti is 
8 asmenųi- JĮ gauna kortelę kai' 
po bedarbis, fr vaikai tur dirbti 
nuo 14 metų j tadp kaip sako lie
tuviai komunistai kad vaikai tur

■%• -*

'tuviai komunistai kad vaikai tur
mokytisligi 18 metų... v

“Draugas” J. Pakaušis, kuris 
aiivažiąvęs Visą pasauly šiaip-, ir 
taip fr taip ir šiaip te niekas ne
gailėjo taarižinoti. lmr jisai yra hm 
taea -ųT-kų. tas1 reiškią Įte taip- fr ■ 
šiaip. Pasakė šiek tiek is gyvenk 
nto Lietuvos darbininkų,; t kttrie 

. jisai sako, baisiausiai įkęri* 
šią nuovĮjfrtirvto valdžios fr kvie* 
čia draugus ^rsfrinkusiua važiuo
ti Į Lietuvą .‘.visupirniiatisiai pasu 
stengti dūduoti Lietuvos-<tarWirir 
kanis •. rrikalingląiisius ginklus -fr 
paskimis visiems nuvažiavusiems 
nuversti —* paliuosuott Lietuvos 
darhhmikus iš po lietuvių val
džios. ta / ? Į-

Kalbėtojas stengės ųpipiešti 
darbininkų 'gyvenimą Lietuvoje, 
bet jisai W tiek daug apvažiavęs 
pasauli iŠ vįsų pusių, fr nieko ne
pasakė apie 'Lietuvos dftrhfrtinkus 
apart paprasto melo. • v 

- Kalbėtojas gavęs žinią, kad jo 
pažbrtamta Ifr tai draugas Kaune , y«t iėjęs U proto, bet kode:

v* *Vr

mtintatO‘ (tarytą didžiau^ priešai 
darbiiunkų ir tarpe' darbininkų- 
komunistų nėra. Darbiuiųkai Ru
sijoj Wypja iy. ūepąlmus kovbję 
prieš ąavb priešus kpmpriistus ta 
dar pasaulio darbininkai nėra,’ma* 
tę tokių baisiu kančių, kaip dabar 
RusjjojItĮ>er Ogūs amžius ant Ru
sijos buvo visokių valdytojų, bet 
dar niekas nėra matęs, tokių val
dytojų kaip bolševikai. 7

; Ūmų jo sj darbininkai dabar ge
rai ž|nd /sąvo ' priešus, prieš km 
riuos jie Jtapavoja vir^ tikiuos as 
kad neužilgo'tas taikąs ateis kuo* 
niet ta ^ietuvbs suldąidintaeji dar- 
bildukai suprasMasfžhios ka^ tie 
yra ukommlistai” ir kožrias- Stos 
4 kovą apries savo didžiausius ant 
paąsulio priešus. ' x . .

Waukegan,-Ill. -J
1 kovo, 1921 m.
... \ 7^" .'

; AMOlįCESTER, MASS.; ■'

(PtaneBitaias, Vietiniains if 
ApMitikdS Oetaviams/*

- JUOZAS NAVIKAS parvažiuo-, 
ja j IVoreesterį su judpųmis .pa- 
veikslais. Paveikslai bus labbijį* 
damūsj. parvežti iš Lietuvos - ir 
daug kitų įdumbi paveikslų. B(ta> 
šv. Kazmnero parapijos bažnyti
nėj svetainėj 28 ių 39 kove taka- 
ruk Utasidės

Kviečia, visus atyitankyfj

<

yj% ii proto, W kodėl gi *Bwiwi3rt^
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PIRM. - M, ŽW, ' '
W W w Statau Mtak

VICE-PIRM. — Pi Tuleikla, . Y
130 Bovett St, 8a< BotitotifMata 

PROT.RAST < LMttta -
St,. .Spi Bdątai, Mtau /’

:rM RAST.■.■•* m; RarefetoM&ta 
47 Vale St, So, Iteaton, Maw, 

j^SIERim A. Natfditand<
4<J Vlnfteld SL, SojBoBtori,.M#ta 

Maršalka stepmta Navickas.
Dr-ja laito suBlrlnkimtis tos trečių 

nedėldienf 2-ą vai. po pietų Bažnytinėj 
Svetalhėi - *L -‘ • • '. . ‘ • . .T

.tof...;

SALDžtA0St0B SIltDlES V. JĖZAUS

■> ? Ė0. SDSįtffff, MW.

pirm, —; Amaw gmm ■ .
. žsi PiM ^t./RtoteteST, MteBSi' 

VIOB-PIRM. — JūtoMAKatoiiita,
‘ 63 Gold St,.Ktata 2t, Mtta.

PROT. RAšT. ta Vitoto VaitanotltiA
' ' 178 Bolton St, Boston 2t, Mtoe. 

FIN, RAšT^'PratoB SlnfctiVKHUri, 
»lffil Bowen' gt,_ Boston 27, Mase. 

KASlERlUS Jurgis Kanevičius, : 
< • -174 Bolton St, Bftton 27,.Mass.. 
maršalka■'-*-• Pritita# Lūtošeriiato," 

L/405 Ė. *7-th 8t, Boston 27, Mass. 
Susirlnktoal laikomi kaa pirmą ne- 

tteMlehį ktetateūO Jtnėtoėta 3 yaL po 
pietą šv.. Petro Ražriytln^j; tofej, Šo..

- -•»- ■> ■ ;
>* - * . - - •.-
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TAUTOS FORDAS 
2Žj> S. ^tjr Šk, Brooidyn; $. ’

■< „^;i<-.tox.^.?....,;.to.,,:.-Y .;
MOKSIuEIVroBOMSilt 

‘ Įtlass., 3®ttĮnė ir K H\ % L. B. Kį; 
A, '3joMeivjij: Apskričio savnžtayimifc 
iras į 30 d. kovo 1921, par. s/etaifteje^ 
davvrence, ilėss. 3-čiy vai. po piety. 
^Vakare bus bendri^ 'kftopy vnkaras. 
■Pelnas, bus skK’lamaš, pripildyt moksl, 
i|dg« Yya Žinios ka<> jSo.^ JBojstonfy 

.Worcestetio ir dkvvfeft^ .moksTėlygį 
boginsi ^ didelė eiiei?žiM'ku<t t»W 
W0g0rtausW pa^etan^’i Vlšūbmetię 
gali , remti prukUu^djirb^ lankydamosl, 
•i A aktalj^ ViSok kUo^ūs šiUskitej įitsr» 
tovils, tada’rytuose Štjprt*ra*
taybū. , ViSi7 į, darbsį b / . ’ , •:

t'. r ‘ . ... \ /

lt

Boston,. Maso. ,
to...^.to/-

M DRA.ffOt.l0B
' FAiDYBOŠ A^JRRMiT

: so.sosToy,ifM
. •’■■ -■ , \ t ■ , 

PIRM. — tanas PtauMtte, « •„ :
824\E. 6tb Siti, So. Boston, Mass.

VlčMBiRM. W Vladas Pnutatafcaiį
• ' 130 BoWn Štr So. Boriton, Mass. 

FBOT; RAST/— V. X 
’ . 63 Telegraph St., Boston 27, Mass- 
FIN. RAST. — Juozas Jnška, j

Merycliff Acadėmy ' f
>’Mltaghtau

IŽDi Leonus^ gv^gįfedis, »
75 SlHfr ‘SUSO; Bostonas*; >

IŽDO GLOBšJAI »£, X GjvW*W -
B iay st, Sų ųtaton, Mjwa ta . * 

rjtatanati^ Ktaltan,' ' 1 :
i;. *. '2SWty- Won„ Mugu 
MARŠALKA Berilas .Ląaėita, . <A

DraugĮįfos''auntaftiteti. , •'
- ‘ • BOė-htaąta*ayrM Moėėaų Mąii^ ‘

Draugystės miBirlnktaifll laifcoihf kas 
ąntrę M/*dL’P0
pfetijt Bažnytinėj salėj ant 5 Bu. 
Boston, Mase., ' '. " \ * ■ .' ■ :■ f
\ ' . . .....................' *■- ... ' ■'- -■ . ' '..... ' <<- t
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W11SH tetai NAVIGMli CORP.:
?; ' ’ Yta.'Tbitafc.M-rJ

•GDANSK’’ 1

ISplauks KOVO 23 ii NE W YORKO tįeaiai j. DANCIGĄ
’ Prižldrėjlttis«? kuoj^eriauNirts. Parankios ytetos 3-ėioj Woj.

- . ‘ “ j?asai|terai 3-cioj klešoj gernį ajpraplnti,
KABINAS .....nhO. ; . 3-CIAKLESt......»l«l

■ 1 8ttWtelTtt-15,00* lutW taksų, r u. ■
I1O (*n G^mLi PASižmnfiA] 
™« *% įWiį29 BR0ADWrr W^tį0»Į

& SIW1K.-tlgl Milwaukce Avė., Ctacaro, HS
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tdrnaitįt^ ka$u&*
einą# ts ,

jMfopyfūffį brąlį
Anntaną MonteUo,

' • • • ■ ’’ v
s? ' * ' A
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I ,.,>^nltaufc|Idetuvą(taW
I G. £ BARTAŠltTS IMMItįi
į \ \KAPiTULiZAcijA $ioo,boo. . v, f ;?J, „ . _

i > Mes bardUodame laivakortės kat-taisų Vandėniaiij Libiją*! Iri* 
sis pasaulio 4alta;'ne tik48 OW XORK0 irdkoBTOJlOį bet fc »

į kitų Amerikos portą- * ta “ .. , .. \
r Išmaldom ta ^bbčium pIutaus4'yiSiŠ©AIJS»PA£taiiLXQ pėr 

gąl dienota kursą,' Persidnt&nan'yratiVARAkTtJpTAS- Meti tttta 
Hmeį.uJwtto KapItata 860^ mttrMyr WEBV0S

I KAUNE.' . . ■ , IH!ft.
Į., Basportns ir kitoktną doimmęntmr padarornėr Atitekame -vmk
1 ktea ifetutta lakate* Amerikoj ir Ameriką itetpvįij reikihii Lte* ’
1 tuvoję. ū 1 ' . ... ‘ ■ •: 1. u ■ ■ - •
| Užlaikome W MOTĖIAtt 1 Wta*l* *
į •“... Kviečiame ‘visus lietuviu# su reikalais kreiptis i artimiausi mu- 
j’aų odsą por jaiSką arba Sųta^kalt ’ J -
Į.,-£|ejitaūitaQti$8ai #8 ^bshjngton St,> - Meur Ybtkį H. T, 

Skyrius : t 414 itaoadway, Bostąįi 27, Mass.

.... L:.

. * f i4

■ ■ l ■
SBR

mW■^‘T.tt<f llų-r. ,.
^«įterė£kta tegiąųkaalrinWbo mtago\ 

peęMitos i-Mt yėĮ^a^nku^i^1

ir paguldau į lovį* v /fe
fcfilungis, diegly^ ■

šriiręs, pilvita* perpUni 
vudmdaĮ suteikitetealy- jM

s tomnta. \ Ii
y 33 AM 33 I INT O

ptfąlina W nmgurni. KttdlkKt jį! Jte j
dteugtata. ApUeko«e parsiduoda po COo. arto norint, tad mĮ 
mųituinSm per P*&ų ii reikta atųrii 60c, į x • š

' " AD. R1CHTER a t©. ' ' • ' • 1

, Jjtotojfr A -^-irria tai ^tefejJLitataL jR|^

iiMiiii ! !,! ,!-■!• i.nMHintmu ■uiiiiaa i, ir.......
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•MM

i



IbhKuB. K. UrtkMmVMIa/ 
ku ir K. LaureoakaU* >o 

r. Btotevie* n Po |1<»: 1- 
». P, KiMu D. ZakuUnol*. B 
triH, A. Mnakonf*, K. Faulomk 

. Kallonla, B. LavlkM, P. <J«d- 
P. B«i|an**, .L TulelM*. J. V*l- 
P. Balioną*, .L Tuleikla, J. Yal- 

A. Jnnkauttka*. J, Br#«. K 
I*. A, PavalMkla, A. Bukota, K. 
evlčlu^ A. 5j*rbH*kHs. A. Savlc* 
’. Uelešint*. P. TamuMonia, K? 
I*. S. Btankeviče, J. l«eyee«< K> 
virtu*, T. Drulmvlčieuė, .L Ke- 
D. Melalka, A. Stopanas, A. Kla- 
. K, Nariam’, A. Masunakas, D, 

-.Irtas, S. Viiltkeviče.* P, Var
tas, A. Pa Šaka rnla, .L MarčIuUo- 
KMaitejO,

ATKILU . .

ireitoR savaitės pabaigoje bu- 
tbai atšalu o nedėlioj gyvai* 
i* buvo pasiekęs net 77 laips- 
< . T •-..

ktorif gali kalbiu ir palyti angl#- 
Mi, to prie to ir kitas kalbas, at* 
stovinti mus savo apiritnklj ta 
paskirti agentun dėl gardavinėji-' 
mo rnfiaų. šalutinių notų («o*d 
Bondaj ant sudėtinio nuošimčio 
(eompound I n tarėsi) pieno. Ga
bus vyras,. #* ii uždirbti $500. ar 
daugiau i mėnesį su atsakančiu 
pritaikymu savo spėkų j šį biunį. 
Rašykite angliškai dėl pilnų 
Mniulkinenu, paaiškinant kiek am
žium. įralitldijinina, kiek kalbų 
kalbate, dabartinis užsiėmimo*, 
pardavinėjimo patyrimas ir tt.

f

• Z ’ » ■<* 'Tirą ir-yakimMv Mativ£\snt 
perUnvimo. Grral įtaisyta^

Jėlgu kaedženfieų prietelių ja^<HrttnTO
komenduolnMM knygė*, tai jas bftto galintai .tai-- 
siųsti j Lietovųkaipo dovanų ant »*. Velyky m3K».

Tas knygakUuotdme tik tiems, kifria pjtin*. lwdviv

^VAIDINO sn .. _ .;
• PASISBKni^.' 

kbatoj Brightolie. o ned61ioj 
Bostone tai pasiekiam tapo 
idiotą* didžiuli* veikalas 
Ų KARALIUS. Vaidino So. 
rmo LDS. ir Bita. BĮ. kuopų 
ii/ Brjghtone magokft buto 
nų, bet So. Bostone buvo pu
si prisirinkę. ' ' ’

• '-" 1 " - ir-r r“*- ' r
■A.šALINO STREIKĄ 
T-VIENOS SAVAITES 
’AGAL SUTARTIES;, 
tyąsinantis streikas Boįš- 
o, Reyerė Beauk ir 
an ’o gelžkelio darbininkų 
Jutas vienai savaitei sulig 
te rytos sutarties bū kom- 
Uja*: .. ' --- • ’ . * . , ■ %

MUZIKA!
r. -4) Kto prisiųa I dėl. gaus 
M- KaiJu Labai Gražių Dai- 
pų .mišrani chorui. ĮSI pusę 
tozino $rba dęųgiau 75e. ega. 
, 2) Kas prisiųa GOc.ųmoney 
oiderjogaus i Asperges me, 
Vidu Itiąuaiu, Ąve Maria, 
Justus ut painią ir Laudąte' 
DoųLv mjžrara phorui su var- 
fonais. Pusė tuzino arba dau- 
jgiju'35e. eženipŲJ 
E ųalinia gauti pas;' * 
v LKBRmiS, . . 
zORCHABDLĄKE, MICH.?

PARSWUOBA * 
Rakandai ( FoHn&al) 

pigiai Ir mažai varnui tik vieni m** ; 
taį jTieąustis kad valiuoja | Lletnvųz 
Malonėsltė jfttslšnuktt -mit: sekančio 
antrašo aut trečiiį*4nbg/ Ji I*U>’HAM 
PK„ SO. BOSTON, MASS.

■’ ...'■• * ■
. ............ ................................ i .(tgf.-*-.—.

REIKALINGI MUTNINtAI
Lietuviai atnatiiinkai manantie 

grįžti,į Lietuvą ir noriiifiėji turė
ti užtikrintua darbus, uešapėius 
jums šviesią , ateitį,^ atsišaukite 
greitpi, reikalaudami platesnių 
žinių.
/ UTHUAMIAMHOME 

BUILDKRS CO.Ihc.,
• 400 W. Bro^dvray, B om 

Bo«ton 27, M*m. .
■: ... .R..-...,-.... .... .r,. H-. .«. ..T.-^-

PARSIDUODA.aiBIDAMAI 
■/ Ba*t Lexbagton’*. .

S inlnutos ateit nno dypo ir'S ml- 
putos nuo strytkario* IDe. fėrasJ.š Bos- 
tono. 2 dlelt lotai Ir 1 kempė ir gra- 
žNs medžhif. ParsIUloda pigiai, ' 

: - ■.■'-/■ \JL SlNKEVTpB?’” A - ’ 
B Diani Park,^ Sb. Boston. Mas^

, r,i, „įrt., >ll|i,,,.r>,*t,lw<ita,,y,-l|ĮI,,l,,'i,,wĮ

/Ruleškiiii /Baėkim: '<Jte 11)13 
m. dirbo malnose, Pittshuigli‘e» Pa. Ma
no antrašas: < ' ■ ’ ’ ’

1Z1DOR1S V IUMĄS, * '
į08 Berl|n St, Rocbester, T.

-t

•ę

Tas Įmygti duosime tik tiems, kvrm p 
dės prie uuorgsniiavimo riesi naujų 
“Darbininko*’ - pnenarueratori^ patys būdami 
L. D. S. nariai# arba prenumeratoriais.

“Darbininkas eina 3 sykius i Mirsit 
metama $4.0D, užfubežyje arba į Likti 
tams

Persikeliu* j nuosava namų mūsų pirm 
nė užduotie buvo įsitaisyti tfBttjų km< 
mažinu l|ikraMiui spausdintu Maii"k

(KUR TRIBYRg .......
LA9VOS VAIANDOS

J MAŽYČIUS ______ .
inuS IR SGCIJALtZMAM^

Lfttnrviy jasMONsTRAcrjA ...............
taft*VIU K Ai BOK gramatika 
jiągrrviAi katalikai ir kitob sroves 
Lh^fpros istorija .....
LIETVVIV LENKU UNtFA

AS IVtNDRORSTAS
GALYBt ......

PATIKIMAI .....

MMM lr n* MwiMOfiwiM> MM
i®* ®iv 4

AYj " *-j 
r r, Mw. I
L. \<AM*AMK> Na. 1.) j
įjįjyjjįjįį^jįjjęjįįįj

’ m*‘ Uol riuottag lUBMbOT 
oUrJbi-ymv. Tnlp-gi ayvenHrašt0i 
1*410$ Maine aatvėM. žem* roiM^jį^ 
nt» k»r*I išturimu. Atsi|*itkl|e* 

imi ih»r( iie.stek Arą' 
IKiIU HESTRK MAS8.

, . / ...... ’

VARGOXINTXKAS ,

A
L-

v ' y • T*8gfe**

BR. T. M. 6AFFKEY1
DANTISTAS

414 Broadrcay, S. Bogtoa l
(Viršuj I-iet^Vrek- B*vM

(Jauna BuarNAuF.r i.mrunMAk'*]
NKMBWMW

,5e. 
15o. 
SOe, 
15o.
2oc 
03, 
.M
*N 
M 
.m 

..25c
,25< 
20( 
m 
,45r 

..40c .
.O 
Klc 

TIKU IMAM. P**llWnhnal apie tikijimo tNwm Wie 
NĄįOOJl <• ■» « * « sAr ♦« M ■» » ♦ 4 i t » ♦ « » » r > 4* >1«W*

*»• **įiA'*-j'^,’<♦ ****»><v*** ,*■*■■**2fljjįr
PASKUOS Jf Atlįhs .. J/i į Z i-^1.V’,. | . .flĮ

-1^.4T.AžiLRlk .... .... »».,f»..« .... .<*• <.»,».DtJe- 
pAjnmniK mkijaltzma ........................įor, 
UMtoYYBNTOP VALANDOM 
pg?TJBt*K!ABii l--,Apyaakrt ««•,.».....»»*.,,*,I5e 
.pgftpfNB ARITMRTIMA
PULKIM ANT KELlV>M»ldų k»ygft ...........7,,|m 
PULKIM ANT m?, Xf«Mų knyga ..... J...,... .$l£t 
PtTLKlM ANT KELIU; Maldų Wu ...J.,......, 42/X' 
PULKIM ANT KBLl<r. Maldų knyga *.....<2.56
PULKIM ANT KHLIU;' MaI*W knyga <;. ž,; J...|k«' ■ 
raktas sveikaton ir laimžn

......Ž5e 
*»... ,5c.
......25c

♦-<* ,45e. 
....iife 
y,-. «10a 
,;4i.bo 
. r r .I5C. 
♦■ r • • 2,(0, 
... .85e, 
...,ioe, 
... «j,Oe. 
..,>S5ę.‘

I » t H » K » . • >

Kili*
PBIE' MANgR
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♦ 4 » *

• * «F J»

* * * -i

* 4 ♦* K

. B »
V.

k • ♦

• K * 9 V
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i,

A t M knislu I tirto saro astmą, 
nvjonK paieška v(ėti|,

J. M»MKEVI«?irs. . 
Ti!( Rinitu St.

Tl'eldajl, N. .1

► • į. . * »•****>«!

<K> ».*<».»»(,» M’ ♦♦♦»•*« 

4* 4 •(*•«*»! 

JkrtDfClNDB UAkTAliAB, Teatralių vetkslss Z

«« » • » » •>i«ir»fM«kk4<t

MdUM PASLAf<Yk Teatrališka* veikalas
I M MM > t »

. t k ■» | *« « i< 

*4 * *% • »

mažinu l>ikraWnn mklmfmes. ««m maMiT knygelė
tortine ir netrūkiu “ Darbininkų’ ’ muzdū^hne moteryste ir šeimyna ....... 
nuoeavame name gavo mažina. Tpttn ^*»toįBDDMW
smagu, kad ifnflroą laiko, nw» vwi eoj ‘ . ........... ..
spekonda su ęagižventiinu Snrtmtu’me beikt.I$ 
OOŪ dar nanju/‘I>arhininktii“ prenuęaeratų^

Tjarždami tfe. 20,0Q0 skaitytojų galėtume 
drąsiid /pnrtM “IM^bininka’-’ leisti kasdiena 
gtba viana trto numerius 8 puslapių.

‘ fiiaip ar taip “Darbininkas** nuo balandžio
45 d Į nu mihaiomis ižeis 8 puslapių.f

, Beto, spauzdindami /savoje spaustuvėje su 
aaujatuiia RfeŽina daug geriau galėsime paten
kinti skaitytojus turiniu, aks turėsime daugiau 
laiko parinkti Vėliausiu žinių; taipgi Iri pristA 
^ymut/iū® galėsime nuvežti į pažtų laiku.’■ •

Iki neturėjome mažiuos, nebuvo . gfdifina 
dang rftpintia gavimu kodidžiapsio skaičiaus. 
Dabar įsigijus mažiną, kas kita —tlėngvai ap- 
topintume* 50$OOSkaitytojų.

Dovama^duodame tik dėlto* kad naes pėr
5 toetos niekados nėsame dovanų dalinę ir jtar 
dėlto* kad gėriku paminėjus 5 mėtų sukaktuves 
Uūo suaitvirimo ^mtisu brangios organisadjbs 
-ub.s. \ •'<.. \ ; ■

Dovanas $1.00 vertęs duosimą tanų kuris 
azražya ir tam, kuria užsirėžys laikražt> ‘<Dar- 
bininkį?* , .

Prie dorianų nepriskaftome mūsų įgaliotu 
agentų, ,kuw gauim nuolaidų. , .

} žemiau talpiname knygų surašų. Paaldn- 
kėiiž daugiau negu už dolerį galg& gautkkny-

v

4-— ...y. šį,
Pąieškau MOTERIES arha?zME»: 

;GiNds niiie- 30 saetų amžiams, iiei mv 
žiūrėjimo stribos prie, dviejų ypatų ant 
fanuos iftikės). Malonėkite atsišaukti „ .. . -----
pranešdama kiek reikalausite abšis. l ęRB prbnefcoaainĮ vitšųus dpkriov 

.ANTANAS. VAINIKĄ, Į 
f yvoodstdck VL R. F , D. No. ,L« '

"■. f
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Kirmis PIRMOS 
RŪŠIES

kciioUkų metu praktikavę ir buvę* 
k<ųM*ra’lyriškų krautuvių vedėju. Tul
žingus. tlųrhšiųui. bhdvu^ East Cam- 
britira'h* tomperaryve krautuve «plel- 
<|o* dalei > permjdnymo slstamrra Kųjbn 
angliškai, llernv^knl, rusiškai ir la'iy 
kiškai, Itpiknlu«Jnnti4 . tokiu vyruly, 
kreipkitė'.jms I ' . ”

BEN. JAKUTiSį ' ,
IW iVHibtrst., Ųumbrldge; Mim

w 1
HwiiHT»i;nr*M Notaba* 

LIETUVOS ATSTOVYBĖ

F.J.ULlKWSm 
ADVOKATAS * 

414 Broaihvay, & BoMTOrt, MamL 
Tek S, B. 441, 

’jSyyenimn vieta:
15 Anwai*olt8^ St., Do*CMk*na* ’ 

; Cžlumhi* (»««/• f
■......,■ .l> ■■■ ----------|įUmatw»mMmccsaM| 

■L-...     . .   '...
*»«

U8S! BALIU! 
r PIRMAS METINIS . 
[ KEPUBIŲ BALIUS į - Rengltinaa 
Kataliku /Vienybes L Slsyriaus ? : 

kLANDŽIO 2 B. 1921
DEANSALSJE 

į u Y w o o d, a’s’S,.
L ■< w^‘)pę.’grE5ĖU’'į':;-‘'. -
r‘ ir trauksis ikl vėlumojb ‘ ' 
Hel broliai ir sesutėm maloniai 
» kvieeipmi skaitlingai ateiti 
|fo kepurių baliaus, nes grieš 
Busi nuiaikantai ir šiaip yisp- 
įnargumynų pamatysite. * 
‘z Tteng«jai.

♦ -
v .

t

• IV , » .*.■

/ •

VARGONININKAS
- Ieškau įViątbsį suprantu bainytlne 
mušlĮf,jKullu yesti-cliorų* turiuj^dtu-. 
^dijlums. Tleikšiid esant ’ mėidtttt atsi
šaukti šiuo adresu :;

' . ■■ '''• BLOKELIS, - . ;
1838 Rugusta St,,'. Chieago, Iii;

; .. J ■- -1- , - -
;'r Įl.„.^..,^lrl .,, , . ■■ --------;> ■. ;

■ Ant PARDAVIMO S ruimai mūrinė 
stnba, Į karui .garadžlus, ękeris įfemės, 
b. obelys. Linksma vieta ir darbų yya 
visokių apiellnkėj.- Parsiduoda ne
brangiai. ‘ ’

' . WILmAM"MŲKAL()NIS, 
Bri&ge StsStatton 2 

yirai’įhouse. Polai* Conn.
■ ^' tin 1 ■ :■ ,i ■, .ii M....^... .. ■3..-. 1 į.) .į :

7 leSlrab Mp? brolio S^a^a.-MIdluĖe*, 
vijikus* .kuęls kilęs iš Lietuvos,x gimęs p 
Pilypų kaime. Prieš karų Syvei/o X- 
hjerikoj Monesar, Pa. Nuo karo jo
kios Žinios nno jo netųrMe. Jeigu gy- • 
vi meldžiu atsilipeti Ir kas Žino tapte 
|t, meldž|u pranešti šiuo adresai' 
LITHUANjA,^ Kauno Slabada, Jai?- 
■barko No. .121 Agota Betukfflis- 

, Lionė. ' f t y '' • j '■
,’ ;7- ■ - •■■ ■■■ - ■ - . v'----7

•. , . • . ...... . : ...^. r.« v.~ ■',.,<

Pališkiui Pagertu Jo k Ubo Zlgėllo, ir 
segei .< M, MlUumkytes', Pgylnn IS Knin 
Oo ifslylm. L’lqnerg^ ap»Jft\, Doiuy- 
vitrtftu itiiestebe. A^i'gulčit? šiuo sū- 
reW:' ' ?■ . • y r*'

.htSEPAltlLUrsRYTft

’ jpgieštaiii KptrinoĮi yirbkkiiltės, {p#' 
vyru Šidlauskienė i. išbėgo hu

uitą nu <> dabar tai 
bežinau krVTf* > paduoda pavardę, nes 
jisai Kitaip Vtulfniisi. kaip tblS m. Aš 
sergu Inflnenza tat fr gyfenit 62 (irotve. 
Su Htmbrrd, Cu 0 dabar tai nežinau 
kur ilo gyvena, trelei paf js ur kas ži
not apie M, nes aš . nežinau ar ji jty? 
va ar minis, Kiwi>mne§ tai gaus $5.

- 0. M, CHEKETCirH.
10 Jattn St., * Ainsterdnm, X.' Y,

JB Mrrg' South įSįmtijt 1

DR/ H. S. $W
■ A»į SpEauuaSa’ .:1 
399a W. BROADWAY . 
VAiAmroa : NttO !) r. iki T v, v«k.x

PETRUKAS. Apysaka 
PRADINE ARITMETIKA 
PULKIM ANT KELIU. * M»ldų knyga .
PULKIM ANT flMV* Slaldų knyga . .. .. .1. 
PULKIM 4NT KELIU > Maldų Wu 
PULKIM ANT KELI^. Maldų knyga . 
PULKIM ANT KHLIU;' M«W knyga - 
raktas sveikaton ir laimžn . 
RTMOb KATALIKŲ MOKSLAS ....... 
RAL.HTN AB •».. • ■., ,««.,•■—• ,*<.»- ♦ • 
TATRUOS RAGANA 
SOKNOg, ĮVAIRUMAI 
AHJP1EJI IR SALTIEJI KRAŠTAI.., 
ŠIU' I|IEW ©AINBEtB 
JCOCUALTZMAS lR. KWKSČTONtB* 
SODŽIDNIŲ TĖ01ZMIIJA-...~.......
SBOMAnTAJl LIZDAS 
IŠULAI Kft v »■*, ■» 
tfURTfKTOS DAINOS ........... 
ricaisalų ĮTEKMĖ I ŽMOGŲ ..., 
MYAHBŲ^ KLAUSIMAI .. 
SVIETO PKRRJUNAS ... . .........., 
iVMNTOJl ISTORIJA SENO IR NAEJO ĮSTATYMO ip^O 
■TABKKkB*NUODAI .
f Aklius besoti* 5.,.i... 
'3^2^!1?J*^7WTĄ W4»<j• -

CRVMMS KATEKIZMAS .................

VAIKK. .TKATRAL 
VAIZDELIAI .C. .... ..
VALKNRODISr Apysak* O
Visam svietu ....:/.
VISI GERI. * Teatralu veikai** ...
UrčlŲ dovanele 
žiema IR Vasara 
ŽIEMOS LEDAI 
llNTNAS' • - e*O . V.. »•
ZOOLOGIJA. Toma* L .......
ŽOdLt»GIJA. Tomtk-n . .. .
žTDt T&BAĖIŪSU ‘Teatrališkas veikalas t.,

.. > ,;T :; ' . .. -■ 'r

Asmenys* jįžsiŲM&ydami ^tI)ariMninkų,’,z Ml 
iiTfejij motų-gn&gi dovanu dvigį^itfelLr

v Visais nžsiiymvfi p^nRmmtfaš ir pudgiis 
|iiįskite «dre«M - *t

L ’

3fi6 Broadirajį

.A

v-

♦u »

* * y

• M' r »

*'**»•

Nmvramb Mu«s,

hone—*
Po pLenj ūktai pagal rotartl*

. ’2581N. AUmaoivrAv*. 
mLADELPHU, PA.

DR.LG.KO
■Ltottms Gydytofafc, * 

PRiJtoiMO „Valam jxj»:
940 vaL ryte*ir (M vai, tajgįfe

7* •. I

• • '•. < •• • '

< ♦ p

* t Jt I

»■ t K

“f. MiTUIdHTIS ’
Į * ■ GVBO VlOOJtta* 10*00 . ( J
L > , Pm»k»U AkiKncte ' rt 
r Valandos: 1—8 ir 7—8 F. ®>'

; 17 Millbury Streat, 
Į WORqBCTER, MASS.

a
IPaleškatt Julijonų' Btmf.' Prieš karų 

bkužlavir Lietuvon/ Paeina iš Baro* 
raiškiu kaimo. Šiaulėnų p|r„ Šiaulė
nų liaLjiMaliUij par. Kits apie*jį ži
note. arba, ji* pats atsišaukite žemiau! 
paduotu ipimišu, nes turiu svarbi; yei* 
lęšių. T • 1 ■* ’ ’

PRANAS TITEIKIS. / .
180 Bowen St., , .,Sq. BomemrAfass. 
t * - r« S, of AmeriemTRIS KELEIVIAI/ AmfekJo ep^aratif ... 

f RUMBAS KATEKIZMAS  ..............     I
UBAGŲ akademija. TPUtralte veikalas ..

» v • • • .• k -■, -

b * »'>>,» * • r r

* m 9. t »«.**'* e.»

B < «- r r • •

« * <,• < * a.
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«

« >\ ’*■ /

■r v,' 
r* <* v * * B *

* e’H a »'*»■*’• * »
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Paieškai t* pusbrolių Mateušu. Anta
nojr Vinco Vaiyikonh), iii^ Lietuvos ę«- 
elnn Kirūtuf rėd., Pafiėvėžip niralnų 
MleMškįų lou'.. Trakfninkų' sodžiau*. 
.w esą iš Raguvėlės parapijos. Nihr»* 
galio MHlžhto. Taipgi Ir pažįstamų 
pritinu aMšttiiktl.

: POVUOS VĄICTKDNBS;
282 Emnels Avė.. rfittsfMd, Mušk,

lAnieryįkos lietuvių, o ypaė Uetli- 
vničių itfažitff siudrašiuėti su'nuatfmh 
Lietuvos armijos kareiviu,' Kareivio 
gyvenlM^ gan vienodas, tar^tiėgai.ir 
laikrašt-lni m - smagiu paįvairinimų. 
KiWT‘4 ^arkumts, 5 p. pulkas, 7 kp. 
LlTJtUANtA. ‘ - -

4 -

JL V. CA8PKB 
f •: (Kaspax«Ti8itu) 

lAlkhud porkfll.oflss *o Na. 
'4»B»ftAWAT, BaBaw»M/MAM 

llfiM rstaKst: 
Nu* id lld Ykdp ms tr

* '■ "z , - . .' ' ; ■ '

&tTB:A&AS KNYGŲ.,
ALBUMAI, JvaJrtų draugijų-paveikslai^..*,1..... 
ALGIMANTAS. Graži Istoriška apysaka . JL_* <■ •1
'j£MURIX> WTyjE. Teatrai!* Veikalas. .... ?. 
Andersono pasakos 
ANioiAB BMtOAB Gt*n midų snytefe 
ANTANUKAS. Apy»*k«, Rinkanti jtamlifiui. P*9išk»i 

tyli •«,« «*.«, .'•►,•»»»» .... **■• viskį■
APIE RELlOljm RRĄb^I4L Grožtt* vetkaW p<£? . 1 

.v.JOe* 
APSERTKIMŲ KOMEDIJA.- Teatnflls veikalas. 45ė 

, ABEAIvINIŽLIAI .y,.. . f i ■ . .... ,■.■<». ■ >«, • .* . » .. .*15c* ; 
ATSARGIAI SU UGNIMI «. . * i. . .».«....«»•. .j ».*.>Įc.,
AUKSINIO OBOLIO ISTORIJA v......... A,. .5oe
BAŽNVOIA IR MOKSLAS
BEN-HUR. Graži apysaka. Sumgl.iMirfsksitytL 
:mtmoKi^TAL;.4r\./f.\/;.v',..«... 
:BOLšStVIZMAlJ - • -. * -«>. «...
'BROMAI jMWVN,._;^.^įG.į^.., 
UIT UAKLAUSVKiT.: 'Ėijės.';.. .
DAINA BE GAL0ė Teatrai!*.veiMdiSte7...2^. 
DANGAUS AŲOSTUMAS, ŽMOGAUS ŠRįįŲMAK ** J«5ė 
.DANGAUS KMULiEN®.,' Labai ,MW paęigtatitytL..U.fKt 
iFANGAUp tvąięiiUUTr J .■o .■-..»,;v ?...U-...-.$125 ■ 
ŽANGUS BRIGUS- Tėfttraiis VeHtalūA ;OV:.A..»..20^ 
darbininkai vwrioai#s ir KAt tai ink
"■' s6CijXuzmab t...aoe;

DARBININKO DOVANSLi . .v.., L.................. dte; 
DELEGATŲ KELfONt LIETUVON .......Z..;......Ibe. 
omEKSlSUijmjHIS^ ^,*>‘* -i v -.* * - -
doros objektyvumair....aoc. 
EILtS m DAINOS .... ;~.25&
EILES IR DAINOS; Laida pirma. Dali* Antro• ■

KALBĖK. veikalėlis ........L.Ilk
EUCMARISTIMCOE STACIJOS .1150

’EUROBOS ISTORIJA
;fabiold»»■.*:...»..s-.. .*>•« ■»•»..... *■»«... .**f.«^Liie 
GAMTOS ŲRADŽIAMOKSLIS. Moksliška knyga ,.7.T5e 
GEGUŽES M*NU0 • * a, tr » 4 ». » * I* »r • ■ » • V «♦**«« ..65e. 
GELEŽINKELIO SARGAS tylius ■...........,..... ,75e 
BERAS IR BLOGASAUKLEJIMASBĄVIZDŽIUOSE 2ftc. 
GYVASIS ROŽANČIUS ..TT:.,...............
GYVENIMO GABALĖLIAI .\ 1...... a............ .Kk\

6'-#p«fRisfią&s^ 
kala* . ....... .. ...

.® PO darbininko plunksnos. ......... 
įstatai k- *-<■* * ,»■*>•-*♦ ♦ • ■* • r < ■ ’ą * oi*-* o e ♦•■ •>»»»• 
ižyADAVOi Te*trališ veikalas. ......
JAUNOJI LIETUVA .....T.\o0._ 
JURGIS ŽIBURYS* Tėfttralla veikale*. .......s? A .i 45c. 
j“'

JUNGOS ,««, ♦»*» »♦»*• ».*», *i+»
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..25e 
..15c’ 
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lešfaųt dmilgo Jurgio’ Kvietkausktv 
Prieš w-metų gyveno PRtsburge, Pg. 
.17—W St. SS. 'Aš esu- gyvenę* Suv. 
Valstijose. apries karų. Lietu
von. bavnnpėimta* į armija. Rusų

' Bi&ton "vokiečių frante bitrau • Pa-
: telbra Sibiran. 1 Norėjau vyktHAjuerl- 

- fcon, bet negalėjau.: Dang-ėia 
jyįų vargsta. 'At)rrap& ŠtaiiIsloviiM

>

| pRMOSKXESO8 
iAĮTIS Ti$ 
M. W. T. BEILLY 

.1 Danty* ištraukiami ir pripildo - 
jai visai be skauamo, «u jerfomį 
štate prietaisai*, ra nauju Išradi
mo. . .

469 Broadwax/ 
Soutk Boston, Mašb.

(Urte Dorciitatteit St.) 
YauiraMi Nuo S v. r, tel S v. v. ' 
jątataOM: N«* 10 v. rv Iki .4 v. Vi * 

Tltįį /,< 1.nw-«į--?yT^

UPr£ Ignotas S&Um»M

ų - Moravi* Botam* te ctatengM. '
i <Mb* IUMmi. - 'K
I >"fe*f rinitai pųjirai ' . JB 
fabtarata K*W
L milte oMiMf iyri*. . ? W

h&irepas, Svetlaitskaja npčia. įju vųs-I 
trebnviinJja, yiiidivostuią Sibertn. VI* 
l’aolfie. ' ' .,

■ ' .-r' i'*. '■> '*■ -
Neturiu Amerlke pel bralių nei w- 

ketai, nei giminių., nei patj*tamų. TV- 
Ael neturiu ko paprotį uSValvii 
^W^^rbi»Įnką,’^l|nksjelvlų prle- 
teli/yrašau iblealtytL upių ‘‘Tjar&lnln. 
k*‘ Ir, išsiųsti ^kitokios literatūros M 
Amerikos. T»n1in«hi<>s su dranga Ik 
gautomis dovanomis.

Vytautus Žymantas, 
’ sakini. gimnafrljiL 

- < UTHTANLL
——

PraSan Amerikos lietuvių Ir lietu- « 
valčių išskaityti šį manę straipsne-' I 
1| ir ‘prašymo neatmesti | §aų. Brau- j 
rIoi* urnėriMeifs, mttlonėčiim HUMtrašy-1 

venimo yra didžiau^Iiis malonumas W | 
kitos šalies gauti laiškai Ir įvairiu* 11- 
nitW. Kareivio gyvenimas yra g«h xi<»- 
no* 1 a*. bet dabar pakol kam ginklai j 
MistaMytie tai labiau* netilai’mml- 
rašinėti. Rašykite broliai ir seaerya U 
tullmk kraštu laišku*. Su nekantru
mu lauksiu. •Antttdhm: MTBVANIA. 
5 p, D. L. K; Kvlatučlo pulkna, 3-člim 
h tut”. T kuopa, vyr. guskttrinlnkaa I» 
rannvn* Niklfmuu \ ,

■a-įtOblui- ■>WH»^wilt.><|—.lĮ.H 1. . ................................................................... į
' ’ / * o '

b'škau savo draugų: Vrbnnnvičlaun 
Povilo. Navicko PovlUv, tiudavičiauii 
Amo. Lietuvoje gyteumdų: Šaukėnų 
mleat,, Mitulių apskrityje. Prašau 
draugų rašyti kaip jam* gyvena*!, At\ 
nlųsklt Amerikon ‘'Darbininkų:* Ra/ 
Avkit draugnl. lautUU. Atbosuts: I-moj, 

1‘. L. K. K. Gedimino Paika*. T 
tatop*. L*Rfq*At«l Bebok*! Btaaiud

■ - 7—7 •
• .■•,■ - ■ x . ■ . ■•- .•

' ' : »• .. . ' M7,-«-••*- O’'’*’'” Kf»*"

Mųmą be galo smagu pranešti visiems mūsų 
prieteliams, kad Sv. Kazimiera Dranga ja Kaune 
m pralotas kun. Daiųbrauskas autorius vienos 
t»- geriausios ir p6ptlįwaukiausw maklaknjges 
‘Pulkim-ant kelių' ’ džiaugiasi, kad “Darbiniu* 
<asn perspausdino jų. Tuo pasiremdami, mes 
lar sykį pasifilome gerb.smūsų prietėliams įšv 
ryt tų taip puikią knyga arba pasiųsti | Lie
tuvą savo Brangiesiems,

Parduodamešiaip, 
, Buvo $1.50 paduodame uŽ $L2b

' n $1*50

n $2.00 
j’*^5

Su užsakiau siųskite ir pinigus,

1 - • -* •
»■ **"

b/^ AlFTTDn ’TMANl'C RuAnTltJl ZriUrlfcS
JM Tunai* nei«ten«»L Mgy5ytt **vo 

' «k*ud*U« ar jM aimtej*l vUtiteki^Nte 
- pMkteok," Ateik ir b**l .*k>awnim- 

ta* dykai Ir <a*k mana nw»«ų ir 
p*t«ri®ų. Ai era taroje* l&ko* nratų 

c pMekteingo* praktiko* nradldaoj* ir 
cNrargijojeų, gydant ilglaiktera, Mr- 

-viika* ir rapainioto* Ilga*. Tanrata 
gauMte pilnų n*ndų kaip *t«“ 

^ -PM *WU *-i-'-‘-
V virau kartų.
\ Jelta taikotychrHility 
J neiyižkų, kraujo, Maųiniarttt,
V pftaMi, diržingų arba guptalo-
1 ^ lif% Wrankig man0# dy-
< /kai, ir gauk mana nuoaonf ir 
'Ą Twt*rim*L ,■■*.•■' >.fck-

1/

E*l

ĮA

I XEdKOK PAGELIOS KXH UI GALI BŪTI
F BAMBAMA
įJfrtVJgfį* t NRKVUKAĮI, ILGLAIKINRt lr MUTAI-
IgTAB LftU*, «** MMdipii /*•» mekiUlktt*, lUktro*
MkoMlkų* frt I* mttlMi MraMtoima* t«r kiti badai *»>
Įniį* attikti ir tm*f vftiMp UsaiHtFm kaMlų ir p*v*ji»*

bf ** 
ryte

i

MUM0
ttaMnk 
Omu Viii imi y

Rytai* “ ' 
ra

536 Broadwayt 8. Boatoa

...«<■ tckj.

...4Sc. 

... *il5e.
»■•<• |, :* »50c< 

_________ ......................................................... v,15c. 
K4 GERO URTUV1AI Tutfl I« SOUJJALISTU PA* .-. 

KAIP ATRHŪDO JUNGTIE ĄMMik^VąLETL
JfMi ...... • • *, ♦,» ,«•».« ..t...... >*{OCi

KALENDORIUS Ii. D. HJJ. Ib3t ...... >.W.
KAS TAI YRA KONSTITUCIJA .....r.,.,.u........... 15c.
KATALIKU BAENYOlA IR DEMOKRATIZMAS 11...,50c. 
KATALIKU BAlNYrlA IR DEMOKRATIZMAS I Jfc>. 
KATALIKU TIKU IMO KATEKIZMAS v.. e. .Ifr.

*t • i * r l 1 *» > « h «k*o •*•

.* t « * t 4 Ii J r Fl ♦» » l > v t » ,<1

11 «.< * •. t(* «■»»►• * •"• * > »._*> 1 u h< * * r4Ck\

t*»i ■<’**,. **ae *•»*
« l«M X • ♦ » * • 411 l»» *•<»».
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<<fti BBTMTNir AUH ^U4*4MM»*V,4JdI A»A0

Mi Broadvay, Boston 27, Mm*
- K . Ą'Z., , ,„„ JT., . .......... ....... .  ............

tfCSSi^K^AtidaiMtaud, AMlMroialmal lt MųritallBMMl gydymi . 

ritaMtL Ateik lai auti Mtman* tteteraavite* ir iMikte* *ik*wMl

■ . ♦* A ‘

' ,3 Y'

A ♦

Pasinaudokite
- Pashiskitsf Knygą 
SaviMM j Lietuvą

- 1
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t ifjrackKuų \
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tV.-

o. l, jt. manfiia dm-jor 
prMfi AD/mfiA^RoaroN, Mina 
PIRM. Mottej** YmaMtaų ' 

41 Gote* St. SA Boston. M*m» 
VtCB-PIRML — J«w Bitokaa,
z 14$ W. «th Bu 8m Bratam Mara 

PMPhRAšT. — Antanu* Mettej****, 
. 4RB K. Ttb 8L. Be. Bootoct MM*. 

MM. RAiT. — JnhMs KmilAMlmių 
W lt Coitate M, Dorchester. 

KASIKRIUB — Andrius SalleckM, 
14U W. Bth BU So. Mon, Man. 

MARŠALKA — AftuuM* iRtatt*.
1JB Rowen St., Bo. Baston, Hm*. 

R h K. KeUmrm deja laiko «4m- 
ss*lrinkiMMbW* Plr«M »»BB 

Mm Hlluliiiit immMo m N«x 4H 
ffiAlnston BL. Bastos. Man* S4M ». 
Mkr AMMmB «HtM* Ir *«*11 m* 
W « atvtti statvokkR pHs BSR W*

•-SZ1
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