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4Į**\ 1.000.000 AUK8IKŲ LIE
TUVOS VAIKAMS

.

Paskutiniu laiku ftymo pa- 
pa pasiuntė jnifijoĮi^ auksi
nsiLietuvos valkatos šelptis 
B Šių pto Į5p.W0 italų 

£■ lyrų Jau tintojo patekti Lie-, 
tuvon pavaųatyirta kądau- 
gi tiėpinigaiLuvo siųsti per 
Mgri Battį (Vaiguvoj), tai 

ji- karo:įįį6Wi^ssuimMpoV- 
simrita-l "

į;- '■; Parvykęs |dn|uvdn, per 
, yakaęijas ųUžHipjam jog tie 
į pinigai dar iiępašiefe-Liėtu- 

-vą, taigi sug^R'į ŠveicU- 
rijų padariau dominta į 
Karšuva irp^enevą, r Tuo
met Mgr. Ratti sugrąžino 
tas 150.000 lyrų į Šveicariją 
dr auge su kiek vėliau 
siųstomis ^2193^50 lyrų, pa- 
ąiškiudanias, jog karo ap
linkybės sutrukdė pęi’siuntL 
iną Lietųvom ‘ ši gįąžinto- 
ji jmma suda^ę0^O4&7 auk- 
ėinuk. 20 japkri 1&20 ji ta- 
no pasiųsta L fe ^ysk. Ka- 
feVičiuh ktiris iš 15

M

J.

^ubdžib s; nu
i- -MA4&SV?“-- '

iSį X nepersririai" popie- 
t į^'^įįg .iįftįijįįįte vef įy-

^ta jpR jhr pepasieke 
. JhtetMta* JaLgi riyiso pa- 

',®t<-'į^tA;:382.9^^'’lyTų,‘ ■ kas 
šud£&apiė JfiĮtf jonų auksi- 
Mn£! šv. Tėvo
auka pUpųoŠ Lietuvos vai- 
įpicįji! eįlelę,; 'suramins jų 
Mftstan^as ilrdeleš ir susti-. 

. įrips rilpnutęs jegaš. Jie 
B| -w be 'abejonės pa-

V 'ągįįs. t£m;£v,/ Tevetrar is savo^ 
guirių širdelių karštos pa-.

;.- J&or.:iodĮi

^. Urie progos čia primin
gu,. \ jog Šveicarija nesenai: 

Įino o^rijaliiferisantį- 
3kfA ^u^BJįuu! •Varifeįttb* 
"kįie§ųm ėja pa^p^i^gr. 

nglione! ;kuristvjau kęletą
- 'čia neo^ciSliu
piSlmfenim '^ikia^^žy- 
inėti,. jog Mgr. Maglioriė y-/ 
radidefis lietuvių prietėlĮus. 
tik daug- darbuojasi prie; 
labdaringų.. komitetų, šel
piančių yąrgbtąnčĮa Euro
pą. Kuoinėt jis ^tapo pa- 
sMrthš’ ^otįe. Apaštališku 
Kuneijumr aš padariau jam 
vizitų jy prietos progos?dar 
kartų išs&Mbęjom ąpje-Liė- 
invoB dMykuį h * \

y, jStiepOHa^M.
mrgas (Šveicarijoj} / 

. 23<XiL20.' • ;

LKNKV DARBAI,
- ‘ f?',- . u-' ■’* »

Až Viuęeiitas* A. Kurpočius, bu
vęs Niata, H; H. į Pymų 20 kp. 
naris p«r “Darbininką ” štai ką 
•turiu pranešti broliams ir seserims 
lietuviams Amerikoje.

' XW T$t& s|daK laivan liepos 
31 d. Po ri ųtehų Mti buvome 
Hamburge. užbimoketi
16t. y. apie 16 
tentų Tai mažmožis. Virba
liu jo Lietuvos muitinėj užsimoki 

į jau 16 auksinų ttŽ daiktus, kurių 
būva 360 svarų. Tai visai maž- 
možie. Patekęs Lietuvon- jaučiau 
tarsi naujai užgimęs. Pamatęs 
Lietuvos .karrivh/s, apsikabinau, 
Įjuos U bučiavau? Op brangusbaigs,

tie Liettivos gynėjui- ’ diems a- 
tėjo į taiką gintie nuo prakeiktų 
lenkti 20,000 prūsų lietuvių. 1

Aš jums pranešu, kad visi Ame
rikos lietuviai inrktumete bbinj. 

>Be jų. neįvąžiuosite’IAėtuvom
laimingai linksmai parkelia

vau Lietuvon. Būtu luiksųm.ir 
dabar. Bet klausykite kas atsi
tiko.; . ' ;

Uturninke, spalio 26 d, 9 vai. 
įis;’rytjtotjofu“30^ėnkij ‘rinteliųl 
Panašiškių kaimą,. DniŠkio valšto 
Trakų apskr. Pradėjo rubavo-: 
ti visus, namus. Labiausia tų, 
kurie yra susipratę lietuviai. 
Nuo manęs pirmiausia atėmė pi
nigus L1 amerikoniškų 40.. 40.00 
(nežinia -ar $4.040 ar 40.40.). Pas
kui* pagrobė laikrodį vertės-$100, 
sve.terį vertės $15, kailinius 500 
auksinų vertes,, bašliką 25 auksi
nų vertės. - Uriidų palme 500.000 
auksinu vertes. Nuo manės pa- 
ėmė visus ‘dokumentus ir visą nų? 
rėdė, nuavė; marškinius nuvilko. 
Paskui paėmė ir vedę į rūdiškių 
miestelį sušaudyti. Buvo žiemos 
laikas, snigo; Ir vedžioja mane 
nūo ainošiaus prie kąipošiaus, kur 
plakė rykŠtėmiSr .klausdami, kur 
LietuvoH'-kariuomeiiė, kur lietuvių 
frontas. “' A* . įdėjau. ’ Driskai 

?dar pradėjo baisiau'plakti. Pįa- 
ke, plake da kraujas prasimušė. 
Plakė pasikajtindanįi. . Bet garbė 
Dievui išlikau gyvas ir pavyko 

Buvau / pusnuogis,
3
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tuva bus gefesiip AmerijsA Jus 
amerikiečiai, kurie -manote tiesti 
ftyv^iimą Lietuvoj, skubėkite' 
gr|žti. r Ypač tie,, kurie norite į* 
sigyti Žemes ateinantį jrnvasarį.
Dvarai skaldomi' taSemfams ir 
mažažemiams. Duodama^ po 2D 
mai'#m 'Tteiigkifes į LĮetuvų da
bar, Bukite' taupuSf-impirkiteS 
naujų di*abužių^um jums mokė
ti už'siūtus po '08% kad Lietuvoj, 
įsitaisyti nž $1(1. '

Doabar apieBendroves. Kūra 
geresnes, Jmip Lietuvių Prekybos 
Bendrove Bostone; 41LAV Broatl- 
ivay. Pirkite jos šeruš. • Nesi- 
galėkite. Cfk *man prisiųnčm ir

.._y_,y... . ...... - . - -----.............

į A*4 (MfO l£XKAL
■ • ‘ .. _____________ > .

' sauhio 4.
Šiandie senate švaistant a- 
pie valdžion taupumų, nona- 
torius Reed, demokratu^ i& 
Missotiri jiasake, kad B 
$I5O.(XXUMXb kongreso pa
skirto susolpti Europoj liti’ 
kentėjusius.; nuo katu 40 sni- 
lijoiių doleįįų pavartota “to 
keep tlie PĄlish army in the 
field,” palaikyti z lenkų ar
miją lauke. Senatorius Bato 
ke’tmls sal'o pasakymui.pa
remti d’okiittientus ir prie kj-

•

aiakate-ji dividendua tos-'0flta -pA^
'gerą patam^vhnQ. ‘

>a'-. - . •' .. ... J
GnąjfMo M it buvo puduota xptt> 

dun sutarties pitojcktM,. kursaiI4«tw 
rftj Valiutos Delegacijos GruodMIo 2i 
i 
,VĄWttI.

kaityto 3. d. lino B, fž Kuuft^

Gruodžio 30<l. Iš Kuuno nuo R Bn- 
Ittofo yrą gituiMs toksai kubtegrainus:

“Musų pasiųstoji Varšuvon dclegta 
vija yra ĮiaslnUusl Lenką Valdžiai W. 
rlėti visus, ginčus tokią burtu r ,P|rnw 
liunktąs, Lenkija prfiuižistu musų pa*, 
darytąją. Maskvoje sutartį; Jeigu bu
tą kokie norą tą rubožių pataisymai 
o taip pat Ir sienos nustatymas Su
vaiką rfdybdp ,f0u! bot padaryti, li
ktom pusėm susitarus. l’tmkiU antras 
punktas. Lietuva pasižada ąedarytl 
antpuoliu <uit Lenkijos Ir neprileisti 
kitiems jos teritorija ijnttftotte tokiam 
užpuolimui; Toliaus trečias, Lietu
va sutinkami užttkrlntyfieūkijai Huo- 

linini nes konvencijas. Ketvirtas punk
tus. Baran tuo/a kmtytltueljos įstatį’’ 
mals visą tautą lygybe ir *tižt!krina 
joms plačią kuldb’os autonomijų^ Peiv 
ktas, pfmttos Pelkes delei vietos savy- 
vaidfis. Vežtas, neatlilpltojant pilna 
politlurt įiiinestlja Lietuvos lenkams, 
.septintas, Isiąką karlumnena privalo 

; pasitraukti- ik' Lietuvos' Ir11 tuomet tur 
būt toj teritorijoj daromi rinkimui,; 
kaip kokievb»vo Lietuvos vakarą da! 

' Iy>. AStiiutas, -SpecluTė kontrolės ko
misija turėtą/prižiūrėti, Jmd rinkimui, 

> Įvyktų teisingai;, ne vieno# kokios pu* 
-sės nuUdal. 'Vilnius tur būt pripažink 
;jta^3 kaipo Lietuvos. sostinė fr Seimo 
buveliiS. Tuo tarpu, toksai įspĮidlS’,- jog 
Lenką Valdžia nešu tiks ant illą sųty 
gip Lenki]1 Valdžios mtylsta$ma# g»-', 
na jra iiiskus Ifi priežasties j)riGmiino 
rožollueijos, kuri tapo Bžslento Kol* 
kalfj Komiteto Iki pasitarimu ;#n .kiF 

■ nignikėčlu Saplelnt to komiteto priim
tu. štoj’ rezoliucijoj reikalaujama nuo 

; A'aldŽIps- įvesti* tispj'UentralČj -Lielti- 
.voje ,Leuką civilinė, ir ‘karinė adąii< 
nistritvlja. (r tat buvo tariumur fcnjl* 

; tuvį - bnim^ią^Įiąido^' i^TŠąt‘on"5idfežd-’' 
clju' lyrtf ’ durtom ’ vigą pffirtungų; kad 
kaip nors priėjusttptile sutarties, to- 
neto .Komiteto jmtarimas pradėta vy
kinti. jičs ji; •RžieZketvicz, būvės IlytiF 
kraštą Viršininko Osnioiotvsklo puget/ 
blalnku tapo, pašiurtas Vilniaus Koto' 
sąru. Juomj norima- pakeisti Neligoto 
šldo valdymus. - Šiuo keliu .'alditoo^ 
Lenkų Valdžia mat taip nori U&vfdd^f 
tl Zėligowsklo mąi^tinluką darbą ’-jt 
užsitikrinti Višamė - Vilniaus - kružtei’ 
kaip ji - buvo liepos ’ mėnesyje, liepto 
gydama visąjį jog JI'buvo davūsl Tito 
t’l. Sąjuiigaf" tvirtą pažadą neapimti 
Vilniaus.' - . ; , ’ - ' .

: Sulig gaUąją-iš Vilniaus pranešimų 
lenkai ruošiasi' prie naują’ aut musą 
užpuolimų Šausią mėnesyje.

- -; (paątrašes)
• i .- Biiiras.
• firtrodžto Al <’ $20 mf -

. .-to' ..s,'. : •

AMERIKIEČIAI! '
GELBĖKITE LIETUVOS SUŽEISTUŪSIUS: 

KAREIVIUS!

ASTRAS PIDŽIUI-IS 
si n a rims.

t9
d. fruva Viirštodę jptmiąrytoą telikta 

■■'U
Statyto 3. d. tino n» paimtoKauno^a 

topo prtylip>tns kublėgramto kurlaitol 
paduodama dai4 vtoną^jtąM ,autortle»  ̂
punktus delei kulboįr vpftojlmo 
nėj Lietuv<w dįlyjft kaip.-yjtoą 
valdybių įstitlgąsc taip ir vaidilos L -J 
ūtoifcose, kuine gyventojų kallm yntfj 
ąmlšytirift. ’ ’ •, /JH

-“Vietos savĮviildybŠ# totąikttye o talp^S 
pat ir visose VaWo». IstaiifpKę 

’vletiMKv 
jų kdlbtt, dau&iiinmi gyventoją kalbėt B 
tiW telšen sw v«ntyWw kfdbA«
LenkiU attoeM iMigaiyylai kaip;
J.to pnnktjr laipto prie vtyos HiitnrtleRįjlg 
:riiutnwUH.nąociiMtia bus pristotos 
tymittolu kutoru “

t PaslrnSo
,* - / ••. ■ ^ n • • , - ■'jH

Lietines laikraščių žiniomis, toj- to«SĮ| 
legticfjoj’ dalyvavo Sįelifląaiojd JtolmaJj 
vicesplrmlnlhtam d-ras ijfabgultte 
ne kuu, Staugaitis; tulp buvo prtln«iW5įl 
ta J, Stėlg, Šeiniuparlal'Vl|dtųt 
•gulįs Ir Stnąyą Dlgrya , ir-, AnkŠtąj^M 
•kursą vadovnn Zigmas žemaitis;- y

«sų -tų. sąlygą Išimtyąw. ym 
kto 'dalyku! ,w l^nklM vad^iby^H 

-.ru -skelbę ir frtandlėn tęljeskpibto, 
Jklą nesętomią aptor'Llętn'roĄ VatojtoSf 
intencijas, ; ,Tgip. ;buroĮ.jwipmn»' 

ibuis irMmtytu. vartoti lenką lųiti&f ' 
•jtor rfei $ubi«tokimąĮ.-:fą^Jbuu!i^ ’ 
liekami’tiktol Mntųvją kaito i! tt; X4$| 
rkal iki šiol1' ntopą. sijilktl. • bet 
Įpilto *“ tiirėš- ItoljHiifį.! .

■ iLIETYBfiS-.>'4®SW- i-a
■ ■' .rikisto. • .■ - ja

* *.*WĮw4ilwj*l •* - f • r* > ‘f /

Lietuvos totomvyto \4topriK0jd- startai 
.paskelbusi -Y -Hiiiig ^Vaidžtos^ 
ųis-v-mi iktttttart
; piliėčlaj? ’kiir(e yri štoiau^at^j’fce- Ag 

? .tnefikoą tortvafo’iltpSijjlptl 
lybe tąm fJknr piirelšktau Lfettttott 
Yaldžiai. Kdįl-\itor .pafrBadJ^i 
;Lietnvps: A tstot^iiė yi’n 
:’nmrOto. liob’vi’J totolf 
:tiuosey buvo ni!mškątĮtlžto^ą» Jog jfjiaJ 
idaug’ LĮetuvostoftUėią; Jitof to 
'atvykusių "Ainejikoh’,' ‘kuĄęf tor--Į»i 
■iaiką nėbi sulrąukr ry^M m rietuvė 
to par visą laito prisidėdami tmto .lJ 
vairių 'Ameflkdu Lletuvią -togato^aetž 
jų,; yra -.tukuvę IVslfrlęffis tėvyiiėis‘^3 
fj&tom . liodel reikalauti uito btiM 
žiąoiiią, kad jie dar potoųjlntų ssctm 
pilietybe, imtų- kuir ir įžeidimu Bj
' 'AMIFųųI? ■ '.' jB

f, Ljbtuvos Atoąp’l' f šąvęfpąįrelškinB 
i^ųmgsėjo t J dienos, 1920 yra V1M 
jIž*ial*inritoUŽiuW, 
touA'rijrelkalaąk - ptafi^jto&br plli^fl 
bėš. .miu tokių ^ptoOMų. AM 
šie partdskimo yru.-įąiutas iš Užstoju 
Reikalų, Ministerijos ptotoidhtiiuum, k9 
rį^suteikimr yra U>jslngum° 
rija.- jog <4nel hiiklnąoju ’ įstotynia *9 
ple Ltotuvos plltotybą (Lalk. Vyr. M 
Plos , X-2-‘U » Uėi kltato; vu«Utol1S^S| 
žyniais, \kutie tnii . gailos -rietnvųM 
Ltoluvos pHlėtls nenustoja pllfetykifl 
neturint to, , klek laiko jis gyveno-lM 
slėniuose, M netampa , kitos joUMfl 
bės piliečio, todėl nto^tato reikaliaB 
ti Iš tokių-senui gyvenančią- užnlari^M 
ge Lietuvos piliečių tam tikrų panafiB 
kimų apie pilietybė* panatijlttlato.‘;M

Toksai 'nuvodyimto» visai vienok jį 
pnitočių. tų L|ęiltw piliečių, kurt# W 
merijoje tur Išrtlnię. pirmąslas 
ras t .Sto pileėtoL kaip buvo ItMUfl 
nw, privalo tod»¥lU«U tm tikru* M 
reiškinius Jelgų jie ąor gauti 48 LM 
tuVos Atota^yj^ pasus keliauti Wa|

t -Statkol

r

_ ,. ’ Kai A'ąžiuo- 
site LkHivoit, tai stt savim neimki- 

,t<? pinigas. {duokite L. I’reky- 
bos Bendrovei Perkelti jums Kau
nan. Atvykę Lietuvon, galėsite 
arba atsiimti arba Bendrovei lak. 
kyli gaunant B niibš. •
- I>abar apie, Ųendt’ovčs, ' Nėra 
pagrobto neva leidžia žmonėms 
balsuoti ar nori po laikais ar po 
Ketuvjais. Bet . lietuvius, ypač 
veikėjus ir fetirįo lik už Lietuvą 
stovi,, tai suiminęja i nelaisvę ir 
visokiais- būdais nori, pasisavbįti 
mūsų sostinę.. TodeJ vilniečiams 
vargas grįžti iš Amerikos k’beda: 
šįąsH parama savišlųains^' Leito 
kai paima, pinigus ir neduoda 

Lnonems. /. .<> . '■ '
;: Dar nian miela .atsiminti ąpk 
y^tteibury *b malonu jaunuū^ 5^’-: 
ąids, tarp kurią leidau linksmas

• Imto
litis Vyčius ir seseris Vytės. 
-Sveikinu LDS. 5 kp. narius. . Vi- 
siejuš geriausios kloties,

: šis As IŠ lįhRųs.
-■ Bėgančią puotikią nerašysiu — 
t< sužinote iš laikraščių. „ Ųpas. 
Lietuvoj geras,, pakilus.,; .Rūpi
nasi šalies gerove ii* pilnai nusistfr- 
lė laimėti nejjrįgulmybę- Yra 
.žinoma ir: tbknj, kuriems, nesvar
bu. kas Lietuvą v'aldytiyLietu
vos diplohiatų ir inteligentų* ne- 
mažai-vartojama energijos parti
jų,, ginčams ir reikalams. Kiti 
plausią. Kodėl tie amerikiečiai 
■taip skaitlingai grįžta. Lietuvon^”: 

Sugrįžę iš Amerikos lietuviai,: 
'Vieni džiaugėsi, kiti peikia.. Tie 
peikia; kurie . be pinigų grįžta.' 
Lietuvoje; ;gan * geras ^gy veitSias 
tiems amerikiečiams, kurie su" gč- 
ru glėbiu pinigą grįžta. x /Kafeaėt 
sugrižtia siF 10,000 doleiią;‘m4rin 
kaip tub&“pMgus’' užkinlųdiffhirfi 
ban^tpi tam 'Lietuvoje nėreikia' 
geresnės Amerikos. Be pinigu 
arba su maža pinigų, neturint 
ūkio blogai. Dabar nėra nuo
savybių įmokėdamas pinigų dalį 
bė|gjri Lietuvoje; -Tai jie Ame- 
Hke. Tik KiVkio Baiteas fe-

nagriiiesbtejtų dalykų.
Kongresi &, 

pilte Reed/ myede :$15P.0(M- 
(XKį į- mteįį s- vieno dŽentel- 

. mono, kuri ► jis neįvurdino,
‘‘Tasai d; Mitebnona.^ sa

kė ' Reed, ^neraudonuodn- 
ma» auta - Taporie • sako, 
kad ji^ tehido $40.000.000 
Lenkijon atmijai palaikytu 
tuo tarpu t|t armija btrvn į- 

’rivėlusi kaifen, - Mtrio mes- 
neuž|y^ČBie ir prieš tautų 
su. kuria mos buvome gilio
je taikoje.’; ;

>: 1 į-, .■ ’

‘ . NORĮ TAIKOS-

lrgr^ae4į>5awio 7. — Kur 
kijos' valdžfe.iioriutiytaikiai

Todėl pąsniutė Kaunan pa
kvietimų Migti ^Lietuvos 
atstovybę y^ršavoj;. . .

/ H r '
Lenkai -sako, kad girdi e- 

sant Varšavoj’ Lietuvos at
stovybei daug', nesusiprati
mų. būtų telygįnta. Lietu
vos delegacija sugrįžo Kau
nan be jpkio^žymesnio -susi- 
artįniino, ' Lietuvos delega- 
rij^ atvyko - su įgaliojimu 
tartis tik Vilniaus Mausi-. 
mA * Lenkai.negalį to Mau
simo švaistyti iki kiti daly-, 
kai paaiškės ir laukia Lietu
vos delegacijos • su -pMės=-’ 
niais įgaJiojimate.. k.

Tuo Įtarių Tautų Lyga 
rengiasi . prie ’plebiseitĄ. ,ku- 
rip; abi'-tautos nenorų (įa? 
Imias'daiktas, <kad LęnMjR- 

!ir Lietuva susitariu, Tauti^ 
Lygai beniošianU plebiscitu

'"II 'J‘
^arįįziitĄ saųs^S. — Ku~ 

sijos steigiamojo Seimo 
Kerenskio sušauktųjų- ats
tovų suvažiavimaš prasidė
jo. . Iš apie 80d atstovų at
vyko tik 40, ■ Atstovas Šio- 
nin pasakė be kito ko: *

Mes pagataviduoti nuo-“ 
manęs apie tai, kaip atgai
vinti pirklyba ir yilimės bū
ti prileistais bent patarti 
klausimuose rubežių tokhp 
kaip Besarabijos,. fletuvos, 
Latvijos ir Estonijos.”

Paaiškėjo, kad suvažia
vimo tikslas dvigubas. Lai
kytis prieškarinių Rusijos 
rubežių ir ‘sutverti laikiną 
-Rusijos valdžią su sostine. 
Paryžiuje. Ginkluotam įsi- 
kišimu! į Rusijos reikalus 
suvažiavimas priešingas

i 
•»

, sakė seiiato-

*♦

tieraudonuoda

■%r

t

4 , *• K _

Pereitų snfiata in Kauno 
atėjo antras dar dktaijH 
hrikyaščių imusporia* Pfr- 
mtr kariu, !*aip jatūskribta 
buvo atėję f< Laisves 7 
MWai-. Dabar atėjo 88 sva
rai. j Kvarų eiita lygiai 27 

:^IiaisVeš^ numeriai, 'Todėl 

uunienip dabar
yra geriausias .fjetuyos lai- 
■kraštuk K/‘MamjBkor 
Įšsii‘ašyidte_ sųu, mj savi&* 
kiams Lietuvoje užtapykite’ 
per •. 4 - Bąrbiniiikų* ° ; Mę~ 
tams Lietuvoje $2,00. JB 
“Darbininko” išsirašant tiį 

gausite :;20 ekž^ gairių 
daikraSciij is Lietuvos.

KIRK BALSV (HV(I,
. •* f

' f , ,

Xeu' ąaite. - 9,—
įfeęeiatėd Aptess surinko P 
vairiose valšiijose batew pe ’̂ 
riųtu įrėiztfentimų rinki
mų. '-'J •••’’'•: ; !

'4*** ■. ‘ t ' - ‘ .

‘ !l*aširedėy kad i^riso bal- 
sų paduota 2G.759,708. (M 
llJtfi m. bateų buvo 18.e515.- 
;Stfr-Hariiu^^ra--7.O0U: 
W balsais daugiau, . negu 
(}ox! Debsj sočijalistų kan
di ddtąs ,' gavo -914.86’9. Gi 
prieš ketnįfs nietuk Bensou 
šorijalistif kandidatus,., te- 
įhve gavęs .58013. ; 'teeiau 

: Į9Į2 m. 'Debs buvb gavęs 
8’97.011. ,Parmėr-Lab.or par
tijos kUndidatas Obristen - 
s0ii gavo tik 252,435.

.•

*

i ■'*'

■pasprukti.
■bėgau per . laukus, žiemos laiku;’ 
siiigo: 
liamu 
nuomonės, tikrai kelio nežinoda- 
mas. • ' ;

Tą syk ne aš vieiiasmikentė^au. 
Irute tik toj vienoj vietoj. Pa
našių budeliškoj darbų lenkai Pa
sileido ~ visur kur tik ją šaikos 
užėjo. Labiausia .inikentėjo_ap.-_ 
šviestesnieji lietuviai. jBėt ne< 
pasigailėjo ne praščiokų. A Pana- 
šiškiose Petrą Karpičių 8 metų 
amžiaus nereginti senelį parklupk 
įdė ir liepė lenkiškai poteriauti/ 
Duoną, audeklus, kuįmrus, grū
dus — viską išrubavojo< Adomo 
Lenkevieiaus, neregėncio Senelių 
pavogė arklį vertės 1,200 gukšinų. 
Jjmšiį vaikai lenkų išbaidyti su- 
grįžo pusnuogiai - namo į*kelintą 
Areną. " x ' ” *$ ’ ;

Budiškių kun!šU 4uįų?ųyięWį^et 
paspruko, Rųdonhj kunigą sušau
dė, Marcinkonių kunigą pakorė, 
Valkinikų kunigą pūdo kalėjime, 
pačios kunigą pakorė; ; T

B'
b

»

£T*

&

I*

Buvo apie 40 varstų- iki 
Panošiškių. Beganant

į

SC SKENDO. 1
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*T<3
■

Melbiirn. A-tisUaiijB. ’—>• 
Laivai su SG piknt^imnkii. 
plaukė upe. Laivas ėrn^. 
skusti A Huskend©; Prigėrė 
12 žmoniiį. ,.„t * '

I ii Wl' I I ■!> !■»■ į l» ■!. «.'■?» i »«
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AMBBIKETIB APIE LIETUVĄ; ^roikalato puigų.
(Rašo Antanas Didžbalis, bu- 

vusis AVaterburietįs iš '(Irišlto
* budžio valsčiaus, Šakių apskrP 
' Pranešu, bad aš gerai ir lai- 

minga! parkeliavau Lietuvon. Da
bar Lietuvoje man sekasi’ gerai. 
Radau .laisvą ir neprigulniinga 
mūsų brangią Lietuvą. Dž jau
kiuos kad būdamas-' Amerike dir
bau ir atikavaudel įgijimo tofc 
laisves ir neprigulmybčą. Ki
taip nebūtą kur akių dėti iš gėdos, 
matant kaip laisve krauju, ašaro
mis ir baisiomis kančiomis čia tn fr
au brolių- kareivėlių perkama.

' Lietuvą nėra taip labai sunai
kinta, kfrip -nekuria amerikiečiai 
įsivaizdina. Kan kita yra Žino
ma, kur karas: su lenkais eina Ir 
žinoma negalima girtis, kad akt 
visko Lietuvoje būt gera, nes ka
ras su lenkais daug aiima nub 
Lietuvos, Yra dedamog-ant žmo
nių rekvizicijos. Nuo biednes- 
niųjįt neimama. Kai karas paei

tai aš tikras esu, kad- Lk-

Kas iš amerikiečių pasideda savpi 
pinigus Ritame banke,, tai prigelbs- 
:p Lietuvos žmonėms, nes tuomet 
bankas daugiau' įgali skolinti; 
Lietuvos bankuose dabar žymiai 
veikia Anurikos doleris. Žyde
liai gaudo • gatvėse amerikiečius 
ir klausia ar. neturi 'Amerikos do
lerių mainyti. . -- -t.

Smarkiai' Veikia ’Jdeturių Fre* 
kybos Bendrove.

Kol kas Lietuvoje dėl mažumo 
kapitalo ir dėl .neramumo vis dar 
nesiplečia praiiĮoum kad' duoti už
darbį bedarbiams ir . kriti krašto 
gerovę. ' ' ‘

Taigi amerikiečiai mobilizuoki
te kapitalus skubria - *\

F. Jakaitis.

Štai toje.sako Kum įLV- Kudirka, kurte šiomis g 
dienomis sitgrįMs Lietmros*. . g

. - Generolo Žukausko žodžiai Mąn su Jtto --č. 8 

PaskUtinimKart Atsisveikinant: ,tg
į “AMERIKIEČIAI, PRISIŲ8KIT KQRS ė AU- *1 

. T0M01ILIUS, KAD FRO^TR ^ŽEISTUS g 

kareivius PAVEŽTIg

Į mOWBS, KOL PERDAUG MĖNUBAGĄ g 

JŲ KRAUJO, TO TIK ŠIRDINGAI MEL- g 

• Dmn- • . * } ' IB.- ..
8' Amerikiečiai -per Liete Pfek. B*vę juu duĄatj> 

raobiMuLiejtuvos valdžiai yrą-įteikę*. Ąi‘wsne** 
a' galime visun sesis paaūkltoti! IzietoVto PrekN; 

B- bos Bendravę Malu claljdfui Miku aukas iiv ji 
■® tuojauš Kaunan gali* atrtėtonbitoi ^rištotytk 
.g Lai’nbimėtoa ta&*praS^mas vėjais, ,Amerika- 
§ ‘čiai( aukokime noM-po,dolerin^ kas turi daugiau 

kas neturi tai po mažiau ir riekite aukas sekan- 
ciu adresu i t. «

LGMIAN SALES CŪRPORATION
M« BRQADWAY, BOSTON 27, MASS.

__  ___ w ■ • * v
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BeįuisylMniįob * valutį 
ne j kolegijoj Namų MoU 
^kymijė studentai ta M 
kinanii virimo, 3?as U 
pradėta su »Mju ąemert 
nuo yna. 1 <t Kurna irt| 
d£a & vienos pamota klės 
apie maistingumip 
valgomųjų-daiktų.' ir * 
valandų aavaiUje pi 
dariu) ririn^je,,

- —»1

■

p

f

X
X

1F*
t

■ i

I

l. 
J

• ' •

'i

■...-^

i

l
t



«
■ l r

į 

c
4

L.

f 
l 
i
į

* ******* - Piktekome
O, o. vAAkii. Apskričio <io reMĮje pandB Mikų įtmft'iimir ra-

1

9

C

%

",

t

e

p

S»

<

I
V

l

f

*

c

3

a'iiL ......i
Attik Battoa’o ntarninkals, 
n* mtatainta. jMdžta AM. 
rita Kataliku ftv. Judsato

:«B TNINKA S 
(The Wobker) 

tnMVAKun tai-WKKKLx Pa*m". 
! etery Tueaday, Thursday,

Seturday by St. Jo>mb*s Li?h- 
IUN R,‘C, AB8OCIATION OI . LABO*.

SCaūCittėtroN liAira:
at* ***** * • •
and suburbs ........
cauitates yearly

* a

• >
» « • J .» 9

Moo 
. feoė 
.į5.oo

tai ųiattar.&ųit
B ot tta» po«t oftira at Botaon, 

tiw Aut o£ March. B, 1870" 
K« for maUing at opccial rate 

r ptųvlded. for tn Scctlon 
Art ųf Och 8,1317. AUthorirad 

( Mittirr. . .i
tmi.MM . ii; ■ ' »n „ ., I, A. r,r,

MKW£ KAIP 
AMERIKONAI.

MILWAUKEE, WIS.

Kalėdą ‘Dovana.

Per Kalėdas huvo pus Lebcdkevičių 
11P2 Šlapele Ht. susirinkt* būreli* *ve- 
Člų. Viktorus Rakštį* inežė, kad rei
klu sudėti Kalėdų dovaną Lietuvos 
reikalams. Viši pritarė. Viktorus pa
tiesė įienkftm aut stalo ir prasidėjo 
viena?po kitai krtath Aukos plunkė 
Jdtttfp: f -
Leliedkevlčla Juozas
Mrottiia Adolfas . f. 20.00 

Po $0.00: RnkgtU Viktoras, Bab- 
kuuskis .Iimeaft, ] 
šaš ir liudrls Fortūnatas.

.#

Kuomet Suv, Valstijos 
ftMąvo, įai vMdzia sau rei- 
alingų pinigų, skolinosi 
uo piliečių, o aukos nuo pi- 

iTJteMų buvo renkamės A.
mdonajam Rryžiui, Sal- 

tetion Armijai, Kolumbo 
: VySiams, Jaunųjų Krikš^io- 

ir.kitoms orį 
* Racijoms, kurioj veikė 

armifdj, tAda^ 
tos visokius kareiviams pa- 

iavimus ir pagelbą. Pa- 
ašiai rpikėtm ir lietuviams 
ryti. 1 Amerikos lietuviai 

Aeiuvos valdžiai rimtą; pa
lą gali suteikti tik per

ui jos paskolos bonus. O 
komis Įneš galime Blpti1 

^Lietuvos organizacijas, ku- 
dos savo tikslu ir veikimu 

(to užsipelno.
V*; Lietuvos valdžia -taip ir 

ri. Tuo tikslu ji atsiuntė 
vo misiją. Tos misijos di

džiausiu uždaviniu buvo re
alizuoti penkių*milijonų do- 
erių paskolą. Jau metai su 

lyiršum, kaip L. Misija čia, 
vfo nei trijų milijonų dolerių 

s;i nesurinko nuo tų lietimų, 
Kilota kurių per ketvirtąją 

askolą per keturias ar tris 
savaites Amerikos valdžia 
įavo $12.000.000.

Jei Lietuvoj-valdžia nori 
tos paramos nūn Ameri

kos - lietuvių, tai ji privalo 
ųsti rimtus -.vyrus, ne to

lius kokie dabar buvo at-

l
į 1 :

įp Amerikoje buvo su- 
IMtos milijj oiikies aukos,/ku^ 

aans rėmėsi miiietiĮ. argą 
įaacijii veikimas armijojv? 
įjjradžios kiekviena orga- 

iacija-; skyrium rengę va- 
!fe (drive’us). Visuomene 

J* vMdžia gėlbejo tiems va- 
įams.- Pavyzdžiui per kata?

t MLtbįibp^ V^eitj drive’§: 
be kitii 

įėjo žydu rabinas ir lai 
t ■ cSrilt-i‘1

R 
vl«w-ittuniH kittalikane* Mtvurunkltii 

menės' dirvoj veikti ir gtyri Kristau/“ 
mokslų, idealus, tai tas muši} *rt> 
ttanis kutidlkaniH svetima daiktu buvo.

Apsigyvenu* musų tolonijoj gerb. A. 
Atetodai. gabiom kompozitoriui, kurta 
MMintukė gabiam*} kmį Juntamų ir vy* 
«ų <hura Intriga tai Jan daug nu
veiktu tunto* lr bašuyčlm lobui ir n* 
tai* gurbe > Aleksiui. Klek vėUatt su
plaukėme gerta kun. K Kemėšio, vi-

KnoponiR.

Mrttute NUvaitariinuM LDS. Goan. 
aptfkr. Įvytai to ik rausiu 195H m. Wa- 
tartrary. Omui. Geriilnmj drangai ir 
draugėn LDK. Dona. ^i*kr., malonėki
te imtamiję M pranraimų. renatls prie 
suvažiavimo, tai y m rinkt delegatu^ 
ramint ganm InaiimuH drt pagerinimo 
imw bran*i<M LDK. ir art )»ačlų ger<>- 
vė*. Aut tabal patartina bei itegrt- 
danjtemu, kad Štame metiniame mivg-

Kiionmilnlnto, gubuu* »wnilatortwiĘ žaviom Imtų dalyvwvto W Ct
dideliu darbo žmonių prleteliaUM, ku
rki ropelių tapo sutvertus Federaci
jos 4-tus. skyrius,, kuris Įtrauks į va
re lieveik visas katalikiškas draugija*_, _ * IFTJVVl^ JUIUIUW»WL5 uruuftij«n<

Daktarunfa Kieman- Jow žudą (|arjjo atlikti

, Po .$XOO: šutelkta lgnas, 5Iikžl» 
Petras, llnglimkls Pranas, Adomaitis* 
Juozus. Armona.* Frondą Lebedkevi- 
čia J., Banys F. »2;oo ir viuctovas 
Adolfus £LM. ’ , ' _ '

Viso labo $102. 1.
Mihvftukėe nesiranda lietuvių Inte* 

Ugentų, tik paprasti darbininkai, 
skaitosi uplė 400, imt iŠ tų pačių bent 
vienus trečdalte’lenkbernių. Suslpru- 
tustaji yra sudėję autai $7.3*MIXr,

Ltefaro* brnMi

Lietnral. Negali fttslgergrt mw»ų ko
lonija gerta kun. BoręHIu,kuriu yra ga
bus kalbėtojas ir labai atjausiantis

upakrlčto kuopos, pristųtoaum dajega* 
tus bei suteikdamos geras patarimus, 
ypatlugaf liam laike, kada jau mes 
matom broliai Ir sw>rjx kad visokios 
klintys ta meMftmttlMm- nedwtam bei 
užpuolimas kapitalistų, imu spausti 
darbininkus, Dabar laikau prie atbu- 
>no ir prie darbo. Tiilp-pat kuopų

NEWARK, K J.

Nedarbas. *

bus kalbėtojas ir labai užjaučiantis darbo. Tnlp-pat kuopų
varguoliams, gale paminėtų nnųių j^^tfhfnkri ftataMtete j^ttot rapdetus 
eWota' O iW -mm kębmljoa veikėt■?«** S??“ , ***?*?'
Jų turime keletą gabių Ir gerų norų 
turinčių kolonijos veikėjų, kaip tai:’ 
Gustaitis, Cibulskis, PetrokaSf Gervj/ 
Ils, Bagdonas, Kagauskis. Tvarkunas^ 
Žvaliauskas,. Abyšata. Petkus, p-1® 
Biindzaitč, .Tančaltė. VainoraltA Ve- 
teniškiutt*, Malakauskai^ ta Meldą.* 
žlutč. Pažvelgus l paminėtų asmenų 
gabumus* Ir pnsidalluus darbais, galS-

perduos«suvažiavimui, Sirijos prasi
dės 12 va), to min. po piet Iv, Jno- 
rapo parapijos salėj 49 Coiigress avė., 
>$vrtterimry, Ct. -

B, jfečfimfenė,
„ LDS. Conn. Apskr. ItaStinhikė

tVORCESTER, MASS.
tume nuveikti didelius darbus ta tl-Į Sau«l° 2 buvo afoterų Katalikių 
kiu, kad minėtos ypatos pasistengs 
prašalinti visas kliūtis^ o stos dirbti 
vlcp^tartnrDięviri ItrfcėvyhėD ;

Federacijos 4-tas,#kĮtaius laiko mė
nesinius susirinkimus kas pirmus, titat- 
ninkas kiekviėnd ■ mėhėšio. • Dalyvauji 

člus politikos^ yfciįęalus ir 'diskusuojk į- 

pigimų, Atsitinka, kad stiątfthdo gat^ua, kad kiekviena dr-Jn prigulinti

darbas užsto-Su lapkričiu baisus^
Jo. s .Visos didžiosios dailės, visokio# 

 

rūšies dirbtuvių durys aft|inal užd.v 

 

rytos, klabini neklabinęs ilėlleis. Be- 
rlarhių armija gatvėse kas 
nas ir didinas. Pasigirdo vb

rt iltdl--
“ių;

visQ dr-jų tttstdvill i ir svar«to bėgan- 

vaitfus klausimus.' Yra pageidauja-

A’ekarį ta visus Janu* važiuojančius' 
mandagiai iščiupinėja, om pat 
kartu namų nuomas kas kit keliu ta 

 

kelia (tas pastebėta • ypatingai tarp 
lietuvių savininkų).. žmogui su Šei
myna,. nors gyvas Žemėn lįsk. Ot •'ln 
tikrų draugu ir prfetęliu turi stoti 
musų kilni LDS. vietinė 14 kuopa. M 
iie raugiau, • tat bent savo narius bū
tinai privalo aprūpinti, mums musų 
broliai turi ruošti ne tik laimių, bet 
ir nelaimių valandose. - '

Šuslrinkę metiniu' susifinkiman 14 
<L sausio, paprastoj vietoję būtinai (s* 
rim aptarti tarp bėgančių kuopos im I- 
kallt rinkti valdybų sekančiam .pusme
čiui ir ; . - / '

1) SurastL tinkiuims budiis suteikti 
pageltos broliams bedarbiaujantiems, 

21 Surasti ir ištįilKskaitfių to lar- 
biaiijaučiųjų. : ~ p

3) Iš kuopos iždo apmokėti jiems M 
organų. "Durta” bent iki pradės dirbti.

4) Aptarimas tolimesnio mokėjimo 
į kuopos iždų mėnesinių penktukų ir 
metinis mokestis į Streikierių Fondą, i 
, Prieito reiklų atsiminti, kad šiame 

susirinkime -bus išdalinami stebitain- 
čiai pnlkųs šiųmetiniai LDS. kateįido- 
rUtavlslejnS'dykaL Nepribuvęs lito flįe 
Jo. • !> kada kiti džiaugsis- negavusia 
turės vėpsoti.

Taip-gi visi nedirbantieji pravalote.' 
ateiti, užsiregistruoti'; tas palengvins 
dirbantiems dėl pašelpos darbų ta pa
čioj nutarimo valandoj būt labų! svei
ka jum.s būti ir savaminčių atsivesti-tį 
susirinkimą. Krutčkim, bUdūklm vi- 
si taip, kad šits, metas musų kuopai 
ir yišai L-DS. būt gyvesnis ta- ntoės- 
nis. 
bu.'

LAl»MVt>^|DLOg BOJiV

Gruodam- it), ima m. 7 vai, vakare, 
48 Groen gal, \Vaterbury, Conn. iii- 
tartame rartrfaklme, kuriame dalyva
vo 4i«t tik L. P. Bonų pirtataleji; bu
vo prlmta šitokia t

REZOLIUCIJA
KADANGI: nemažas skaitlius vie

tos lietuvių ar tai iš itpalleldlino ar 
badam! sukiaitllnti neatėjo į pagelbų 
savu tevynal Lleturai, nepirko Lals* 

į vės Paskolos Bonų:
KADANGI: Nekuria iš- neplriiurių 

L. P. Bonų gal nor&taml ravp suline 
nuraminti, vilktais budais priešinori

tta A. F. Stankus — ¥lnm rojeje blo
kui} ftultolmi atrodė, bet nemažų hpit- 
dĮ padai* kaipo numm Lietuvos ka- 
reivlM.

. ■ t-

P<> perstatymo vytis J. šešinkaM i« 
Akrmm su balaluika Išpildė koletų Juo- 
kingų Šmotelių kas puMIkų prijuoki
no. ’ *

Kalbėjo vieton kielėmis gerta kun.
v. G. Vilkuuitta ta perstatė kalbėti 
gerta kun. F. KemCžį M Detroit, Mich. 
Pasirodžius kun. Kemešiui ant estra- __ ____________ _____ _ ______
dbs benas ta publika trukžmingai svet- Įį‘’Sįį pakenkti Bonų iį'rdiivtaį

■ Biržulio m, pabaigoj fi« 1». įsikft- 
rč Siauljuąse “prafėafalB** *4jun* 
ga, kuriem vadai, visi ‘• ecntta bht* 
Tai” trokšta pąoįęiaia būdais įvafe 
ti Lietuvoje komxmiam%. Bet ji tek 
rį hdk$ buvo atpiluai (ji darbiniu \ 
kt| tarpe jbkion užuojautom nėUF~ 
rtjo),gardtetio; kad patari raci>- 
liatij luikrafittH “Darban” (jia da- ' 
bar" nebeina) i Wrtieyti politiko#. ’ ’ 
taflati teakanm su juodaMimčiu Že- 
ligovskiu punlua Lietuvy, “prote- 
Irinė” sųjiUĮgaf;į*ikurių soBialbol- 
levikų prieįįįy r čiu^, varytį ųavu 
agitacija prįeSLieUĮYBtnepriklau- 
admytję,' ^sklpiBdama, . k^nunitų 
proklamacijų i^, įjotai ialį nu© 
besiveržiantį Ikiikiį iuipertedižDj 
gelbėti, HptofesaiktĮn slaptai įpivo ' 
taidkriuft pį^yuį/1 kaįp iii žalį grei
čiau kraujuoto paskandinti ir kaip 
pavedi į itegus
tančius- irittuvM'ięyvėntoju. tik 
nepavykę ? : blo<i
darbakvisados aikštSii ilkyU. Ir 
liet- lapkričiu 
te vokiečių. ’kapinėse suaaktaa Ur
vas (skleptai)tž4aiW‘rWtt dinami
to statinė, pirpksčlhio ir sociąlbd- 
tovikinių pitaį$^cijiD vežimas, 
tikrai jtta&ą$nį^ųĮtar-

,D>IU'7 “ vh ■
i V.Protetsii^(”>SąjųiigąiSiajdkifme - 
; ‘ ‘ gfažmifi ’ ’ darbais p^yp(^i|mo- 
Mms 49^.|į^ prieb atėjusiu,>flfa-. 
donarmie^ūę. <į^r w puikiau 
saVe apvamikiVo*: . ’

.j'D 'i
BalvočlU^dabar yra tikra “pro

fesines' ’ Rangos jau nebe autoK 
bei 4inamiįp>; ipjuol^elinu,, jketžtu 
ir 
kui’i tro&kb kartu «ii. u centro biu
rais” prijtinįs*^&v^ ’įfie Ma
skvos ir pavesti valdžių, komiia- 
rams “Crėzvieaikoms” ir jlj kštvir- 
kClėnis.

't

gindama sutiko. Kas yru girdėjęs kal
bant gėrb.: kun. Kernai, tas žino Jo 
maloniu^ ta pamokinančias prakalbas, 
diuo sykiu tnip-gl ge^ta kalbėtojas 
gražiai nupleW npl» politikos dalykus. 
Nurodė »vartasm» Wti T. Fondų, mo
kant m&MNdnes duokles. Kvietė yismr 
ftyien darbuotis Kalba vlsiems'tabal 
patiko.

Vyčių cliuras-%auniui sudainavo “Ki
nu (tams," vytis šeštokas padainavo 
porų Boftų. Dar Vyčių choras radai* 
navo “MWta prieš karą,’' "Per tauta* 

musų su tautišku beini. Dainos pal- 
kini skambi kų gatbG ta Greb 
člpi ta dainininkams.

Aukų dar surinkta $183.71. Pagal 
tokios publikos, aukų mąŽUlt bet jau . 
yra gausiai aukavę pirmiau,, fui dau
giau negalima tikėtis. ,

jimul, šmeiždami bonų pardavinėto
jus ir darbuotojus ir sykiu niekino sa
vo gimtų šalį-—Lietuvą, Jos rėdą, jos 
nustatatymą ta jos ginlmąsl nuo gro- 
liontų piaflkų lenkų;1

KADANGI: Daugumoje tokių prie- 
Įų savo žttttftb yra keletas gerai pra* 
turtttlusių pramoninkų, kurie tų tur
tų susikrovė iš vietos lietuvių;

KAŠDANGl: Dauguma tokių, kurie 
galėjo, o nepirko D. P. Bonų ir kele
tas iŠ jų, kurte visokiais budais nie
kino ta' bjauriausiai ‘ Žtnsilė I^atavžs

ų Jajatt/’ AM gota Tėvynė:;$tea1ft>l« reikalų te nywu įtečlįi tėvynę?
Lletavų; , . • ’ ,

NtlTABTA TODELGI;Visų nėplrtab 
Htųjų lietuviu, tuti biftl surašyta var
dai Ir tokis surašąs pasiųsta Lietuvos 
Misijai ir Steigiamajam Wm«l į Lie- 
|Uvųt kaipo- apgailėtinai rekordas.

TpbjfiLGI: Aluaų ntarfribkimaa. pa- 
geidauja, 1 
Ijomi, Jiems 
paliudymus 
reikalauta, kad nirniptaktų n P. •Bo
nų ir šalip to pristatytų iš pragyven
to* vletčs paliudymų nuo L. fė" Sto
ties ar kitos kokios tautų remiančios 
draugijom.

.. TODELGI; Pageidaujama, kad visi 
lieiuvlal apsilenktų tokių pramoninin
kų, kurie buvo priešingi arba nepir
ko D, P, Bonų, -

TODELGI: Pageidaujama, kad'vl- 
sose- lietuvių draugijose nebūtų ren
kami nei | Jokių valdybų toki, kurie 
nėra pirkę-L. P. Bonų; #
. TODELGI: Pageidaujama, kad vi- 
soa lietuvių draugijos nepriimtų i sa
vo narių skaitliu, tokių lietuvių, ku
rie galėdami pirkti, o nepirko Lietu
vos Laisvės Paskolos Bonų,
„ TODELGI: Sutinkame, kad Šitie 
inusų nutarimai, butų atspauzdinti ta. 
Jų kopijos sii' stoties valdybos para
šais butų pasiųsta Lietuvos Bitai jai, • 
Steigiamų jam fi^nųt į Lietuvų it lai
kraščiuose paskelbtu.

/ortas Torelių, pirmininkas, 
Vincas .7. Stankevičiuj rašt.

Batelio susirinkimas pas pp Ulevičius 
Įl^ųdbii St. pirmininke P. Stonkienė 
-tęsė susirinkimų iA protokolo- Bavo- 

iriig ko avarrtyta puikių vMnfa^flnų/ 
alp tai-peri mokinimųkaip dil-jbsd »p- 

^eĮti,. neatsiskirti su mandagumu ir tt.
" Štjglrinkimui pasibaigus, iminif;šci-( 

tdfilinkė p. Ulevičienė pakvietė visas’ 
suririnkušias ant vakarienės prie mfr* 
kaus stalo,., kuris buvo papuoštas, ra 
įvairiais nanaų darbo valgiais. Visos 
sėdėdamos prie stalo atydžiai žiurėjo 
į įvairius valgius, kurie buvo tokie 
skanus. Visos interesavosi iš ko tie 
valgiai padaryti, ypač pyragus stokis 
gražus ir gardus, taip kad negalima 
apsakyta Vakarienę valgant sekė 
programėlis: buvo puikių linkėjimų 
su Naujais 'Metais, prakalbėlių, dai
nų lr duetų. Pasibaigus vakarienei

- visos sudainavo Tautos himnų.
, — . ’• Ten buruisi..

* ' - . ' '
. ; CICERO, ILL.
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' Gruodžio Į9. d. šv. Antano bažnyčio
je kun. Ant. .Murtlnkus laike pirmas 
šv. Mišias. .Tfe yra iš darbininkų žmo
nių kilęs Ir tikras tėvynainis, - Galima 
tikėtis nemažai iš jo paramos 
žmonių judėjime; .—

i t « ’

prie Federacijos prižiūrėtų savu* ats
tovus, kad pastarieji lankytų šnsirin- 
kithus, nes Federtieijos 4-to skyriaus 
susirinkimui yra gyvenimo mokykis^ 

■ Todęi visi di‘-jų atstovai privalo lan
kytis.

Nedėlloj, 19 d, gruodžio prasidėjo 
Spaudos Savaitę. Gerta .Aleksis su 

i Vyčių choru sudafnato keletu, daine
lių, Po tam buvo pakvlestaskpratnr- 
ti keletu žodžių kas-link svarbos ka-' 
taiiklškos spaudos. Vaizdžiai nupiešė 
naudingumų skaitymo gerų knygų ir 
laikraščių. PO p; ^Aleksio' kųiboš kai* 
bėjo dar K. Abyšaia^ kuris priparode 
kaip buvo fehgvti laisviunaniams .įpirš-; 
ti savųjų spa’udų dei mažai susipratu
sių'žmonių ir patarė tolesnių! remti 
savą jų spaudą, nes prirodč kad ka
talikiška spaudu y F* leidžiam a pučių 

'žmonių, o ne kokių biznierių, kuriems 
Vien doleris rųpL Po tam kalbėjo, dar 
geijj^ kim; kieta FT .KėnOK.' perbėg
damas ir . nurodydamas. dėlto minus 
reikia 'remti saVąją°spaudų -ir ta Ten 
pat būva pardavinėjamoj knygos Ir už
rašomi katalikišlct laikraščiai..

26 (|. gruodžio, nedšlioj, mokyklos 
vaikai ttirejo eglaitę. Vąkaras nusi
sekė labai gerai, nes . lr eprigulin- 
tieji vaikai' gavo po terb'ą ovalių nuo 
Kalėdų dieduko, o nuo kunf F. Borel- 
šlo po paveiksliuką. Visi 
taip ir dideli po žaislų lltiksml grįžo 
namo. . -' ■

- CICERO, ILL.

I

darbo

,.;C;UIBRn)GE.<MASS 
,,'.į.:^k«demįjoš RiferĮiSV 
: . Pramoga.,.,r,;[ <

Sausio 2 d, vakare bažnytinėj salėj 
buvo surengta šauni pramoga Akade
mijos Rėmėjų dr-jos. Tapo sulošta'du 
veikalai “Iš vargų f laimę’1 ir *$v, 
Agnietė.” Taip-gi buvo dainų, dekla
macijų ir t. p.’ lošimas išėjo pusėti
nai -gėralu ir nemažai pridavė gerų 
jausmų klausytojams, .ypač p-lė. M. 
šllužiutė ir J. K. Naujaip pnflfctai lo
šė ir . darė tam tinkamus judėjimus. 
Solo dainavo S. Pautas ,akomp. pianu 
V. šereikal. sudainavo puikiai. Turėjo 
bent kelhfe 'sykius atkartoti. įmonių 
.tiek ulaug, susirinko^ kad iv sėdynių 
neteko ant galo. Vakaro vedėjas bu
vo gerb. kun. pr. Juškaitls. Nema
žai dš-jai liko' lr pelno nuo'-to vaka
ro, ’ kuris bus sunaudotos ’ prakilniai l- 
stalgai šv/Kažlmiero Akademijai. Už
baigiant vakarų, visiems sustojus,('to- 
dainuota JJetuvos imnšs.

Varį/dicnli

‘ii

n

M visiems
i važluoJantįLfetuvą, jų 3ra^!*vUuoJant būti, ČMMt W- ^SSMHg ftfej 
M ĮitUilplrttu h P. Bu- 4W I>,'l^!5j, ,S?l'?lTOif 
to pristatyta iš pragyven- t* įoniekto^ darbo draugai

f>

1

1

;

maži

. l’r.
a

•* ’
PASVALYS; Netikėtai užkilk 

Vau į Vitai&r' dvarą. Na, vytu- - 
čiai, kaip gyvenate ? Šiaip taip,. 
krutahie?1<okią orditiariją gaupa- 
te: ar galite pragyventi? — Šiaip 
riiji pragyvename. Gauname me- -. 
tams. 55 pūdus rugitj, 50 p. 
žili, 15 žirnhį dajžo'

>■■ NASHUA,N.H?*^*^^
—D .. . ’

’■* LDS'. 65 kuopos prakalbos įvyko'2 
\1. sausio šv. Kazimiero parapijos sve
tainėje, -Buvo susirinkę, daug publi
kos kaip niekada tiek nesueidavo, Mat 
gerta klebonas pagarsino bažnyčioje, 
kad bus gabus kalbėtojas. Buvo A. F, 
Kneižys, “Darb.'” redaktorius, Kalbė
tojas iš dviejų atvejų gana aiškiai nu
rodė socijalistų blėdį ir krikščionių de
mokratų^ vaistus: . Prie' kuopos prisi
rašė du nauju nariu. . _

- IcaseiniiĮ ttafĮdč.

GRAND, RAPIDS,MICH:

• šurum-burum.

'*

✓.

«ij»itavifetį|fli ll|'siėkaviėtfeį , 
malku k^^i/eik^,jp.pinigais 2<0 . 
auks., diemj moterims nereikia ri
ti, £ri ^jĮ^mpką to 4 auka. . j 
Įima už&nkyti ^karves, 3 aria, 
2-3 kiautęį?Hje darbo einame nuo 
d valaiidoš' ^t^,^‘riettims 2'vai., < j 
užyeizdM^ vi&utniiak- Nežinome, J 
kaip dabar bus,;?1 kai patsai dvari
ninkas sugylžo,. .Gal. labiau to- t.

—;r-;' -

Vyčių Vakarėlis.
J 111,11 '" ■■ »'

Gruodžio 29 d. šv. Antano par. 
tumėj L, Vyčių 14-ta kuopų surengė 
vakarėlį. •

šokių tarpe-turėjo šiokį tokf.prog- 
ramčlį: p, L. J. Tsan pavejančiai pa
skambino ant. nnmdalinos -v La Palo- 
.ma ir Ciribirlbln; pi J. A; Eay ant 
pijaną puikiai , paskambino -i Ilumo- 
reske. Abu yra Loyolos universiteto 

-štųtteiitai. ■ r~nas-.Tsan yru kyjuto. •nr 
pats ant • estrados pasisakė * kad yra 
priėmęs katalikų, tikėjimų. Pirinlaus 
buwt priėmęs protestantų tikėjimų^ 
bųt neradęs- tikros šviesos.

■ • •
Kalbėjo’ Vyčių kuopos, dvus. yad. 

kun. H. J. Vaičiūnas,, puikiai apvertln-" 
:dainas vyčius ir daug jiem jausmo ro/ 
dydamas.? Kalbėjo 'ir kun. Pf.- Vaitu- 

. kaiUs,; -ilkrasr vyčj^. rėmais.y . D.
: pp. ^Bsan it Fuy. 

(įtai su^ jnuzika prisidėjo pp. 'X Mpęį 
;kn$ (jųimesnysi^b V. Stankevičius, ^ 
jZŽiuVfi ir «T< BŽnnius. Itaogramo yede^ 
juhbuvo p. Juoz. Mockus (jaun.). Ir 
daugiausĮai ’jo pastimgomis šis progrit-

sve-
- Sausio 2 d. šv. Pefro ir Povilo sve
tainėje 7:30 vai. vakare pirmu syk 
taip skanią ir iškilmingą, vakarienę. 
Moterys są jungtėtėš svečius .pavaišino. 
Svečių susirinko daugiau negu iškalno 
jaft galėjo tikėtis.

Prie stalų svečiams vietas užėmus 
gerb. kun. A. Deksniul atkalbėjus 

maldą Šv, P. te P. choras po vadovys
te A. A. žlondeikos .sudainavo Lietu
vos himną: Vakarienes laike ir skam
binimų' ir dainavimų — žavėjaučio 
-Jausmo nestygo* Ilgainiui prasidėjo 
kalbos. Vietinis klebonas gerta" kun. 
A/Deksnls savo kalba Žymiai Svečius 
nuliuksmiho. Po jo kalbėjo P. A. I/e- 
kešis. seminarijos 'auklėtinis,

■ *
Pasivaišinę svečiai, nemažai juoko 

t urėta matydami perstatotew. • progra- 
taęta, x .’ - 4

Lijkąšfe uup .
skitas naujai, bažnyčiai^J. pelno, tr- 
kim'likėta gana daug, širmoji pagar- 

visų priHaU^-far-tnl M. Sąt 
gosteuopai. ‘ .

• Gruodžio 2 Utį. 1919 m. šv. P. ir P. 
.svetainėj 7:30 vai. vak'. gerta varg. A, 
A. Mondeika savo gledoriams attistiš- 
k fcė^vakai’lmięi Kadangi gerta’ 
varg. A. A. Mįondei

' PHILADELT’HIA., PA. '
/ * ~

šv. Kazimiero (mr. žmonės uėsigaL 
Įėjo aukų, ir todėl dabar turi puikių' 
svetainę. Tai dabar taip visi juda, vi
sokiai# sumanymais visados užimta ir 
Ūžia svetainė lt bitės prieš spiečių. Si
tai ir Darbininkų Sųj. 13 kp. jau kada 
tongės lr turėjo'visokių sumanymų dėl • 

. pakėlimo kuėpos nariais ta kapitalu. 
_ ' , -Negalima buvo gaut svetainės, vis už-

įp pas!Ilfftominimo'iielhūs^ jmįa> Uet gavę prog< surengė puikų-

TORONTO. CANApA. -
\šiame- Kanados didmiestyje gyvena 

ir-apie 60 šeimynų lietuvių. Atskirti i 
tolumu 300 mylių nuo urtlmimįislų di-t 
dėsnių lietuvių kolonijų, fe. tu Mont- 
rėal arba Detroit, šių kampelis te lie
ka bevelk užmirštas. Materialiai čia 
lietuviai gyvena gan pasiturinčiai, bet 
jokio beveikę veikimo platesnėje pras
mėje. Intellgėųtų Rietuvių beveik ne
siranda, tikintieji^ '* ~ ais

fiif&učiiį parapi
jų,. Lietuvis kun^toiCapsitanko t yo'sį 
dų syk metuose išklausyti išpažintas,- 
Jaunuomenė iš taute jusi. Bet vienok 
nežiūrint tokių -Žialirlų aplinkybių vis- 

_gi Tėvynės meilės ugnelė dar nėra 
užgesusi, visų lietusių širdyse. Nors 
ir mažame būrelyje randasi tėvynai
nių karštai myl&ičių'Lietuvų Ir visa’ 
širdžia prijaučiančių Josios vargams. 
Rodos jau apie S(X1 dol. likosi iš šios' 
■kolonijos sudėta Ltetavos 'reikalams. 
Dabar pastangomis gerų tėvynainių 
katalikų likosi Sutverta draugystė šv. 
Jono, kuri žada' pasidarbuoti t vieniji
me visų lietuvių gyvenančių Toronto 
ir būti branduoliu busiančio^ lietuvių 
parapijosDaugiausiai. lietuvių tappė 
darbuojasi p; V. Dantelius, kurto pas
laugomis veikimas ir vainikuojamas 

, gražiu pasisekimu. Netrūksta čia . ir 
lietuvių bolševikų, kurių Čia yra ypa
tinga veislė pasižyminti begaliniu tam*' ( 
samu ir stačiai gyvulišku storžievišku
mu,.. šiemet išklausyti ištaižlntiės , 
prieš Kalėdas buvo atvažiavęs kun, J. į 
Borelšis. jam prisimimt saple Lietu
vos reikalus Ir Tautos Fondą žmone
lės jautriai tani pritarė Ir sudėjo 25 
dol. ‘ • , *.

Aukuvo sekanti: . *- »
Po 5 dol, JtūMiš Okto, po> 2 dol. vįm, 

centas .Danielius : po 1 dol, S. JusČlM1 
J. Zabelė Jusieuė; E rurukevlčlenč. U.; 
Paulauskienė, Dom. Pnrukevilteito, Jo
nas Ivaškevičius, Feliksas Karaliaus- 
kas, Antanus Beleckus,Povilas žižtiį ( 
Marė Snktttausklenr, K. Jusčius, 26Ą-, 
nas Čepaitis, ta Itankauskus, Petito ži- 
Žis, Mūra Daroškevlčianė.

Smulkių a dol. Vira.25 dote - 
Bet kadangi Kanados pinigų kurna 

. 20 nuoš. umteanta negu Suvienytų

^paus;; ;~p-:— ---- . - -

DAUctfiN^SįūSo apskn) . 
Žmones ialjlii^ziBawginti JjoISgvĮ 
kais, nes. prie jų buvo kęletas fm- 
Šandytiį fp taip apipleStiį valstie
čių visai nekaltai,- Sušaudytųjų 

nttta -bdižėviKif f flfef jt> i

nors vaiavboT užiuiti vietą, kra 
SiWi£' Jie

galį dar r
mfts tapo {surengtai
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DETROIT-, 'MICH.

Ana x‘IVo 12- dol. Pinigui .tapo priduo
ti Lietuvių ’RaUdotH'ja Kryžiam 
Skyriui, (.

- 1
1 • *■» t

vakarėli 2 d. sausio. Vaidinta "Ero
do dbkte Salomėja.” komedija—“Bal-, 
lūs," "pasikalbėjimas Lietuvaitės su 
Lenke." Taip-gl buvo puikių juokų’
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tČaap buvo rengiami. ,Buvo
ažvmeta surinkti tam tik-

Susipratimas kįla.

NelabaĮ senai Detroito katalikai 
matė reikalo organizuoties, 
many l užtenka nu

l suma, iŠ kurios paskirtos 
ą^rs buvo kiekvienai vei- 
ančiaį organizacijai.
Wą .mes galime pasekti įs 
i vajaus^ ’
Tarpsi'ovinįo veikimo ne* 
time tikefis. O Tautos 

š štai ką gali visuo
menei .pasiūlyti,
Tegu Tautos B’on^as pa- 

eią. ciitižiąsias katalikiš- 
etgaiuzacijas darban, 

u pakviečia ]UpS„ Lie- 
ivds Vyčius, Moterą Są- 

, katalikiškąjį susi- 
Tegu* paskiria 

kvotą "kiekvienai. Taip 
inktos aukos LDS. kuo- 
ritą Lietuvos Darbo Fė

jai, L. Vyčiu iuopu 
os 'aukos eitą Lietu* 

i, Pavasarininkams,, au- 
'surinktos Moterą Są-' 

s kuopą ritą Lietuvos 
tą organizacijoms; Siu 
rijimo kuopą surinktos 
ritą prieglaudoms. , 

iU darbui būtą 
laikas? > ~

eiti sykį savaitėj į bažnyčių, prisira
uti prie tokios pašalpinęs .dr-jos te 
viskas. O .Jei kas iš/dauglaU sustyra-, 
tusių katalikų pasakydavo kad bro
liai šiandien to neužtenka, reikia ir

skirtas aukoms rinkti .Gyni
mo reikalams., Federacijos 
ir Tautos Fondo 'nutarimu 
buyo visos aukos siųstį gerb. 
Ištulginsko vardu. . Dabar 
ta nutarimą reikia atmainv- 
ti įr pasistatyti minėtą tiks
lu. Gynimo reikalams ir ap
skritai valstybes reikalams 
turi eiti iš pardavimo bo- 
tių. O tas
varomas Lietuvos kandžios 
atstovybės Amerikoje 

f Minėtam vajui mūsij nuo
mone geriausias laikas yra 
kovo pradžia, kada pripuo
la- šventu. Kuizmiero Diena 

Lietuviu Diena visoje A- 
merikoje. Per tą laiką kiek- 
viemųe kolonijoje LDS., L. 
Vyčių, Motėm Sąjungos ir 
Susivienijimo kuopos tesu- 
rengia vakarus.

šitų sumanymo patobulk 
nimus. pakvietimas prie 
darbo organizacijų priguli 
Federacijos ii“ Tautos Fon-

s laikas buvo-pa- do yaldyboms. j*

’S. Ss o. Poniutė S^sewa^4«flia )̂jWs»viW. 
bino piano, o A. Bllckurialtė lietuviš
kų dainelių puikini pšdąinavų* Galo’ 
nebuvo delnų plojimui. Talp-gl atsi
lankė į LDS. 13 kp. surengtų vakarų 
!$ įtfabanoy Gity, ąp. viešnios pp-lės 
M. Kražnauskiutč ir Izabelė, kurios, 
pavardės nepriminė; M. Križnausklu- 
tė pnlkitii režta ant smuiko, Antroji 
pulkial’išlarintu balsu padainavo. Mat 
MatonojuJ mergaitės lavinasi ant vi
sokių mnHka^ų fitatrnmentų^ Taip- 
gl- vertėjas to viso LDS. 1$ kp. vakA- 
rybtivo kun. X Karalius. Puikiai 
nupiešė (tartanfnkų judėjimų ir išdės
tė reikalų organizuotis darbininkams 
dei geresnio apsigynimo'-nue išnaudo
jimo, kapttalfstų. Trtlp-gl' būvo įraši
nėjami nauji narini į LDS. 18 kuopų. 
Kuopa pasididino net. septyniais nUU- 
jais nariais. Garbė LDS. 13. kuopai, 
kuri taip šauniai -atliko surengtų va
karų. Tai vis vaistai geri ir buvo ge* 
rm agitacija, Stokim visi į organb 

Wta|L iiėthlhtokų'ėlteĮi. . ;
Ueporteris.

Prenumeratos dainas - < 
Pusei Hiatą .. ■. > - 

| Lietuvą inetams »» , . 
Amerlkoje naetaftiB . , $4.00

“DtebbilfikM”

. - M«s.' ° (

Po sunkaus darbo diends 
miegosi geriau, negu jio dy- Uft§i»Mdieao& c

žudyti, . ;. ‘ tai, ‘ i
S]aipjaAi žmon.ių.'ppas geras. > 

laukia, nį^joclpiįl apie btdšęvį 
kų aiiksii kah|U8įfį^ tenk^ 
kimo vien rameštrai laikų, dte. 
lenkų, valdžios; kad ir Vilniuje nė 
matyti noribti. / fityūlmo kmBjtętai 
gauna daug aukįI»ra. 
dirbti^^Mulhj sąjunga. ,

GRUžIAl. (Pamik apdkr.k 
Sidnis dtendmte Vtenžindžh| kai* 
me atsltikū' kMtoėt ntikbitoL. 
žant per kaima*dOp| pakabto, ė* 
imas lėkti aYklhtemyiti^airil^ yteng 
arklį ;.pto IndfrSnmĮ Mtent suiro 
kftUjM suiteidėbtekiroBit. Paskui 
vežant is Braidą naktį apie B vgĮ 
vakaro baisiai sužeidė daTbiniftka • 
A. Petrauskui. 13 priežasties nak* 
tieB’tamsumo 4ia pargriuvo lr 
jo paskutinm ratelį sutrftdftfrža 
viena kojų Žeminb’ kalio ir kibi 
auHSiaiv keMd te rankos piritus. 
J| ižve&J, Panevėžį ? HgortHta. 
Sako, kad buvo blktens, Jtargfo 
Giedrio alutis “mttikutWl buv^a 
Vargas: Žmogus bežemis, kad B- 
gis, tai reikteį.fįMatfti, K«d 
retumam jriatoįgp suste^pftne ka« 
ras, tai Mįrfį 
ntMtlkimuoae.

gyvena ramio ^taikoje, su- visais, 
ypatingai gledorials, to viso atmiu> 
čiai stonini juos nuvaišino.

V ALl’ARAISO, IS®.

: SBllSfo 2'4. 1921 MHį> L. K. K., 
M- H. A* 2-ros kuopos susirinkimas. 
Daug svarbių dalykų buvo apkalbėta.

. * r . c. ..".Šis susirinkimas buvo-pirmas šiameJ. Mta,®.. A. prlslMS•*,- u j. fc JL
’s. A. a eta anoju am: A. Al.
dalis iŠ VVaterbury, Conn, te J. -Ka* 
dauskas Iš CHeveland, Ohio. Prie pro
gos priminsiu, jogei’i VaJparaiso uni
versitetą atvažiuoja mokintis lleturial- 
bedatbiai. ktirie brangaus feikov totei- 

veltai, W ifteotioi :totoWti 
brangiam titoltii. C1«Ą V, yra keletas 
kimų, kur yra mokinama lietuviškai. 
ValpadriBO universitete galima gerai 
suMpaŽlnti to lietusių kalbdą Wtot< 
tiktt, sintakse, 'literatūra.. Lietuvos is\ 
torlja te klasika,

ta ĄtkoClunoi ■

Naują Metą laukti gruodžio 31 4, 
pes’doną Pabijannkį, buvo parengtas 
pa$iUnksminiipa$l Neužmiršo ir savo 
brolių Lietuvoj. -S. Kliinaitis prakal
bėjo keltą žodžių | svečius ir meldė 
kad Kek sas gan paaukuotu dei. musu 
brolių Lietuvoj kovoj ančių už laisvę.- 
Aukoja sekantys: po $2.00 Prabas Pa- 
bljanykis .Stasys Mataitis lr -Stasys. 
Žakąranskus; poM* Ktflbfe, /?

COVMARD,OHIO.
. *. ■7--‘ ■* ^-7-7 i; \

prakalbos Gerb. Kuiiip;c
- F. Ęiem^įio.

Ktekvienumė svarbesniame tautos 
ž reikale, vletpų kųthiikui pasirodo tik* 

rėmėjais, nepaira kad išr’ 
vhtų ptiBių - wrkhdn gmėižikų boi 
trukdytojų prakilnaus veikimo. To- 
lra,-Ftwtalo. 22 skyrius turėdamas stati- 
tllttgų iWH gerų tautų mylhiiSų dnD 
buotojų gult imsldidžlnotl nuveiktu 
darbužį

Sausio S d: Lietuvių raišio T. F, 22 
skyriau buvo iraRus ratatalis,

(URARDVILLE, PA.*
<JčvJau«ta« *»to*t JutmUnoK priguli 

prie šv\ Vlfteento pita, choro.. Neradai 
choru* turėjo raeteinklmų. “ Išrinko' 
valdybų metame ir nutarė mųt 

__ «tyrialm Wyta irataiw ratatrttis, kurteIraBra. .VėikltaktcdidimiBl.
* •" ? y * *r-. r/?*’ ėlta* *- -♦ -A
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PJNAtfBfO POLITIKA

• • - .aum’. •

litetą, Angtagyng it vienus 
ir kitus, gerai žinodami/ kad 
prancūzai ir belgai vicoii ti
kę turės žūti ir, vokiečiams 
įsigalėjUM, galas anglų vta- 
patarimui. Italai pakele 
kardą ir-gi savotiškų išroka- 
vintų ir baimes vokiečių įsi
galėjimo vedami. Vieni rn7 
sal ėjo į karą patys nežino
dami. . aklo' likimo spiriami 
ir dėlto taip tragingai pa
baigė prakariavę - pražudę 
šalį Amerikos-gi ėjimas 
karau mums po Šiai dienai 
neaiškus tuo labiau, -kad jos 
politika po karui pasirodė 
arba, persilpna prąskelti 
kaktą mikliems ir vilingta 
giems Europos diplomatams 
arba tiesiog begemotiškai 
dviveidė. Ir apie tuos gra
fos obatsiuą, kurio plačiai 
nusiskambėjo’ po pasaulį ■ A- 
merikai prisidedant į karą, 
kuriais Abierika galima' sa
kyti* “sutepė” save~ir ku
riuos nūnai galima trumpai 
aptarti •—“ liūdnos-atinnr- 
ties Wilšono 14 punktų”ar
ba '“nevykusios masonų 
makinaeijoė, ”' flfebeprišeiųą 
daug kalbėti. '

Žydiška išrokavimit, as
meninės naudcfe ir aplamai 
kraštutiniausio alkano ego- 
jizmo pamatais susikūrusi 
Santarvė,^; be abejo, ir savo 

. ♦* j gyvenimo ir kasdienių retį
‘Fr&ęūzai gelbėjusi vokiečiipkalų bėgį įals pat pamatais 
keršto, belgai gynė’neutra- matavo ir tvarkė*

',j|teT *“ ' .’ . k _ .v, 4* ? *

t

'sįy* -r • ? f f' i '

ifomnytasai raštas nėra 
*“ - vientisas stjĮ'aįpams, bet ke

lių straipsnių riklus, įvar- 
dinteB pamatinės minties 

> aptarimui ir išsiaižkininiui^ 
Tampresnio ryšio delei taip 

įatekįrų bendrų * straipsnio 
’A-; minčių jh ir bus dalinama# 
fe/' į tris f. Santarvės
p/.;; Fotttika 5fĮl^Tautų Sąjųn- 
U * ga; XII Eųrpppš rytų, klau- 

foias. G^į-gale jos keti 
Į y" virtoji^ baigįmųojį dalis, 

kurioje btęi, tkai|ig^L. apie 
j ’ mūsų atritiną,t, politines ir 

kultūrines;perspektyvas,
2, Politika,

■> . ■ L-, ' r’.’.

Nežiūrint daugelio bend- 
* rų eKonominių ii*' politinių 

išrOka vimų kuriė-vertė da
bartines Santarvės valsty
bes dar gerokai" prieš karą, 

‘ nors retkarčiais viena ’ į kti 
r- tągražiaižiūrėtiir^rtą 
> . ’bažži^ti,. b^s^iiMit 'įrieš 
K ; kerikuren-

cqą pasaulio rinkoje^ vis-gi 
rin&ah3tojiSantarve 

■ ;gdvp. rėnlinges-
^iųį ;Wro .šiftaiči^ ’Žr kitos 
abipusės ^ą^elbbą • lyčių, 
daugiau gaivaimg6^_savęs 

7 . gelbėjimo instinkto vado
vaujama . ir inspiruojama.

kfattts,? betpranaūiainft pri-lrftyjj ir? 
aipažinus, kad vi tai įvy- / 
ko jų atsakomybe\d 
tylenis pasibaigė.

Vrangeliui, jo pripažini
mas vis tik negelbėjo ir bol
ševikai, susitaikę su len
kais greit apsidirbo su juo* 
mi. Vrangelis su dalimi 
savo kariuomenės gavo vyk- TX tT- .. 
t i į Konstantinopolį nieko ' _ia tų
gero Rusijai nepadaręs, nu
alinęs kraštą, kuriame jis il
gai stovėjo, pražudęs daug 
žmonių, dar daugiau į baisų; 
ištrėmimo skurdą įtraukęs, 
prašvilpęs, tiems visiems 
“gerumams” pasiekti dau
gybę prancūzų pinigų ir į- 
naršinęs ir beto sužvėrėju
sius bolševikus prieš tuos ra
mius, niekuo nekaltus gy
ventojus, kurie neturėjo 
kuomi ar kaip, pabėgti kar
tu su Vrangeliu. Taip, liūd
nai baigėsi iki šiam laikui 
paskutinis rusų gelbėtojo 
karo žybiai ir nauja prancū
zų kombinacija atstatyti di- 
džią-galingą Rusiją, kuri 
pdjegty uznuĄšti prancū
zams pkolaš. Jokių žmonis- 
kūmo, idealizmo tikslų ne- 
galima buvo numatyti pra-

dtatipgoAn ir visada sūriau 
goti atsikeršyti. .-

Tfodk fo gana stebėtinas 
jr karakteriijgas anglų žing
snis, buvo lyg ir atsakymas 
tik “sd magaryčiomis” į 
kiek panašų prancūzų Žings
nį dar šią vasarą padarytą

. Čik, aiškumo dėlyį reikia 
prisimintu kad anglų poli
tika aplamai Rusijos klausi- 
mii ir dalinai bolševikų san
tykių, griežtai skiriasi nuo 
prancūzų.

Tuo tarpu kai anglai pa
mėginę rusų,duonos Arkan- 
gelske, liei prikišę gerokai 
pinkų Kolčakui, kurio ar- 
mija greit baigė gyvenimą, 
visai atsisakė bejBikišti į ru
sų klausimą ir nėt nuo pe
reitų metų pradėjo derybas 
su bolševikais, kurių atsto
vai, p&dkeisdamį yįs sėdi 
Londone ir kalbasi-deraši sū 
Lloyd George7u, tuo pat 
metu prancūzaį ftifcėją, vi; 
sū pietų žmonių karštumu ir 
gaivalingumu, Į Didžiosios 
Rusijos, prisikėlimą, įrišo 
pinigus.kur beįmanydami, 
kadr"rik~ grMBau“sudauŽius~ 
bolševiku^:, ir,, nuvertus jų 
valdžią. |į^č^sąi nevykus,’ 
atsirado* Šiaurėje Jūdėničas. 
Tam dar greičiau neg pir
majam gyvatą pabaigus, vi
sų jų ilgiausia laikėsi Deni- 
kinas ir jo sekėjai* Bėt ir 
Šis, kurio galybei net ang
lai buvo bepradedą tikėti ir 
ilgai jį šelpė, baigė liūdnai 
vos spėdamas su savo Štabu 
smukti į alivą ir pasprukti 
į kurią tai -Europos valsty
bę, bene - Angliją. IŠ Šių 
trijų Rusijos vaduotojų vie
nas Kolčakas tebuvo bolše
vikų “nužudytas-pagautas. 
Pastaruoju du atsidūrė vie
nas Paryžiuje kits Londo
ne ir, rodos, Judeničo var
du padėtas kapitalais į kėlius, 
mili j opus f raūkų ir . vėla bu; 

, vo franeūžų valdžios konfis
kuoti į rusų skolas. Šį ■pa
vasarį išdygo vėl naujas ge
nerolas Vrangeliš, kuriam, 
bolševikams besimušant su 
lenkais, buvo pasisekę , ge
rokai pasistumti pirmyn ir 
padaryti daug nuostolių. 
Dėl . šito jam, nūnai liūdnos 
atminties generolo ir įvyko 
“mažas” nesusipratimas 

tarp anglų ir *'prancūzų.. 
Prancūzai, turėdami įdavę 
rusams, dar seniesiems,; 
daugybes skoliii, gaudo kiek
vieną progą kad kokiu nors 
būdu gauti tų skolų garahti- 
jas-patikrininią jų išieško
jimo ateityje. Beto,. suki
šę ne vieną dešimtį ir šimtą 
milijonų riĮŠų ' ^ūerolams 

“vaduųfsaaįns^ griebėsi 
ir šio. paskutinio, manyda
mi jį būsiant, tikruoju Rusi
jos ■'Mesiją.” Žinodami 
taip-gi,, kad anglai veda ir 
gana sėkmingai derybas su 
bolševikais, matydami, kad 
Wos, iš Rusijos imperijos 

■ kilusios, tautos sų bolševi- 
' kais jau * susitaikė .gana ge-j' 
ieomis sąlygomis ir ne ųesva^ 
joja eiti bolševikų, mušti, 
kad leifkųUžsiundymas bol
ševikus sumušti pasil)aiget 

> kuo ne pačios Lenkijos ga
lutinu žlugimu, nebe toy no
rėdami anglams pagadinti 
gerai bevykstantį “geŠėftą” 

' su bolševikais ir stengda- 
rniėsi'naujom rusų> gelbėto
jui generolui Vrangeliui, 
duoti kuodaugiausia autorių s 
to, ėmė, nieko nesiklausę, 
tam tikru raštu ir pripaži
no Vrangelib Valdžią, kai
po teisėtą rusų tautos ^y-. 
riausybę^ o patį Vrangelį 
kaipo .visų pajėgų* vyriausį 
Vadą. Anglai, žinoma, pa-' 
trauke pečiais, kiek nusiste
bėjo, gal ir supyki nes vis
gi bolševikai suprotestavo, 
kad * Santarvė pripažinusi 
Vrangelį b gagrąsino an
glams Indijoje įvesti “so* 

z ■ '-r
i *

■X_«*-------•------------------- X^BOCSTuu*** TOSDaCHl^OKOS J^KL* 
utimfo ir grašumfo/gyvy
bių kasdien klojant nefeo-’ 
čiam Molochui vis padgirs- 
dato ^Meknių ar mažesnių 
nesutikimų Santarvės Vale^ 
lybių tarpe. Tai jie susi-, 
bardavo dėl kurio norą dar 
priešo tebevaldomo, žemės 
ploto, pav. Konstantinopo
liu, nekurioH Adriatiko sau
jos ir tt.; tai vėl įtnrdąvtf 
kits-kit* atsargume ir per
daug diliam egojizme ar
ba vėl šie, įtartieji, ramū- 
me ir egojiame (anglai) pa
reikalaudavo kurios “nors 
koncesijos lis prancūzų) 
kolonijose už jų didelį pa
sišventimą ** ir “pasiauiavi“ 
mą ; V įai vėl apsimdinyda^ 
vo dažnai gana “įtikinan
čio 7 turinio notomis su Bo
sija, kaltindami šią pasta
rąją tuo ir tuo tarpu, kada 
irakiečiai puolė smarkiau 
kurį nors prancūzų mieštą, 
— permąža^. pakibus savo 
tamsių ‘^mųžiktj,’” kurių gy
vybės branginimą prancū- 
zaįsąjungininkai * niekaip 
negalėjo suprasti. * , *

’ ■__ 1 ___ .____ ___ * >

Taip griaūždavosi \ diena 
iŠ diėpds .fcttb mųtti^ntar-'- 
vminkai. /Žinoma, tuo me
tu, ’ *ikUi$į eehzūra lekiojo 
kiekvieną spaudos žodį, ka
da iiet “lūpų padavimas” 
buvo baudžiamas karo įsta
tymais,. sunkti buvo ką nors 
tikriau sužinoti .apie tuos 
nesutjkittins didžiųjų vals
tybių tarpe. Vis-gi ir iš tų 
nuotrupų, kulias visagalin- 
gi pasaulio valdytojai leis
davo? laikraščiams padėti, 
galima buvo sau- įsivaizdin
ti kokių skirtumų ir nesusi- 
pratimų būta.
/ Karas atejb į galą. Va

kar dienos santarvininkai-— 
šiandien -nugalėtojais. tapo 
ir susirinko diktuoti “tai
kos” sąlygas nugalėtiems. 
Jei vakar dai’ šiek tiek sąži
nę, neramino * šiltasi garųo- 
jantis<brolių kraujas, atsa
komybė už jį nekaltai pra
lietą,' rytdienos netikrumas, 
nežinojimas kokius Įvykius 
ji, toji vylingą rytdiena, pa
gamins ir egojistinė baimė 
dėl jų, baimė- savo; kailį 
priešui dirbti įduoti vis dar 
mažino “les divergeanees 
dės .ųne^” kaip sako pran
cūzai (puomonių skirtū.-' 
mas) tai tapus' nugalėtojais 
nebebuvo kam suvaldyti 1- 

. niršusius apetitus, atšaldy- 
tvnegražų, šlykštų kerštą— 
(gal. net už savo kaltesl). ~ 

Čia,. -nuo garsios Versa- 
lės konferencijos ir pradėjo 
aiškėti “nuomonių skirtu
mai.” Jei dar, suvafovę į 
konfefen&ą ‘pavieniai: Ats- ‘1 ‘ P . ; .v . i .> *. •

čir galėjo pasirašyti po vie- 
na sutartimi, tai jąu skirti
numai pradėjo didėti vis la
byn, sutarties punktus vy
kinant Pirmiausia išsisky
rė Amerika, tiesiog atsisa
kydama Taikos sutartį rati- 
fflcuoti. Likttsio^gi trys 
didelės valstybės, •nors su-

. - . A*' , ' * * -

tartį ‘ratifikavo, bet žiūr^ 
damos ’ į tolimesnę: ateitį 
pradėjo ją įvairiai ir skir
tingai, nėt viena kitai prie- 
Šingai vertinti ir į ją rėiig-.' 
tis:' * • . - . ;

L . < ■ -k ' ■

■; Reikia, nors, atiduoti tei- 
syb&įžpdį trims dūdiesifems 
santarvininkams (anglams, 
prancfoams ir italams) kad 
iki šibį nėra ne idealidusim, 
bėt yis-gi jie išlaikė tąm 
tiktą tieną limją ir sutari- 
miy vokiečių spaudime ir 
bĄtaliame vertime fps tau* 
W vykinti visas, dažųai nė- 
pakeliamas taikos x sąlygoj 
Nors ir Šiuojidausimivnese*’ 
nai tarp anglų ir prancūzų 
įvyko galima sakyti “mažas 
nėsĮrsipratūųąs,” kuris lik- 
vidaeĮjai reikėjų sušipykfi, 
purtai smartių nertų iv včl

- - - -

geresniolaukti.
Anglai gali ti 

prisiminti tų *<sr 
prancūzų žygį įsės jie 
gudriau ir aštriau a 
kėjo fr-gi savistoviu, t 
jau tikrai ir jiems 
ir jų priešams vokicč 
naudingu žygiu.

ti.

vieno VersanaUM įrita su
tarties .punkto Santarvės 
vairi ’ duodama teise 
konfiskuoti- vaJriybFs nau
dai, Jkaipo garantijas visus

liečiu turtus esaūčius tųjų 
valstybių teritorijoje. Ang
lai, geraį apgalvoję kurių 
negrių sėkmių pasaulio 
akyse gali turėti šio plnikto 
vykinimas jau taikos metu 
t. y. senąją, primityve ker
što teisė vtulaująntis, lygiai 
neturėdami jokid išrokayi- 
mo, ’ patyk būdami pertnr- 
tinjįi ir perišjjidūs, -naudo
tis svetimom rankom sukas
tu geru/giil norėdami netic* 
stoginiai įgelti francūzų 
gobšumui, ir akyplėšrumui, 
kuris'j|ęw liesykį yra, Bti 
kaului įkyrefe tam tik- 
raitota vokiečių valdžiai pa
reiškė tos konfiskacijos 
teisės atsisaką. Hbrdangi vi-: 
są taįbpvo atlikta visai,sa- 
yystoriaį nė vieno iš savo 
santarvįnįnkty nepasiklaur 
sū$į; JĮcpas^ras, žinomu 
kilo didžiausio tandįsonju^r 
sektino. daugiausia- šiame 
'klausime , sųinterėsuotiėji 
‘prįiįčūzai.' Spauda ‘ prirašė 
būtiį.ij’znebūtų dalykų apie 
anglus. Dėl prancūzų spau
dos prie progos, ją primi
nus, reikia pasakyti, kad 
jos nervingumas ir jautru
mas yra tiesiog nepapras
tas,, jei bent vulgariai ir ne
rimtai lenkų spaudai pri- 
lystamas. Tiesiog sunku 
rasti ptancūzų laikraštį, ku
ris būtų objektyvus,*rimtas 
ir turėtų pastovij.įusistaty- 
mą-plačiosios politikos klau
simais’. Tad toji. 'Spauda, 
kuri nesenai dar rašė ang
lams 'dėkingumo ir stebėji
mosi panegirikus, šiandien 
prapliupo ‘v ėtinėjimais,. 
priekaištais/ išskąitydama 
visus anglų politikos nusidė-’ 
jimus karo iųėtaisr jų nedo

 

rą elgesį sų Airija ir tt. Val
džia savo ruefetu pasiuntė iš
kalbėjimo ir gilio nusistebė
jimo notiį i “Foreign Offi- 
ce.” Ir visas pasaulis kiek 
nustebo’ tokiu savotišku, 
nors ir gerai suprantamu 
anglų pasielgimu. Vokie
čiai, labai natūralu, pasi
džiaugė jųjų 'priešų nesuti
kimu, ‘ tuo labiau, kad iš to 
nesutikimo buvo ir realės' 
naudos. Anglai nepaprastu, 
ramumu irr jiems piiprastu 

; Šaltumu bei išdidumu suti
ko šią pranbūzii “ataką. ” 
Galop visa garsi byla pasi
baigė tuomi, kad anglai pa
aiškino francūzains būk vi
sa įvykę per “ĘpteigŪ 
dfficė To tarnkųtbj^
kuris, vienon išsiųsti vieną 
notą Berlynan, kitą-gi 4 in
formacijos tikslu Paryžiun, 
pasiuntė tik Berlynan, Pa
ryžiun gi užmiršęs*.pasiųstu 
Musimananfom bent kiek 
valstybes* irijęb įstaigų da-1 
įykuose, ar iiet M paprastai' 
galvojančiam ir? spaudą se
kančiam Žmogui visa4 taf, ži
noma, atrodė juokinga <r 
kartū giliai karakteringa. 
Ir iltiesų, "tokio svarbaus; 
tinfoo mota mėšiunčiąmos 
“per* taidą” ir ^neufoira- 
tauta” ta stale, tuo la
biau anglų įstaigosę,
tolm anglų pūmškinimas tu
ri savyj begdln daug panie
kos savo kaimynams ir tie
siog pasakysiu savotiško’ ri
tamo. Nežiūrint j^ juokinu 
gurno ir naivumo pą^ras^ 
tiaras skaitytojams, yalstyy 
bių santykiuose ta yra rataii 
vartojamas pąsįtyČiojamas. 
Vienok pianėū|l&ns nieko, 
neliko, kaip tik’nulyti kar-’ 
tų pipirą ir laukti progos, 
kada jiė.galės kuom pana
šaus atsimokėti.- Nora ta

• lauV5’ "es

&

svarbių įvykių nesunku i 
prasti kokie prietęlijų^ 
draugingumo ir žmfo 
mo santykiai, gali būti 
dviejų valstybių tarpe, 
kokia galį’būti jųdviėfe 
jitika.aptanai, politikai 
ri seka žemiausio egojb 
ir šlykštaus' išrokavimo' 
liūs. ■ ’ -
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E. R. St 'KAEBNDOEIVR 
išėjo žymiaį -padidiųt 
papuoštas puikiais;par 
lais iš Lietuvos ir Aine 
Jame telpa daug sv 
straipsnių,. Įsigyk tuojaių 

Kairą 25 Gentai’ ’ t 
Rriedūl gausi laikraščių 
^ĮeiŪyos< d^DŠ. į^Aiar g 
dyiaiį skMtytdj&i U-’įjž 

ii,g 
. C i ’ i»j ■. . ’ AUn-šy »<

PERSKAITYK IR PA61LI8U
BROLAU, SESUTE! Jei nori, kad ateityjfr4xutum uŽtikrln- ’ 

tas. ir laikę nelaimes turėtumei gėrį prletejią, kad laike ligos 
kas tave prižiūrėtų ir suteiktų paSelpų, tai rašykis prie š;

• - *• I

4

, SUSIVIENIJIMO METUVny&YMO .'. ■ 
KATALIKŲ AMERIKOJE.

• * * . * ‘ ■ C '. X •' '
ši organizacija Šimtams tūkstančių Sutelkė paSeljpa. Tuks- į 

kiančiai naSIaičty. siunčia dėka, kad juos suSelpe mirus jįj te* 'X 
vams. šimtai narių dėkoja 11Ž sušelpimų jų ligoję, Jeigu nori, 
kad* Ir tave sušelptų, tai neiitideliok', raBykls tuojatis Drie, virž- 
minetos organizacijos- tr naudokis pos duodamomis privilegijom' 
mis. ų c • •* . * • -* * **

. ’r , Galima prlslraSytl ant sekančių pomirtinių: $150.1)0, dJ250.00r 
ą§00M $750.00* $1000,00. •

* ' ’ /

' Yra* stengiamasi apdaryti .taip-gi .$2000.00 ir $3000.00 skyrius.'■* ’
’ ' . ‘ * . * f

Pašelpos Ilgoje-yra šie skyriai: $3.50'saavitfije mokant 25c. 
.mėnesiui; mokant 50c..mėnesiui, gaunama $7.00;. mokant 75c.' 
mėru gaunama $10.50; mokany$1.00 meneiiul, • gaunama $M.Q0i . 
savaitėje; mokant ?1.50 mSn^siui gaunama $21.00 savaitėje.

* • / ‘ ***

Kiekvienas Susivienijimo \narys gauna kas metas pulkų aie- T 
nln| kalendorių, šiemet kalendorius ižlelstas su paveikslu T. E. 
Žemaičių Vyskupo Katevičiaus, - * /.

Ų X' " ’ ■\ ’ - ’ » 
, TaPgi brolau, sesute, 4 neatĮdėliok'.ant rytojaus prfsifaBy- .

mo, šiandie yra laikas. Š!andie;prisiraSyk; . 1
> ■
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Munfoii, pinigus, money irta
ČekiuiB«o adresu: "
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“Haffiinfrttttį’ Leidiia
LIETUVIU DARBININKU SĄJUNGĄ. ,

L—--v-

jjreriausįaB ic naudingjausiąa l&iu^žaūis 
AutAikojė ir Lietuvoje “Barbifo*
kas”. * ' v-v . ....
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iimuiim sules comktion
414 SR0£tNO^ 4 B0STOK 27. MASS.

Per Spalio cjiefiėsį Iiietuvoje išmokėjo DU Mlr
LIJO^K^UDiSmiTUSPENKlĄSDE- 4 

’-ŠIMftliŠ T-ŪĖŠ-fA^&IŲ, DĘV1~N1& SIUTUS y 
KETUBI&ĖIK4 AUKSINŲ atsiųstų per mus T 
iš Amerikos? ‘Lapkričio mėnesį iš Amerikos pa- X 
simitė pm-muš i Lietuvį TRIS MILIJONUS * 
SEPTINIS SIUTUS SEPTYNIASPESI3I- .5 
TIE AŠTUONIS TŪKSTANČIUS. !)W- ❖ 
NIASDEStiiTS RėNKĮUS S IMTUS. ; <£

- '<■; - ‘ i ■ - • r
■ KOD.ĖL l ' ’V> • ❖

, kįįū Įythuąnian Sales Corporatien (lie—

Teįsni^cpflrtfoaūįa- Siunčia pagal dienos kursą 3L

i 7 i&ašlRŪro,*^i'tiatWj8rtį& įedaidą išduodu kturią jais 
•• siuntėjas pasiunčii Lietuvon. . į

3. Greitai* išmokti. Tiiri ^avo skyrius Kaune, Vii- 
fojeį Panevėžyje, foiode, Mt^eikiuose, IiiepoĮu- 
jd ’il Vkbfoinkaose ir tieni4 kurie M£aH 
j&tį}Tatfonti foigų tai ^asittn^a pufo, is/Kau-

* n& '' -' ' “ / * - ■
; ,c . .

Jk Rangiai aiuučia, i)*ę nėra nei vienas skatikas prtį 
. puolįa siunčiant per mus.

ĄR NKLAIKAI. ;
Ir Tainktaį siųsti savo giminėms Lietuvoje pini
gų ant pą^aMo '7 Ar ne laikas pradėti jfosti 
pčrįMtai ’̂ k^ yra suvirs dviejų tūksfančių 
Uettiviųiauosąvybe? ?

L ;■ ■'! (,Ul \U< .1 .

Rašyk :fondien • mreikalatik kad mes prisiųstu 
mė sąyo tašą, 'tada sulygink su kitais. »

$mis reikalais kreipkitės sekančiu adresu:
į. 4 J 4t» ’ • •

. ElTR&Alp&N'SAEl$ CORPORA T10N 
'&TTERT BROAV^AY, f' ‘

. : • BOSTON s?,.MASS, ' ’ ' '
• > > i ■ . * ’

* L” ’ 4 ■

. , . Arba į iniistj akylius:
OHrC'AG’OJJS; 3249 So. kalstei Street,

&

. ■*» w

^-■■■■^.■■.lym .ĮJ, tl.fi ll|ljlXw^-

Pusei metu 3 ayfos j
-Wen.-.ijk
Amerikoje 3 syktas i sąvąta inetams^™ Mūū
Pusei tufo 3 sykta i savaip ^~.....u
Vfen tiktaktinis

> • ■' , ? H., 4 ' - . - •■ ; . . „ .

■U—. —- ------ - w■-. ..A ... . .  . ' .... Į-t— - X..^-

Kino ■»»*»?« Įpjaiv' W»Wft5H. urariiin*mW3 ' IX J»*^W 1rargms■ < pUBi.y
v. 1Subatom18 8 puslapių* *•
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puMdua gydiMta tafetoraugtaa turtta^JbMdoną Krauju
• Stiprius* Nuoiatinin| Nervu* ir Swlku»¥yr«« ir Mstolk

Tom tart M>yįo^atrt pattoro frtkalfaaa mtmcm M- lo'ortpdfr
aKFi.it >*» tJJ»nfr Kmi Įtoajyvįftiu.

» -miMmA4 1mhm prikbucr nuo m m* ir wflpow.
tMrtnd •»**/ Mm tteurafr i otipw tu Numatom.£- --- i.----------------- . Jį, ĮijĮĮįįtl

j.rtdlvfe*roU«, -

iHa*. »em*loriW 
"kint Ui: sltauMkOM. M|M*ra«..ioktuw«i». rmU ir 

MFUMtutM. Rakutitc Wto» ««m bet ufamJtytat Nut»*ToM
GVARANCtJA. Xtb* ui Nu^Tonr m »j.00 
■eouri iptirtMfr MbK Mtfr*twboi ui »&iX). ~ Imk 
ą> dionų ir joigtt faa nemifit užgmrfdmUui p<- 

■*io»«nMkoyataCūlp* likuartartfardurtM tm kur fc jOtiimkit j**o
ptąigUM taMnu. W jnn.nrtudou mm rtnto. Me* ui 1M *t-
MtoMtife JfUMHlMie MUhiodioiM v«tuM* t*m«* aąuekuoMe tomur p*?io 

 

mi» MtfytonkTir xv»r*ntij*.

Prisųsk Sj Kuponą Šiandien
NATIONAL LABORATORV, LMfr f# OMrfecrn St., ChfcM«o. 
Gerbuiinicji?—Cūirhitr k&te Lt TĄftk>ricJdt man

persiuntimą, apoiokMą.buteli Nuįt-Tane.

RM

Šlapumą Ir to tavo
Suteikta 
gyvenai

V

[^hlVFKO.

f. Buvo ' surengtas puikus 
jgrtatfėlis naudai Kauno na- 
ebičių Vaikelio Jėzaus Dr- 
jbe naudai. Dalyvavo ir J* 

a deėkauskas, atstovas tos 
7 draugijos. - Jis apsakė koks 
ttįn padėjimas našlaičių Lie- 

^Jnroįk Marijos Vaikelių or- 
hifcfettra po vadovyste p. Kar- 
^t bausko puikiai grieže* Vai- 
Bį dinta veikalas “ Jįaro <Me- 
■ttu.” Dalyvavo ypatos: 
■į žibintas K; Bųsteika,;Žį- 
Į^bintiehę — L. Navickaitė, 
Mpi Ona —Z, Gurkliutė, Jonas 
K S, Būgną, Šaltyčius — K. 
K Kiauroms, Jurgutis —* J. 
■ Puodelis, Marytcr—A* Puo- 
k deliiiM Gana gerai taf vei- 
■ kaląs pavyko. Mafijos VaL 
■ kelių dr-jos nares ir nariai 
K prisidėjo prie prograw ir 
K piiilTiaį deklamavo ir skam- 
K bin oant pi j ano. ‘

‘ ». f

L Vakaro vedėja buvo pr-Ie 
į JC; Alaseviciutė.- ’

, V^tro^ažnytuns 0į? 
^^efigia ^^nškąk/Si'*; 
Mus , 15 d. sausio Lietuvių*

• svetainėj .kampas B ir 
’į ver $ts* . Komisija /gavo 
i daug laiškų iš kitų miestų, 
kad žada atvažiuot ant mi- 

šokiu.
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V*i*da».’—.—•

Adnuo.,

Nuaa-Tonej
•timulatM and 
»tr«ncth«nn 
tht rito! wrw» 
enu It it a 
yaluabįa bfotaL 
nerve ąad 
health tooic* A, 
eombįnatibnuf 
eorreetiveandre* 
atorativa apniite, thathMtOTJh 
approvaluf ■•&> 
i«al Scienee.

PAIEŠKOJIMAI Ii , 
~ iBKAUVĮIUI 
• * > “a

Paieškojimu i* reikalavim.il 
kainos ' L. s D* S. nariams ir 
°Darbiiiinko,’’-'skaitytojani8 1 
sykį į metus nž dyk^, už 3 sy
kius $1.00. Prieteliam^ už 3 
šykius"$1.50.

»

SARBiNINKAS” Utimi
Jūsų Giminės ir PalĘstami Ištroškę Žinių
- iŠ Amerikos, Laukia Mylimo Svečio ^u 

Žiniomis—Laikraščio ^Darbininkų,**

NE VISI TURt TĄ LA1M? SULAUKTI, i

Amerikos Lietuviai Turi Pasirūpinti, Kad' 
JUetuvot Itommje Turėtų Užtektinai
''MaiitoKŪnui ir l^rariai. Dvasios mataiti yra 
dori, krikščioniškoj dvasioj vedami laikraščiai
Tokiuo yra laikrašti^ “DARBININKAS.** J 
“Darbininkas Lietuvoje mylimas ir laukiainas-

Prenumeratos Kaina:
< ’ Į Lietuvą metams % .7 

’* puseimetii
Prenmneratą ir pinigus siųsk šiuo adresu?

k ^DAmramAS’"

^^(4 W. Broadtaąy/ . 'Boston Mass.
■ ’e ■■' . . ■*>

: »... .•: ’.

l

(*

4

X

A

ubjStvis
Gydytojas ir Chirurgas.

ehrfrftlitaa

366 W.j0ioadway, 
Sputh Bbston, Mass.

(KAMMBte Na ir
(LDS. name, taaip. E Ir B’w«yX f

s Vaiakšo*:'*

PASSIPŲOIM
2Mų tatam «tan^ grnifoj vietoj.:W0WEW; .fTuąj ats^aąklte. pa-

afti Dorcheeter te.'Kast Fourth SU
. _••. *te#■» . • W- *. ..... , . *

ĮMį WaųkĮtA pas jūį^į^įįsjiį,

puo 3 IW < ,pu plH te 
aw T ilte » r* taku

M

LicWvi%S^i 

jlaįj^iiįl

f. j.

I
^iamsitoi aaa^auiTOflaaasaaasaiaisig

■Yra šutvėms s\>itemųjfel įdėjimo- pinigų ant kampanijos įtotij. 
■Pinigas gilllma M^F anMSšIų memsių lajlto iįWH| ilginus I abėl*- : 
gnu,s skaK4uš, už. ką^uph^toslte. 8 nuoš, j. mettta Dėl platgBnlų 
j*lnformacijų IšpIidyklta^Rantį kuponų Ir prlsiųsdtiu* imt šhj adre- ’

INTKRKATIObAL SEtlVICK CO.. Ine, 
g- • Winter Štreet, Rusimi-, Mass.

O INTin<NATiONĄĮx SKRVICE CO,. - • \ „
•®kMalonpblte jutuir prisiųsti .platesnes- Inforiųip-įjas Ims link įde- -33 
1,1 ima-pinigų į" ,fasų .betapantją- ant sekąiteio adreso; .

r ***_• * * « * * F • « * * • * « * * * *,3 r

*^XlF(?KU’H vr ’■*!,* ■■• •■“**•* *■■*••'**• **> *■ *

L jatuiR* yjUGONI-

dųddamMihyto- -‘ f *
. z Rev. L. lt-<.
> i 7a* Wgw feaSį & Y-

• I -e - -1 "1111 ■■ ■ -'• '■ - nr 1 H- ■-
ItaRaų r taw pusbrolį ■ 'Kazimiero 

Mąjęjiukaus.-ir. Povilo Tuflkučia Abu 
kilų iš Ku^šMo vąfečlaus tej»įjapljps. 
Septyni, metai,' kai girdėjau gyvenąs 
Nsyr Yorko valstijoj.' Malonėkit-atąt- 
Šaukti greitp1* bes aš manau ant iid- 
rįteurįd^tiiŽhtotLi Lletuyą.

ANTANAS. Tt^NKBVIūIUS,
W/T^ninhg‘Št.V jieta’Voik Cltj^

y- ■'. '■ ■ : - ~ ■ ■'. :

South Boaton, Visi impi^fttpėnts, Ąt-;
__..'r.l*

Kinka” ; , *, '
.— ■■■■■ . •....U,Wy.^, . ‘
PAR8lDUODAPool-Rultaio4 

stalai. Hi^B'-tfė’rai lždirbta  ̂jrpflč 
žiemos imb; ’^drestast 2^ Ū St, 
(arti BroadvajO So. Boston.

; _j •- ..... . ..
; PARSIDUODA’ vosta- ‘ plnyėr pljanas 
88’ rollš ųž puse prekėtJ negu vertis* 
Talp-gi kambario’. šildomas pų&us. 
Klauskite pas: JOS ŠARKIUNAS, 
E. ft-th St, ,Sd. Boston, Mdšš. ' •

Ieškau Simono Urbono,; Raseinių ap
skričio; VIduoktąkWeątau girdėjau gy
venąs apie įlėvt Torta, -Jūsų tfukt&Mą-' 
rljoną, IŠ Ipetuvos rašė man kelis, l«ĮŠ- 
kus, prąžydąmą žLniij apie ^tavą, ' teo
ri nuo-"karo jau nėra; gavusi i UUa ją' 
jokios Žfatos-> Jeigu kas tfpte Mi žhnPr 
terprantežldte mata * * ‘ v
' C J KRANK LATTOZĄ, V . V 1 

R. F. Į>. No. 4, V' ‘ »iArfel,-Pą.

ųąrtt 14^0. Mįw L

£14 BWDW4X| So* Bo<TOW»''MAM.
; . rabi 8, B. M te. 7
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Į Ieškau VlrtM brolio, Kazio ir .Tono
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Aš Marijona Smilgienė prašau atsi
liepti Antanu ir Leoną Smilgius. Ad
resas: Šiaulių apskričio, Tryškių mies
teliu LITHUANLl. ...

t- '-

7 ’.'

• 1
- " j

Ai

»: t fr » f. • * V f

> ■-

*>

> *

/-

f-

■ X ®T.
■

•• q » r f * •
', - ♦' 

«v , '
F •■ * f, • f -f. • • » f •

a

-

PADfiKA.-

Ieškau savo sesers Onos Pralgaus- 
kienės, gyveno 1916 m. So. Bostone. 
Mano adresas?’ LlThŪANIA. šiaulilį 
apskr., Tryškių miestelis, Ėigirčienč' 
Liudviką,,. J

..... .......    ,-JMMMHi
ŪR. PAIK J. JAKMAUH
509 KAST BBOADVAY

[ TlgLEPHONB 002. j
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iri riatu nMntegu- 
L mw Ir lilridM.

Jn kaino*

” VAGILIUKAI;' 
r Seredos vakare apie JJ) viii. į ‘•Dar- 
^tainko'’ ofisjį išbūta užpakalinį ton- 

VO įlindę'jaunų vagiliukų. Pa
talu foūtattinių plunksnų Ir.stamplų, 

3-11 vai, tą pat vakarą Užeita oil-' 
ir susekta-vagystė. Raportuota 

įfltefjai ir žymi dalis pavogtų plunks- 
jau surado policija. VIs-gi- galų 

te nuostolių įnjs'už porų .ar apie tiek 
i gale ^nuostolių bns.’liž kelloliką arba- 
desėtki) dolerių.
h—.

t < 
, ’t.

ZI^PŠŠAUTTĮ 
,<fĮ)RAU0TTS.r

Majo- 
.ras * O.' L. Borevrald, kurs 

K buvo išrinkta^; ant socijalis- 
l;tiį iįgeto^ bet dabar išstojęs 
iš soeųalistiį partijos pūsi- 
ryžo apvalyti visa miestą 
įmo ‘ raiidomįJtj. į Policijos 
"viršininkui * įsake vartoti 

i riaušių ginklus. ‘ Įsake taip : 
“Užtaisyk riaušių armo- 

*tas, greitam vartojimui ir 
pasitik juos su karstu švi- 

> mu Alums čia nereikią rau
donųjų ir mes iki (paskuti
nių jų kovosime, kaoTupsiva- 
liusnųo jų;1* . <

KURSUI NUPUOLUS
Tai geriausia progą daug 

auksitių į Lietuvą nusiųsti. 
Grėitunie nusiuntimo pinigų 
Dieta ąu manim negal lenktyn 
nirųrti ; visiems pinigų siuntė-' 
joms (pristatau kvitas su para 
žals priėmčjų pinigų, 

Laivakorčių agentūra į Lie
poją, Hamburgą. ir visur. 
■ Pašai -kelionei į Lietuvą.
Padarymas lietuviškų doku

mentų. > i
Pinigas siųskite per pašto 

Money Order. Rašydami pri<j 
dėkite 2 et. štampą ir visados 
adresuokite: '
. P.Mikolainis,

igcusm 
V*rtod*mMfontimi

SU W. »m*w*y, 
lontk Mm*.

s
Dabar aš Elzbieta džebr&uskaltė sa

kau “Darbininkui” učių kad mano bro
lius \deškojot. Ačių dideliai. Muitas 
taip gerai pasisekė, kad nebereikia ge
rinus. Jei Tamstoms brangiai atsėjo 
tas suieškojimas, tiri Tamstoms mano 
broliai Žebrauskai užnagradys. Kaip 
mano broliai pasisekė taip greitai su
ieškoti, tai dabar visi ir prašo kad 
tiktai' rašytumėm pas TamistasL Jeigu 
dideliai ka3į|ivo, tai atrašykit laiškų/ 
man, aš parašysiu savo broliams į A-. 
merikų tai 'anie užmokės Tamstoms. 
Mes iš. Lietuvos t Tamstoms negalim 
prisiūsti, nes musų pjinigai Tamstoms 
yisai nereikalingi.

' - . Jčfof'ijaua Hmilfftcuč,

Ieškau dėdės Stasio Baranausko ir 
tetos šiekštienės,, ar gyvi anie yra ar 
mirė. Prašau pakarniai' atsiliepti, Jc- 
ronimaę Baranauskas, Šiaulių apskri
čio, TrySkių 'mietelio, Sukančių kai
mų. LITJIUAyiA. -.

RĖIĘIĄ 300 PATtBĮNlimV 
kurie moka lietuviškai rąSyti, Tyrina 
atrašykit laiškų ir pažymėki^ kiirlė ®o? 
ii dirbta .Lietuvoje.;ąa iinėrikoj. TUi> 
da gausit visas iūfdrmacfjas. ' v 

«’ A. MĄVIKAS,
TbS Bank St» ’ • ; AVateibury, Conn4.

T. FONDO VALDYBOS
,. Anteasal - .

: Kuh, K» . BrbottatyiStas, pr62fcientast 
•; ’ .■ įja ta. &th st<So..BoBton, Masa 
Iftn. ilfteA. Pankus,, Vice-Plrmlninkas, 

, Pai-fc AvCi, Btldgeportį ĖL ,
' P-lė Š. it • tkRtt^ltartėi Vičė-plrmlninkė, 

a ' Sd*j SouthS|.,, Maliąiipy'Oity, Pit 
B; .Va^^tasfdŽŪtotatata : f ? ; 

: ijj'4'Gartan SL; Pittebū,rgh, Pu
Ė. J. Kruįlnskas, sektatorlus, 
J. ž^2 •»; 9th St.,'./feoųkiyn. n. x
Kum Ė,-EemęĮfef ižd^glbbėjas;

Ml IVėstmlnster Avė., . \
' ” U DtaiŪtt; M^lt \

’ BSitaiartotr Stjn ,. Pa. 
tatm, juJ..'totekta ttc^TgiobŠtas;
1 .'.... .„ u, - ,■, ,., -,„-.. ■

APSKRIOIOVALDYBOS
:

NAŲJOSIORANGLĮJOS L. D, S 
Pirta. 4—-- V;- į. Kudirka, -•

. h;' :

Tl’.Gjstaįta^-i ■ ■
’ - - Sta B^itpn.

RasL Nivfcžasr *

/ ^oHfoę'dA r-

Iždininkas -į?1L Abrąč&įkąš, 
: ' 18? \

-■ „ . .'y r •- *• , ‘

g * ■ ’ * ' ' x - •
Paieškap puseserėu Domicėlės Sku- 

bytes, pę vyru bežinau, R^raužSUų,' 
Veliuonos ptaų" Kauno- apskr. .Pir* 
minus g^ėnb^ridj^poi^ CtjUb -datiaf 
nežinau,, jei-kąa žino ar-pati mato? 
nekite atsišaukti ant šia adreso. *, ,. -
' - ONA VAITKAlClUKū /

- '(Taipauskienė) ' . ’ * 
T St. Paul St., tvesttield, Mas^. 
c--------- \.^y^

Paiežkąu Savickienės..,’ Pirmiau 
gyveno 151 IV. 6th St,.'Bb/JBoirton., 
Mass-» o datata peBgteič kitar*’ 
nčklte’įl patiltak^jhtąąprtanę^^ 0,5s 
turiu svarbų reikalą. - 1 ' .

: POVILAS’BETRkl&SKAS/y, 
.414 Broądsvfty; - . §o* Bčistbiu Mąsl

AMERICANLINE
; Tiesus -

” NEW YORKO Į HAMBURGĄ.
‘ ■ " " ' !■ a ' . -

Parankiausia Jteelione dėl Rusų ir Lietuvių
/ Didelis moderniškas dubeltavų sriubų laivas ? ■ 

B; S. i&Iaifcs \.. /

' Trečia klesa New york4J^pWj$
Trejcia Heas ,New Yoifc pfebpJiįs

- . -« X . .
T .

J SAUSIO-13D. 1921 

.... r;$182.00,.
./..t;,. 130.00' 

: Tre6io8‘klešos .ItelUviai aitaųpĮbaiin tai-ttiį šu valgių- di
deliame vaigrumyjų; |Tždai’yti' kattibudai dėl meterų ir vaikų, 

jKfeipkite&r KotapMujc& Ofisų 141fo. Dearbora St, arba.
? Įfas Vietfnfaii Agentite. ■ . i- ' ~ "

-« -F 4-< ' •

Ieškau Pranciškos Gurskiutas*, pa
eina iš Kauna gub., po vyra Zidėlienė. 
Kitados s gyveno; Haveriiille. 
atsišaukti arba kas kitas praneškit, už
kų busiu dėkinga. Turiu svarbų rei
kalų.

; MARĖ ZAKARACKIENĖ.'
22 J?ord St.. HaverbilI. Mass.

 \ 

Ieškau savo švogerį- Juoų Stoškų. k> 
žmonų .Tievę ir sūnūs Antanų, Mikų ir 
Joną., Paskutiniam laike’ 1916 m. gy
veno mieste* ‘Točkine.” Adresas; Pet
rauskis Augustas,. Čepaičiu kaimo, Erž
vilko Tauragės apskr, kiTS-
VAEfA,

• Taip-pat Stasio Lietkauskio Vilniaus 
rėd., JS'edzingių par. ir Rozalijos Mar- 
Clnkdviėaitės, Punios pavapa Noriu su 
jais susižinoti. Mano antrašas: Aly
taus kleb.K. BaulaAlčiuit įiluoti Ta- 
tnui Zambluiiskuk Alytaus paštas. 
LITHVANIA. .. ." .-- . < - - ■-. - .-■■ -■■■■-- -J

; * Ieškau sesers Veronikos JuozaitiėoSs. 
ir švogerio Juozapo Juozaičio.^ Abu pa
eina iš mie s td'JėrtiŠkiu. Kauno gub,. 
Šiaulių prtv. 9^daSfeSka«i’švogerldrViU- 
Co Ciapulio ir giminių-iš Lygumo' mtes1 
teita; Jono. Sidaro,-.!;’ Veronikos Sida- 
rienės^ žinau Itš 1^14 .Kbnln^ gy'* 
veną Amerikoj. Dabar aš’nežinau kti£l 
.Meldžiu atsišaukti arba, kas apie juos 
žinota praMškitetaian; Šiuo -antrašu: 
CiptKA Via Pacific, Manėhuria7 Čhar- 
blri. Mechaniclila No.. l00’Jėąn Smo- 
lech1 (pėredat) Juzefu Vaitekūnas.,

•Parsiduoda RAKANDAI mažai var
toti. Priežastis pardavimo važinojn. J 
Lietuvą. Pąrduoflta visą! pigiai. Kas 
norėtų pamatyti ateikite pąs:~ • ‘ 
• ‘ . įzJON’Ą*PUhL

10$ Broadway, . So.. Bostori, Masų- 
Įtąių tračių tūbų}

• ■, 1 fr *. - 4* - *-

dėdžių i'iršilų, kurie prieš kuru gyve
no Baltittiofėj. Prašau atsišaukti. Ma
no antrašas: ff-io pešt. L. K. VytęAto 
pulko ti-ta kuopa, Stasy s Virstu-, 
HTHUANIA. '* - *• .

A' '

. Lai’atsišaukia Stanislotas Grpl8aew- 
siti te Boleslavas I^vitcki, Ghicagojė 
gyveno,“ Jiem yra jaiškah .Krelptlsi 
tiitliUanian' Safes Corp., 414 BrAiUitoy. 
Boston 27, Mato. ’ ' « -<

.. d.,-. •.>

Ieškau Felikso Griškevičiaus Jr jo 
sųnų: Aleksandro, Stepono, Kazio ir 
Prano Griškevičių* paeinančių ^1“ 
niaus rėd., Musnykų parapijos, Smai
lių kaimo. Meldžiu atsiliepti, arba 
kas apie juos' žinot, tne’ldžlu pranešti. 
Aš turiu jiems pranešti svarbias žinias 
aple jųjų seserį Konstancljij Jorukie- 
nę<

.......i^‘1I‘ ‘ ‘ -L^.- -“. • -j;---;.
Ieškau brolio Martlrfo Gudelio ar 

Gudai! 18 . Gilul«lu k, žaslhr p., Tra
ki) apskr. Jisai iš BocheSt«r Išvažia- 
vo i PhHadeTphia Ir ten turėjęs bučer- 
nę. Turiu svarbių reikalu. e 

0NA BĖGANSKIENE,
40 St. Jacob St, t

' -- J-  .......
Ieškau Brilęaliffą Armoševiėlatis;< 

BuodžĮų k,, BasVaiia npekr.- Gavaih 
S t nuo jo waer«. . Jl-Susiruplnus.

’p^įM metai, kai negaunanti,. Žl- 
nios aplėjį; ” a ' '

: . : KĄ^YS DBMBB^tlSKA.^ . .• 
181 Ziafayette.Stv ;. ' Naurjarkt'N* J..

■i.Lt,į.•»> ■Šuiik .T Itr I I .J.ĮII .li^ i o. II. I I. I. I j r- . J.

L pairau savo vaiku Lf«tuvoje Vlk- 
toro -Ir Stasio Tarasevičių, Jie paeina 
18 Vilniaus; rėd., Trakų apskr?, Valki
ninkų par., Vargnklemlo kaimo. Gir
dėjau,kad sūriut Tiktam Uetuvoe ka- 
Tlttotaeni)< tamųjęs Kaune, - Vytauto 
pulke,'antroj kulkosvaidžių kuopoj*. 
MėMliu atalšuuktJ Iš Lietuvos jų ptt$ų 
ar Žinančių apie juos pranešti, ui kų 
busiu tabmi dėkinga. »• -,

MIKALINA TABASEViCIENk ’ 
(JAI0IN8KIEN1) 

ItochėKter, JJ. Y. 081? So.:«! SU So. Omaha,3<«i)

Į): L.\ ;K._ ^B^įstiiMo Dr-Još. 
• -’Y Wi^ai

; • Mass. •. .. V
-pirm. *4 Motteiue Verseckas; -> 

plp’Girteą’*Št..•,Boston, Mass.
VR^E-PIRM— Juožas Blžokąss—. —' 

idp-‘.'BL; 6tik;BtUBai Bb^t.on, 3jas&'
’PRpT-MKAšT Antanas
: \*4JQ D; Sta .Bbston, $fųs&.’
FIN.' RAST. — Juozas, Kavaliauskas,

• 209 Ootįage SE, DOrcibster." 
KASIERIŲS — Andriejus Zalieckąs. 
'. 140 IV. GtTi. St., So. Boston, Mass.
MARžALKĄ A—^AntOnąšGruodis, • 

1§9 Bovptat St«, So. BostOn,. Mass.
■ D, L K.' Keistučio-, Dr-ją 'laiko mg- 
nesinius susirinkimus kas pirmų ne- 
deldienl kiekvieno taėUesio po'No. 60Į 
AVg^h’ington St> Boetop/Masš. 6-tų v. 
'vtįkare. . Ąteldąinidr drauge nauju na
rių Su savim, ątsiVeSkit prie’mųsų dr- 
Jok pr įrašyt L. . •

yjaižia 'K&n-
Wi»- 

saij. ImfaHsaausi lietuve* 
tiSbnfois faOBtrttįii-ym;-

20 auksinu.

metamsSOauksinu.

Wtajns 48 auksinai. 
“KARYS” '

IftALanur <Mį- auksinu. 
-H*VAisai»”

. 20 aukiinij.

C metami 08 Mdiifiiid.
■ > • . • , . *

A — r’ ’.
;■ĮĮ.ii.iaMiiimiii liHjiiiMąni'r^'iii; i*h,■ ■ w>

‘Babar ’ laikas užsisakyti 
laikraštį “Darbininkė sau ir 

arba nalifitainieins i

/ - _.- r rj^rr^,. ,/r__Zz

32k1S
S. S. SAX0NIA 14,300, tmį išplauks Sausio M d.

“Didžiausias Qartatels PiaukiRbtia <i^Hainburgą'‘ *

«i g . 3-či6s^miaha «125.oqr :
- a Sll pridėjimu- ?JJMr karės iak<u.

I HAMBURGĄ.

3-čios klejos Jkaiįa į Eitkūnus*-per: Hamburge 
, $5.00 karės taksę.

Raudosi vietinis Cnnard agentas tamstos mies- 
te, uueik pas j|. H ’

■■■.•- ■' ■

U Jei Tamsta nbįstengei išgydyti savo 
skaudulio ar Jei nustojai ,viltiesl **Nfr- 
pasiduok,” Ateik ir busi ekzamlnuo- 
Jtas dfkai.ir gank mano nuomonę lr 

v patarimu Ai esu turėjęs 18-kos meta 
" pasekmingos praktikos medicinoje ir 

. chirurgijoje, gydant ilglalklnee; ner
viškas .ir supainiotas Ilgas., Tamsta 
gausite pilną naudą kaip atsilankysite 

\ - pas maho ir matysimės ypatlškal Mete*
\ vienąkartą. .
r\ Jei tu tun kokią chroniflą, 
11 nervilkį, kraujo, odos, inkstu* 
M pūsles, dilimu arba supaisio- 
| tą tetraukta manęs, dy- 
įį " kai. ir gauk amo nuomonę tr 

r ; < ...

IW0K BAGELBOS KtTR <TI GALI BŪTI 
" ./A\' . ' RAKDAMA ' r

Mėtų patyrimu* gydant 1 mVMKAB, ILGtAIKINJKB Ir SUPAI
NIOTAS LIGAS, sutelkta auu duoti jums mokallikus, Elektro-
Medlkallžkus gydymus r--3- a suraminlnins kur kiti budai ne
įstengta atlikti ir tuoml R tapo lUslbėti ntio kančių įr pavojtn- -
Ita operacijų* ■ >» '• ''ur •* - ' '.

JT8/MZXX~-AUd*itojlml, nsairuptalmar Ir nepritaikomi gydymai 
yra pavojingi. Ateik jei wlpitaptasta patarnavimo Ir puikiai apžar- . 

oflb»s^«i*xXi nirriDic ŪnRfiMfY u«ūim*
9 ryte iki 8 U*MMM9jlUWWČI M ryte Ud 2 

220 TMMOJH! 8T„ _ _ „»OMO», MA8S.
• * '♦ - t

____________t Liga*
, ' pgteKim Aktai Vfc. i
Vatamfoki M.

worcestw

, Tta SocUoiBt^r
LietuvysDantistas 

CASPER
- (Kįšp&aviSius) , 

Laikinai perk*l$ ofteą po Ko., 
425‘Broao\vay, Bo. Boston, Mass.

1Ofiso Frttaajpn
. Nuo JO lk|*J2!^> ryto te

pinuos KLESOS I
Dantys tiStrįtiklami jr prlpiw 
mi Vitai be skausmo, su gtatato 

.ainis prletaltaU, -tarauju įtaldt 
, mUi ; , - * ■ '.r. * ,Ą '• ■ *'

• ■ »r-^**7 . •

Sbn^įr" į^ston,. m to,.
' 11 S > •- . T

. (Prie DofcĮicsięr St,į
; Valandas i NuO'o’v.-r.’iW t r, y< 
Nkožliomi; Nuo 10y,r,fW4r,v7

: • •- - 
luMNMBtotoMBMmanm

....... .  f"" Miiiiiiitijii

Dr. Itatfta Staktas 
i2w s. h: w

Lietuvi* h Čhtaūfta H

Ofiso Vshptaaoj ...

Vskiteis,. Ktatateta tai
- ih

I
. <Tek So* Boston 2TO S

DR. JOHN IMI0N9&U O I 
suiikajM ir Ifeiaviikąi. > j 

Omso Valandos: B. į

' Rytais Ik 9 tu!.,. • ■ ’
Pa pietų 111d 3 vaL B ( 

VakurąU nuo < iki P K
536 & feoęton g. iTEISINGIAUSIA. IR Į 

GĘRiąbsiA j 
LiEwą*PTiEn į

. sutaisau teMajum Ota 
šia atida, loežrartta, ar tie 
tai Ltetąvoe ar- Amerika* dutaw 
rų. 1M temtM ItetOTtaoUp 
tiek* Bostone * ¥
yatetIM ty&įmų 
kokios’tik tMtaiiRjr : 
mos. Gal(twtail*utperta 
o *1 prisiųsta per *wrtafr.

K. ŠIDLAUSKAS 
APTtekoarus m aZVnuKW*s

228 Broadwij 
(kampa* D BL>

Stfutfr Bo«ton, Maita 
Tg a kaatet ®«M Ir rota'

aKFi.it
reikalavim.il

	1921-01-11-DARBININKAS 0001
	1921-01-11-DARBININKAS 0002
	1921-01-11-DARBININKAS 0003
	1921-01-11-DARBININKAS 0004

