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242-244 Broadway, Bortou 27, Mnm.

KETįVERGAf SAUSIO 20 D., 1921
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. ' VEIKIA?

, durniuke sausio 18 d. 
Lietitai Prekybos bendro
ves “ofisan atskrido iŠ Kau
no šitokia' kablegrama; •

Buvo surengtas tažn& 
kas Taudonųjti sukilimas.

' /Lietuvos Valdžia jį pasmau
gė pačioj pradžioj/ Lietu
vių Prekybos Bendroves or
ganizuojamo Intėmational 
įauk of Dithūania instatai

! Seime pirmuoju skaitymu, 
perėjo.”

(Aišku, kkd čia einasi a- 
įde bolševOįj: sukilimą. Ru- 

ri sijos bolševikų valdžia neno- 
Lietu- 

yą .h* Btų^ubatteo šalių/ 
bai slapta, ruošia viduje su- 
kilimus, . kad nuvertus vai- 
džių# biit galima paskui pri
jungti prie Busi jos. To- 

. Uau aišku, kad St. Seimas 
.eviltfa.) . -

’ PRIE
. , . VATIKANO ,

■■ -t-

\ Dabar; prie Vatikano 26 
valstybes turi savo atątovy- 

■T‘btk, Gi 1914 m. atstovybes 
turėjo tik 14 valstybių. ". '

Knygų užsisakytojutas 
^Darbininke” duodama lai-: 
krAŠČiij iš JLietuyos priedų.
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KKAC.JO BROLIAMS • 
AMERIKOJE. -

’* ‘c

Po dviejų metų nepakeliamų 
korii mūsų galybe išaugo. Ir 
dabar kasdiena plaukia sava
norių eiles ir kasdienmūsų ga
lia garsėja. Ir nebetoli ta 
Valanda; kad mes atvaduosime 
mūsų ievų žemę nuo okupantų 
įr lasves vėliavą aukštai ant 
Gedimino kalno Vilniuje išlta- 

; sime, j ’
Tokia jau mums broliui da

lia krito. Mes taikus artojai 
pasiėmėm mums nepriprastą 
kardą, apsijuosėm 'plienu ir 
težinome vien: tol įimtas lam 
tas negrįšim; tai mūsų švento 

vėspelaimėrinitao' priešininkų 
neapgintai.

O jums kraujo broliai' Ame
rikoje šiuo tarpu pranęŠaijfie^ 
kad mums skubiai reikia įsi
gyti: 16 sanitarinių'automobi
lių, 160 sanitarinių yežimų. 19 
kilnojamų dezinfekcijos kame-, 
rų ir vienas Rentgeno apara
tas'. bendrai imant daiktų rei- 
kalinga-mūsų armijai į septy- 
nesdešimts tūkstančių dolerių.

Mes eidami į karo ugnį krau
jo liet ir patys gadindami sau 
ginklus ir gindamos nuo daugel 
riopai galingesnių priešiimikų 
bent Šiuo tarpu-tų. dauktų įsi- 
gyti. nepajėgiame. O be jų 
sužeistų karžygių kantas be
galiniai skaudžios yra, ir iijū-
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*MERIK[EČIAI! g 
GELBĖKITELIETUVOSSUŽEISTUOSIUS '| 

KAREIVIUS! , |
Štai kąsakoKitn. X V. Kudirka, kuris* šiomis A. S
dienomis sugrįžo iš Lietuvos. 1 * g

Generolo Žukausko žodžiai Man su Juo o 
Paskutiniu .'Kart AtsUveildftant: ’. B 

^A^CEiftlKIEČlAI, PRISIŲSKIT *NOBS 6 AU- H 
TOMOBILIUS, KAD FRONTE SUŽEISTUS? S 

iUl^gMUS GALSJUS GRWU DAVEŽTL g 

J LIGONINES, &L PERDAUG NENUBfiGA- 

JŲ KRAUJO, TO TIK MIRGAI JOD '

OŽIU?.’ . .

Amerikiečiai per Liet. Prek. B-yęjau du auto- 
k mobHiu Lietuvos vai®ai yta įteikę. Ą^mesne*. S 
f‘ galime yisus šešis paaukuoti. Lietuvių Brelg?;; S 
i1 bos Bendrove Šiam dalykui įtaka aukas ii- ji g 
! tuojaųs Kėtman gali automobilius pristatyti t g

Lai nenueina tas prašymas vėjais.’’ Amerilpe- ’•&. 
f čiai, aukokime nors po dolerinę, kas turi daugiau . S 
į kas.neturi tai po mažiau ir siųskite aukas sekan- g 
i čiuądręsu: A . » g

L. -UTHIIAHIAN SULES MMAM I 

1’ »R0n>WA¥, BOSTON 27, MASS. §

nsocmira^

*
i,

rg

c

?
»

'V?

[•įI*HV

sų armijos stiprybė mažesnė 
yra, negu kad galėtu būti.

Jeigu mūsų visi sužeistieji 
už mūsų visų laisvę knmjų lie- 
ja, tai mes turime jų kančias, 
palengvintų jų žaizdas pagerb
ti. . ' . ■ .
, šiup* tarpu ■ tautai padaryti 
tegalite jtts/ kraujo’ broliai A- 
merikoj^ " . .?
. Mes žinome-—• ’ \

Amerikietis dar hera ne kar
to apvilęs' vilties^ berišaukian- 
Aiu pagalbos in jį. * 
; Lietuvos Atajos’Vyriausias 
Lydyto jas Generblas-Leitenau- 
tas-X Nagevičius.

> j?* S. Atikas siųsti ' Kaunaji 
.•Krnjią Ap|aygo<'Mn^tėrijon 
Katb šamtarijpS iakalam&

Generolas-Leitenantas Gydy
tojas Kagevitas. t

RE ZOLIUČI JĄ.

Lietuvon sųg^-įžuMejFAmeri- 
kos lietuviai, sūsirinkę Lakri- 
čio 23 dienų 1920 metų; Kraš
toApsaugos Ministerijos Sani- 
tarijos Skyriuje ir išklausę Vy
riausio Armijos Gydytojo Ge- 
nerolo-Leitenanto Dr. V. Nage- 
Vįetas irKrašto Apsaugos ve- 
ce.Mįnisterio pranešimus apie 
sužeistųjų ir sergančiųjų ka^ 
riški^ aprūpinimo reikaMs, tš- 
■pėše sekančią Tezoiiučijų:
> Kadangi . Lietuvos. Valstybe 
grobta i lenkų užpilta kovoja 
savo" gyvybei ir neprildauso- 
mybėi ištaikyti, f .
- Kadungi*1 kavose, fsųpriešu 
sužeistųjų •' įr susirgusmjrį ka
riškių hplūpminių .ligsiOl;nęše 
ir dabar neša vien rik K?Ą?M^ 
Sanitarijos Skyrius?
; Kadangi dėl lėšų stokos ir 
dėl šalies gaunamos paramos 
K. A. M* Sanitarijos Skyrius 
neįstengia reikiamai aprūpinti 
sužestųjų kariškių, .

Todėl Lietuvon grįžutajų. 
Amerikos lietuvių .susirinki
mas nutarė-1 
’ 1. Prašyti Amerikos lietuvy 
ateiti pagalbon ,aukotas Kraš
to Apsaugos Miųisforijos Sa
nitarijos Skyriui ir jam siųsti 
visas aukas . sužeistiems kari-1 
škiams aprūpinti skiriamas.

’.’2* Šių rezolįueijų įteikti Vy-' 
riausiatti Artajos Gydytojui 
Gwrolni-Leitenantui V. Na
gevičiui, pridėti prie jo ats'i- 
kreipimo, į Amerikos lietuvius.

3) Jšųešti šių rezoliucijų ar 
įgalioti ją pasirašyti Dr, Riti- 
kauskų, p. p. K. Cesnnlį, B. Fo
re ekį ir Kaupą,1 : . „

A. K. putMuskas M.D. 
f IC česnuiis

IL Ądzgis
■ A. Vereckis x ’ 

” Julius Kaupas-
, v*.-*....  h jVP ... fc

OPIAUSIS REIKALAS.
i . 'i *. ’

Labai gėrimasi Amerikoje gyvo* 
Kančių lietuvių praktiškų iabdtn

5 '.

fc ’

apdovmio 
kt ųvo£ geri 
gebėjo 
daugiau la

ir padrąsintu ii£ Lie- 
s karoti.. Kurie sa
lai atsiliepti, tie ir

liną’ Liėnl/os kariškiui, 

 

reikia niilztihžkus darbus atlikti, 
o neprideif “■«afo- nuopelnus pa- 
eiam pagerinti. "Mūšių* eilėse 
nėra pažalArų žiūronų kurie, did- 
Vyriškus wopelhūs bešaliai už- 
tašyHėttj. f Luomene bežino var- 
gų,.’ kuriuodhmžeistas karžygio tu
ri iškentėtįK Nematydami Lietu- 
vos? sužeist<pj kariškių * vargus, 
titaname, Įkad lengviau . mirti 
mūšio Jautė negu žiemos mėtų 
likti šužėiįtu h -msffl«kanči»įitte! vardan Asiižeistita Lietuvos 
riaugihamuj; Mirustais bem Ui- kariškių, meldžia^' prašome, ra- 
dujant rodAjias^pagarba; bnžny? gipamį visūs^Amerikoje gyvižrin- 
čfošS*žvak^|' žibinama,, smilkina- lietuvius, tuojau aukoti tiek, 
ma; pagat-bps'pamokriar sakomi: Haa sudaryti bent $7&^00 (sep- 
■karatas -iųkįpas vainikais jū^ia- tyniosdešimfš' tūkstančiųMolėrių) 

būtinai reikalingų ..sužeistąją kar*.

džm daro . kiek <ali-pagirtinjM, 
bet ries matome, kad yra spragų,, 
kurias Amerikoje gyvenantieji 
lietuviai- gali labą! .pasękriingai 

, ir 'garbingai užtafsyti-sužei'stųjų 
karžygiųgydymuireikalingiausių 
'daiktų parūpinimu. . s L y 

; Amerikoj surinktus pinigus rei
kia siųsti Kfašto Apsaugos Ąlinis^ tik barbernių šąyinihtai. 
terijos Sanitarijos Skyriui, šit pa
staba kad aukos skiriamos sužeis
tųjų kariškių, aprūpinimo reika
lams,, ' ’

Amerikos lietuviai! . Noriai au- 
kaukite paskutinius pinigus, nes 
jūsų aukos per Krašto. Apsaugos 
Mįnistęriją-' sužeistųjų ;karišknį 
reikalams skiriamos, bus greitai 
ir 'tiksliais panaudotos ir tokiu 
spartumu ^ ąukavįmu prisidėsite 
pr;e tiesiag^ Ufetpyos .Repri.^^  ̂StaT“ 
klausomybes gjTunlė. . r
j v Amerikos Lietuvių Karo Saųi- 
farihia Komit^taS'^ Kaune. » 
? Pirm. A- K. Bu^kauskoa M.Ų,

, -Sėta R. Adsgis
Nariai; - < ' ’

/: K. ūesnulis
’ A. Vėredkis .

t Julius Kaupas.
y. .r—w.. ir »■ -Ti

v U'f*l || W I |> t *tw l> V
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.. ^ttnche^r, /V. IT; W* 
H. MeMwaM Co. Stačiai 
išėjo streikan. Sustreikavo 
.ir. * kituose- ,miestuose tos

vimai, kurie dažniau ir geriau iš
gerėti, pamylėti Kiek gražiau- 

tsiiieptl, tie ir islu romansų atsitinka kariškių Ii* 
Vargas diacip- goninėso. . . kaip randama laika

Jam, ir lėšų į kapus lydimus pagerbti? 
dikti, dar labiau ^jaučiama priedermi

iSawžfi* sa,»-
. M. . ? - . .. P - visa .sustreikavo 15.000 aar-

Amerikoje gyvenantieji lietu:|hb«%vn-. - v .
viai su alpstančiomis ištemeįtės •/ 1 ** • - ’ ' ~

nu gi sužeistam karžygiui teikkt' 

sų pasišveptimij- negali matyti,? o- 
patarle sako '/Akyse nemato,.- 
širdžiai negaila?* Įsiyaizdinki- 
ine kariškį su sulaužytas Jjaulais 
paprastame vežime ligoninėn ga
benamą? kiekvienu ratų trinkte- 
Jejimu sulaužytųjų; kaulų smailu
momis kūnas draskomas ir nau
jos viduryje' žaizdos daromus. 
Visoje Lietuvoje vos vienas Rėnt? 
gonto aparatas terandasi ir ta^ai 
rekvizuotas, ir regis mažos ver
tas beesąs. Lietuvos Armijos 
chirurgams, būtinai reikalingas 
nors* vienas geras Rentgento apa
ratas (X—Ray),, kad sulaužytus 
kaulus taisant, ar kulių žmogaus 
kūne beieškant, ’ mūsų karžygiai 
nebūtu bereikalingai ♦ kankinami.

‘ Arti frontą kad būtų .kekftująn^ '■ 
ti pirtis su dezinfekcinėmis kama
rėlėmis, kiek, kariškių išgelbėtų 
nuo ligų ir kiek jiems vnrgp įs^-: 
mažinti?, kas kiįas, kaipjn^ 
švarumas arndjbje« ligas, plųtinA 
Alės 'turime ligoms ‘■‘•hžbėgti už 
akių**'ir mūšų karžygių sveika
tą, it ak| saugdfl. Kariškių švei-"' 
katos sergėjimas, kad ligok lietu- 
vos gynėjų eilėse* negalūhi įsiga- 

, lėti, tai didžiausioji Lietuvai pa
galba. Kolęra, ^kruvinoji, in- 
fiuenzą ir L L, uarsiausią^karitto- 
mėny. gali į bejS&ę paversti, o 
mūsų armijoje liga gali būti geJ 
riausioji' priešo ‘talkininkė. BU 
mąnykįme ir mokykime gerai pri
sirengti į galutiną už tautos būvi 
-kovą su. mūsų nepriklausuomybės 
priešais: Jeigu-nesigailėshne au
kų kariuomenės apginklavimui, 
dar svarbiau yra apsaugoti kovo
tojų sveikatą,* negu, juos apgink
luoti. >• Liguisto karžygio^ ginklas 
iŠ rankų iškris, priešui blėdies ne- 
-padargs; priešai girsis .savų nar
sumu, o mūsų, karžygiu^ pašieps 
pasaulės akyse. J A '

Augstos ‘oivįliząeijos šalyse,, li
goniams karžygiams gyviems* tei
kiamą pagarba’ ir karšciausioji u-/ 
Supjauta; v8iižeistu^ius priimama 
į puošniausius rūmus ir vaišina- 
nia^kkanumynam, gėlėmis, muzika 
ir nuoširdžiu , meilingumtu. Ku
ro motu buvo “nfadoje*’ išsižadė
ti visokių žaidimų? o. tąjį pasi
linksminimui skirta laiką .ir pi*

širdimis prie Lietuvos nepriklau- 
niybės gynėju, negali mūsą kar
žygiu žaizdų aprišinėti nemeiliu- 
giausiais žodžiais palinksminti,: 
todėl mes; Amerikos Lietuvių Ka-ž 
ro Sanitarinis KoriiteW —» ^u-

PliilaMpilia, Ptt- AuV 
toninių darbininkai atsįsa- 
ke dirbti iižmuinažiftw nuo 
15 iki 25 nuoš. algas.. Tas 
paliečia”60.000 d&rbinmkų.

fforeerter. Whittall 
Carpet Milįs. užsidarė dėlto, 
tad darbihįnkai neBUtiko 
priimti numuštas algas ant 
25- - niioš.. Streikas apima 
300 darbininkų- .. ■ L / .1 

**--**-^> -sr. ........A,!■■'•«* .-OM

. apsimokėti marito, būto, ir 
bužiiį išlaidas*. Tikrai padl, 
apgailestaujami. Bet pako 
Anglijos Draugų Draugija i 
tisli (įuakėrs) ? nemažai prige 
studentam, įteikdama j 
maistą už žymiai papiginta* 
nas, kas dar prilaiko nemažai 
dentii univerritete, kitaip. 4 
lis iš jų. negalint pragyventi 
tu apleisti mokrio rimbas. y 

■ Berlino ”,Universitetas i 
iiugštesnio mokslo įstaiga 
taipgi Šiltlove militarizrio« 
Slaugi vidujine klesa Voki 
'jau baigia nykti, studentams 
giause prisieiną nukentėti 
kiuose nesusipratimuose. , ; 
prašalinus tuos tisusnesmag 
studentai pasiryžo kaip galh 
Atkalus* Vokietijoj 'išnaktai.

’Am-dienų* Stųdritar 'viri
.; SilaUen, tote ^''Convd- P?mS«» i. tmfteMiteto

* ■ pirmesnių dienųkada m i
/dėvėdavo, visur atsižymėdav 
yempr^dalu it išauginimo L 
Dabartiniai studentai išblyškę, 
davaigė ir visai prastai apaipį 
Tarkas užžiūrėtojas vieJ0M| 
AdloiiĄur kas dauginus u|l 
mėnesyje, negu: ' mokytojaė 
AĮersitetpmeto laiku. -S

se Rubber Co. ntųnušė algas; 
Tas paliečia,1,200, darbiniu- 
ta< / ' ..

streikavo barbenai. ‘Dirba. ’ i' *T 1 Y. • * i *'_• ‘A
r - ’ *. •

* f. .................,,‘l I ■ ■ •

*—- Lenkijos* 
Grand 'Opera atvyksta A7 
merikon. /Tą daro dėl to,, 
tad* Lenkija, baisiai nubiedy 
nėjo ir opera negali užsilai
kyti. > . ’ . ■ .
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- DIDEBĖ PADĖKA
K -‘ te-. - - Jn• ■”3' -; /

Gerbiamoji ‘•Darbintalęo” redakciją 
ir brangŲstautiečiai. kurie aut ma
no atsišaukimo pagelbejote mano drau
gui Ipolitui Sfradom^hiŲ Siuntu 
§ir<lingiau«į ačiū už utuojautsymuno 
draugo bpląiniej, ojlte pats ncfĮno nė 
kaip bedekuotl jums ir mąti, . -»

Per mane 'jis siunčia padėką Jum*- 
miegus' žodžius jums draugai, -darbi
ninkai. •

Kolts mano draugo *<liliiugi*XaH ma
tytis iš to, f kad kaip tik gavo IR Anie- 
rlkw spiųjpdirity, trio j ėbjiųritė iriau 
laišką. Tikiuos ltk toliau* Jo neaplei- 
hit, jd^ąugal, darbininkai!
siusti VirSifą /.*wwte,
p-tus k X. VįM: ptilkag t-m 
klilkosraiittią klMĮMt Tčfti/tttfČtoJi or-į 
mįįtt. ■’ ... v ,

Jo adresas; J. Strotfomki*. .RrtM- 
uli/ apskričio, 'ViiH&lte Įith
iiopCrtiį kuiuip. Jittpppr Drifr.prAp ■ 
fr...;,..-...,- ...

a

•>

KOLOTIBO VRVU 
• KTL1AIAS.

IŠSIRAŠYKITE is. 
Liniuko laikraščių iš X 
vos. . 50ė/gaųlW'I3 
įvairių MkrastaL ,į

~ ‘^Darbtata’* -gąlima 
ktis ir išsirašyti'ta lai

• * ’Į1' *

Norddami smagaus, 
tas skaitymo, iŠtaa$ 
iŠ 
iš Hetuvos. Už 

iš tos sumos pinigų ,jfe Priversti jl8 okįs. -r 1 * '

•• ; » .... . ' v t

v ■ AT Danijoj ne-
darbas diiclnasi. Daugelis 
didžiųjų firmų tedirba pųis£

MZ'taAM’t-Mr^ė*
y. ■ ž'-’-yei

'» * - » * * !l .■,! <-•--•-■ -• L '. J..- 3 ,

WRLINO VNIVBRSITKTO ŠIO- r , -rKEVių PAD®MAS. $$$“.Lietuvos. ^
■ - ■■■_/. ,- , , ■ -' £

• Bėdina ‘Universiteto . mokinių 
dabartinis padėjimas vertas aty- 
dos atkreipimo; \ Mažai mokinių 
Šioms dienoms randasi kurie išsi
gali daugiaus negu 300 ^^kių 
apie $7.50 mėnesinėms.išladoms,

| L. D. S.ULENOORIUS 1921 M,
B . Kalendorius reikalingas kiekviena^ neš ja- 
g me yra reikąlingiaųsita £įnios, adresai žynnąttT 
jg r svarbūs straipsniai, eilės, svetimų
B . mūsų kalboje vartojamų tadžių žodynėlis, L» 
g D. & hiopų ir apskričių apžvalgą ir paveiks- 
jįš lai. kalendarium ir tt.
g < , Didelis 128 pūsta^U* ♦

-■ KAINA I ootMl

& *

.s?
—A*-

t ■ T •*■

| * L« D. S. nariams dykai. <?Darbiftinkon rioi« 
^tojams 15 centu. Agentams imant po da

į ant sykio nuleidžiami Dabar geriausias lai 
I ptaadvinūti LTžsisak dabar)*

^PARBIEIRKO^ . U t

r. Prieš du metu Kolumbo i& 
___ _ ______nigūT'są&gai 'Beidžianm 
rybės supratimu. Ejis tih^į A- žeistųjų karžygiu ‘ paltpinhuui. [Dabar turi 702.000 nariui

/
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■■■p bATORimes, iuša

Raportas.

^^_* F>> tth Ib* N,tfn utnminkalSk 
i, - vii,.!LhMžIh Ak. 

kiimKŲ. fta. Jw*aim
Mta;«Kų SĄ-tr^ua............ '

K R BI X IN K A

įž, 1
KLrrnr a?pan' Tar-tVfcKKLV Papms. 
■latied 1‘very Ttmsday. Tliurshiy, 
Bpturday by Kr, Johimu’m Litu- 
UI H.-C. op Labok.
fc’ SoBSCKUnios Ratkh:' *
^Ek .,*••.*•*•* •*. ... * $4*00
M and suburt.i ,£~.-'.*
fen eonutrlps yeatly ...., *«.85.<ib 
Kred. um ' Feeiml-įiuss mutiek Hopr* 
EK5 attikę pust Ut Boston, 
fcjjmdeu tli*- Avt oIMtiurrli 3,1870” 
mptdura f<»r nmlilng at apėelaT rote 
tartage pruvlded for Ūi Scctiou 
^Act of Oet. 8. 1017, authorlžed 
fay 12, 1018.”. —

... .|w

..JmJHI

*
XW -YORK CITY,

Unijas Antl’asas Lictliviv drtnma ir Eva nž savo piS^sižetigi- 

Biuro prie Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus,

Lh tuvių Biuras prie Amerlkas Itiiu- 
»l'»ttr<jof Kryžiaus, plmtiftu buvęs pu 
uuftašuliiT Brmithvay, New Y.-rk <’!- 
t*v. rerslkėb“ Į šuva mmlntinv vietų 
sausio 1 d. 1921 m«

Biuras - ves tavu darbų ialp plr- 
•iakwM. du" > įvairius patarimus Jr pa- 
tarnnvjinu* veltui visiems aMthwter 
kurle kreipsią prie jo, ypatižkal ar 
laiškais, ir kuriems pagalba relkttlin-

Biuras jau parodė sa*a reikalingu
mų, pageJIiėdttinus. gimtųls Hetuvlri A-

prUtojau prie Lau rencc netalri- 
ninku nž vftrgonMinką, Kaip A- 

iripižengi- 
mą neturėdama paidteisiuimn mel
džiu tik Atleidimu.

Pririetą liepoa mšnesį vienai* ne- 
xaieŽnuikų choristų pradėjo mane 
kalbinti prie'jų vargonininkauti. 
Pradžioje ruifpiudio, 1920, įjoju 
užsispyrimui pad’dčjus, jam kaip 
Evos^gundytojui pasisekė mane 
prigauti. ISdalies dėl žingeidu
mą, iŽ dalies norėdama t pasipini
gauti pradėjau Lawrence nezalež-. 
ninkauti. Čia davė man algos 
$1M) į mėnesį ir klebonijoje gy
vent —- gert ir valgyt ,ko tik pa-

-PZ7 EtGOSIV. ■ ' r
au kelinta savaitė/ kaip 
»a Baltimoi'čs kardinolas' 
boiis* Jisai yra vienas 
tingiausių Amerikos vei- 
ų. Bs žinomas it mums 
dviams keletu žvilgsnių, 
pavedė Baltimorės lietu-' 
ns didžiulę puošnių ^o- 
Jų bažnyčia. zTis yra 
f ošiančio gaikespiita'’ 
ras. . .
uo pat tarpu .Italijoj 
iiio ’ mieste simegalejo 

tafi garsus kardinolasL Tai 
i kardinolas Ferrari, di* 
t darbmiiikų prietelibs. 
į Milane įsteigė Imtalijdš- 
umvetatatv. Jis įsteigė 
Įųne-'taip vadinama Casa 
Pęp&to — Liaudies Ka- 

. Kartą per jo jubiliejų 
gerbėjai inteikė jam 330,- 
i lirų? Paskui kardino- 

. Ferrari tą sumą padičįi- 
Įiki 1*500,000 lirų ir .pa
lydino minėtą. Liaitaes 
ta. .. Tas namas yra tik- 
idarbiiiįnkų geroyž Yra 
m miegamieji kambariai
*000 lovų. Ten darbi- 
:ai už visai pigias kainas 
pernakvoti. Kame yra 

valgykla, . maudynes, 
tykios, .knygynai* Vai-, 
on telpa 500 žmonių, 
visokių amatų kursai, 
kambariai, paskirti u-, 
mieto., .studentams* ’ L 
ios* katalildškoš organi
kos Liaudies Name turi 
is. Yra Name darbinui- 
& pigus‘teatras, kuriai 
15.000 žmonių.
iluno ir Lombardijos 
tankų gentkarėių'geiit- 
ės su gilia pagarba mk 

taupią Fei*- 
nn' sunegale- 
iniii • minios.

iki buriuojąs apie kai-, 
lo namus ir teiraujas ū- 
jo sveikatą*

♦

ARBIRIKKŲ KON
E ERES €1 J.i. '

suteiks įyirtmi kaip į pakus!
gelh;j kaip pamltmuKti gimines ta. Lkį- n, . , * - 4...
tuw, kaip Išgauti pasportus, kaip 
perveBti ^ęm^.l>ietttyoje« kaip ISplldy* 
tl leguHškus’ dokumentus kad nerei- 
kėtif jntčfain važiuoti j Lletttvij dei 13- 
plldyiim jų„ viskas sutelkiama veltui* 
Biuras vėl ves ti]. clarbip raro naujuose 
namttoHt*. \

Ikmtšykttv įaiSlLuj lietuviu kalboje, 
o gausite greitų ii* teisingų atsakfmij.

Biuras kasdien šuštnešą su Rando-V 
nojo Kryžiaus vyriausia kvarterija, 
AVashfngtone, kurt turi geriausius sen
tikius netik sn įvairiomis Valdžios p 
MbigomišC bet užlaiko atstovus viso
je Europoje (Lietuvoje, Raudonojo 
Kryžiam atstovai randėki Kaune). 

į Ypatingai Biuras gali nuteikti pa- 
rgelbij -War Risk Inšitradce klausymuo
se. 1 kar?.< nenuojiegumo pensijose, u- 
kvsystės Ii* natuvallzuvimG klausymuo
se, valstijos tarnystės Ir. jstatymda- 

į vystės dalykuose irataip tolinus. b 
i Rašant' Raudonajam Kryžiui nerei
škia prisiųsti bei pinigų nei ktasos žen
klelių.- Adresuokite taip:. Amerlcan, 
Red t’rpss, Lithuanian. Sectlom 1.1 W. 
?i7tix*St.^ Ne\v York City. . ,

■ *• ,

itetuvlų Protterto KoaiteljM. kuri 
j<o MUonrunUUota <mHu 15 t1. 1W) m. 
W l*awrvw p«talpinių rir-jų nuo dl- 
^liteutaM Iki mafiauMlOH. VUųidr»i«U' 
aini tapo įšaukta** mai*w««slrlnidmiw 
Lietuvių VMmi KliuboHallej spalio IT, 
1929 m. Aitkų surinkta 
v<* .... .... ........ ... 
Hpak l*4* maM-mltinite .. 
S]/. 25, nuo J. SekevlClaua 

*Fp. 31, p?vte«tu dienų. ....
Lapkr. I. A. 8we«tm 
L*p* 2, A* DrpM . 
Lapkr* 2, K- Butkevičius 
JLupkr. 7, mnsK-mitlnge 
Lapkr. 7, Blrutta Kliubas , 
Lapkr, 7, A. HniipauMkas 
14pkr. 12, Nar. jrmflupikčiai 
Lapkr* 15, Jlandarns Ik kp, , 
liec. 3, pritkulboee City Hali 
Jau. 2, nuo kun. šleinio ..... 
Vita ineigų pasidaro nuo ’spitl.

17-20 Iki mus 2 ......... 41,121,96 
Iš šlų iupaidkii putiųsta Lietu

vos Misljon ,.*,,.**.**...,.873.00 
įvairios lihtfdta padaro Vita 243.93 
Viso išlaidų pasidaro 41121.63

U. Jattkasrfcas, pirm.,- 
KataHtrt Bgtkerį/digit, ifd

de! Lietu- 
....... mi» 
.... .3O7.4fi

......... y>)fc> 
*»» *>.*••»išJbo 

■.......................SjKl
-,*.<**» »2*0(J

.«.. *10.00 
jLįįSl' 

*.*.35Bd

.22.00

Malte K9J*dtaw aavtete tteudfal ka- 
talikų Kalbėtoju paaMklno, kad ui- 
teigus jam IptllMi tarta ktefcrteM* pro- 
aAvrtklaut. Kalb« Bttelgua ątoUado 
vienas kitu drųmmlis'au priekabėmis. 
Jie gavo atsakymu hr priliko jyibrt-

- kHIfti fKMla nuteidf, nieko.n»}«inf. *

AMERIKOS KATALIKU

N.EW IIAVEN, CONN.
Gal Ims pamanyti, Rttd šioj Koloni

joj Jaunimo vtaai nesiranda, .nes Iilbal 
mažai rašoma apie, ją visikimą?

! ' ŠIOJ kolonijoj randasi pulkas darb
štaus Jaunimo ir darbuojas d’el naudos 
tautos ir bažnyčios*

Saus. 9 d. buvo susirinkimas šv. Ka-_ 
•dintora parapijos choro, kurio vedėju 
.yra/ gert. varg. B.“Nvl:i:aštis. Links- 
ma vyru matant Jauninta; taip puikini 
dalykas svarstant. Per susirinkimą 
buvo svarstoma kaip Išrasti hudą •pa
didinti veikimą.. Nutarta surengti 
“Margumynų Vakarą," Jš teatro* daL 
hų ir kitokią, margumyną. Taip-gi hu- 

: tarta surengti paslllnksnmdmo vaka
rėli Užgavėnių Vakarą. Visi choristai 

, suliruždo prie darbo. Valdyba atei- 
retiems metams: pirm. B. Nekrošis, 
ytię-ph'iu. M. kdzluuskiutė, .fiu. rašt, 
O? Grigiutė, pruu- rašt, .J. .Tuzukevi- 
čius. ižd. J. SumSa.1 Ižde globėjos H.. 
Gralviuuienė, M. Joltabaitū. Visi val
dybos nariui yra veikiąs, tai. tikimės, 
kad. daug darbo atliks šiais metais. 
Tul-gl broliai ir sesutėss dlrtkim vi
si vienybėje ir sutikime, stengklmės iš
vengti visokią nesusipratllhą.

Kbre3pondcnt^,

Berikos Darbo Federa- 
i valdyba šaukia prie j os 
ttluičiik imiju kolitam- 
tas. d. Washmgtone* 
tacncija svarstys, kaiti 
« hįio kapitalistil atakų 
s tinijasg algų kapojimų, 
ynin drausti streikus, į- 
priverstiną susitaiki- 

, ir kitus priešdarbiiim- 
ts kapitalistų užsimoįK 

Kourereucija^ kaip 
Nacijos šefo Morrisėm 
du būsianti svarbi, pa
ts koutaeueijas te.šau- 
ik nepuprastuosė atsiti-

Saiisio 2 švv Mykolo par* svetainėj 
Įvyko LpSk-40-tos kuopos metinls su- 
sirtakimas^ kur buvo išrinktą valdyba 
dėl ateinančių metų, šie asmenys pa
teka Į valdybų poi slapto balsavimo: 
pirm, p-lė AL M, Mitrųliutė, pirm* pa- 
gelb* Adomas Tamošauskas, prot rašt. 
Kastute Geinbutaite*. fin. rast. J* M* 
^Dumčius, kasievluš Petras Pečium, ka
sos globojai p-Iū Veronika Andriukat- 
čiųte jir Stasys žemguolis.

; Viekas įnešimos, iš visą labui įsta
bus LDS. kuopoms, tapo priimtas, 'tu
rinys jo tolis,- idant pritaSyt į mus 
kuopą po keletą narių, ant kožno susi
rinkimo, taip-gi ir tikiaičs užlaikyt. 
Kita nuomonė, kuri pvidtiMų daug gy
vumo Ir pelną musų kuopoms, dažnes
ni laikymai įvairių vakarėlių.
t Talp-gl manoiiie prisidėt, sū kitomis 
vietinėmis kak dr-jemis-ir pašvęst vi
sas spėkas musų dėl naujų vargonų 
musų parapijai. t * ‘ t

Ta-Tu.

' ŪAafBRWGE. MASS.“

MAUTA Klft’PAVteiVr

liibs ^etrati>l\a^ ;^4.C0 
anas1 Vamaiisfe < .1 ,Q0
, P. Jusaitis 1 LGO 
» »k ‘3.00

0

etuvos ditlh .vcikr‘ja;4
« t fc > 1* _•

♦

“ K. *P* P. Marijos Br-jos 
Vųta’as. 7

V M ______

S:nj>?h> w pcibaSnytintile svetainėje 
N, 1\ P. Marijau Draugija, buvo paren
gus vilkiną. i*uSėjuI buvo vietos vy
riai.. Perstatė “Jfcllt’.'i •Pa.slapfĮ/bi'a*” 
Nėr ka daug sakyti apie IoSIčuį^ VĮ- 
■4 iirfM išimi utlližo Sftvv roles* Ypue 
:pa»Wmėjo > Jukas, p*l?s Simholai- 
ti\ AvšiluMm ir kitos.. - •

žinomų Inim pilna švelnuti* Visi ro
miai ir tvarkiai užsltaike. Pelnu va-, 

ilrdut atliks gal nemažu 1. Wukft- 
re vvflėjn buvo gorb. kun. Tk J, Juk- 
aufi'b, - . .

linvesp.
‘ LAWBfeNM MASS.

* MelilžitĮ.atkiiBind. . ’
Mano klaida yrą stambi iryle* 

tin, todėl tenka man viešai ir ai* 
saukti ją. Kas man buvo pati- 
durę, liti aš puts^nežinauį kad aš

Bot, laikui bėgant,'prisiėjo man 
matyti' tiek daug keistų ir baisių 
•dalykų toje ^klebotujoje/* kad 
ilgiau tylčįi nč manu suklydusi 
dūšia nebedaleido. Sąžinė man 
baisiai j$metinšjo.ptimmdama ma
no kūdikyste® kątalikyb^ ir mano 
tarnystes .kaipp vargonininko ka
talikų bažnyčiose Lietuvoje ir A* 
merikoje. Pradėjau tartis, su 
savo žmona, kuri nuolat, praktika
vo kaMikybų. ~ Pradėjau jJrau* 
gaurus aimaiiauti ir prisipažiilti 
papuolęs* Galutinai atvčriai sa* 
vo širdį ir viešei . nezaležninkų 
parapijos susirinkime akyse jiems 
“klebonaujančio^ Šleinių pasa
kiau, kad ji^baisiardaro uetėisy- 
bęs Į kad jis nieko nemoka, ktikš^ 
te, kur reikia .druskos jis aliejais 
tepa j apie mišias- nieko nesupran
ta, ‘mišparų nemoku giedoti; kad 
vietoj vyno vartoja ’ gingeralį 
y mišiosekad jis savo lt mišias” 
laiko pavalgęs —- prigėręs; kad 
jis bičiulio ja su Lietuvos neprie- 
liais lenkais Serkntono nežalež- 
niilkais Hoduro pasekėjais, kad 
jisai sėbrauja su šlakeliais genio- 
ciais ir kitais,- kad jis slapta su 
Misijos- pagalba trokšta*išbėgti į 
Lietuva; jis netaip • elgiasi kaip, 
tikras kunigas* ,

Per kalėdas šleiuys laikė mi- 
.šias 12-jė nakties*. Parėjome 
“klebonijon.? Su mumis parė
jo soefjalistu ehorvedis. Šleinis 
sako: “iSsigorkijjie;” f 
sako; (eGerai, galėsime bažnyčioj 
šokti,.” .Aš Ir' pristojau; gerti. 
Atėjo devynios* Šleinis laiko 
mišias .pasišokinėdamas. Po mi- 
šųj vėl', geria valgo. t‘Siandie-gi 
Kalėdos.” - Sako jis.

Atgriso šfs šventvagysčių .gyve
nimas, ’ ‘Metu ant visados neža- 
fežninkus ir grįstu prie katalikų. 
Su ašaromis meldžiu Dievo ii* vi- 
,sų katalikų atleisti man už ši ne- •• * 1 *’fr .
'laimingą mano suklydimą.

. - . • . Jonas. Nomeika*
P r i.e r,a šas.:. Apgailestau

dami Jono Nomęikos atskalunybę, 
pasidžiaugiame. iš -jo atsivertimo. 
Idnkimė jam pastovumo ir kitiems 
sekti jį atsivertime , ir pataisoje. 
Jis turėtu stengtis iškaukti ka- 
dauginusia šmOiiių is*to dvasinio 
.skurdo kuriame, būvu patsai Įkri
tęs. Nėra ko Stebėtis iš Šleinio 
nenioksloirnieteisybių. Apiejo 
nemoksliškumus peikia sužinoti 
nuo Brocktono lietuvių. Šleinis 
nelaiko mišių,, nes jis nėra •kuni
gas, . Užtad ar jis pirma jų val
gis ar ne, ai* jis jose - vartos sode 
ar ^yną, vistiek mišių nebus* Tik 
kunigas teturi galybę įsteigti mi- 
šiaš t; y. ąthadjįatiKalnu Kalva
rijos auką ant Altoriaus Šleinis 
susirinkime Lawrenee, prieš Mic
kevičių prisipažino nėsąs kunigii 
ir nieko apie kunigystą bei krinh 

.gavimą .nežinąs. Ir kitus ant 
susirinkimų Šleinis nėra išsitaręs 
tisas kunigu, tik , sako žmones nori 
mąne taip vadinti*. Jis šiais lai
kais negal gauti vyno pirkti, nes 
Vysl^upąfe tur pasirašyti* O Laxy- 
rence nęzaležninkąi vyskupo -w* 
turi. * Taip-pat, tur-būt yra jieįns dzevlčlutė?’~TotlanZ sek?, kalba 

1’ te . » •- te-* • i— ...**.*• * . - *• 1 ■

*

OHIO.

Lietuvos Gynimui.
Broliai Kanoverskial važinėja gtt te

atrais per miestus^ Gruodžio 28 d. 
tafdljjo WMvine, llf* gtireng^ 

’yisu«>menlikas~koinltetasr Išlakių tlį/ 
S15.0(U uždirbta L* šauliams 
Mog&ie jlūiyvavo vyte G. Jurgitai* 
tB. Padainavo gružlį dainelę. Dainl- 
nlnke verta pagyrimo . Rengimu pasi
rūpino kun. L. S* Brignmnas, vargon. 
Stanšauskas ir kiti* <

Gruodžio 31, 1920 valdlnoj£miosha, 
Wia. Surengs L* L, Sargai. Teatro 
iSlatdos $10.00, uždirbta L. šauliams 
$37.00. Prograint dalyvavo A. Laurai
tis. . ‘ ,
’ šiose, kolonijose B. K. Už Klaidas ne
reikalavo nei cento, tk reugejai^buvo 
gana suprantantys svarbumų, minėto 
darbo, tai davė kaipo dovanų, • Tai 
reiškia artistų vaidinimas patiko/

Spusio 3, vadino Rosekind, III. Te-, 
acto išlaidos tik $10.00, uždirbtu L. 
'šauliams &£8ir. Rengė j)atys broliai 
Kanoverskial. Tame pasidarbavo V. 
KUvfckąš jr kiti* Pinigai likosi pa- 
islųsti L. šauliams jper L. St- Seimo, 
prez. A„ .Stidginalap l^iunte brolial 
Kanov.ęrskial čekį ant 2.807 auksinų* 
Išrašyta L,: Prekybos; .Bendroves •■Chi- 
eagbs skyriausi* Todėl visiems, mato
ma kad pasekmės geros* . Dar yra ren
giama sauiso 21* 1021. Rengia -Cleve- 
landp L. Vyčių 20. kp. Tttfiau., rengia-'* 
ma ir kituose miestuose,, tik relĘTa bro;

q ? ‘ r + ? I^bSs’ 0 brolių Kaimversklų vlsuo- , 
boeijalistąs pienė gali* padaryti gražių pagelbą Lie- 

utuvąV bes B. K. kartąh gauna kelių 
dykai ir dviese gali milžiniškų vaka
rų duoti eit mažiausiomis lėšomis. A- 
eių visiems pritarėjams. .

Hi. -L. Kdnorerakla, • < 
- 1221 E. 172,St* ‘

. * Clevelaud, Ohio,

f

. . TAMAQTJA, PA. ' ' •:

L. C. aud N. kompanijos nuo '7000. 
’ iki 8000 angliakasių- sustojo dirbę ld« 
sausio Iš priežasties kad Co* pristatė 
^0 portugalų Ir ispanų prie . Įvairių 

* i darbų*' Kekuriuok pristato • po. Žem& 
AlUInierlai pareikalavo, kad juos Iš
imtų,-nes jie nėra praktiški prie ta 
darbo Tr talp-pat pavojingi. Niekas su 
jais negali sukalbėti, bet kompanija 
ajsisake tų padaryti. Kaip girdėjau 
reikalas bus pavestas vyriausiam 
Bennsylvanijos valstijos anglių kasyk
lų delsių Ir sųjungo*; inspektoripi M, 
E. H. Button. ilauių Biuroimt apsvar- 
ktymo Į Eiar’rlšburgį.
i 8 d.- sausio T vai. po pietų atsisky
rė su šiuo pasaulių Antanas Llutkaus- 
kas, palikdamas savo numylėtų gražių 
šeimynų dideliame nuliūdime, moteri, 
■o dukterie ir sūnų. Naliašnltikas.buvo 
j rimtas žmogelis* prigulėjo prie šv. P. 
ir R«,parąpijQ§J! kur, suteikė kun. P. Gu- 
diiltis/pasUąietes Į pagalbų kun. Rųš- 
tutį ' paškutinĮ krikščioniškų bažnyčios 
patarnavimų. Palaidotas aut lietuviš
kų kapinių Skaitlingo* pulkelio Įmonių.

- ‘ . J. F* želonia*

JAUNUOMENES
DOMEI.. _ I

Jei ii Aareriltf* tetulių 
menta grįitų grrttu talku Lietuvon ir’ 
iMMri IMivtati ir imooe* tobuIhiL 
juuI, Dietai tetfpMJft •* *

i i Jnanlkatilal.tetae bent keturias 
glinnurijos kiemai, a tuo labiau vl»ą 
gimDttiJą ar dvasliką eenUnariją, ar 
unlveraltet* yra priimami be Jokią Iš 
ją lątefti UkuSčlą į Kretingos Manąją 
BreMą JBmiHMdlnųl vienuolynų, Ten 
po vieną metą noviciato bus leidžia* 
ml ramtaariįte arta tetitaMtean Ir 
liks runteteteienuoliata,

2j .LiaaitelNStal ne jmuMeni 20 me
tą ir ne teatafil 30 metą Ir te to mo
kantys. bent tekį amai* yra priimami 
| Brolius. užduotia tMtath Ir 
dirbti tata amato dartea.

Tfvas Jettetetet PelteUh, 
Kreiie®. nmrvayjA;

30 ląpM TMO m.

VOBOESTHSjMAeB.
S&istd 11 buvo Tauto# Fondo 30 nlt, 

mėnesinis susirinkimas. Valdyba Iš
davė rapąttUK. Ttmirode, kad praei- 
ta.ta metais darbavoal labai paikiai., 
rirm. gerti, lun,fČaplikus ap1ėtsda; 
maa ptaMininKd vietą, pą«akė, trumpą 
ptakfttttilę* įfąnjėa plrb, gęrt< Jątn. J, 
.T, Jakaitis užimdamas vietą,’ pasveiki
no narius, pagyre už gėrę darbavlttfąf 
si4ki Stol ir. ‘prašė tiartnatis ant ixĮ 
liaus** - t

Toliau® kalbėtasi apie prakalbas 13 
d. sausio. Kalbėjo geri), kun. Ambotas 
fr Romanas. t

Tolinus ‘išrinkta komisija dėl su- 
tvarkymo T. F. mokesčių knygučių. 
Kotalsljon ineirm J, Svtrskas, A. Stoš
kus j r Valiukonis. Gert. kun. Čapli
kas prižada pagelbėt.. 3 ■

Tartasi apie šv. Kažlmiero dieną. Tiį 
dienų bus iškilmingos pamaldos, miš
parai ir pamokslas už tėvyne* • Plr- 
miaus visuomet būdavo tą dieną kon
certas. šiemet nebus, tik bus didelės' 
prakalbos' pirmą sekmadienį po šv, 
Kazimiero dienai. Koncerną gt bus 
'surengtas kitą syk. Nutartą tomis dle-. 
nomls puoštis lietuviškais Henklata, 
Jiems parūpinti Išrinkta komisija* To- 
Raus pageidauta, kad dr-jos,- kprlos 
prisiua&a’atstovus į t* jf>, kad užsi
mokėtą metines mokestis, Suskaityta 
atstovai ir nutarta paskelbti laikraš
čiuose. ‘ f ' i . ,

- ATSTGVV .VĄ^DAI'; , 
šv, Jėzaus Vardo dr-ja” — J- Vaitkugt 
1? .Bąrtkus*/J- Rainikls..

Vyčią kuopa -— J, Švirskas, M. Va- 
liukonls*

Pilu. Blaivininką kuopa — J* Tutu- 
lls, Jieva Griškienė,

L. R. K. Mot. Są-gos 5 kuopa ~ Iz. ; 
RočkienA M. ftčluklenė.
\ UDS. kuopa •i— V, Rimša.
' ' L* R. K* A. 41 kuopa — Protezas 
Groz:. itis ir Petras Liubiuas.

šv. Povilo Spaudos dr-Ja A. Beti- :■ 
doraltienė, M. Stoškintė. ... ■

Paskui dar dauginus darinko orga- 
nizatorią T. F- Susirinkimą uždarė 
pįrm. gert- kun. J; J. Jakaitis maldą. 

’ .- Kore«p.

tento Kfritio. Bate, jog ja koresjmn- 
dencijaa neturinčios jokios vąrtės. Ir 
p<* to prirašą dvi skiltis prlešKarklą. 
Ištink kad -Karklus ym^svarbus as
muo, kad priaelnu tiek rašyti. l’Isi- 
pnalom ant klebonu buk norėję* sta
tydinti balnyčių be parapijom] fialos. 
Tai nebutp bintai, kad konigaa būt tą 
gnlėjys padaryti. Mums parapljobama 
bat buvę lengviau. Bet taip nebuvo. 
Klebonas nedarė ta be pnrapljoiiy žl- 
ul<w, šaukė kelis Susirinkimus ir vi
st ranku pakėlimu nutarė balnyje 
*tutydlittl. Tik paštui samiu mkal 
pradėjo darbą ardyti, Įmotes atkalbi* 
iiėtt Korespondentas j. Stantatatekas 
giria šv, Jurgio dr»ją uf pirkimą tarno. 
Teatsimenu StanlMluuskHs, kg jis su- 
k$, kuomet dr-jos aaslrinkimė’buvb pa
keltas klausimas taną pirkti. Jis sto
jo prieš pirkimą.

Tdt tinnf ko verti plepalai,
Karikų.

. ■ *. >l.»l*.Į|.Į...Ol.i ,

ELIZABETH, K J.'* v^• -Į..- <1-

LDSI. 18 Ap. laikys mtetainį ausi rin
kim* Jfl rf* taitelo likti m. 4 vai, po 
ptetą -BužnytiteJe svetainėje, ■tjiktte 
tiRviit vlsiMiMi pritet uMsijtekett mė- 
netenta .mteatis ir Htrelkterią Pua- 
dan jpo kte. gatnas duivrirtllte^aują 
narių pfMmArt; Taip-gi <kMkvienaą 
nwr» gtiusiie po kalendorių LLB. dy
kai, • ‘ .*/

" Sekt,

liARTJOS VAIKELIU krutomi. pa
veikslai (Moving Plcttirea) įvyks »u- 
būtoje (rausti 22 d.) pobnžnytinėj «v£. 
taJnėj. Kariai kurie neatsineš mokės- 
čių_ knygelės, ^užsiniokės po dežlmtilką 
ar kurie atsljieS tik po penktuką. Alr* 
dingai kviečiame visus atsilankyti. Su* 
augu»iem» labai maža įląngtt.

’V/tldįfhtt.

' NEW ifAVEN, CONN.
t ---

Protestas.
**

LDS. 28 kuopos laikytam susirinki- 
me 26 d, gruodžio 1920 palipta domėn 
mStpalrtikis tllpvs »‘Satataros” num. 
46, -kurt pasirašo Liberalai, Antgal
yje yra : “Ar ne vilkui aviną kaily/’’ 
šmeižia jis L. D, Sąjungą ir niekina 
prakalbas kurios buvo 5 d. gruodžio 
ir kalbėjo gerb. kun. J. Bkkžys 13 Wa- 
terbury, Conn. ir°A. IĄ KnelŽys, TJDS, 
centro sekretorius. Straipsnis pasiro
do be^ųs vien tik Šmeižtas; Tai-gl mes 

i darbininkai, LDS. nariai/ Protestuoja
me prieš Šmeižikus. Musu kolonijoj 
yra Politiškas Veikiantis Komitetas; 
Laiko susirinkimus, ir seku visus rei
kalus. Yra pageidauta/ ka člnlekas 
merašlneti;' į laikrašeitts apie kitų vei- 
kimį arba kitų reikalus. Kodėl tūli 
liberalai nesilaiko Ir n tilo vienybę. Pa

✓
■ -,įb i i. ■ .■.'igsess^gaag

Kone visi ’*finansieriai” nu 
sipkundf, 

•sunku *»« piffhd? 
tavoje ir jų ten išmokėjimu* 
O kadangi Lietuvių Prekybos 
B-v# ftiokėjo tą'įterai- sutvar
kyti, tai “finanMonat” ii kai
lio nėfesi ir-tarčri, kaip tų L. 
Prekybos Bendrovę ir Romanų 
prispausti. Sumanyta, kad 
reikia įsteigti’ Amerikos **fl- 
nansierių'* bendrijų, kurion tu
rėtų inefti.oficialiai Lietuvos 
Atstovybė Amerikoje, su tre
cia daiiM sprendžianio balso. 
Tuomet garsiuantia po priedan
ga Lietuvoti Valdžios būt gali
ma ingyti žpumįųpasitikėjimų, 
būt galima v daryti gerų biaųį, 
o Žmones negalėtu jų kritikuo
ti, nes tai būtų kaiph’ Lietu
vos :įstaigk* ir bud
Liatuvok \Val&ip uždmpaių 
toms ;B«ndrc»ąėms ir iątpigųinF 
suimti jpįTiigii^ , F*

sak a»0f Rbnu^ų ^įL, 
Fr^kyb^įS-ve labiausia jųėįi- 
na Ir " Roiųąnaųsl^tis kepurę 
muų^s, įfįfeų tebmfcb: W- 
Lų Ateit? W > lįjlidįda apii-’

št£ jate; ųebdąių, rtmba > M 
Jūs .didėsią*’ ’ ( l » * , -

Visi dar ‘fedavtįįo? .įad esą’ 
negalima dii- stiėaaidi

CHta- 
jei, jie ' -įįty& ■ tą/susirinltiiną ’ 

tai'? išetebt metai/ ‘du,11 f 
įal net try^ fir tai tekia itesi- 
rinkimas, nebūsiąs • , visuotinas, 
girdi tie bestijos/vrntiek ne- 
JdansyĄtadtii gita'' Lietuvės 
vald^a. taHntii ingnlioti L Mi-; 
siją Saukti tokį -spsįrinkimą ir 
Misi ja Lietuvos vardų jį šauk- _ 
tų irtai notlbėliai turėtų at
vykti. ■ • \ ’ ; U ; .

Vien&gįi finansierius pasa
kė, kad reikia sūpraanfoųofi iŠ. 
kokių .20 gerai 'pūjegimtėhr as
menų; kaip jis sakė KlnKTu 
organizacija ir ją finansuoti,. ,^ 
o, jie paslapčiom visus krikŠ- - 

. ėionų demokratų vadus po vie
ną kitą-K^akartų ir paradytų, . 
kad' st<L

4*

Ubai 
IdC-

•»___ _

t

ir mt aliejais* . šlėMs tur-toi; 
vartoja paprastus* aliejus prie 
kriMto ir paskutiniaine pątephne.

■_r .

f

».Į.tT *, * .
u

* Nwfėldlenla vakare, sausio tLd. pa
mečiau sidabrlnj rožnnčlt.t prie lietuvių 
bažnyčios, Jei kas rado; nutlim&Jdte 
sugrąžlmt Ah busiu labai dėkingu ir 
skiriu davftni] ui tat. , ,

' » tina flitttattiSaM *

' » t#V*» ete-
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\ NEW BRITAIN, CONN,.•

Per LDS. ,36- kuopa buvo surengto* 
prakalbos 9 tE sausio 1021 m* Tautiš
kame Name. Kalbėtojai buvo gert, 
kun. J. Bakšys 13 Waterbųr<\ Conrnlr 
A. F, Kneižys JS So. Bostono. Vakah> 
vedėjas buvo kun. E. Grikis. Pirmiau
sia sudainuota. Lietuvos himnas, skam
binant ant pi Jano p-lei Ar.BhiŽnu»štu- 
tel. Deklamueijtt pasa*kš-i>-lė V. Ra-

~......... '. ... ; . ;.: ' . C
kuli. J. Bakšio* kuris nupiešė darbi
ninku ‘sunkti pragyvenimu, durodydH- 
irms," kad sunkumas kįla tik delta, kad 
darbininkai neorgoniauoti ir-nęsteten- 
gilt tapti' or^ntootniš. Ragino kiek
vienu rašytis prie katalikišku, orgapl- 
Mgeiją^ ypatingai,prie LDS, organka- 
rijos. Gerb* kita., J. Bakšiu kalbą pa- 
mylėjo visa publika, ypatingai tai ge
ri parapijomti, kurie klumsš mąstyda
mi sau, kad tai Ms kunigėlis būt p«* 
gelbininku »ųs klebono, negu 'dabar* 
tinti 'fraiunw, svetimtautis, Toliame 
rakė dailiu*, kurios sudulnūvo dvi ra- 
■utča p-tte Bhšauakiutčs. Po tam kul
bėje gert. A. F. KnelMys, kuria, Udte 
t« aiškiai apie tisą srovių darbininku

WEST^IELD, MAS8‘ :* •»
• . , • 1 ■ '

. Sausio 12 (L buvo prakaUx>*y Kauno 
Vaikelio'.Težaas dr-jos atstovo Jono 
Scškmsko. Suaugta $2&20* Auko
jo ,?2.oO Aleksandra Kavaliauskai IŽI^ 
Aleškevičius, . Kiti dėjo įi0 mažiau. J 

'■'■L 1 ■-■;■ 1 •
r MAHANOY OlffY. PAt;

Naują Metą vakare L; šaulią Rė
mėją 37 tiuopa tučSjo surengusi vaka
rą su ptpgramu, kurio pelnas paskir
tas Lietuvos šauliams, žmonių buvo 
prisrihfcg į salę gan tirštai Ir susirin- 
kusltijt būva užganėdinti vakarti. ’

Medžiagiškos pasekmės - tąip-gL ne
blogos, nes į kasą įplaukė virš. 500 dol. 
Atskaičius išlaidas pasiliko gryno pėl- 
no apie $220.00, kurie tuojaus bus' pa- 
siųsti į Lietuvą* ,T€wes gin^iąute* 

. ■ : Lti#;. Remsiąs.
»■ lite f'

WOHCESTER, MASS. 
/'"Sausio' H <L butą prakalbos,/kurias 
parengs tik kų sutverta Bendrovė 
Ainerican' Dry Goods Corp* At&iląn- 
kč piiblškta'pteetina& barelis, nors tna* 
ial buvo garsinta*1 Kalbėtojais buvo 
Aert* klėb, kun. J. L Jakaitis, adVth; 
kotas Antanas Mileris lt Bertfjtiov&j 
pirmininkas J. Baltromaitti* ’Visl ktl* 
bStojal iStalį&fi gilią iipmjatttą 
tveriti teautovei, Taip-gi. nurodė rėk 
kąHiigumą tąklą bemlrovią. Buvo 
duotnjrkląusyjąms apie Bendroves tei- 
tas/Ant ko atsakė Bendrovės pirmi- 
ninaa.H. .Viši su dlcUUiurtupafclttrikl- 
nlmu klnmtisL * • *

. * Ičcportcria.
B . X -

(< i8X Maytapur paMJįsnu it Ją jnrpgnmu*. C** ju*ta«i*aut

u
z

■**.VsSJkc4A<,4t* llVkJAiilJJiV ** H*»IW VAVlIJfUya • JT vi* f . ' -.-»"•

tys kofiitteto nariai leidžia per iaiW£* r
Sitis tokius šmeižtus grmudami vieny- į ffilVG

LKUP<
butų daug ant jų para

šyti; bet dabar nelaikąs ginčams, p 
kodaugiausla darbuotis* <1J>1 darbinin
kų ir Lietuvos* Šaknų-: “Jums vieta 
pas lenkų žeUgowški‘ arba pus fran
ci jos liberalus’ veidmainiauti. Nes' jie 
vieųaip šneka, kitaip tląro ir npri Lie
tuvą. pasmaugti ir baudžiavų ‘įvesti. 
Tad-gi fr * musų liberalai panašių .rolę 
lošia ir- šnjeižl*, pruAimaho- visokių 
niekų bl tik erzyti dartlnipktla* Tai
gi, mes LDS. ųmrint sitpraskltn Ir ki
tiem įiasakykfm, kokti' tai paukščiai 
liberalai ir me^st&mn: “Galit sų^ sa
vo “Sandara” *arba “šartiluka” pllauk- 
šti, bet . kitų reikalu. kur jums npprl- 

. įguli neliesti ir mes j ušii neilečlain, jei 
jus savaip, veikiate musų neliesdami; 
Mes apie jus visai noslrupinam kolei 
jus mus neužkliudot. Vieni kitų ne- 
timelždaml,. vokdami savaip ir sau ir* 
Lietuvai daugiau nuveiksime. •

j , - \ Fin. Rašt. lĄiįe^ar.
ProL Rašt. ’A dantikeviCiuR, 
Kaperius. K. jPaultvTiRitis^

NEW YORK CITY

7

< •

■e *< rft' ■

a

perkeW į iįvo * narna 
spaustuvę,galima atlikti 
daug daugiau darbo, nes vis
ki sustatomo į vienį kaniiba; 
rį ii* darbininkams nereikia 
bėgtai iŠ skiepe į viršų, bet 
atlieka ant vyiėie&,. Beto į- 
taiseme viskų naujai, tfž 
poros ar .daugiau menesių 
pastatysime * nauji ■ laikra- .V-S?* * **„ • j___itT*_J_* ,_ _ . _ •_
tuomet .bė.ifia^ausiĮp tmk- 
djhnųT visiinUmA pavesti 
darbai bus atlikti laikm ga
rai ir piigai. Jau ir flato 
pašaknius darbūs atiiėkaipė 
ant. laiko* ne^tipirkome nali- 
jį “tfmyersal j‘olei? ,presa. 
į” presį/ ■ ' ’ '

DBŠ. iV kitų orgam^acijų 
kuopos* „draugijos, btaie- 
įęhi ir šiaip* .asm<mvs visus 
spaudos - darbus - paveskite 
savo Bietuvių , p^rbininkiį 
Sąjungos spaiiffiveL MumS 
pavestų, darbų atliksime 
$retk gferaLir u& prieinaipę 
kaina.' • x ■_

Visais reikalai^ tempki- .* 
tęs į “Itabmmko ’’ Admi
nistracijų Boston 27, Mass.

BRRARRS.
»*■■»■' į'."', . . „ .

Kur pasisuks^ visur be- ’ 
darbe. \Apsukresni, darbš- 
tęsnt suranda darbų ir pa
sitarnauja savo broliams 
Dabar geriausias laikas uŽ- 
rašmeti laikraštį ^Darbi
ninkai’ pardavįnSti pavie<- 
niais numeriais, rinkti ap
garsinimus ii* spaudus dar
bus, **Tau keletas desčtkų 
musų gabių agentų paailei- 
dm i darbų ir jiems gerai 
kad. Sektųsi ir kitiems, o 
tik reikia noro. J .

Delei platesnių informaci
jų kMnkitęs į *

5.

*

/

o

, . ___ J

ščiui spausdinti „pre$ą ijw*^

M
A'

e 1

e

VFinanderių’1 wirinkimaš’

Panedelyje, sausio 10 dienų 
lYaldort Astorųi kotelyje įvy
ko fifcansierni susirinkimas, 
kur dalyvavo ii* U Misijos nS3 
riai. Kai buvo perskaitytas 
Romano laiškas, kur sakoma 
delko Lietuvių Prekybos Bend
rove nedalyvauja šitame susi
lipkime, tųi finansieriai veik 
Žado neteko*. Kelias minutas 
tyžjo, b* paskui' palengva pra
ėjo kalbėtu . Dalyvavo apie 
15 pirmeiviškų pažvalgų ”fi- 
nansierių?’ . ,.v

• Visko nesurašinejant kas ten 
buvo, pasakysiu, kad \ Vileišis 
pateikė projektų centralinės fi- 
nansierių organizacijos. L. 
Misija nuvesianti tų projektų 
Lietuvos valdžiai, kad ji jį pri- 
ėnius ingtttiotų K Misijų, vy
kinti..* Projektų hediskusuo- 
iant vienas tuoj kilni Lietuvių 
Prekybos Bendrovę ir jos vedė
jų Romanų visaip jį išniekino' 
išpravnrdžiaco, vadino pieme
nukų, vaiku ir tt. Be kito ta* 
sai *Tinaniseriusn palakė: 
Ąj^TAfus visų pinigų išmokė
jimas Lietuvoj labai apverkti
nas ir bile valanda kiekvienų 
ii mūs gali pastatyti į 
rūtų.

/*v

BRI DGEPOUT, CIT.,

NBStiinoiiftį žiupsnelis.
1 s -■■ *

“Amerikos Lietuvyje’’ nym. 1 brnuv 
ti korespondencija, ullmuntl pustre- 
Ma« aklltįta. Tokioj begalinėj kom- 
pondenclJoj yra. vieton priverti gerokai 
hotamonių. Ir jų ten netrakata* XĮM*
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Į Toliau prasidėjo svarsty- ma« Argentinai lemtas. Ji mos ,atmestas 24 balsais 
Tautų Sąjungos TarV' imriū sakančius kapitaliua prieš 5. Už Lietuvą balsa- 

j bus atokaitą ir joą reikalą v ubus, būtent—1) valkdiju, Portugalija, Pe-
kritika. Prie tos proj^ue? priimti Tautų Sąjungos vi- ru, Kolumbija ir Paragva-

A. >

ASAUUŲ POLITIKA f 
—Ž>— n I 

LTtiTUVA.
■ II. - ■

Tattlti Sąjuni/a.

tmt naujų valstybių priėmi
mų skaitau reikalingu b- 

ibiausia nušviesti, uesįis Ii - 
j čia ypatingu būdu be kitų 
valstybių ir Lietuvą.
' Kiek Visdoinenei yra žino

ma pirmas viešas Tautų Są
jungos posėdis prasidėjo 
Clenevoj (Šveicarijoj) lap
kričio 15 d. 1920. Posėdį 
atįdarė didele* poetinga ir 
turininga kalba p. ; Motta 
šveicarų respublikos prezi
dentas. Jį paseko Belgų ats
tovas, kuris gražia ir dįplo- 
matinga prancūzų kalba at
sake p-ui Mottai ir nušvietė 
trumpais bruožais Tautų 
Sąjungos artymiausius už- 
davinius bei mete bendrą 
žvilgsnį į jos darbuotę iki 
;šiam susirinkimui ■

Toliau šoke rinkamai Pre
zidento, kuriuo tapo išrink^ 
tas p. Hymans belgų ats
tovas. Šiame išrinkime ir
gi galima buvo Įausti mažu
tis paslėptas politinis ma- 
nevtas. Atsiminus^ kad Bei- - 
gai ir Šveicarai ginčijo Tau
tų Sąjungos būstinę — bus 
aišku kodėl belgams buvo' 
duota garbės-pirmininkauti 
Tautų Sąjungoj.

Išrinkus pręzideųtąir 
priėmus; keletą antraeilių 
pasiūlymų-sumanymų, .sekė 
rinkimai komisijų^ jų j5ir- 
mhrinkų ir kartu susirinki-

t

> V 

f (.

Kalbėti apie tai kas jau 
^Jriek nutolo‘ir ką ratima ob- 

į*jįktingiau įvertinti yra daug 
" patogiau rašančiam ir nau

dingiau skaitančiam, nes 
įbažiau įsibriaūja .pavirŠuti- 

L nių, greitų sprehdiinų/ma- 
Įmmtų dienos ūpo ir 

;; kįrščita Deja* dauguma, 
skaitančios; publikos* pri-- 
pratusi vieną paviršiumi 

; vertinti ir sensacijomis sa- 
1 W dvasių maitintų mėgsta 
’ ^įeaipsuiųj vertinančių, kad 

ir netolimos praeities fak
tus. ■' . - " ‘ " '

Vienok, kadangi JTautų 
Sąjunga verkia vertinti ne 

i Šios dietos mąsto, kadangi 
ji yra palyginti didelis ir 
svarbus įvykis tąutų gyw* 

t irime ir kadangi Lietuva čia 
* dalinai suinteresuota f-— tad 
■manau,, gerbiami ^Darbi
ninko” r skaityte^m, > 
kantrybes mano ę eiįąlpsnį 
perrięaityti^ I& savo*gi pu
ses, išvadžiojimuose, kieki 
leis minties išvystymo aiš
kumas, pasižadm būti kuo- 
trumpiausias. Mūn rūpi tik 
ttmųpju peržvelgti pirmo j o, 
visuotinojo Tautų Sąjungos 

, suvažiavimo svarbiausius -— 
nutarimus, kmių vieną, bū-lrno vice-pirmimrikų. .

• \ > '

neiti 'klausimo ptaįtnteui ir šaš suver^hingaa valstybes 
beirpribotumui, nes tiesą pa-t. y. neakvrnš net Vokiečių, 
sakius į Tautų Sąjungos 2) Pripažinti visasjuažasias 
konferenciją įėjo visa lig 4ąr nepripažintas Valstybes 
&ol buvo josios Tarybos ži- Į>e balsavimo teis&i; :|)‘ Sn 
nioje, nekųrie kalbėtojai ga- jurtgos Tarybą rinkti (lemo 
vo progos ilgose savo kalno- - kratiniu būdu, tu<r- tarpu 
se paliesti įvairiausių klau- kad dabar SantArvčs Vals- 
siini^ Tarp kitų piebi^Afri- tybes privalo jįmtipai įeiti 
kos atstovu lordus Robert. Tarybom 4j įkur 
Cecil atsargiai savo kalboj valomo Tarp t aulinio Teis- 
paljetė ii- lietuviu lenkų'juo. gis teismas nors ir į- 
klausimę šiais žodžiais: uAs .kurt jis bet m-privitfimms 
nesii'engitt spręsti kak k<* ' Tuo biW pč virmn Ar-!<m pn-nĮas visuotinas Są*

įus. Francūzų svajone at
statyti didelę nedalinamąją 
Rusi j? riugalojo, nustelbė ir 

Įr siižinrs reikalavi- 
nius.

SjHiuda pasmerkė tą ak
lai egojistinį žvilgsnį ii* pa* 
snke-pavadino jį ne tik ne
pataisomu klaida, bet ir nu-

imas prij rižengimu galėsiančiu nu- 
~ * lemti pačios Sąjungos atei- 

n.
Taip ptwibaig& negarbiu-

3 t irTLiHž-fc'i'iYinG 
M --------- -- *■"" " * ' ’ ' **'* ^***AIW‘ ’ 4OUUUJIMO

tas ar kaMeismgas. Bet vis- genimos rimtų ir tikrai de-1 jungos suvažiavimas; Tiek
.. .............................. « aptemdė jis Europos hori

zontus, kad nejauku net pa
čiam ’apie jį mhiėtt *,

i ’’ ’Aimus.
.. z ■ ■ . . -
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■”****•.;..x P./, X
Per -Spalio, nįėųesi Lietuvoje išmokėjo DU M- ' «& 

ANUŽIS SIETUS PENKIASML * 
• TIS TŪKSTANČIU, DEVYNIS SIUTUS ❖

Y KETU&IOLIKĄ AUKSINŲ atsiųstų per mus
Y ' is Amerikos. 1 Lapkričio menesi iš Amerikos pa- Jį
❖ shintė per mus į TEIS MIDI JONUS A
T septynis šimtus septyniasu i:sim-
T TIS AŠTUONIS TŪKSTANČIUS, DEVT- f 
X N'IASDEŠIMTS PENKTUS ŠIMTUS. Aį

. r
_’ .e

X t A . ;K0 D BL ?
Y .^Dėlto^ kad Litouanįan Sales Corporation (Lie- 
jr tovių^rekybos Bendrovū); ‘ '

Y . TėĮrin^i;pataiWja. ‘ Siunčia pfcgal dienos kuisą
♦ taritoįa t^m^ądąlĮ už savo darbą.
5 ‘ 2. GreitaiRaitančia. JEnigų padubtų persiuntimiri

1L> neuzUiko,! bėttuojauš įėriaidą išduoda, kurią pats
X siuntėjas, pasiunčia Lietuvon.
ir' 1* ■

y . * 3. Greitai išmoka. Turi savo skyriusVii- •
Y ‘ niująi'Panėv^yje, Skuode, Mažeikiuose, Liepojta
Y je ir yabąMnkuose ir tiems kurie negali ateito
Y pat^* atsuinii pinigu,, tai pasiunčia paštu iŠKau- *

no. . " ;
, *. . . Z' , ' j *■

Slrtl^ajriųnčia,' DarnltaJtei vienas .ri^iOms pra-
• .j pridėtsiunčitmt perima ;

’ ’ ” ’• > T -.'• •*. ‘f '

i « • .

>1R ^KLAIKAS ’ ■
Y JnTamstai siųstisavo.jūrinėms Lietuvoje pini-
Y gugant pavasario? Ar ne taikąs pradėti siųsti T
Y pęr-fetdtgC Mirt yra suvirs' dviejų tūkstančių x
<♦ rLietovių nuosavybė? . , . * / 3/

6 Rašyk šiandien ir reikalauk kad mes prisiųsto- >>
Y aae savo kursą, tada sulygink su kitaiš. <♦
Y ‘ •*’ * Y
Y Visais reikalais kreipkitės sejmučiū adresu : J v
•y. ■ ; / ■ T
X SAĮ.&S GanP&BATl’ON X

' '■ 41i ^E&!P PBOMVAP,
' BOSTON 37, MASS. ■ ' ’> X
■. .» ■
Arba į mūsų skyrius : , ’ ’ y

X cnicAdOijE, '3349 so. tatea .sjreot,' . ’ X
♦ WJi<KSs4AURS!t 300 Savo? ėhoatie Wdg; f

>
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nesirengiu spręsti kas kak

gi až randu Tautų Są jungos įmokratiiigų iviMtavimų ne-, 
Tarybas, pranešime nerami^ lūs išpildytas* Nuosakiai 
nančių vietų; Iš tų vietų j elgiantis — jaį neliko pūsi*
Įima spręsti, kad ric»« nšj- 
i)iicre8WrtiįįtĮ pusių, nelauk* 
dama kol Tautų Sąjunga 
klausimą išspręs rainiu bū
riu, yra papildėuU nedrau- 
gingiį arįan^pridtelinpių ak- 
tų, kurie yra priešjngi Puo
tos reikalavimams,”- Jeigu 
gi taip tad straipsnyj M 
pactos (arba statuto) numa
tytoji procedūra įiebetųri 
vertes,, mes jnera LVjįcdoma“ 
& ‘ straipsnis . yra riepa- 
prašdąį ąiąkūS^ jis numato # 
mėnesių- Hįotarpį; kuiiaųta 
abi puses privalo- pavesti 
Tautų Sąjungai visus fak
tus, visus dokumentus spręx 
sti ir susilaikyti nuo bet ko
kio neprietelingo veiksmo.

. Tųrmt-gi". omenyj, - kad 
tai kalbėjo B. Cec-iPis, ku
ris nekartą yra. pareiškęs 
aiškios- ir neabejotinos sim
patijos lietuviam, įgalima 
aiškiai suprasti ką turėjo .jis 
omenyje sulaukusi Statuto 
arba pactos reikalavimus. 
Tai buvo.pirmas-ir pąsMir, 
nis kalbėtojas, kūlis mėgi-

& &rin mūsų klausima su. lenMis 
pastatyti į aiškią .dienos 
šviesą ir jį svarstyti., prieš

£ visų susirinkimą. U
<4 ' .v **•

Bpt kaž kokios nežinomos 
ir nematomos užkulisines 
pajėgos suvartojo 'visą galy
bę, kari mūsų konflikto, mūr 
su kruvino ginčo su lenkais, 
viešam’ pošėdyj nepakelti, 
kad nepriversti rausti, len
kus ‘ prieš taip didelį sus-ą 
dėl' kokios tai/meukos neži
nomos ubagų ir chamų tau-’ 
teles Taip. ir įvyko, bežiū
rint visų .pastąngų mūsų de
legacijos, ‘-nežiūrint ; dauge
lio atstovų neabejojamos 
mums simpatijos vis-gi ne
sisekė mūsų Mausime, visit 
atvirumu dienos aikštėn pa
statyti/ , 
, (riųŽtoĮ-gt prie kitų ’Mą-- 
junges, darbų.tenka pastebė
ti štai ką —tai nebuvo pir
mas Thųtų “Sąjungos suyą^; 
žtąvimas tai bųyp Aptr^ 
sušauktas privatus pasitari* 
maš, nugalėjo jų konferen
cija, bet nieku būdu ne Taur 
tų Sąjunga. Dėlto ir aišku, 
kad. visa (kas šiame susirin.- 
kime gal^b eiti prieš . An
tantes valstybių reikalus — 
tųrjejo arba iyįėii dantis sų- 
kanclęs? arba išeiti iš Tautų 
Sąjungos. Toks ūpas tęsėsi 
nito pradžios iki galui ir pa
sibaigė Argentinos -.lįtoji- 
mu. iŠ Tautų Są jungos.
Einant paeiliui prie spren

dimų — daugiausia . ginčų 
sukėlė tai Sąjungos statuto 
keitimas. Penkios Skandi
navų valstybės buvo nusista- 
rimsios įnešti svarbių pakeik 
timų į pačią Sąjungos orga
nizaciją, bet, kadangi tiė 
pakeitimai/ buvo neparan
kūs Santarvei ir juos prie- 
mitį| galėjo iš jos; rankų iš
sprūsti pats vadoyavįmas 
Tautų Sąjungoj — tad pa- 
siūlymai buvo bent taikinai 
atmestu Skandinavų Vals
tybes sutiko laukti ateinan
čio posėdžio, ky-d savo tei- 
s! . MV A*
Iri gyvenimam Kitoks4 Hkt- giam<

T ‘t 
- t

traukti Ką ji ir padare 
gruodžio 4 d, įtekdama ata
tinkamą notą. .

• Panašioj dvasioj darbas 
ėjo ir toliau, Nusiginklavi
mo klausimas — rienas pa* 
matingtausiųjų ateities ka
rams išvengti,, išspręstas ta 
prasme, kad Šautarve/vaL 
stybės bijodamos joms grę> 
siančio pavojaus , iš vokiečių 

^2 m bolševikų puses,- negalin
čios dabar atsisakyti nuolat 
-sriprnitis ir lenktyniuoti sa
vo tarpe-ginklų klausime. Ir 
šis klausimas gražia viltimi 
paliekamą gražiai ateičiai. 
. ‘ Tarptautiuio teismo stei
gimas ir-gi kadan-gi jis ne
parankus pačiai Santarvei, 
kadangi kaltinamųjų tarpe 
gali/ nesunkiai atsidurti ku
li 'Santarvės valstybių ir-gi 
išspręstas pageidavimo, bet 
ne griežtų nutarimų formoj.. 
\ ‘ Žodžiu visi svarbiausieji 
klausimai, kuriuos perkra- 
čius galima būtų spręsti Są
jungos darbuotės rimtumą 
Įr vaisingumą j galima pa-- 
iiytį palikti atviri. . '

" Vienas įdominsiu klausi
mų, kuris daugiausia trukš- 

šukele tajkbttVo 'irrgL’ 
Armėnijos; klausimas; Ar- 
menijai pasakyta daug gra
žių kalbus daug krokodilo^ 
ašarų pralieta, visam pa
sauliui išsiuntinėta telegra- 
mų-telegramos ir galų-gale 
padaryta Šnypšt. Likimo i- 
ronija.panorėjo net, kad so
tiems ponams Gėnęvoj besi* 
šnekučiui) j ant, kai* kada net 
pasibarant, ta kankinė tau
ta buvo turku visai sutrinta, 
o iš kitos pusės bolševikų ap
šaukta 14 S.ovxetU;Bėspub-'
liką< ” Ir niekam iš tų pnnų, 
nesudrebėjo ranka ir ne- 
mirktelėjo akis, išgirdus ‘tą 
tragingą žinią.

"Vienas paskutiniųjų klau
simų buvo svarstoma naujų 
valstybių priėmimas.... 
■ Tuo tikslu išrinktoji spe- 
cialė komisija ilgai svarstė 
šį kįausjihą. Dakėlus jįyie* 

>šam Sąjungos posėdyj, bu
vo reikalaujama kiekvieną 
Mausimą balsuojant,. > bai* 
Moti nomĮm&Įai. t. y. atoki* 
romis^valstybėmis, nes pa
čių Sąjungos narių šįš Mau
simas buvo pripažintos vie
nassvarbesniųjų.; • 

Šveicarų spauda jau ge
rokai prieš klausimo svars
tymą gyvai- atsiliepė į šį 
reikalą ir begalo palankiai* v?etes nuolatos; 
sutiko* naujų vaįątybįų prk ”
ėmimų Vienas* ląikrastw 
kritikuodamas iškelfasprieu 
Baltijos* vaisi yW prieinįmą* 
argumentus, Įps dar 
sanuos' nepripažintos jie 
jų^pasąkė p-' <{viri tie už-. 
mėfimM primena popįerinį 
škydij, kuriuomi norima pri
sidengti. Kuras reikalavo 
kmnjov taika ir-gi nepasi
darys vien ant popieros/* 

Vienok gobšioji santarvės .
politika neklausė iiė .rimtų 
profingn spaudos įspėjimų, 

pxe pačios Bą jungos nekuriu
■ . lianų gxymtWs sąžinės baLJ-n.
imgusreikalavimus praves* so & klausinių išsprendė nei- metams.

v 2 bUDIj .VANUUa
.......... . .

. Amerikoje daugkms, negu M-- 
tose valstijose, ypatingai dirbtu* 
vese vartojama ledų vanduo, ir 
nors paprastai gemalai ligų nebū* 

; joja šaltyje, bet visgi hegalime 
būti per tvirti gemalų blaškyme, 
jict Ir ledu “ vandėhj - vartojant. 
Nbrs tai stebėtinas dalykas, bet 
jalt .buvo atsitikimu’ kur ledas, ar 
geriaus pasakius ledų rimduo, ra-' 
ddsi Sakinta Hgn užkršdmh

Skaitlius gemalij, kurie-tarpsta 
šaltyje net ir leduose, yra labai 
mažas, o paprašiusia gemalas pri
siėjus ilgiau pabtaj leduose, net 
ir tie neišlieka.. Kas tvirtina 
kad Icdai'yra geras būdas ligų ge* 
malu naikinimui.

. Žinoma, _ ledas tari būti 'at
sarginį vartojamas ir čystai užlai
komas, visada pirmiau negu įde
dant ledattnėje privalo būti nu
plautas, o dedant i vandeni būti
nai turi būti perplautas. Van- 
duo atšaldytas1 prie ledo - daug 
geriau vartoti, liejau vanduo ku
riame ledas Įaiįtahkis atšaldymo 
dėlei’ • Ledą vandenį-geriant, pa
tartina gerti išvalios.ir po trupu
ti, negu kad dideliais gurkšniais 
anf.jsyk.“ • ’ .

* ■ >
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. KELIAUTIEMS LOVON ŠI 

PAVASARĮ.
KQVO 1 d. 1921 iSpląuks aut laivo SAX- 

ONIA -per Hamburgą pirmu partijų žmonių va- 
■ žiuojančių Lietuvon tauriu su Jonu Romanu, . 

Lietuvių Prekybos Bendro vės prezidentu. .
Jei nori su ta partija važiuoti, tai toojaus 

mums pranešk. Mes išgausim pasportus ir vi
sus kitus reikalingus dokumentus. £i partija 
bus Lietuvoje į laiką pradėti pavakario darbą. . 
Galėsite parvažiuoti be įokhj keblumų, nes 

, Romanas važiuos karto su jumis iki Kauno.
Trečios klesos kaina iš Kew York iki Eid- 

s kūnų $130.70. ^Pirmos klesos $185.70.
Rašyk tuojaus dėl platesnių informacijų.

LITHUAN1AN SALĖS CORPORATION,
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AKIŲ PUUŽIUBA. 'y
Geros akys yra geriausia dova

na, Bet paprastai neužtėktinri dn- 
mos atkreipiame aklų priežiūrai, • 

ypatingai kūdikių akys turi 
i būti prižiūromos, ir kartas nuo; 
karto privalo' teirautis pas gydy- 
itojątanors_ir kad jokio sugedmo 
viešose mokyMose nors dų karf 
permetus l^dykiri yra nuskirtu 
gydytojo peržiūromis , 

; Nepridera, skaityti ;peVdailg, 
smulkią spaudą, arba skaityti to
lei, kolei akys skauda. v

Kiele galint išvengti ar kiek ga
lint mažiau skaityti prietamsoj, 
ar prie kokio bent žiburio.

Rašant ar skaitant Visada turi
me bandyti kai šviesą užeitu pro 
kairį petį nes S Įeitos pusės švie
sai užėjus yra pavojingiau, * 

> Mažiausias sugedimas ar skau- 
ūejimas aidų- turi, būti be jokio 
zūtideliojimo.taoj apžiūrėtas, 
i Tymais ar’ Šiltine sergant, rei
kia gerai akis, prižiūrėti ir kreip
tis gydytojaus kad taip-gi jame 
;■ rūpintųsi, nes paprastai po šių 
dviejų ligų akyte nusilpnitos. 
< Visose nelaimėse ar atsitiki-. 
muose su akim reikia kreiptis 
tuoj akių gydytojaus patalinio ir 
pagelbos, labai neišmintinga toki 
svarbu ir pavojingą dalyką pa
vesti kam kitam *ies kartais’ prie
žastim būna akių’ patrųtihimo.

Paprasta sugedimas ar perdir
bimas akių atsiliepia daugiausia 
nuolatiniu galvos skausmu, ypa
tingai kūdikiai su silpnom akim 
negali taip pasekmingai mokytis’ įetail price $1.00. 
kaip priderą. .. , . s ■ .. i

Kaip greit patėmyjamn kokį’ 
nors nesmagutn^. akių , at pa§ sa-; Buvo atvažiavęs 18 Chicugos jonas 
Vę ar pas kūdikius, privalome gudelius pas joną JuozSną. ir'ballavo- 
teirautis be jokio aiideliojimo,M°' 5lelil n(?(1ta!l prieS Kalėdas. Dal-' 
pas tinkamą h- pasekmingą gydy-į^,, ,įlrf. .k, tlt Jo ,9mall5. Ku- 
joją. Kaip reikalinga gydytojoęjoj^ visi prapuolė tz įfono Jjūžalčlo 
rpageĮba, taip reikalinga rūpintis va prapuolė ptou-š^Cio^ s&mbi$ 
suradus Ūųkamątar pasekmingą riūodą ii^ufciį manytą su rudag. ap^ 
gydytoją, nes-įaoile katra krei- 
pianties, kartais nežinantį savo 
užduoties, prisiena karčiai, apgai
lestauti. ’

-f

4. *
-jteįhseii 

iihi ^urarUoiei Klebono
puliudyteii g«lht' prlahjsU paruiMft- 
vns, arba* gailinu užklausti klebonu 
šiuo antrašu; Itev. S, i, CepanonlH, 
Uis Foui’tli Avė., HomestefttT, I’n, 
:ūo antrašai: f • .

’ VINCAS AIEDUnIS, 
52G Tnirtmany Waj\ Homestoadį Pu,

~ AUTOMOmniUŠ
dėl prežusttes išvažiavimo i- 

Sfuo cntrošū: ’ 
STASYSbūbota,

k « , 1412 E, 61 St, ' . >
- Cleveland, Ohio.

išvaro nuodus iš juo 
kuka. ‘

APŠlSAtlGOJUIASNU.O 
': . . ;§ALpiu.. -

: Atšiminkime, kad paprastai šal
čiai ’ yra užkrečiami Gemalai 
balčio gan veiklus ir tik gavp^ 
progą greit platinasi,-bet dauge
lyje atsitikimų šie-gemalai būtų 
per įliek, jeigu tik išanksto aplin
kybės'būtij geriaus prįziūronios.

’ Štai 'paprastos aplinkybės, ku
lias turime turėti pmeūyje: .

1. Nosyje ar gerklėj' ūžsisęfieju-
sios ligos. ~ '
2. Nusilpnėjimas paprastai nuo
ligų, girtuokliavimo, pęrsidirbi- 
mo, prasto maisto, nedamiego- 
jimo ir t. p.' . . _ .
'& Uitais , pęrsklirbimae ar su- 

; šlapimas ypatingai kojų, ar per- 
lęngvai apsirėdymas. * *
J. Vidurių užleidimas ar užkie
tėjimas. Z.; . ’ -
5. Prastas vėdinimas kambaruj 
ar net ir per didelis užsišedėji- 

' mas nėyėdintuose kambariuose. 
Turint koki nors užsisenėjusį 

imsmag'unuį privalome tuoj kreip
eis ■ prie gydytojaus pagelbos.' 
’Sergėkimės patarimų pusgydytojų 
ar tokių ‘ kurie savę aukštinasi 
gydytojais. • .. •

' Laikykimės nuosaikumo valgy j, 
poilsyj ir miege ir kiek galint 
praleiskime laiką tavame ore, ..

j ^Vėdinkime kambarius ir darb-

dUek . galint ttžlalkykimę kojas 
sausai ir Šiltai.

f

••ta ■: .. 'V x ‘

■ f . . •
Senovėje kada ųaktys*taip tam* 

ta mos .ir šaltos, ■ • • 
Langai nuolat radosi uždaryti ir 

apkiilstyti,

Bet Šioje gadynėje laikai virte, 
kur kas kitoniški,

;Įr todėl naudojamės Šviesą ir oru: 
nuolatos. . ;

5. į

Nugu-tone yra vienas 1$ geriausių 
vaistų delei išvarymo nuodų ir įeitų 
negerumą ISkiino. Yra gera gyduolė 
dėl ■'ISya tymo kraujo ir padarys sflj> 
nūs išblyškusius ir susilpnėjusiusir 
nemotus žmones idrutasr sveikus ir 
^Clprlus, Yra stebėtina gHUOiS delei 
pilvo skaudėjimo/ skilvio nOmalimo, 
užktetejltao, sutinimo, gaso, skaudini
mo, apsidengęs liežuvis, Hle vėmimo 
ir kitų tokių , negerumui Nuga-Tone 
padidina jūsų pajėgas, duoda jum! ge
rų apetitų Ir atneša sveikų krauju i$* 
hlyškuslam veidui. Padidins s jūsų sva
rumu, duos jtuni dnugfctu ambicijos ir 
vėl’ pradėsite gyveninių dšnaujo. Iš
kirpkite ŠI aprašymų ir nuneškite i 
getų aptiekę ir pusi pirkite ponkį Nu-' 
gtt-Tone, imk per kcliasjdiends f r 
nelšrodyst geriau Ii „nesijausi geriau* 
kaip pirataus, tat atnešk atgal aptith 
koriui o gilusi atgal pinigus. • ;

Lmggisto .Yęii ean get Nuga- 
Tone trom, your Jobher or f tom 
the Natoinal Laboratory, 537 S'o. 
Dearbom St. , Chicago. Abso- 

.lutly guaranteed; ‘

■ v

privalome' Judelkls pas Jonį JuozSną. ir ballavo

jiąvo per naktlsir, tanciavojoir dąaM

penkta dalis. . Iš Cambridge’io išvaikį 
voj Chicago. .Chicagoje pavogę šu
nį kolno salluiirlko ir prisiuntė I Cam^ 
brldge diliui švogeriai turi im gerąj 
šunį. "jei užilksit ka«t .Šitų šunį, phk 
neškit, gausit 10 dolerių dovanų. 
manau, kad Jis yra Cliicngaje, o kesąi 

VARGONININKAS . prapuolė Chlcagejo, tai šaukitės $Wį| 
Jaunai vaikyiias paieško vietos. Da- uab • . .. ■ -
bartlne vieta, kurių užimu yra pirma. ’ .JONAS> IAJŽAIT1S, Ą
įTuriu apleisti ^tų viętų delei finansi- 6$ Binicoln St, E. Cambrldge, MMĮ

T
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i ’

. ■ i
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Lietuvos priemi*iKūina 25c.

■* ' * »
' »

ISsirašvMte is ^Darbmin-* 
kn” LDŠ. Kdendorių 1921 

k • Labai indomus.

■b?

> .. ■ »1 J Lt A- 11
. . . . .

*

... ta ' ■ - - • - . ____ .... ’
f. / - ■ .■• .;

''DARBININMS” IIETHM.'
Jūsų (riminės ir Pažįstami Ištroškę Žinių ; 
iš Amerikos, Laukia ilį&ao Svečio su , ; 

Žinioinis---Laikraščio *įDąrbimu^o;?*

NE VISI. TURI TĄ LAIMĘ SULAUKTI. :

w Amerikos Lietuviai Turi Pasirfipmta Kad 
Lietuvos Piliečiai Lietuvoje Turėtų Užtektinai 
Maisto Kūnui Ir Dvasiai, Dvasios maistu yra 
dori, krikščioniškoj dvasioj vedami laUmŠČiak 
ToMuo ' yra Jrikrąštis- ^DABBINlNlCAS?* 

Lieriivoje mylimas ir innldamas.
. Kainai

Į. Lietuvą metams V * v*.. <» a * ♦ < tSM 
** ** pusei metų * *. v

Prenumeratą ir pinigas siųsk Šiuo adresu:
'. ' ■.'. “DARBININKAS*’ „v * '

. 844 W. Bro*dw»y> Stt> Mmb.
■■»'<*<»**»*<«■* O'«iį

’ • * - ■ r f.
e ■MII |><

^*»i»i*‘|*** w į įįi a, n.m w>iąi
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ttPOZITAI RASTUOSE K 
F y — ■ yįjBuv. Valstijų paštas pra- B 
Ijo priiminėti. depozitus 9 
po 1911 m. sausio 1 d. Da- g 
ir depozitorių paštas tūli g 
hS puaSs milijono ir jie y- 3 
f pasidėję virš $162.000.- g 

f ̂ Pradžioj bankai skerša-lg 
■avo prieš atidarymu paš- s 
tuose taupymo skyrių. Ma- 
K/kad Žmonys tasdepbiz- H 
|Ub iŠ bankų ir dės paštuos-f [g

Bet pasirodė , kad taip o 
■sa. Daugelis žmonių ypae H 
įteivių nededavo į bankų (H 
įeito, kad jais nepasitiki fe 

trAa:*!?:.. j .t.-''-!• f
Ubiau pasitikėjo ir į paštus Į® 
pradėjo dėti tokie 
Suane baMafe nepasitikeda* Ilgį 
▼o, ąrba mažai tepasitike- ĮŠfel 
davo. - ‘ Į s b

: Pradžioj buvo taip suvar“4friTniO ID VnilPEDTiC 
lyta, kad žmogus paštan ga?! t ERIR Ai Iii Aųl|uEKI Av 
pjo depazituoti tik iki $500
Įr nedaugiau, kaip $100 me* Rengia

^V$^.j500* ” . i RdSį snlošta sėktintl veikalais
> Bostono i Pastas depozito- . ; -
rių tiM 13.612, o depozitų k- ^APTIEKORIUSff 
$4.025,032/ Po Pbn$t avan-

MM a JB1 į
: GĄltBRlbGE, MASS.

rak vaOmb* >AHStejMtnJUMą. 
žen toM - Cnfarti M*ii r įtiteiiUi Mtete

Ylai ta Žinią.*1 tatetet Mini Itenr 
Mnak-tai«M|iTHU Fatajt* MnU R tai

J»4

LAŠINIAI Už Svarą 22c.

ARBATA BfeMS’ft: 35c.
TAUKAI 

w Geriausi
KiAUliNiąi

NtgEmm Sb.Bsg*
tote CmtKiMtiuIirta* 
Prį«|y^ Kudltei Žorfm.

Kaino* ««f«nes.

mutts 
CtaiaiieiaB 
Piene 9Qn 
Svtru*wi

GERA KAVA 9Cr 
ČUKEHOIKAVA .UtJ V.

Bet Geta Iaw, UŽ PrielMuųliiH. Sv«M^ .

J
įl

•* i PUK^-TTBO AUKSO SAKIOS 
IPlLKUTt ir AUKSUOTAS rvMHta 

%al)ta>Utatiikal DYKAI tam, kurte |MJit- 
pirki tą ąteMtlnt/lr naudtoąą ir taip
gi kuonandtagtanslą 

KAinooian i4O*0D(
1) PABODO VALANDAS.
21 PARODO SEKUNDAS,

\

PARODO MINĖTAS.

PARODO SAVAITES DIENAS. 

PARODO MtNESIO PIENAS.

Parodo minesio varpa*
7) PARODO MENULIO PERMAINAS 

KURIS TU1U AmK| LAIKRODI, TAM NEREIKALINGAS KALENDORIUS.

3)
t

4)
51

«l

V

ESKALAVIMAI.
Pąiu&ojimų ir reikalavimu 

kainom L. p. S. nariams ir 
“Darbininku” skaitytojama 1 
sykį į niuiu^ u?, dykį už 3 sy
kius $IM< Piieteliama už 3 
sykius $1.5b.

Vaidilos . įstaigoms | §the MOHICAN MAfcKETį
.aSjo««told..»itn,>,|3->” WBOT_MWADWAY KUTO BOSTON g

“ --------- W$OLWdRTri BUlLDIhiG ’ ARTt F STRĖET B

. ii*štatam *.

Tik pažiurai J laikrodi ir žinosi valandą, mteutą, sekundą, Ir talp-<i savaitės 
dieną, mėnesio dieną ir mėnulio permainas. Su tokiu laikrodžiu bite ką galė
siu? užinterrauotL Laikrodis yra vidutiniškos ratore*, tr»ąt, pulkų virių, rodo 
taiką labui gerai te gvarantuoura Laikrodis yra vertas daugiau kaip“ |ieWM>, 
bet per trumpą talką irardarUifalme po IKG*. yri tedirbta? prekė. Ilklrpkite 
ši uptarsinlmą ir prislųaklte ramut sykiu su Vavo užsakymu, o aplaikysite kat- 
)h» daliną TYRO AUKSO tarpine apltkifte te AUKSUOTA reteMU ABgOLIU- 
U^KAI DYKAI Neftt Įdėliok, bet utalrakyk dabar, nes mta turime tik apie 
L.0O0 litą talkrodžią ir šitie buvo prfaiųstl i* EUROPOS. Kadangi mes nega- 

: Hme siųsti C O. D. ytontinlne J Kanadą, Jfexico, (tabft ir kitas talts, tunte 
prhlųsti pilną sumą UI ujtoakyiuą sykiu su savu lataku. Iškirpk šį apraminimą 
irprtaiųsk: . . - <

ALL W0RLD EKPORTERS, Dept 314,A.
tol» N, AŠHLAND AVĖ., . ęmCAGOflLL.

' ■'■ ■...■

M r .

-U

■tt >
£X

l

*■
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■±1 N K

BE1KALINGAS ■ 
VARGONIMKKAS 

gali* ve*U chorą. Alga gera. Kreip
ties prie: /

• ’. REV. j^kahakaitis, 
r. W GifLtpul Avo.,

. , RadiCster, N, T,
» • ’ e

f.

L

■ j£.u*ain nupuolus
■ Tai garinusia proga daug
■ aukrinų į Lietuva muiąstt I
■ Greitom® nuHlUntimo u pihigų
■ nieks wu auiis^F-iirgaLTenkty-
■ ntoott; vliieta* pltUjira siuntė- J 
■Janis pristatau Kvitas irapora-1 
■jalą priėmėją pi»W
■ Leivakorėlti ugeutara t Lle- Į 
.■ pojų, Bamsurgą ir visur.
.■ Pasai kelionei | Lietuvą; I
■ Padarymas lietiiuįikU doku ]
■ menti).
■ pinigui siųskite per pašto
■ Money Orden Rašydami pri I
■ dėkite 2 et. štampą ir vfeadoe I
■ adresuokite: I
■ P.Mikolaini>, 
■ŽteEftdson At*<. BntokiVn. N-V I

I S S. SUOKIA. 1A®»>-te* apĮauks’SAtaio S2 d. į

S .* “Dhižiauslrai Garlaivi* Plaukiantis j Hamburgą”.tB Km»b«ri? kaina S1SO.OO .
•... ■-... .»_ Asu4126.00. . - -
» . ' su pridėjimu k5.00 karė8 t uksų.I TIESĮOGĮHAM^UHGĄ,
■; 1 >čiOB klesos kaina į ' ĖtethMri jter 
| 130.40■■■bu pridėjimu lO^J^eataKi^r ~ ~~ -
I Randasi vietinis Gunard agentas tamstos miės- 
1 ter nueik pas jį.
B* i

i

i ■

<1

KRAUTUVE AKT , 
PARDAVIMO. ' 

2 grąžys kambariai maudynė, ra* 
kandai (fųrnlčtof) su viršum už $1> 
2(M Norlntiėm* įsigyti bf*ul geriau
sia proga. ‘ Jaunuti vaikinas nori Išeit, 
vukarato ir šventadieniais, gal klek Ir 
nuslkto. Vieta randasi &F Rimtis Št, 
Roxbury,Mass,

-------
Paieškai! pėtro Morkverio, Jis plr- 

mjau gyvriio So. Rostono, o dabar ne* 
Žinau -kur, Jis yra nple.ketarių pėdą 
aukžčlo ir mėgsta^rtabot piadfetTįbF 
tis jei kas jį prašnekina. Jei apie jį 
kas žinoto ar jis pats, tai malonėsite * 

jatalšuuktl šiuo antrašu: L-
' t RAPOLAS DREVINSKAS, > 

61 Beacon I’k., Monteįto, Maąg.

DR.’J.C.UUffiH»3 
'SEMM-'z 
tlsruvra 

Gydytojas ir'Chirurgas. .
Gydo aitriui ir dhrunittM U* 

KM vyrą, motoru Ir raitau. ET' 
kaaduuuja kraują, spjaudalu^ 
talpumą |r tt, Nava tatoraterlkd. 
Butsikta jarasteMO tattkuie kitur 
icyvemĮ^MMk A*W«: f 

36d W. Broadway, 
South Boston, Mass.

UUMB4M0 NO. 1> .
««■—M"* «<’»*»>
V^iamuos: .

; nuo s iki 11 |i ryto .
į dm a nu 4 po pi*t ir
»’ nuo T iki U v, vakaru.

Po pietą tlMiii wignt «ąteftL 
2588 E, Aujmqhmmy Am 
PHILADKLPHIA, PA.

DU. E. A OMUS
v' ■’

Lietuvis Gydytojai. 
P*i?4riMD 

ŽklO v«L rvte.ir M'mt - - - - —1j||į||||l
SĮM^

S. J. K ALI S AUS KAS

šv. Petro

■ Gražinusį teatrų rengia IBAŽNYTINEPE SALĖJĘ 
L/D. & 8 kuopa. Bus ne- '
to0jį šausio 2ąd. K.KPa-l Penkta Gatve y 
jusles Švč. Bažnytinėje Sale- South Boston, Mass. 
į% TOndšOr St^Cambridge,
Sfas& Pradžia 7 vai vaka* pkadžia t.-so val. vakare.

■ ' - ' ” ' F ■ B
i'Bus lošiama komedijai Dainuos•• šv. Petro bažny- 
RPbnor • Felikso Atsilunky- rtihia choro solistai: p-le A.' 
po??' Prie to bus visokių Narinkaitė, p. J* Varaitis, 
■dogų ir dainų* Dainuos jp-Įe M. Gribaite,AL Mbrku- 
® S. Pauras; Yra užkyies- nas, Stase Motiejūnaite, jį* 
įiir p-le A. Karinkaite. J Vasiliauskas, vadovaujant 
y $is veikalas dar nebuvo M. Karbauskui.
^nbridgiuje vaidintas. To- įa(j įas norite išgirst gra- 
g meldziameįvisus atšilau- Minavimų ir pamatyti 
gti, neslosviemis gabiau- k>]dngų lošimu, tai piu- 
gį. mus nuėsto artistai, ku- atsHankvti visus aut to 

^Pe bus ? F. S- Bau- yakaro
N, žymus ir visus žavėjau-1 -
Sg-dainininkas. Įžanga visai pigi.
'Įžanga — 35 ir 25 centai; ■ Vaikai be priežiūros tėvij, 
miknius 15 centų. [nebus leidžiami. - ? '
L . .Kviečia Rengėjai, .< ', ' -
:;P. S. Vaikai be tėvų ne- ‘širdingai kviečia 
hs įleidžiami. Keužsilai- \ „ ....
gurieji ramiai bus iŠ sales] Rengėjai.
pasalinti. J

* ta te ■ ■
‘ KAĄ GUDRESNIS... I m

* *v -—.-- - Ee
|K gyvenantis ant 2-ros gatyė^Žįą, [Ęa 
gstoiL Mass. iši d. sansto vakarę grf Įga, 
Ši'namo su draugu' Isikanšę/ užkisus- I fS 
ta.“Ugdės” kur gyvena? 'AtMlSšiĮ^ 
Kta.taą. galvoj1?”.. To ir tei’elkėjo. Ki- Į sra 
ta jo “prentas” pabėgo, nes mat?, kad l ĘS 
K sejuokai munšalno kišenlus^prisi- ||e 
■u? vaikščiotu. Tuom sykiu ir W|W 
ItaMninko buvo; ale ne girtas tai ne- ]fĮpr 
tareštuotas pąbtgo'.

.

t

T

. AMERIKOS 
LIETUVIAI!.

Rašydami laiškus Lietuvon 
pas savo gimines/ papuošklte/jn 
'sava Miškelį su žirgvaikio pa- Ja 
• veikalėliu ir parašu: 1 jf

•*’•'/ ” - f
.“TfiVINfiMUSV,. | 
TU. DlbVVąlV ŽEME” J 

■ Paveikslėlio didumas 2x2. ®
Pri«ią?klte už. štampą, o | 

mes. prisiusime keletą tą pa- | 
veikėlėllą ant pažiūros dykai. | 
NATIONAL P^E&s i

: 8 Vme Bt,
Montello, Mass, ’ |

k2-.. PYKAI

I KATALOGAS!'

Jeigu norite' sutaupyti $3.00 
aut poros .everykij, tai purst; ’ 
traukite musi£ katalogą. -i 
Tįe Watėrlmry JZWl . 
Order Corporation, 

' ’ 50Ž .& WH«o» Street, , 
,WatęrlMty. Conn.L. *►„ . . ' ■ •• .,

t

AMERICAN LINE
TIESUS KELTA# I*

NEWYORKOĮ HAMBURGĄ 

Parankiausia kelione dėl Rusą ir Lietusią 
' Didelis moderniškas dubbltavą šriubą laivus

♦>. i. S- » <*• •

e • • t r • r «t < «. • *-.*

K • v r s. e • •> .

✓

PARSIDUODA Pool-Ruimio 4 
liti.. Biznis gerai išdirbtas, ypač žie
mos laike/ Adresas: 243 D St. arti 
Broacl^ay) So. Boston.

■■■■■■■■ Vį.... u .i r...i^l.-li ■■ i u i L...... , -■ , .

PallSkau sesers Alvirkos Bičiuniu- 
tė«f potvyni buvtiS Pilkauskiene. Pir
ma gyveno Lam-ence, o dabar nežinau 
kUr. Jieldžiu atsišaukti ar kas žino I 
tiple ją meldžiu pranešti, nes turiu ']

liūs laišku^. Ros apie- ją praneš, via- i

- -Wt B. a 441Ir 8884. 
. .. Gyvauim^ vtetat 

8t„ Dtagopk*

i ■ ir irt ' i - 1111 ■j'i irramatatetateMJ

oi. f. Mintims 3
Gydo V?*oxu* Li«a* , 1

Pirkimu Axixw*. JI 
Valandos: 1—,3 Ir 1--Ą P. M. || 

17 Millbury Street, .1 
VORCHglER, MASS- Į

i *>

,4

A

. Tel. Bo. Boatou &H9- ■
Lietuvis Dantistai i 

ttEĮFV.ĘMSSEl DIt M. Y 0A8PER I 
rlu IŠknlno aėią. .

: » PETĖR BlOttJNAS,
1226 VVasliington St., biorwood, Masą
------- ----------- --------- -----------— }

h*

* LAIVJW MONGbiaAi^litta....r.. SAUSIO K D. _ ____________
eaivasjifitemrasiA - ■ • < vasakio 24 'D. |, Aš Kaziirneras žala, gimęs'Ir nžau-
Trečia klesa New York’ į Liepuojų « • « 1 O b • < e* «'< • **.* $132.00 ■
Tręšia-|$$s ife& ITork į Eitkuiūis *«.,....«z...... 130.00 j

Y ' . . r - - - •- '

u.Aįrcčię®. kle^oB Jcriieriri aprūpinanti tarną flų.yrigiųyjdi* j
deliame valgrumyje. 'PMaryti kambariai dėl meterij i'f vaikų. I
> JCreiririiesJį'liJomįamijo? Ofięį*14.No. DeArborii St, £rb&>.. |

W Vietiąins A^eutūs.

• > . ,Y. A ■T'
giažHEEiasmEiaagiaiaisi^iMi^iciaife

PRAŠYMAS.
>■ 

gęs Rusioj,' Moglievo r6do čerikavo 
aps., Dolgąvfčlos vai., Molkovos sm 
tižiu j, ’ pabėgęs iš'po komunistą vergi
jos—“Tarybą Rusijos” savo gimdytoją 
tšvtekėn Lietuvon, norėčiau miraatl gi* 
mlitfiitf Karoliu žaličių, 1,913 mętals 
'Išvažiavęs Amerikonl915 m. gyvenb 
BėstonĄ, Mum 37 Cross St- Radęs 
♦'Darbininko’’ adresą laikraštyj '‘Lais
vė?- Lietuvoj atsiliepiu'’ tuo. reikalui 
Adresast.,A'ttww Vieno* ap«7;n, 
KlnlitUkiiĮ vai,, 3fintavSkė^_ sod., Be- 
netikini Mlntauėkui, pet1, Kaziui ta
tai, VITMĮJAĮfU. ■ x 9

(Kasparavičius) I
Laikinai perkOlfi oflaą~I*rNo. ■ ' 

425 Biwadway, $o. Bo*ton, Mam. B 
? Ofita 'Vaia«d6ii ■

Nuo 10 Iki 12:80 ryte Ir |
I- " ą ir y m g

-

rišlios KLBSOS I 
DANTISTAS j 

Danty* Ištraukiami ’ ir pripildo- B 
m| vteiii be skausmo, su geriau- ® 
siabs prietafeelB, «u nauju liradl- ® 
mu. • S

ė •

7

*

4
V--

■" J" n— " .-’R-Į*' -- ,gK,
gg „ . Daugelis žmtmiu^pasaulyje mSgsta kalbPtkapIe teisybe. Dau- ’-18 
m • ^lls jos Itatat net iaesurandav Didis graiką lšrūinėta& Diogeną® ®

- Ieškojo^teisybės eu -žlhuriiiį het. negalėjo- surast Tsd, kad su- šs*
jfig radus teisybe, relkl<tpiwuiaus Ją, pažinti. • Tą teisybė,' kurią’ dau^ . 

i 101. < gelis Ieškome, randasi &v. Kataliką tikėjime, arba Kristau^ ągi
:{gg .. moksle. Tad kas norį surast teisybę, turi pažint Krtetans ntokS’ 15,
jrg.. - 'Ylą, kuris yra netfisemiamns- teisybė® maltinis. 'Raitosime jį skaf- w 
,w lydami- knygas kurtose randasi tas mokslas išguldytas. Tokia Sį
W knyga,’ kartoje "trumpai ir taSktai/yra'išguldyeos svarbiausios tl* Sst
H . kėlimo tiesos, randasi pas mus po.antgalviu x. . O i
S ' .. " . .Y-' . - . H

»r

<M A U J A KNYGA
. Ką tik įSąjo iš ‘spaudos antra knygels ^jles it

Į Dainos.*’ Paraše ir savo lėšomis išleido . Joanna Tama- ? .
i šauskaite. Knygute . didelio formato, 72 puslapiti. su"'.
i pagražinimais. JĘrekB 35 centai. Abidvi knyguti galima' 
i gįuti ^Darbininko” knygyne;* PJraioeicta knygutę prė*
Į k8 25 centai, puslapiu ji turi 64. ^Adresuokite taip: '

uDABBBIIKK0?^KNYGYNAS, ' 
A^Htakak- Į Sį 244W. BritadwBy«' - ; 8d.. >»taą Mass«

BBAIVININKŲ-SUSI-
:" RINKIMAS. =

-».i

.T^,v *\

IS -■.
r

® u

iet: ,
(SŠt ;*
ISfĮ

O

V

9

s

. Kama ^i cSį, -. ’/ -&•
. . . ,-J,^ ---- - - . -- ----- - •

Tad prftląsk mums '50c.,' o apturėsi Jšią gražią ir naudingą 
knygą* Adresuokite: ! Y. - -■ •

' Y,tMW2W3KKW;¥&X?c’^; 

S&, Boston, ilass^ ”

hsaiSB@i^sHaĮffl®Ę
■ » ■ įį.fcįa ■’ ■ *

6

*

, II 1,1 .1 JRIII.I^., I "|. Į liT-ii-.u^wki ..j„ I , ujli-a .1 I. , ■ ■ . !-■■■■■■ —1.1."

Ješkau savo brolio Kazio Stapirštls,* 
Kelt .metai atgal gyveno 47 Hudson 
Avė. Brooklyn, N. Y- Taip-gi pusbro
lio Juozo StapjrŠtlo, gyvena taip-gi .A,-, 
merike. Gal kas'žigfte atba patys mel
džiu atsiliepti adresu: .

MR. SlMON STAPIRSTIS, 
TAlpeneTerrace, Uddingston, Scotlarid

■ 7 ' , - - -

Ag, Lietuvos arini jos ei) Inte kareivis 
Akumbakas Pranas feštau savo dėdės 
Akumbnko Juliaus iš Kauno apskričio,
yellnonos vaitaus; AntkabĮlšĮdą kai’ 
mo. Prašau kitą apie ji pranešti. Ma 
no antrašas : LITHUANIA. 9-tas p&L- 
Liet. Kdn. Vytenio pulkas, 2-ra kulko
svaidžių kp., W armija,'

’ r .-• ■ Z % ' >•
PR: W, T. REMI;? 
'j 46į Rroadiua^, ’

•į

t

. - ■ •...-.. -- ,

!
 Šauta' Boston, MaSB.

' fpriė Dorchetfer BtJ . 
’vaiamPpsj Nuo © v- r, l|i 8 v* »< 

NbdEUOMI ; ■ Ndo 10 v. r. iki 4jr,T.

■. - ' . ’*} ■
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Beūsio 16 d. vietine Pilu. RlMVinin-.- 
fctee kuopa laike savo, meneslnj susi- 
phiu| bažnytinėj salėj, T suslrin- 
ną atsilankė nedaug, nors reikėjo 
K visiems nariams. Per tą suslrin- 
įlą nauja valdybei Užėmė saVo w 
L’, Pirm, yrą gabus crnerglngas val
gas ballvlnlnkas V, G'rudzinąkas, vi- 
J^rm. St Navickas. Linkėtina daug 
■Ainiu naujai valdybai. Buvo rin- 
■*1 delegatą j N, A. Piln. Blaivlnin- 
FapsktlCio suvaŽIavĮmą, kuris bus: 
Ką 80 <1 So. Boston, Maš.s. lėtink* 
Wk>» ypntOR: A. Pagis, V. Grudzins- 
| k Navickas, X\ Grinkaltls, V. 
feeviėleng, Q. Jankicnė. ir p-lc X. 
L Talp-gl kuopa IfirelikO pageidėvl* 
mr davė ipgaliojinją bitU už delega- 
BA. Kneižiul tr gerb. kleb. kun. K 
MfteYldth
Kilau buvo renkami, darbininkui 
IkįauI delegatų. Jeigu bus gailinu 
Kfg programą su pamarglnlmais, 
■nMs fr Lt.. Toliau buva-ruporial 
Krueio teatru ♦‘Pirmi Junginiai” O 
■mAo PU. Blalv, 49 kp., bet it ra- 
■ HteUlMjOy jog nedaug tepadary- 
■Mo,., Tatfbri lirlnkta kp. kor«- 
Hmu A. DttglM* 
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AŠ L._ Grėbliauskas paieškau pusbro^ 

ilo MartynoSarapo. Kilęs iš- Vilniaus 
gub., Trakų pav., Stakliškių par., Tre- 
čiunų kaimo. .Meldžiu patiek atsišauk
ti nr kas žinote pranešti apie jį. AS 
labai svarblą žinię' gavau 15 Lietuvos. 
Mano adresas: /

L. GRfBLIAUSKAS, ... 
2Q0 • Bouer Jįt,r Britata, Conn.

Ieškau .Tuoso Mikalausko, pirmiau 
gyveno Worcester, Mass., o dabar ne
žinau kur. Prašau atsakymą duotj. 
Mano adresas: • • .. .

3IR. JOAKTMAS JBOTS,
P. ,0. Box 41, ThompsonvUle,>ęonn»
--------------- - . .
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i dr. paulj. MBUiii] 
(Jakimavidiug) 
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KNYGUTE TALPINA SAVT/E DVI 1INKSMA.S
, JUOKINGAS K0MEl5iJ|LĖ8

i. UBAGŲ AKADEMIJA
.. *4 ._ .,„ .IR..

2. UBAGŲ BALIUS BEI .ELGETŲ PUOTA ' 
' Vlentjveifcsm&s komedija*

- ParaIS SEIRIJŲ JUOZUKAS . /

x Kaina 35 centai. <
' ...•♦*• I, «• *
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i Dr-Jo* bei kuopos, kurtos norėtų auiįiiąjĮ smagų vakarą ir svę- 
r eiai prijuoidnti publiką^ tėu&isako *1 ?wijęįtf$|; nes jis pltoat ąt*
■ sako Šiam tiksliai. Pirmią dalį lošta B t ypatus. Antrą 7 yputos. 
į. Pinigas sląsMto iBkstao.
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. pasitiesk." Ateik- ir tapt skrauntauo- 

tM> dykai Ir genk mano uumnon* ir 
, patarimą. At asuturėjus j$-kusmstų 

pnutekmingo* praktiko* medicinoje' ir 
chirurgijoje, gydant Uglalklim, per, 
viSkns ir supainiotas ilgšį, IMtttte 

. , gausite pilną naudą kaip atsihuikyefte
\ A pas Utene lr.maty»te$e ypetUįtad. kfek- 
k l avieną kartą.
i \ Jei tu turi koki>u3hrani£kR,
U nervišku krauju, olos, iukjrt^f 

pūries, diržiiųft arba KupAinio- 
•k tą ligą, teiraukis manęs, dy* 
*1 kai, ir gauk mano nuomonę ir 
[ “ patarimą.

*. ■

DR. M B I
Galtaa Ir I
OHHėoVAIAKDOąr ■

Rytate Ik ft yaL * I
Iki t vaL |

» *WS&ta Bta» « IM P ■
53^Broadw^y, 8. Bctaton I
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' * IEŠKOK RAGELBOS KUR JIGALIBŪTI
!* ... - <’ RANDAMA'

Metą patyrimu gydant NMRVIŠKA8, ILGIA IKTNRS įr SUPAI- 
NIOTAS LIGAS, suteikiu man'galybe dttott jum* triotaUlku*,. Elektrų- 
MeMlkailjfcUa gydymu* kurte suteikia MurnminlmuR kur Htr būdą! ne- 

'istengta atlikti ir tuomi daug vyrą topo tegelbėti nuo kančių ir payujto- 
;g? °^Fj^NK~AtidėUojimri rf£raptetatal ir uepritalkomLtyiIysMil 

yra pavojingi. Ateik jei kori patyrusio patarnavimo Ir puikiai apBar- 
“SS DŪttRK MŪHONEY »“«•.

TŽBM0NT8T, , Prleiaii»5<j
■ * 3

BOBTOM, MASO. 
*j«rtic TMtak. .

(

............. .i.,,, (
Prašau - Aiperiko*. lietuviu tarnavu

sių ar tanmiujaačlą Suv. Valstiją ar
mijoje ar Šiaip Lietuvos mylėtojų, ir 
taip-gi lletuvaRIhj susirašinėti su ma
nimi. Lietuva kelias —Telkia jos vai* 
kam* būti tvirtoj vienybėj -** rašinė- 
kite, tautiečiai. Mano antrašas; PJas 

it, K,t Fįrftftiu pulku* Aub 
kvil'aitlShį faofia LeUenastas Verte- «a ' . ' ,„ - t

I|.»Į|.:Į||.I|..IIHIJI IM j

Ieškau brolio Gabrio sesers Mari- 
jos II Alytau* apskričio^ Daągų Val
sčiaus ir miesteliu^ Broli karą 
buvo -Bostone ir per, viitą learo Miką 
ikižiol jokios kinio#,, apie Jf neturiu. 
Sesuo buvo.pireš karą Boylriorie tr 
taip put Iklkloį nieko apie ją nežinau; 
EroAau apie juos pranHH kas žino ar* 
ba Ją pąčlą atsišaukti? TaljHrl pra»
tau gerbiaraij Amerikos tautiečių uui* 
rašinėti su manimi.' Sabalu* Jaora*. 
Ma« peri, X, K, Vytenio pirito, 2-ra 
kuttw»r«ta«ą ksoye. WrifVXVM.

•'- v < *. ,>l"-1-1'1 ■'■■"■■ ■■ |I"SI .1 ui •■nite.....IWIH»

D. Uf?IO. DfiVOA FA2?

PIR1L ~ MatiaJus VetefckM,
41 Gatės Stn So. Boston,* Maus. . ■' 

VICE4TOL — jRteMte Bltatate, * 
s 14OĄV.x0th 8t? Ra Boataa, Ma>% *■ 
PROT, RA4T. — Antanas MotisjtaMA

4.yj U rth M Raitota Malte 
FIN>RAšT. 2>wįį» KavaltaMifeM,'

200 E. CottagtTfet,, Dorėheeter. : 

NASIERW8 --AAdrtąjM Dfcllsekaa,
W \V\ m SU Botatak Mass.

MARŠALKA — Antaną* Gpuodla, 
1J0 >0\w 3tų tak M** -

IX L. K. KMMuaę 4r-U tata Ml* 
ainiu* italHnktata pltaH n*d*b 
dieni ktakvteta mtaita ta No* SM 
Wuhlngtdn BU Btata®* M«ta v. 
vakar*. Ateidami dfeinta Ir aarią m< 
rią *u tavim ataMtit prta tet^ą■ W 

prinlytl.
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