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Lietuvių atgulimo metu
Vienas dalyku įeiūpė jo mū
sų tautos vadams:f pažadyt 
tautinę lietuviui sąmonę ir 
tokiu būdu išgelbėt Lietuvą 

rUUa gąlutUo Žuvimo, UWi 
f buvo sugalvoję mm patrio* 
. tai. 1 Šis fiksw visus vieni- 
' jo ir visi kas gyvas tik jam 
tędbbo* jeį ’ skirtinį 
ijįįvį is Wenb& Sįtisės “V&/ 

. ^/’ iŠMtps <rTūvynesBurf 
.yadęvatOst, tuomet 

ir upsunilke/ J^į jos buvo 
ne griežtoj neturėjo lutsto- 
viob, smulkiaįj^^Lrbtos pro- 
gramos ir, apart atskirų 

‘konfliktų, nuolatinės opozi
cijos viena kitau nedarė* Įr 
ačiū Dievui, kad taip tuo
met buvo; Neš yei tos ma
žos pajėgos, * kurios tąsyk 
stojo darban, .vieton išvien 
eiti prjęš rus^i^aeijos—pa
vojų, būt ėmusios tarp sa
vęs ■ rjetis^ netiipetūihe mes; 
BMfiViūį jfep Jžb šiandien 
tiįSmę.. Sarbėtąt pirmiem- 

. |^;jie;'su-:
kad tUoinęfr tik visų 

lietu
vių galybe it jog tai supra
tę, jie sugebėjo tuo keliu ei-; 
tU -./y.' - ■' •'■

? ■ Taip^ikejo.tuomet, pir- 
• inus : žingsnius;' bežengiant, 
Sumą . v bepradedant. 

iek gi-iaes žynriąi-pa- 
' įbes;jau ir 4 -žmones 
kitų tat ir metodą tu- 

J?ats gyve- 
prįe: tpy juk; veikia. 

lįrfĮ?- jaunas medis jis viena 
į^nų? aukštyn, , j saulę, 

paūgėjus gi jis ke
roja, Atžalas leidžia, rvisas 
;|ttsesrlakaSv sįdeidzią- TaW 

mautos pajėgom^ 
Be W negatimn-dar tdęno

\dvasios*: Dyy^ate ėkoųb- 
. minių ir sociali

metu, "Niša daųOtų faae&s- 
■ ktypsta^taip,. kąd kas nend- 
*’ri būti Š gyvenimo/

- kas^orį užsi&ryti šiokią 
tokią poziciją visuomenėje, 
kas moti galop .naudingiau 
tarnaut sau ir kitiems, tam 
neužtenka šiandienį^vien bft- 
tt tos Ar kitps'yalstybes^pi- 
ifečiu/ tosAi’ aiįostautos sū- 
ūpmL Bpietij^iš atskirų 
t&tttoš valsiyfes narių4 
kųopa^ orgą^^^Msis f 

ir */_
* gurios at^įpyąutų &k- 

Vieno; ękonmųjniųs,. soeįą- 
Jm ir jur|dimw reikalus 
Šiandien yrą nė tik naudin
ga, įet ir ^utųiąį reikalin
ga. Toks yrą Ramento (sa* 
kįimąg ir reikalavimas.
z SMsių laite yrą diir,“We 

rdfuvbft dęl mąteįiąlių reika- 
pų, ąniątkięs:;Majų kovos 

apimtai ^kiMutes tanti- 
’ nų ir religinuį drfcalų šian- 

leU ypač įį^ellat pastaty
tą »Tokia ateizmo, nei in- 
dteiopaliziud,. nei bolše- S tanga nepajėgs jų iš 

ų tete‘į( bei širdžių 
įtaįati; * Tmprnat paskuti- 

- 4 W|a:Wogąiįss tauM 
visotlmonijobnevisi vieno- 
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dai supranta, užtat ir prie
monesprie jo siekti ne vi
siems tos pačios tinka. Iš 
čia aiškus reikalas burtis į 
vienminčių draugijas, kame 
sujungti tikslo ir idealų ry
šiais jų nariai vienodai 
spręs ir reaguos lygiai į pa- 
stovius*, kaip ir paiko at^ 
neštus, praeinančius gyve
nimo klausymus. Sąmonių 
blaivojfrnasų -apsisprendimai 
&. galop slii^na^ į 
įrangiįds — toks f daiv yra 
'nimento įsakymas.

f
. Tas dvilypiais skirtumas, 
nevienodas Hštatš iŠ vienos 
puses materialiu iš kitos ide
alių atskiro asmens ir visuo-* 
menes reikalų dalina žmo
nes i grupes, kurios išreiškę 
savo tikslą ir priemones tam 
tikroje programoje, sudaro 
partijas. Tokiu būdu parti
jos, tai ne kas-^nors išsvajoto, 
arba iš šalies užmesto, bet 
Visat nuoseklus, gyvenimo 
atneštas, šavo-daiko reiški
nys. Kas negal išvien eiti, 
nęr abejones, jog tur, skir-' 
tis. Tai abiem pusini Jsvei* 
kiau. Pačiose kultūringiau^ 
siose salyse prie tokių išva
dų prieita ir, galimą sakyti, 
juo aukščiau kultūros žvilg
sniu stovi kuri šalis, juo 
grieščiąu ten apsireiškę par
tijos. / ' -

Fartijų, ači^ Diemii', tu
rime ir mės lietuviai. Bet 
kas . pas mus jas karaktėrir 
zuoja, tai, pavadinus daly
ką savo vardu, siaurumas, 
priešo. Aiepakentimas ir sve
timos nuomonės negerbimas. 
Paprastai ne tiek pi rūpina
masi savos/ programos įgy- 

; vendrmmu, kiek • ‘ kitos .šių 
gfiovmžk. kojos jai pakiši- 
mu. Priemones kiirių paa 
mus partijų kojoje griebia- 
masi-.-yra^dažiiiausia-ižeidi- 
maiį? šmeižtai, koliojhuaisi 
pačiu' nekultūringu būdu, 

pasakyt, jog tuo- 
im ypač pasižymi Anierikos 
lietuvių : par&jos,t Pavyz
džių tam ieškoti nereikia. Y- 
rą tai liūdnas V^kinys, nes 
jis mus verčia piįsiskaityt 
prie nekultūringai išauklėtų 
vąikų, Taipį daug dar ko 
ibums trūksta. Turėkime 
vienok drąsos - konstatuoti 
silpnas mūs pusės, o kons^ 
fatavę taisykimės iš jų, nes; 
tik tokiu būdu; galima yra 
pažanga, jei mūs-’priešaB 
griebias prieš mus nešvarių 
priemonių/t mokėkime šyak 
riu, kaltųtingu ir krikščio-; 
nišku ‘būdu j tai. reaguotu 
Tai yra geriausias perspėji
mas ir net atsikeršijimas 
mūs priešams. Kelis kartus 
taip padarę būkime , tikri, 
kad ilgiau joks priešininkas 
nebėdrvs tokiu būdų mus 
mėginti ' ’ . f

Yra mūs partijose nepa
geidaujamų apsireiškimų, 
bot tai dar toli nereiškia/ 
kad pačios partijos būtų 
blogos, jei Įrankis negerai 
vartojama, • nereiškia dar 
kad jis yra ne kam tikęs ifį 
kad jį reik mest šąlin. Prie*’ 
šingai, fili: jį dažniau varto*1 
darni, tik aktyviau ‘ dąly*

v .

~ ...............'

yąųdąmi partijose* jpmi- 
iiiC', išmoksime ir iŠsiąuklę- ( 
sime^ .Partijos ^pakraipa, 
jos programa ir taktika čia 

žinoma, didelėj reikš* 
mes.v - ;

Siųsti* 4ieitivių krikšČior 
nių darbininkų, partija yra 
be abejo, Amer, Liet. Kr. 
Pąrbto&kų ■Hųjnngą,. Tik 
ji. galt yilnai pįateįikniti^r 
tįk -jLLątątoyaii ja - iŠtifcųjų- 
mfisįį idėjinius ir medžiagi- 
niūs rėikaitis.. čia įbes višj 
juiigian^es ’ ifžšičnnmo, ’ pa-; 
žiūrų, tautinių ir religinių 
idealų ryšiais. Būdami dar
bo vaikais, mes esame-Liči 
tavos sūnumis įr. Kristaus 
mokiniais, ’d tuos tri^ obal- 
sius. kaip tik turi Am. L. K. 
D-kų Sąjunga užsirašiusi 
ant savo v^liavok.

Taigi, lietuviai, kiikšcio- 
nyp darbininkaų skiL^mės- 
ir vioninkimės t Skirkimės, 
nes visiems prigulei, tai 
reiškia .niekam neprigulėt, 
visu-kųo norėt būt/, tai reiš- 
kią nieku nebūt. Neturėt jo
kios. pakraipos vadinasi pa
skelbt aaya dvasĮos^iieturtą 
it /būdo baiikrutą. Laikai 
komprimisų, ^svyravimų ir 
kritikos baimių praūjov 
Šiandien 'smerktinas yraxy- 
pač tik tas kurs iš dešinės i 
Mirę ir iš kairės į dešinę lin
guodamas, bijo aiškiai pasi
sakyt kas yrą Aršios poli
tines ir socialės, ekonominės 
ii* kultūrinės koveis metu ne
žinot ko nori ir su kuo eini 
.yra tai nuodėmė prieš JMe*; 
vą," prieš tautą ir prieŠ'sa- 
vo sąžinę. Užtai skirkimės,.

išsiskyrę yienink'imės! Ei
kime į pąftjjąŲkiir J'ait tiek 
niūsų vienpiiiičių - (Mugu 
nuėjo, eikime į A L. K. Dąr- 
bininkų Sąjungą! Toks yra' 
W omenf oįsakomas '* ♦ i kiek-; 
^iėnam* kurs trokšta pė*

ir! nori laįwngos

'v-r'' ' " ■[ ■' ■ ,

i .

' ■ /

4

V 
(

r Cleveland, Oliio, — Moteris 
Maude Milier nušovė savo vy
rą. \ Tas’* atsitikb .anksti rjdė, 
vyrui sugryzus namo. Polici- 

? ja pasakė, kad m^aiusi> kad va
gis įsibilovęs. " • .*

Advokatas—Notaras

F. J. KALINAUSKAS
41*4 U«°Ai>w-.vr, Bustos 27, Mass. 
(Vlrsal jjtet. Brek. E-vės ofis«į .

Išdarome Sekančius Bągtus t 
navieruas2ius<-ŪftiiU<iBiixia'> 
Afldavltu?, Pavedimus.

‘; įgalinimus. ' u
Patarnaujame

i, prie Išgavimo 'VasjRortų.
/ Prie Partraukinio Gitnlniit iš 

Lietuvos. '
- Prie Darymo Visokių Aktu, 

.'įgalioj}imą, Pavedimų.
fPatariaihe Apie

Paliktų. Lietuvoje Tūrių, 
PaMUdUvojimą. Turto Lietuvoj 
Gomurius Budus Važiavimo į 

Lietuvą.
Taip-pat VisokiuoseReikaluose 

Patartina Kreiptis Prie alus.
Vatūruav imas yra * pigiausius, 

atsuka oriausias ir teisi ngtausjtis 
■ką galima gauti. ■ ..

Esate kvtėrinmi kreiptis prie 
musų su jfavo rellcalis; pilnai ūp- - 
rąžant savo reikalą, kad butų gtu 
Įima Jį pilant A svarstyti irnu- į 
statyti, lipkestf ilfc putnriiaVlmip «s 

Esama ptlnal.4prityvv Lietuvių 
Amerikoje rblltnlim lr tikimo kad 

Ijl ttUkti.. , 
MmAmvbI

. > - Įmekintas,bažnjčiose i«eW
vijos ir "Svč^ Sakramentas 

■{profanuota,? kojomis min* 
eourrter de Geiieve” pa- Idžiota., suteršta ir galop su

duoda ttwi< konferencijos Lšlavynan išmesta; šventu- 
laikyta WfW vieno frau- ^jų pavertei akvs išbadyta 
<ūzų^apitojm RarfcbiW*fiškapoU * ' . -
venu^io dūatetaras poliui f KnHoniep huvū nusprem 
Lenino karalystėje, dm ąu* ’dę areštuoti Tikhoiią, Mpr* 
teike ypač Indomių smįh-Įkdvb> 
inenų Apie ..^ovietų politikų lųreba n^*in ninh/teib ' 
link-
»To paduota pafvirti “ 
ha laikraščit pranešimus a* 
pie Sovietų' iitefdta bai
senybes. ' Kapit Paris' nu* 
švietė kiek '^mulkinu prfe- 
mones ir-hn^timą, su kurto 

=griebias Lentos, Trockis ir 
jų sėbrai iŠwĮdnf i NRUv dų 
svarbiu vusilgyveninio ’falį- 
toriu : patri^temą ir religį- 
M- . ' ■'X ■. ’. ; ’

. Metai 191^19 bus bolševir 
kų istorijojęįBene pats kru
viniausi.; Ppskėlbę. atvirą 
kbvą vfsotak. konfesijoms: 
krikščionių fiiusiilmanųy irj 
net budistų. Mšęvikm ėmės 
prof anuoti bažnyčias ir - vte* 
miolynus ir mdyti’ dvasiški- 

tas,jog tik žydų smagosns 
liko, nepaliestos.

Viešpataujant Taudontetn- 
siems rusų bažnyčios mąrty- 
rologija pasidarė gerokai il
ga ir jau .konstdtuota, jog 
daugiau 2A- nrcivjrskupų ir 
vyskupų tapo bolševikų 1311- 
žudyta. 'Tarp kitų, * Voro
nežo ureivyste- Tikhon’s 
buvo gyvu įmestas verdan
čio vandens katilan; Per-. • - w
mos. arcivyskupas Androni- 
įęas gyvas palaidotas 1018 
bl Motorikos dirbtuvėje,' 17- 
rale; aręyfkpi. Basftius rau
donųjų sukapotas Fermoje, 
Jonas numesto • Kazaneje 
rugpjūčio mėm 1918 im dsj'l 
viršaus katedros "bokšto ; .ar- 
civj^ku^is Pimemis/ įkurs 
nežiūrint savo didelio senu-? 
to buvo; žiauriai raudono* -H, - i
sioK* armijos kankinamas^ 
galop nuvilktas miškan' 8e* 
nizietšinsko apylinkėse,? ka
ine j įs ;fapo Žvėriškai nužu
dytas; _vjrskp.;Tildionaspd' 
ilgio kahkįmmų pakartas 
virš - altoriaus .̂ ^akmonto ’ 

įbažiiyčioje dBono 
vyskp. Ilermogenas. šu ak
meniu po kaklu įmestas To- fc 4 *.
bolio upėn; ate. Platonas masBnaikyti religinę dvasią 
nužudytas 1919 im nupjovus 
pirm žudant jam nosį. ’ .

Skaitlius- bįlševikų nužu
dytų kunigų, vteniioUųj -i** 
manų (mahometų kun.) yrą 
taip didėlis įkad jo nieks dr 
nežino. L • •■

Aukščiausi pasibiaėrčjL 
mą iššaukiančių Šventva
gysčių papildę yfh bolševi
kui bažnyčiose, vienuoly- 
nudse, .musulmanų ir budis
tų šventyklose, kurių; dau
guma paversta kibemata 
grafų ‘ salėms* kafe-koneer- 
tais ir pauastems. pasiĮinks- 
minimo vietoms (tarp' kitų 
seminarijos bažnyčią Foto 
vojo ir garsus’ Sdovetsko 
vienuolynas; Baltųjų jurhr

t
• • ■ . 
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* vmė jis pasmerkia .šdviėtų j^o- 
jini^iai dąrbus; ir" pratęsus* 
■ja prieš Žiauiųūmis ^ądary* 
tus ortedoksiT tenyČiai ir jo 
dvnsiškijaL , įfandata ku
ltame buyo taip kitko įsidė
mėtina frazė? •‘Nuodėmė 
apsiautė rusų dvasią pami- 
;šimo sioniste, ’ ’aįrado gar
sų atbalsį4 visoj1 Rosi joje, 
nežiūrint Sovietų pastangų 
sustabdyti jos išsiplatinimą. 
(įlįsiant Maskvos liaudžiai, 
kim nuo Šio laiko pradėjo, 
rodyti"' didelio.' pasiryžimo 
ginti savo patriarchą, rau-. 
domijtf komisarai buvo pri- 
vėyšfi'^atšišakyt apto savo 
;p|ynų ir palikt patv.,Tikhp- 
ną ramybėje.. J -

■«L’ AbėlnaL&4Wms perse-1 
klojimai iššaukė Jakai intęn- 
sivų religinį judėjimą, kurs 
gali* turėti į- Bosijęs. įvykius 
žymios įtakos. Maskvos baž
nyčios dabar nuolat pripil- 
dytos tikinčių jų, kurie eina 
‘čion ieškoti suramiūimo įr 
paguodos sunkiose; valando
je, kuriąs jiems tenka per- 
gyvent.<- -
t - Katalikų dvasiški ja gyve
nusi Redoje; 'neišvengė ir
gi persekiojhmj; Tiraspolo 
ir Šaratoi^vvysk; '.Kėssteris 
būyo pasmerktas mįrtm, bet 
pavyko pabėgti, ilgą laiką, 
gyveno’ pasislėpęs Oįesos 
apslm,; paskiįi?ląimingat iš- 
bę^^unuinijon^ ; Aw? 
|ą^ūibč^ibą Jhštngųi tapo nū- 
^udyfcąibąi pakavlLkatąB-t 
kų.’į^y^seipiotteįĄwi-. 
joj«.‘LikusBms 
pavyko didėliame/kaitliują 
ųsIjegti-Resarabijom Mogi- 
ievo arevskp. Romas buvo 
:SiiareŠtttbtas, epaškui vėl pa- 
leistasi Vyskupas Lozins- 
kis ir Guvusis Vilniaus 
diocezips valdytojas MLėhel- 
kevyčius dat ir^dabar tebe
sėdi bolševikų kalėjimuose.

^is įiirriimas ir pasiryžt- 
*5įt ,» 1 t-. * _

savo krašte yra pamatu bol-; 
iševištiiįęs; programos, nes 
vcdigįjąyTa yjenjt^čle stena, 
kuri galėtu sdlaitei galūti- 
ną barbayijos ir. anarchijos 
išsiplėtė jimą. Tat Leninas 
^Troeiįu supranti ir dėlto 
4u tekia energija imasi Šio 
darbo. • x‘

Šiandieną' tte raudonosios 
armijom vadai;; švenčiausių 
ir brangiausių’ žmogaus gy-> 
veitbno.taktorių religijos, 
ir tėy^ųėą.-*“ budeliai, tie 
barbaiįjos. įr, anarchijos a- 
pąštąlan jie stovi prie Lie
tuvos sienų jie koncentzrao- 
ju jos parube&yj sustiprin
tas. savų pajėgas ir yra pasi
ryžę; atkąkliam negu kada

pakraštyj, paverstas į rau-nors, įužgrobti mūsų šalį ir 
’■ ‘ ' ■ užginu* tam. kad pato

, kad

I.. - Organai!.

B. K. dvanto juaMkpo
Darbhnųįni Są-goM

•DARBININKAS”
&IIA 

cTAj&iNiuig, mbitbroais m 
SVBATOM1K

UirubeiyJ mataro* ... . .........limo 
Boalooe ir apylinkėj motam*..j&fift 
IdtatOMIB' 4 t ,..l .....k.

‘‘Darbininkas’* 
‘142-241 Brotahm, Itaittm 2T.
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DAUBAI FA6^W.
i* - v « . ,

• ? formaliais, fekaliniais 

sitaikydavo nedarbas.• K .» . f

’ i r ' —

darbai, Apskritai imant da
bar vargu, gėrėja darbai. 
Teisybe yra Žinių, kad kai* 
•kurios firmos pradeda dar
bus. Bet yrą žinių, ką^kai- 
ktir dar paiėidinejami dar- 
Hnhikan-?- Yra žrnių, kad 
Xew Bedfbrd^ Mass. Tabor _ , ~
Mili priėmė T0O. darbininkų^ ^8? darbininkui Alfomis 
PittstieldeifMass. ,'Russell ^rt"'"4rt1,14 ttl,,6R 
AVooten Mill priėmė 1.600 
darbininkų. Kai didžiosios 
kompanijos pradės darbus, 
tai mažesneses turės dau
giau drąsos paleisti darbus.

KIEK BEDARBIŲ.
Paryžius, — Francuos teti

kėję bedaibiiį yra 82,000. Tarp 
jų moterų 7,000; .
< ‘ ' ’ . • • . I .

žiemą visuomet pa* [ yddžia atsišauk i W j 
- ’~>X.'.1/_.. x Pa-* šaulio- darbininkui hoikotoH | 
vasartep vis-gi pasigerinaįiRpemjos prekes ■ - ■ - -
‘ rr it ♦ . 4 </ * . * x . >. .1 »•- a i. * •* «

i, V. Tas dar* ^| 
ma dėlto, kad Ispanijos vi&įl 
ūžia persekiojanti darbteink#;^

.KH& Aramui.i 

t - ^4*' *31

: ĮJtteburgj, W<,r* 
-nijb% vaWjdj;pemii^ 
streikų buvo 555/ Ąpi

prarado $14,514,195, ;
~ f.-r~~i~ * 'i

New Britain, Ct; *r- Hard-y 
ware City Loan- Corp. turh$r 
W narius penkiais dotebįį; 
mėnesyje pamažino renčias. ? •

Wa?luBgton,«— Per įęreRniį j 
1-920 m, pasportii išduota imį 
354, g£ 1919 m, KM o M*- 
m. — 56,8?8. / ' .

VVashingtbn; — Amctite 
Raudoiitei Kryžius- skelbiflįį 
kad Dahzigc yrą 2&000 pabįT 
gelių lenkiu norte^l 
Amerikon. % ‘ -

Wa&hington, -^ ! A 
nasi^ . Kįy^nk . .$kelbifį /teS 
^lenhoj, Ąu0i‘jįds.^fmŠ į * 
eitais metais “gimimų buvo 
681. .mirimų buvo gtijįū;

* Hartferd, Čt, Niet^s Cejįi 
ral Labor Unten -priėmė reziį> •• 
Iteciją, pripažinti Rusijos, vaį

i* ■* 5 ., '
r• t

sukūrus joje ■ Lenino kara
lystę, praveduš joje kruvi
ną bolševizmo programą, 
'kurtos baisybių; tik mažą da
lį girdėjome iš- kapt Baris

■? - į
Tąį-gi, Itetįviąi' ameri

kiečiai, kam brangus sava-, 
si s kraštas ir jo religija, kas 
myli kultūrą ir sveiką denio-' 
kratizmą — neškite kuo- 
greičiausia pagalbą Lietu
vai, -neškite, jai te-ką gali;, 
turtą, pajėgas; mokslą- ♦laiL- 
nekartą ji,, nelainiinga, šau
kės prie jūsų ir jūs, ištrkp '- 

jml ir mylinti-jos šūnūsį'Jš- • 
Įgirdbfe jąA ’Nejąugi tat ga- 
lįmas daiktas; kad ^andien? 
didžfaušio pavojaus ir išmė
ginimo-valandoje, ją apvil

' L ' X
.f -ii*į.

• > .Lirlhėgrai ir'^; balti.
...a.A-HnV* ".U ■lCįį-4Jl.,Ji.lg»
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. Eiscizvijui-
Negrų Tteegen.mstitiiW 

įrnoL Wbrk kMofet 
žiiūasmpte:lyhČąvimMv 
Teitais .1920 nu ’išvišo Jynčįv 
vimų btivo dl; / GI 
įviiČavimų-buvo'SS.Lyiteįę£ 
viniai matetete’ 
tais mefaiXMiiiį&tteta JSČL 
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GELBĖKITE LIETUVOS SUŽEISTI 

KAREIVIUS!.
" ' ■' ,*•;.•■ v/. •. . -. ’ t. >a t ,

Štai ką sako Kum «K.-Xr Kudirka, ktixis;Šioųite .. 
dteųpmįs sugrįžo ii Lietuvos. ■. a ? r

■ - V - ii * * **'■■»’ »

. Generolo Žukausko žodžiai Mau ni Juo

“AMERIKIEČIAI, PRISIUMrr KOBS 0 AU~ k 

T^MOBILIŪS, KAD FRONTE

KAtevins GAiate greičiau pavirti ; 
LIGONINES, KOL PERDAUG

JŲ. KSAUTO, TO TIK JŲ8 AIBDIMGAI MEL
DŽIU.” . - >■ . ’:. ..;

* v.

Antekteviąi :pur. Liet RreM ĮWę jph du ntte 
mobiliu Lietuvos valdžiai yra įteikę .

- galime visus ^ešią-paadkndti. Lietuvių ;
bos Bendrovė šiam dalykui roiika aute ir jt’/ 
tuoj aus Kaiman gali automobilius pristatytu ’. 

gy Lai nenueina tas 'prašymas* vėjais. ,A>wQdp* -
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TR LENKAI.

* ’

įįetina, sgjiirf.

I4D& St kp. pradeda šėriau gyvuo 
tt* itt^įf mtsraJnt aurongri praialbas. 
JSando gauti kBtftatoi Ronmto* Tai 
batu Ugte«teje svarbių ir gorų daiktų.,

Bolfci^ikfUai iF-jrf bando šį-tn veik
ti. Bata auMoeti prakalbto nauda p 
d.. bet neįvyko. Burtose sausio 13 d. 
IHažieriaVo DtaevlČluM, kriiiučhm Jš

t f

i

lt S >’ th Ert-omki utarnlnkato 
Ir ..uhibiiiih. Leidžia AM, 

RvMa Katausiu Sv. JroiApo 
norų S.puNdi. ■

*y^ĮHWįfe

ARBININKAS 
..(Tbb Wobkeb)

i JAihuanian' TmAVnciiLY Papei. 
Itetod etery Tueaday, Thursday, 

gaturday by Si. .Toami's Iath- 
R,-O. A«fsoeiATiox of Lawil

* yuiWCmivnoeT JĮater:
e ♦ » »

« « • k.

««>*•( 0 *

nųd suburbk ..% 
ritu countrles yearly

tecond*cta8» matter Sepb 
■^6 «t the poet office-at Boaton, 
IK, tmder thė Act <rf March 3,187D’f 

for malllng at torto** rĄt® 
_____  provlded for jn Sectlon 
, Act of bet 8, lMT.-muthorlzed

• NELAUKITE ILGAI.
" "*■ T?į

Vž pmw, trijų nenešiu 
ąūš p&vąsąi?is įr Lieiit- 

tos žmones išeis clii-bti į laų- 
Kiekvienas ūkininkas 
pines krapštys pakau- 

ij* Malis vsąvęgj ta gauti 
lįtuigų ūkiū' Įrankiams . įsi- 

feyti, įvairioms sėkloms ir

*■Liėtnva yra žeimlitbysies 
JiSi ’JoS gyrontęjų gerbū* 

vin pagrindas gerai pastąty- 
Ūkis. Todėl nėra ko ste- 

kad Lietuvos ūkinin
kai į savo darūus ūkęke krei- 

kuo^augiausia donies, 
pįa visas kūno ir proto 
5gas,t kad savo žemeles 

IpaŽesnį ar , didesnį kąsnelį 
gerai išpurenus, apdirbus ir 

ityj e susildukus gausių 
vaisių.
5 Kąrąs Lietuvos ūkius žy- 

ąi paardė, 'bet- žmones 
no žemės neatgrąsino. Dir- 

įie uoliai lengvesniais lai- 
’ / dirbo da uoliau karo 

u. d-aliina tiesiai pasd- 
, kad Lietuvos ūkiniii- 

ai savo kantrumu, patva
ri? žemeles meile ap

saugojo Lietuvą nuo didelių 
įmtoiiip Lenkija ir Rusi- 
'*hadatįja, gi Lietuva duo- 

ir sau ir kaimynams už- 
ųka. Kas Lietuvos duo- 
į gamina t Ūkininkai, 

pakaus, darbo žmoneliai, 
uriemsūšiandieii, trūkstant 
ikamų mašinų, trąšų ir ki- 

ų prie ūkio dalykų, sun-, 
žemele dirbti, o da sun- 

Įąu iš jos tikėties gausos.
^AmerikiėSiai lietuviai sa- 
p.išteMį būtinai' turėtų 'į 
j^tuvds. ūkių pagerinimus 
ggti. Kiekvienas turįs gL 
i&ių. Lietuvoje,, Mai tuojaii 
Aįątoia -JUms puugų ir pri- 

saviėsiems įsitaisyti 
tik yriV reikalinga ūkių 
mime. Taip - suvartoti 

lerikos lietuvių pinigai 
s, bet didelius pelnus 

į§ Lietuvai įr jos žmonėms, 
taip-gi ir amerikdecianls. į. 
etųva gfįže pasidžiaugs iš 

į|vo ūkiu. Pavasaris arti, 
belaukite ilgai; Siųskite į 

etuvą pinigų ūkiams tai- 
ir dirbti’ dabar. Tegul 

tavos žmonės išanksto 
tinkamų mašinų, sėklų 

ętrąšų savo ūkiams pasiga- 
’ ' >. ■ .

/-Spėjama, kad pavasary 
t auksinų kursas pakils, tat 

iausia dabar saviškius 
įetuvoje reikalingu ūkių 
"iniūė kapitalu aprūpinti, 

gerai jietuvių 
it duoda—

Lietuvių laisvamaniai nuo* 
lutai šaukia^ kad Šventasis 
|Jevas remiąs Lenkiją, pri
tariąs smaugti Lietuvą ir tt. 
Jei išfikro.taip, būtų, tai ži- 
noma lenkai augštintų ir 
gerbti} Šventąjį Tęvą už pri
tarimą .prijungti Lietuvą ir 
kito krašto Pr^e Lenkijon 
Kaip-gi ištikro lenkai atsi
neša į Apaštališkąjį Sostą?

Štai Bostone leidžiamas 
“Kuryer Codžienny” sau
sio 18 d. laidoje redakcijos 
pastaboje užsimena apie pa- 
pos'paskelbimą, draudžian
tį katalikus prigulėti prie 
Y; M. (L A. (Yotmg Men 
Christian Assoeiation, Jau
nų Vyrų KrikŠčiopižka Są* 
junga); Minėtas lenkų lai
kraštis, kurs yra neva ka
talikiškas apie tą pupos pa
skelbimą šitaip atsiliepia*.

*fcTečiaus svietas rediiasi 
darbais, ne tuščiais žodžiai^ 
barškančiais, kaip tuščias 
būgnas. Išskiriant > Raudo
nąjį Kryžių, tol jokia orga- 
■nfeąotja. taipygra^ai ir šau? 
niai-per pa8tarąjį karą-ne- 
pąątdąrbavo, kaip Y. M. C. 

; Ą Apie- ką su dekmgumu nu- 
ni kiekvienas kareivis 
rikonas toJenkas/**- — <

Nešnekant, kadČiasu ci- 
ėUiHšku grubijoniškumu at
siliepiama apie pupos dek
retą., bet lenku laikraščio 
duodamas kreditas Y. M* C. 

■ A,, yra taip toli nuo teisybės^ 
kaip (langus nuodėmės. Rak- 
tos .vra, kad kiekvienas ka
reivis keike. Y. M. <X A., o di
džiausia kreditą atiduoda 
Kolumbo Vyčiams ir Išga
nymo Armijai. Juk ne be 
reikalo susidarė iš Y, M., C. 
ii. sakinys Yout Monėy 
Cheaplt Aęcepted.

DEL SIENOS TARP 
LIETUVOS IR LAT

VIŲ.

dėmėkite g___
trtrlę • Kas greit

Fijgūbąi duoda.
Ta patarle čia- .geriausia 
■tinka- Lietuvoje pavasa

ry laukų darbai nelaukia ir 
o-Lietuvos ūkininkas ge- 

au prisirengęs prie lauko 
irbų/išanksto, juo gausės- 

r vaisiu iš savo darbo ga- 
Štiš/

‘Amerikos lietuviai, jums 
a gera proga pasitarnauti 
saviesiems ir visai tautot 

elaįkykite pinigų Ame- 
rje, bet tuojau t Lietuvą

& .M.,

Kalendorius reikaliiigaB kioivienam, į^esja 
nie yra reikalingiausios žiniog, adresai žymiau
sių įtaigų, svaras straipsniai, eilfis; svetimų 
mūsų kalboje vartojamų žodžių žddjmflis, L. 
D, S. kuopų ir apskriČin apžvalga ir paveiks
lai, kalendarium ir tt

JMdelis — 128 puslapių,
• •■■     .--■ t..... ...» .. . „.„.. ; .' ./i—

KAIlfA. 85 CENTAI.
... .„.,1,. i ii.... i.-.„,, i,.,..,, ...Iiį,, ,

<

ATHISAVKIMAS.

Miroslavo Parapijos Lietu- 
viams, G5’vep#ritienw 

Amerikoje..

f nemotus piu*inUtoz Bmwkne«a>. ra, 
gyveMMto MteMitevtePte 
^inomųArelplMl į tins l|tatatvto 
ėlus jtyvenan^lta Amerito> *'ar’ 
blu reltolu: -<
. B. A. Matukonte K KtNpetate. Fa* 
gavo lalšto ta kun- L Atokšlaus iš 
Miroslavo, štai, kaip ton. 3, Lefc 
Siti* rašo ;

- /‘DIdžKuairts'yyrgfts tat tas, to<V 
mums tom mettf wmaiW> grąžteJ# 
bažnyčią. Keturis ra«tu« tootę,' 
mės iš griūvėsią savo bažnytėlę kelti— 
taisyti, . Visa darbo našta krita unt 
mana peėlŲ, Ktek .frargom, sunku 
Žmogui pasakyti; bet jau štmidte 
džiap^iamen. tol sžuju įtogu galime 
meistfa.*-...Tau dirbta* Pl’Ie .atetata. 
bažnyta ta metu. Daug pa
darėme, net bokštus vėl dtt išvedėme, 
bet prie, vinto baigftto bęankftta !*»•* 
rupija neįstengė tiek nudėti pinigij, 
klek darbę vesti reikėjo. Pasidariau 
prie vlšq vargu dar 30,000 rubliu stot 
los, kad nepertraukus darbus, Tiesa, 
fiymet-dtoi? tot dgbgr'
tokiam siispiiudime, .kad nežinau - tol 

jo jau to Otetato ta mtogo>'dw 
gfau jau tootnąi,, dvarytoter-totoM 
taw -r Jtotata*’ta 
atmokėsią* dtato,'tolta tolito,: • 
Žydams tai kaltas cwuiiž medegij, nors 
žmogeli Į žemes lysj^z.0 Čia vėl kĮreto 
eina stt lenkais, vyyuu mobilizuojd, tie
siog vargas, Štdjš Vitegto, . nežinau- 
kuomi apmokėsiu bažnyčios statymui 
padarytas skolas Ir kuomi vesiu toliau 
darbį. O darbo daug; dar f ronlns ne- 

.'išbaigtas, altoriai apgriuvę,. djirii 
'latngiį velk nėr, v^rpll nėr, vargauti 
toriu ‘ '

'Benediktai, tavo tetos liatariamas, 
kreipiuosi.i Tave, tte negalėtum musty 
vardu, teina 'tarp artimu tt* pažįsta-' ®W»S4 Bąrysfe surengė bmrfc 
mij del Miroslavo^ bažnyčios išbfiigimo .dėt Lietuvos sužeistu kareiviu. Buza* 
i'sttttyt, ■ parinkti aukų. Vis-gi butu gra
ži mums doyntoiė iš Ame^teęiu stot, 
paramos toki ^imtelį kitu dolerių, X- 
.ra tenai gerų-katalikų, manau atjau
čia mugu Lietuvoj vargų- te skurdų.; 
Buki brolau geras, pasitarki ,su sa
viškiais, .man ręgis kiek yra apylin* 
kej, kad ‘sumestu nors po_ dolerį, o 
mums tai butų didelė parama, nes-do
leris pak mus yra- apie dfr rtib* - ū •*•*
Kdd imtume skolų neužšlteauto tei- 

gal būtume bridg — o jau dabar ėdu 
su savo fabrike to išėjimo- Kurie iia- 

1 autotų. paskėib/jtuno -savo;laikraMuo-;
l 

laimi butų dėkingi, nes ir privargto! 
Igi.gyvo kaulo. T

Taigi Benediktai, priimk į Slrdi ir 
pasidarbuoki ! Mes melsimės visiems 
Jums palaimos, o AukšČiausis tegu 
Jums sumažins vargus.

Aukašgeriau į mus siųsti doleriais,, 
nes Čia vietoj daugiau moka: JeigU 
rastųs aukų.' prašau siųsti šiųomt aęl- 
resm - 1 ' / ■
P {Tali Kini. Ar lijeleSiviA - 

.ififašlavaą' j. » • 
• Pašte Alytei v

įdėkit mums atsistatyti' BAžKY- 
T£LĘ!‘ padėkit Apsimokėti xiŠ 
rb/. škote nors daih \

Visa labo■ — Su .pagarba, . r 
,. (pasirašą)- <?-

. Mta Bornesteąd’p -gyvenantieji Mlū 
roslaviškiai susirinkome Sausio’ 2 d. 
pobažnytįnėl^ svetriitoie’ ir apsvar^ 
MiŠ:-. paduotų fcuuŪ J. ’LelėŠiiiuį, 4tei- 
šaukim.i, išrinkome žeminus -pasita- 
šiušį Kojota*, kąd ~tatatata- 
rinktl aukas,Mitolų^Vaikš- 
notų te Juozų Kušplioni i>erėiti per na
mus AlteosIft^i.Skių tot ir kitų 
geros7 valios lietuvių parinkti aukų; 
paskyrėm: Pranų ŪJnkelį ir Leoną 
Brindzą. kreipiieši į draugijas; te pra* 
džiūt sudėjome $!BkOQ^- 4nbgttfo nu- 
tarėm atsišauki;!'j Mirosla.vieėlus, gy- 
venanėius ir- kibfeė Amerikos kolioni- 
jose, kad duoti prėgą. te Jieiii^ prlSi* - 
dėti prie žio,Agento dtteto. - •

BfffliffųG Broliai ^įręĖtei^iėįiąTf Mu
sų broliai Lietuvoje sa jųa i^c-'
tai vargsta po karę iĮiitįikiniute našta/ 
ir tai dar neįstengė sudėti savo bot*: 
nyCte ‘reikfclitoS; $9*9 rubllusyta 
go. .Nejaugi jtos pas^aiĮ^Tta, 
dolerių* kad surinkti nors septynis 
šimtus dolerių apmokėjimui skolų, ku-: 
rte spaudžia teduls įteiktoje .musų - 
tėvus, brolius, gimines, kaimynus? 

;Ke*. Mes neleisime, kadi tų Bažnyčia, 
kurioje mes buvome krikštyti, kurio
je pjtmū kart priėmėme muftų lšgany- .. 
tojų į sato’Slrdto kiųdoje nekartą ieš
ko joniė pta«te -te4 sutapta*. 
ltU|la musriša.daug, dapg brgngįųrat- 

iiaštu liftd&i nth* visi 3<<ta
lattoCte/ri tatositmo; scptyatš :
dotcfiib ml/MĮiaju8, a klek džiaugsmo, 
kiek palaimas, klek suraminimo mes/ 
tuo dųrbu nuteiksime saviškiams ! .

Taigi MirofMįfctUdk tob
skaitę gj mmm ųtet&iukimų, kur Jūsų 
yra didesnis •skaitliu^, tverkite toml- 

. tetib rinkite autos te rilųsklte tobą~ 
tieelal Lietuvon virk nurodytu adresu, * 

arba, jeigu uorfitumate? kad vbų A- 
.merltoa Mirpątavi>člų auto* 

Mlrorim vljnu iyflu, riųrtit* # 
- tnlfcua'n'urodytu m|ta Itntattate

p«alrupln» aukotoju vardma paatfeHbtl 
UlkraMta* Kur gyvena maieoui 
btirtoei Miroetevtertij, ton parinkę to' 
kq, nflUUtykite P** *ave’ bet aliokite 
tuojau* ormrI Komitetui žemiau* nu-' StoCbMtetio. Ttil b*mokiUi lahvamu* 
rodytu adrap: - , '

K**, £• J. <toMn<mw,
JourtA

Prt,
Urba lidtalnto vardu:

Kr. Alektanfaite 
. g Faurth Are. and

MomMcad, Pa.
Kviečia Mted«to.vlėčltis' prie mtto

Hom<wtead’o .Etatas-
Ptetotakto — /mtto u«drta«< 
Vtee-pirm. *— Pranta Koato/tot 
Ražt — BchedU'tdi A* .Vdtetonto 
Ud, AteA»««dra

NEW/HAVMCONtN.

Teatras. ‘

r • r - - l,*‘

/ L. D. S. nariams dykai. “Darbitilnko” skai
tytojams 15 centų. Agentams imant “po daug 
ant sykio nuleidome/ Dafar geri&feiasi laikas 
paradyinėti, Užsisuk dabar !

■ , i ■. ■ O« JO <; '■■"•■ >■ - ■

'■■■' . ^DA^RinfĮNKO" *'

• . BOSTOy r; „ JLIĖS.

*

.’F

^7tom tf krąi Įtouv.i^toi
Mi m^rtj IS m- ptūi#tame 84ir0 kai-; 
<ų sulygta ša ktakYwnltoUiu* 
tomU kurio* $rogreM$a vmffeMIoj 
IrkutaiŲoj.

Ola tapo Inkurta l<ųip tik mums tol-, 
kalhiglapsi mokykla, kur mes tų visų 
-0tar mnokti veik ii ž^yto. 
to 1r novUa kurt yra, tikrai to* 
taukšto rėtlktdiaJpkurė ūlft mokykla, 

į bet. Ir Taduicitvo. virtoj jaliiOU-švėtol*' 
r'to'Ct dėl tol kurioitdfi mokidV 
tfe ,aavo 'kolito# to arltniėtlkM -'^ią 
tiup dar yrj įkyrius M .valkų 
10 įnętų) mokinimo HotnviSkat slcal- 
jytrir rašyti? ■ * j \ž;‘ ; \\ '•
' Mokytojais yr#, gramatikų, I>, pęU 
tuvas^arltmetjkos .k Jfondrikas ir del 
valkti A.-Nallyaika.
, VąkauU yra dn mmklrti kas savai*; 
tė, toamtnkats U* pėtnyčlomis. Taip* 
gi yra vtei jižkvlasti mokyklon’Janky* 
tis ir mokytis: be jokio suvaržymo.

Netiktais turėtų vieton lietpvtof 
nauodtls žiu proga, bet podraug ,ptop* ? 
topti Ifv. Petro ir‘JP0vliG drtolhfal už 
tOk| prakilnų derbi} ir aukip svetainės.

Na ! Tai visi prie darbo mokįuUs^ 
‘ l:ad ątsiejnm poseidnujamu vidsiŲ. J

Vlado '4^Wn*dtUfs, 
r ■ • . * *

—i—yj—■"■ ■■■■imr , fr f

... AMSTERDAM; X. Y.

. .Maloniai kvieCiante Tautos Fondo 
visus nartus Unt atęinim&io susirinki* 
m6Ur malonėkite atsivesti su savim 
nauj# , Prart^tol® d4#gtaus
veikti. 4 Nors jau penktas menuo kaip 
Amsterdamu bedarbė, bet vls-gi kvie- 
tonne .visus ifalyvautu ant auauiuto** 
mų. Jr toos, kurie negali ptotakett 
Tautos' PondG skyriau# ’sbslrlnklmat * 
tona kds pirnpy. mėjiėslo UedfildleUį.

'* . ■ F. ff. narus.

Jžtata^IMtaMaN

AMSTKBD4X KX
; . ■ t...,. ■

. Kmo s U mtąton Komlteaas tu* 
vėjo «utotoldW Plūdai Ir yledt kl- 
UeWir Šrtdiė L. U. S. kuo*
to Suk#, būk ji nepirko* bono. Bet 
tai ne tleza. Nor« L. D. S. kuopa vl- 
oat nauja, e bet bonqt pirko. Lal»v|ima* 

’ ntal visuomet prla TkataUkij Ir jtj brąa- 
; ntaljil kaljtotoįs, įto tata* ’ 

rtaml tuomi tote Wa»iitintl. Bet vi* 
>1 tinome, kad katalikai duoeneHni už 
kdsvHUiariluu, Kam Bažnyčios neret* 
kia, tam te tauto mtoų iftta

r-,1b, r A-r* !,(.,■■< > T ,

TAtoQWMŠ
J. X’,.Moa!s prisiuntė laisto IS Vai*, 

RLninkų, 'Trakų pavieto, Vilniaus, gub, 
RaSytftu B. toank, vietos Žytl^HuP Lalg*. 
■kas špunto sekančiai * • , . .

"Gruodžio 8,1020.
; ,Btto^ dėto dSįbfift UtKŪr to toto 

? pilototaU totali,; U^mfeyai^lnto, 
tos, toSfežipouost

||į(>'luto vįltį Jr 
4dįindm& wi ’1 dyvtotojm

imte ų fiiu «tato 
10 žmonių užmuSė. Kada mes pulta' 

stumti, tat turėjome apleisti apygar* 
dą. vMštoi te pcislėžkotl ramesnės vte* 
tos. AtvykojO i Aiyti> te ėla^mus lie- 
tųyhri priėmė te aprūpina. Bet Me
las dėto toą sąttatete
> jttrSS jflpifelto - tftl VlSrgl ta W"' 
lėtume aprtEŽyŪ neprietelių lenkų pa* 
steigimų. Dar jie nenorėjo mus Išleis
ti iy Valkininku, bet- mes pabėgome 
basi į gilumu sniego te atkeliavome l 
Alyty. kui' Ir šiandie prieglaudą turi- 

‘medrtaM.ųek-jjimi pasakyto1 W tat 
Letuvbs .valdžia taip te žirta^ .3tefc 
verti padėkos Įr ^ttrb^. Prašau duo
ti tarpam*!-” . , \

čia tariu kad W pats Žia laiško Įiu* 
Ąlytojris B. Badk yra prisidėjęs Žymiai 
prto a.ri kp del Lietuvos.

. . • .A P. žetenia

Siuišiff <W d utietgamu nta-
ty» du veikalu: "-Mokykla” ir “Ka« 
yra :Ly|cyt>£,,” VMlant m NekražuL pus 
sudainuota naujų dalm). Tąr <i#r 
ma'š t^ikU vakarą#! , , * -

Ojtjjji. Uę|oftrlij JMiiylėČlę yra sumaiiyf- 
^tytl;beiu|rai numų. arba’pirkti.

P^rapĮjalsud^. nž.
eina kltuosistdalsikŲostf,'trtf* ftekltalji1 ' " . .
biU tr sti^luoę kati Ur^ugfjosr.
gavo pakvietimi). siųsti dcie^atius ^var- 
styti salės iHAųsimg; tdU hektucips 1S- 
ripkp. Nereikia leistis apgauti.

r'. Tfštlnig.
flįae apipivėti, 15 gyvenamų r viėūj ig« 

BROOKtYN, N. Y, ’......... ............... . .............

•L. D. S.12 kp. geri darbai.
w*

Niekad nesimato lalkraš^ iŠ mus 
L B. S. 12 kuopos veikimo, čia. pa- 
briešlu tik pradžioj šl»i metu jos nu
veiktus naudingus darbus. Kataliku

fe ;’ 

fcŽjoAiikfas įg,i
Rostfe Mtehtego •:& 
aplinkinių' nwtų*
.«* . ' V IT 1 v r‘hų

z

.,,1.autvmy» jkHi^Kvi.W£UHv«^44*v4iu*n>i<vBVcM*’* ;

Nesenai'ginčijas.'lietu-se * -tata:
viai ii* latviai clel nustaty
mo sienos tarp tų valstybių. 
Pagalios gruodžio pabaigo
je sudaryta- koinisijos, ku
rios'ims galutinai išrišti tą 
Mausimą. Svarbiausias lie
tuviams dalykas yra atgau
ti falangą ir Unkštos, sritį, 
kad turėjus per Dauguvą iš
eigai jure. ' .

Iš latvių pusės koimisjon 
pateko Bersinš, Bergis dr 
jų pavaduotojas_ -B’eįdma.-

Iš latvįu puses komisijdn 
tona* Yčas, ptof« Duga,’K.; 
Tumas, prof. Bielskis, iuž. 
Bielskis ir inžinierius Viz- 
baras. •

Tarpininku s yra prof.
Simpson. . ' •

Derybos eina Rygoje. Tos 
augšto^ konferencijos steįo- 
grafe ir vertėja yra p4e Ma
riute Dusevičiutė, Šo*. Bos- 
tonietė, Kauno - skyriaus 
Lietuvių Prekybos Bendro
ves stenografė.

s-

. *• -

PINIGŲ LIETVS.

Klaipeėfai sausio . W 
Šiandie Klaipėdos gatvėse- 
lijo tūkstantinėmis vokiško
mis mafkčmisv bet cle! to'po
licija buvo labiau sujudus, 
negu oro temytojai (metere- 
ologai). -

1 Buvusieji • gatvėse lakto- 
jančįas popiėfines taip-go^, . ....
džiai gaude, kad j policjfes sB^i* .ta4 * *
rankas visai nedaug teįmto- 
ko. A ‘ ‘ J J

Yto- spėjama* kad mar
kes buvo suvogtos m sukrau
tos aukštoj vietoj. Kilus di
deliam vėjui, jos pateko į 
padanges ir paskui į gatves/

’ j iKi.i ~ ■ i'ili m 'i 1*111 iiii«

Knygų užsisakytojams 
YDarbitonke** duodątoa lai* 
krąščių iš Lietuvos jHediį*

ras prasidėjo pirmų dienų sausio-1021’ 
Įt-tesėsi per devynias diena#. Musy 
ktoPU 'papuose stalų su knygomis ir- 
toyg^lėmls'ir kitokiais naudingais raš
tais. Liko* gryno pelno $42,40.

Toliau per/menesiai susirinkimą 10 
d.’ gaiĮsio iltttaie ptoiųsti-Lietuvos ka- 
reiviąmb naudingų knygelių. * Ant ry* 
tojaM tfipo pasiųstu užtao.OO.i Ltetu- 
vto kareivių knygynų Kapriė; . , 
Ū£Reilii&'primteti? kad'mus kuopa to
rą labai skaitlingu,.. bet visi, geri - ką- 
tulikai, yisi atjaučią.} tėvynės gynėjų 
vargus, nbr#v^txĮ»* ą|.Yąi^yti dideliu 
nedarbu, ę^t kaip vlenąs stoją už tė- 
vypS# telkates-.' • -■;.*■.£* .

Porpasidarbaviirią nekuriu barių i 
trumpų laikų prisirašė prie kuopos 
penki nauji rnirįUk X -<

Nutarė ąutęngįi. prakalbas ir kite-- 
kjus vakąrėlįus platinti tikrų apšvie
tę tarp musų brolių da^bjnitikfp

VaĮia: Brooklyalečlai' nenuilstančiai 
darbuotis ąnt toliau del labo tėvynės ir 
musų organizacijos,

• • . Vienas m n arin.
1' . -. ■

piųlaj^tąi už
’ «r

RRIBKUlSL 
. ■ • . 1... I...- ’ _

’ ,Pįo^w,Mus. —K>. ■■ 
reųškįo sušauktoji konfe
rencija iŠ Rusijos- buvusio 
St Šeimaatątoyų išleido įa- 
KeiŠįtiiųę, kur paąmork^- 
yokictijds Hofmano _
sumanymą n '
vokiečiams^r,'į sujungus 
bvjantg į.Rnįįją -tikslu nm 
versti Rusngą bolŠį?rikų val
džią; Rąsm$kė jąpoųųjįta • 
dimąf J^benyąk- • C"

/• j ■ ■■ i i.1 r f >!■»— ».i i i

, UĖmSTON, ME. ■

. S,?jitngigčiq Vafcaras, .
Saulio i>5 d. A, -L ltoK.šAiOt» Su*gos 

6 'kp. buvo suteigusi .labai indomų va
karų; Nors tą pat v^ara p. n, K. 

J Gedomįpo tirto buvo patonguši šoklus 
(tūta būti, kad pakenkus sa-gletėrtts), 
bęt žmouhj. atsmaukė ddUg '

ProgranK sa-gfet^ eUtengė tokį, ku- ] 
tis lėvYtstonitotoms totou kartu toks' 
buvo matomas. ■ ’.

Buvo rodomi. j adomieji paveikslai, 
būriuos atliko pa21os‘sa*gietės, nžttn^ 
dąm°s ir vyn^.roJUS, i-Um perstaty-" 
mas bpvo tiėnd .nelaimingoįvaikino.- 
Roles atliko stos l .vaikino — B. Ivąš- 
kiutė., merginę Ą* Besetsklenė, -M, 
Ūuto|evl2lenė,. U. JMalilienėi W MėJto 
kaitlenė ir O. Kanlakaitė. -s
., 2-ras perstatymas buto* Kaip jęrėr* 

Bū vaikitolg?-totl’l- ^is to* 
^SVaulnŽ1

rsaseiiiiit *«Pto<r. A Atolai • U? kpubllka A prtįuokito Jmd 
įnet* tolatory.f - ' ’ '■ ' ■' >* T-*' •'■; ■«i' 

padainavo: "Sveiki, 
broliai'’ ir “kojoms Aukštyn,’1 j'Senl 

: “čąii. čaplin” su 
savo ■IwrfrW’ (H. Petrošalte) padai
navo juokingo, daina, žmones per vi
sa programų pilvą; susiėmę tik ir juo-

Sa-gletė A. C. paaukavo kp* <l°van3»’ 
M paskirtu-toto kas iš publikos atei
nąs gabesnis pašokti kazoką. Tij mik
lių kojų vyrai., buvo '?** BeTeskla Ir *L 
t>uBUkas« 41e gavo puiku keikij. P-lė 
B. Sltotoį if'gl -Paaukavo puikią -<to* 
ivępę, igto toto A Ttoetskitoei* Trio _ 
wepg||Įto š& Uiąrto vokato daugiau* 
®ia da.rtota>si jšis ui. t>ailyd?Ite if-Mii. 
Btonotettė. ■ tototo ,
mininto . . ' ‘ \

žimta pa^idftuįa, kud .^.iji-gita 
panašiu taWu,.dMu|to surengtai, V 

Sausto 22* d/ iš: L & F* & •» 4
r^igia balto žaCata puta W 
rūmas.“’ Pastaruoju laiku pr^ 
gos ptaįu• to&ttesk Mat
tata žmonėu suprasti, .-ta^a Oeuta 
ItaėK orgauIzarijoH .naudingesnė* negu 
kokią pWlpinė Uraugljėl^

.'.•7 ’ Pronė.-..

. .,. NASHUA X. H.
Pasidarbavus vietiniam klebonui 

kuri, itototolunūl tapo surengtos pra
kalbos 1® <1 sausi#. 7:30; vali toakare 
wv. Kazimiero pafapT svetainėje. Jgįf-. 
bėjo gmib. Sontb Bostono 'gv. Beiro 
{tar,; klabento iCTUJfe K, ,UrbėuUviėįus.Į 

visi ramiai klausėsi.
.......

kit surinkta Sėft.oe,

ct./
* ■ ». i .-jyii » .

M Ęi-'Jt. K. Moterij &a-go& 28 duok tabokos.”!
buvo parengus biriai Šiaujij 5tetiįj 
L. liauti. Kr? naudai. 'Buvo ir'dorto 
bos skiriamos, - Rirmū dovaną tovo ,.^ .
įft^alŲa Unito ROzalt- /kės!.? .
ja Motatotoį, ttoėiiį Votėta l!ta/ 
tąyieieuė? Vlsoū tas dovanos pįįSUtoo*, 
tos EietaiVi^ Raudonajam Kryžiui.’ 

t /Taip-gl dalyvavo it;X E« R* K. -Mo-< 
kerų Sųjungos 17 kuopa iš Hattford,
Conrj. Pelno buvo ^10.13. 
’ ”■ DAą^u,
ir šipj^ kolonijoj darbai sumažėjo, 

ębeuey. itoftbers dirhtto^e.d&ba ro 
kmtobte Q to Pi’Piertob tai to 
to&nėto torbluiutos, tot data M‘1 
bito! totaau pradeda dirbti, to kitur 
Utvažlavusiems darbas sunku gauti.

. ■ O. A.

TEATRAS IR KONCERTAS
Rengiu # ’ 

DM’K Sąj*itopą 
Bus sulfidui seknrttf veikalai.’

^KĖjLREIA: 'PALIERŲB’

SAUSIO 8 D., 1921 g
j§v. PetroBAŽNYT&EJK SAKME 

- Penkta (Jatve
Senti Bošto> Ašš-

■ PRADŽIA 7:30 VATA VAKARE;' '• 
•-? Dainuos šy. Peto bažtųF 
tinto eįioro solistai: p-iė ■ X’ 
Kaiinkaite, J. Varąil&i 
įĘhB W feibaitĄMofMr 
nasį Stafee MoMeJūĮįaiW, K., 
Vąsiiiąuskąs, vadovaujant 
M. Karbauskui, * . z

i i kas norite išgirst gta- 
dą&avipių įjaųiątįįi 

tookįngų lošimų, tai 
oi atsilankyti visus ant to 

vąĮcąro. * 
įžangą visai pigi.

* paikai. Jį^rie^ixwos tėvų 
pebus ięįMįamu \;

Širdingai kviečia -r

*

>•

L
A ,

l«

.1 ■ 11 ^ ■■■»>■ . >J Ii i

. ■, SNĮNiŪVO.'.

gitara MOto, fe$į.:
40Wlgyti ■ F ;WP- 

taupytus* pįpigus aiJfcu^U 
^oov&to fpndatų kfcįh 
Šelpiami jĘįrjį^i MdO?’ 
jautieji. ; ’ Jų IvĮM 
nioterų kliubai. *

-. . ‘".t * *rT

i
to.

. 'f %

9

%

'-i,

f' 7/.-’tV

kOfflįlOBiLlŲ 
^&&1KAL'.

' ■ ' • „

metais Kraiiėijoš ^or"*
<ųibmobiiįų: bityb i w

Paryžius tttei
sius automobilių vagis
Wtį^.-(’fyn

k > w. I U: «i < *• , Jf r* * r - % *

sųtverd lį’alesttoos atstą^apii 
kojmėįatoją* / Mano sų^niifei 
mūi0pną;do>Tiį - • ’ ’. / ‘ \

; ■ z'

WasiHiigiqfe  ̂Pereitais
to. Siivi. Vąfstijos

pž ihgahentto 'ptote toft&ė

000? * Kemitoto iloMą
4 ' 7 . w--;-

1 ■ ll.ll.pk

M

t"

Ž

. r

!
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, ftARDKER, MAŠiS.
” j~~-L- j -_-

$aw4<j lgn ini<S;
Sitnonėisi St) m,, bnižiati iš nieitivos 
kŲv« ima Fntjrtiiio. A- \ Mikan tu
rėjo čia. Onrdnetyje jfenOj, pns 
41# gJ^bttOr nelabai jyitiiįjąvo, ne# žen
tas yra lenkus, o Jis buvo geras lietu
vis, ■prigulėjo prie lietuvių parapijom 
.Mvn b<il
jHŽgąve#,' getas KAtalUpt#/ prigulėjo 
ppie L. IV s. So'kp., rtk.mĄlgiil.tėkd 
tiftrtu.bUŲ. 1 Paliko indtetl ,ir dvi dūk* 
tęvi. Yldtąfi# su vienu Huktore pnrv*- 
Žl^’O‘liHq6,kai’U į lF4Wlll$h
upg4m MUfiOlas SaiuanCls tūlojo nuo- 
Mvę nijtių. ‘ JBW d#tb*tu«k 
*♦«♦&?• W0 <5 « *ftu4a .4 ttt s* 
pietų.* FMydčJo dldH būry# ta»o»lų.

, 0. «

- GABUNER, MASS. ‘
’ •, • • ' ^’“~"’'r"'" - • . ' ‘j

Soliste 14 d. vakare buvo plrnmtl-' 
?nls tiktai to fsteita lietnvlš*’
tos vstotta' tookyta*5^ W*0 te’ 
Wvlte draugyste Rohlltoųi Avhtainėj, 
JfotR vgkanus ^uvo labai blogai Uotus 
Ujo te~talp slidu, bet tas matai ton* 
W. Dabar yra. progų laytetto itetu* 
tUtoi jrmuta krittalta w

. tatotiMto 4te ItoM » Utojivte pu* ■ f® XiletUV06. 
tam

temuiii H 
ilETMVOS.

IŠSLRASYKITR iš Dar
bininko lOk^ąŠ&ų- iŠ'TąetUH 
vos*, Vž 5ęk* gausite 1B oM; 
įvairių laikraščių.

/ KDai'bimx]ke’, gaMma piK 
kW ir Me Imki^
šMąi iš Lioiuvoą t LmuĄ,

l
- . / • ‘ , ''..'I

Norėdami. smagaus, 
žaus ijfeiyįfyHtį
J? °I)arbmiukpn

e

■ ’ 
r

~ >-x

v

Jai

Kun. '

1b :B. YainuOnMJ, tMinlNtn, }
-■' * ųdĮ 'M ■

ŽžaSįfiSoMto & K
.. ? up ,v—*^r

Kun. ,1 Kitaip

■- *. Vi*

t.

j

r

. ♦.
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la&tati “I
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vg&TV&g ją ge|eŽiiąąs re- 
teains, kaip jaunas pavasa- 
rį pradįįo sprogti—

i dąfrė pirmus žingsnius su- 
vįrtpvjp gyvenimai, Žadino 
savo ąfinąs iš ciląus miego. 
Paklusnfts vantai išgirdo 
j<# bal< švęieąi įeną su- 
ri&Ųusi Vytautp/kalayiją ir 
p&mais drąsiais žygiais pa- 

kad neužgeso dar lie- 
tijįįr dvasia ją širdyse ir 
veįfe m savo prdtėvią var
dą ne&otį. ; ;

f . ■ « 'v
Pajuto kaimynai sunkią 

lietuvio 'iy. aprimo;
t>. kraugėringa^ baltas a- 
a&- vos dar tikįa^ išsiri-;

ramybės, ’nudBfc. sterigda- 
Jsisfąj vieąur* tąi kitur 

vylingais puolimais svetimo 
.- -/'ėmiMas

vįdandas-gyveno tada Lie- 
' „. Tarpais ateitis taip

ja&;am^iaį*niisileis 
yf žyąi^diatė »ij> Lfeo

ta^š^a/ wgį: kad buvo 
Wwfei prieš tat Bet ne, ne* 
pražuvo ir nepražus, nes 
Aukščiausiojo• •! ranka .veda 
ją. Gal daug dar sunkiu, 

' siinkią vąlandą;reiks pergy- 
* venti, nes kad. ir tiesus, bet 

sunktis-teisybėsi kelias.
V . --r' .’

-S' •■■; * -‘z*
Gražus ąnj&i$bb_- Lietuvos 

rudenio vakaras? Ore Šiltai 
tylit, rodosi vidj&š. miega irž- 
hąrtii miegu. *:Mt drąsus vė- 

- jefe dr tas išsigando, nėdris- 
■ (.. tįy ardytį užburtos ,tylos. Tik 
; Jįūr nekttr gftdetf žiogelis, 

tąatoinai dien^ iįeatlikęs sa- 
L . vii -dąrbų, uolibr eudcsi,^ o- 
. gM ir jis užžavėtas gražiu 

Imtuvas valS&Uj M-risi
■ gąmtosskaistufiiuiršavotiš-' 
f kjtbudu reiškia savo dŽiaug-

< ■ šįįą., j kažkp *susL
3Bštą& juodąjį - tąmsus mis-

. Ko
’ ♦ ką^; jo Matinę, siaudžia Ar 
: jįulisi aįsimmęš;.iąvo gar- 

si -»O paeiti,. ai-1 jaugia sita- 
7.Jis,'ą?io.įęas.tais

. rjrtdL bet, tyli: ’ DįsĮaįitis 
j tai bąsluptimk rę; pasilieka.

. •> Š^taetės pusią plkęiai išsi- 
. į šakoję, tartum; sirii&nę iiz 
" pirmyn.atstatę, kru
ti^ pasiryžę gūdi nuo prie- 

jąupęsnesiąs'sėsefe 
f^įto?prąeitią jas^o išiiįq-

l&tįįii’ žvąiždutės vieną 
paeitai sužibo. Išsyk nedrą
siai porrieuįbs, pa^kfeu tkas 

"kąr^s daugiai! ir;* daugiau. 
P . ^^4en į krUvelę subėgę ta- 
? tįąsi apie ką tai< svarbaus, 

į Štai ten dar
į tošžiąu pągėdį/Grigo ra- 
l W v rodyMlu

Pagaliau jau įsi-;
Jfarinys ir pats inėnuo-tėveJ 
Iw pę^rąsįąx M^a galvą pro 
įlgško kampą? i Paraudęs, 

C wsą ;^ri£edjnęs, Bd Šiąn-
<i|pi(k4mp.vėl< išdrikau - ? 

tsM’ypkarą <įa- 
^sėdAi namio ^ Kokia tai ne- 

trau- 
a ii buto Aneiąit prie gam- 

kad pasigerėti jos am- 
U skaįriutiiu ir grožybe. 
‘ p d-ririays? šukyla rąin- 

rifelį, yįkąskridą at- 
a prieš akis ir praeitis 

Hsriiypiglota atei- 
įįbartįeš gyvenami yar- 
paudžąi krūtinę, < > bet 

Ir paarėjęs į 
elitus nuveiktus dar- 

mu, ‘ įpripnu pasi- 
Ir juo- cĮidospes kM* 

uvo nugalėtos, juo sun- 
kriitis, puvo nurita,

>iirivįiyRčWį^ m“ 
l n, teHiąėa sunkį ne*

*

t durta nrn>MIMHI 'rin-re įr atkišę šgriurX į 
, hutą.įsivęrii ai; priėAo ka-

■ ,lWii' įkiltoje 
’ . ari galvos, kada ūms auri-

spiagu, tartum, nujausda- riitefrDl” PH-
mąs ką norą negero, t’i.i statė šautuvą prie krutinta, 
pat prie vartą sutikau dran- t^s gį feškoti ghddo. 
go. Ifg JW£ to taukG, lygį „ Tąrostn q2jnįM

\8,P R^Otooįft P‘'1Pr?s’.niūsų dtaugą, suriko vienas, 
Įm hnksmas .io vardas da-.TataBta esi areštuotas ir bil- 
bar atrodė nmtai, teikšda-si^isiSmas. 
mas lyg kolą rūpesty nėra- * *
mumą. Išsyk nujaučiau kp* 
prn'Mykąs/ “ ' . 
tik lenkai pulti, kad taip at
rodai* kaip žemes parda
vęs?” ’ ‘ \,

—• Tai-gi mat, tyčia ir lau
kiau tavęs tam. Turime ži* 
nią, kad lenką kariuomene 
karili įu vietiniais išgamo
mis ketina mus pulti. Bei; 

eą ’ tri ranka. * Į Kaip užkur- 
sjjmę, . girdi, jiems vantą, tai 
jie nežinos* nei per kur atė
jo* pei pex* ktįr witi/r Siū
liau duoti žinią į kaimuą, 
kad jeigu kas ko, iri k/d 
vyyri nesnąuatij ir Būtą pa* 
sirengę. Bet kur tau, Maro 
mokslo, girdi, nemoką, tai 
daigiau tik sutrukdę -bog^; 
padės, dovanai tik savo gūfe 
Va$ pąguldys. Įveiksime ir 
viena < ' ’ /• ' .' '

. •— Tai visgi pagaliau tei
sybe, tariau, ka rino nes 
jau nuo kelią savaičią paša* 
koja* kad puls, puls lenkai, 
jau buvo nusibodę ir belau
kiant. Bet matomai nieko 
čia tokio pavojingo nėra, 
jeigu komendantas‘taip įsi
tikinęs nugalėjime.

Bet vis-gi. .. Bagaliau, 
kaip biis, taip buį pažiūrė
sime, kaip dtigną dėsime — 
iareriritugas ir nuėjo savafe 
kolitus.. '■• ' , '

Išsyk man toptelėjo min
tis, ar ir aš kokiu nors bū
du negalėčia pridėti savo 
rankos prie bendro gynimui 
darbo,, bet atsinmięs komen
danto atsakymą dd nekariš* 
kili,, tariau sau, kad tuo 
tarpu.dar nieko tikra nėra, 
jeigu kas būtą, tai dar su* 
skubsiu. \. ■'
./Tarėjau namo ir atsigu
liau. KOsmagįos .nmiitys ū- 
žū galvoje.. Į krūtinę smelk
te smelkėsi mijautimas ko 
tai negero. ' ’

Jau buvo bepradedą auš
ti, kąip keli smarkus ranki* 
nią granatą . b’
nuolatūds šautuvą klėgejiJ 
mas prikėlė mane. Atrodė 
suvisu arti, čia pat mieto 
•daržuose^ Ka, manau, blo- 
gtb jau mūšis mtarie ąina, 
turbūt priešais stipręstus.' 
Staiga suskambėjo, lango 
stiklas ir pro mane prašvil
pė kulka/ Į mūrines sienas 
namo tartum kas su plaktu
ku kale. Pasiklausęs- geriau, 
supratau, kad esu viduryje 
tarp kovojapčią pusią. Tai
gi pramiegojau, išėjimo nė-*
■ra.
Buvo aišku kad mūsiškiems 
‘nesiseka, nes kitaip nebūtą 
įril&d| priešą prie pąt mie-

Įtžsiglaudęs nž kampo 
itnnauJ KriĄukn> nesmagu* 
1 baugu, Viena tdt mintis 
gaivoje, kad gaūčia kaip 
jiorspas sariiošius pasemk* 
tt. Kiekvipnas smarkesnis 
ktdkosvyd^o tą^škėjjmąs''ti§ 
priešo puses, lartiiri 
mis spaudžia Širdį. Mūsiš* 
kiu šūviai kaskart retyn i3-’ 
retyn eina. Traukiasi. Dar 
suąkiąu pasidarė ant kruti* 
nūs, kada' pamačiau, pir
mus . lenkus ;ar. pasijutau gą- 
lątriai atkirstas nuo savą
ją, Dar buvo viena išeitis 
— ląpkti kol viskas nusira- 
•mins įr paskui bėgti/ . : 

pagaliau mūsiškiai pasi
traukė įr užkampeinis, pa* 
ivorįais įsjinko priešas, Jau 
rodėsi ristas nusiramino* 
ririartau ,«įW* pro durik 
į Arijai, daržą o iš ' teū į 
.lauku'Sr v

negelbėjo, net nebuvo klau
somi. Vos suskubau užsi
mesti paltą ir varomas išė
jau. Gatvėje istikrąją pa
mačiau ties pat namu, ku
riame 'gyvenau, paplūdusį 
kraujuose lenką. Pasikrei
piau, kad geriau pamatyti 

taūs konientotai taoja į vi- >^0 do vtans,bet < 
tartaip buvau storgaliu šau
tuvo paakintas, kad vos ne- 
pargriuvau. Prie to pasi
pylė visa eilė keiksmu ir 
^ąsimmil ’ Viskas išsyk su
simaišo galvojo: baisus įta
rimas, išvaizdų užmušto ka- 
reivio,- staigus areštavimas. 
Kaip Įiesavas^žongiau pir
myn, nežinodama^ nei kur 

: ącIMj/ Kežinmnajr baisĮlar-t 
tinia 'ateitis/MįikMte'* kankL 

. no?' 'Tik pĮ’ptarpiąm -bWs- ■ 
toledavo tmptis, kad nekal
bas esą/ fięt ji kaip žaibas 
atlėkdavo ir pralėkdavo. 
Juk šiais laikais gal dau
giau dar žūva nokidtą žmo- 
nią negu kaltu. Kas įrodis 
mano nekaltumą, ir ar pati
kės, Dagaliau jaučiau, kad 
.{rietės priešas, kada nugau- 
tos aukos dar nukloję yra 
gatves ir. oras yra persisun
kęs kraujo kvapu nedarys 
ilgą tardymą, o gal ir tsuvi- 
su neątsiklausęs manęs apie 
kaltybę ar. nekaltybę, nu
siųs pas prabočius. _ Gal Čia 
pat už valandos reiks skir
tis bu šituo, pasauliu, ir . už 
ką? Vž nieką, nekaltai, 
kada pas, maiie pi}n&pąsįry-1 
Žimą, prakilnią įmhčiij, e- 
nergijos dirbti ir dirbti, pa
švęsti visas jiegas savo 
krdstui, dabar tas viskas 
išplėšiama iš manęs, ir gal 
reiks kaip niekiui; pražūtį. fc 
Ke! aš noriu gyventi, no
riu dirbtą kentėti.

, Staiga priešai einantis'ka- 
reivis sustojo ir tik dabar 
pamačiau, kad .esu priešais, 
kalėjimą. Sugirgždėjo su
rūdijusios Mojimo durys 
ir dar kartą, palydėtas šau
tuvo storgžpū atridūriaii vi
duje. Kripe ypatingas pra
sikaltėlis buvau uždarytas į 
atskirą' <‘kamerą/* vieną 
vienai . .£įa atitpĮp^ Mėk 
jniutysi iLinksirinau , save, 
kądrkol kas^dąT esu gyvas^ 
’ojpliau/ . tdiįąu ghl kaip 
Įtars Dievas duos>;; Juk/ga/ 
Jūįo- kur. nor itž kampo užsL 
vedę... ' nei. lape nulotą. 

_■ Dali “kamara” sunkaus 
įspūdžio darė. Šlapios api- 

reik laukti pabaigos, pelyję sienos^ griiidys pri
terštos, purvinos, oras tvan
kus. Aukštai palubėje ma
žytis užkaJ^tš įėiežrmis lan
gelis. $esti nėra kur, gal 
tik ant 'piirvHUi griūdą, bot 
kad iy būtąkri, iri uedašė^ 
dėtimi nei valandėles. Keis 
vai Ifempti aukščiausiame 
laipsnyjė, mtalat tr^i iš- 
vįenos vietos kiton, tariniu 
kas padus derina- Nieka
dos dar savo gyvenime, ne
buvau kalėjime ir gal 
kritau ktis pirmutinis . 
paskutinis. Staiga mano 
nąntįur kurčią kalėjimo ty- 
lą pertyąbkė daugelio žmo- 
pią žingsniai ir ^mi^tūs 
jiąįsai priešai kalėjimą. Į- 
Mšęs koją į iškaltą sienoje 

; duobutę, turbuh ankščiau 
surijusią prieš mano kaji- 
ritb ^pasistiepiau ir dirstelk- 
jau pro langelį. Ir štai, o 
varge! būrelis mūsą karei
viu į kejįias dešįmim žmonių 
stovėjo priešais kalėjimą. 
Be šaątuvą, dauguma be ši

matomai lenkai ąpy^Uše 
juos. Įš rjsį Šqną stovėjo 
galvas užnatę, imkamsts 
reidais priešo kareiviai.
Qąuja miesto lenkpalaikiu 
visokio tunžio, lyties ir uz- 
aiemimo apspitę aplinkui. 
šįkaviK keikė, tyčiojpid iš 
bdaisviij. Bet neilgai džiau
gėsi. Tuojau kalėjimaė.pa 
slėpė juds už savo siepibMfi” 
aiškiai turėjo Mfc MM «uJ 
mušti, kad tiek belaisviu ap
vedė. tįsUiupšaviuio t nliis 
dar kibiau a&itoiino. Kaip 
nekaip/ ligi šiol dar šešėlis 
vilties-glu’dėjo širdyjo, kad i 
mūsiškiai gal dar atsispirs 
it išvarig priešą. Dabar-gi 
užgeso ir ši paskutinė ki
birkštėlė. Kušpkau nuo tan
go ir vėl nervingais žings
niais pradėjau matuoti iš 
galo galan savo urvą-

Kas kartas gyviau darėsi 
kalėjime. Durys dažniau 
girdėti buvo varstomos ir 
kiekvieną kartą viena ar ke
lios aukos pasidaugindavo. 
Ūžimas kas kart' darėsi dL 
dėsnis ir didesnį . 7 ,

Laikas greitai, greitai bė-- 
gg, JJįrsHSau pro langelį, 
jau sargybinio budelės šešė-/ 
lis gerokai buvo pasisukęs į 

;jytuį . Jau .gali MB gėro* 
kai po pietif^Oy kad* rodo
si, galėtą kas sulaikyti tą 
amžinastiės laikrodį kad už
tvenktą kas tą srovę, kuri 
taip nesulaikomai į praeitį, 
įsmelkiasi. Dar ’gal atsiras
tą kokia išeitis... z j

(Bus daugiau)

►

■ sIS-TĄS. *
Jau trečių syki kirps savo "avintis,”.. 

Kirpo PiimrjonuUts^ kitpo Norkus, da- 
bar^andaros” /Seimo, Nevr york, de- 
fėgatirt apkftinaye kiekvieno. “Sanda
ros" avino vilnų pn *2, nutars da tre- 
vių s.vkj kirpti-savo avimis, Ir kaip Iš., 
rodo, thl W <Wn«‘ba padarys Alsei
ka. Mat Jis pž savo oporaeljų ii* tiki
si gauti Vilnų, ■ kad gttitlįU laisvamt- 
nfe “Varpo’* skyles (Ąjneri*

tiviniprilnontfs. -sraUu^Į-t^iSaį^ 
įjM” tprbut labai miškams Įr labai 
rbikalauja vilnų, kad ■ Seimas nutars 
Įtijmsoš laikė kirpti &tvo/avinus.’ At 
tijt “Sandaros” avinai nepradės hllatt*. 
tIUr ragus pastatyti, kad juos taip tan- 
kfai ir na savo laike kerpa?

“Sandaros*’,teisybe taip drūčiai ap? 
sivynioĮo apie “Šuns -uodega,” kad i f 
pagarsėjęs stebuklais Bagočius uK $175 
Jokiu buriu negalėjo “Sandaros” 'teisy
bes- “atvfniott” Ir “atmufyti" į-teismui- 

iifaĮęi^išk'ių Vinras.
• , ' ’ Ii \

KOVO 1 <L M išlauks ant laivo SAK* 
ONIA per Hamburgą pirma partija žmonią va
žiuojančią Lietuvon kart# su Jonu Bomanu, 
Lietuviu' Prekybos Bendrovės prezidentu.

Jei nori su ta partija važiuoti, tai tuojaus 
mums pranešk. Mes išgausint paBportus ir vi
sus kitus reikalingus dokumentus, šį partiją 
bus Lietuvoje į laiką pradėti pavasario darbą. 
Galėsite parvažiuoti be jokią keblumą, nes P* 
Bemanąs važiuos kartu su jumisiki Kauno.

; Trečios Mėsos kaina iš Neiv York ikvEid- 
. ldta> $130<70. Birmos Mėsos $18Ū.KL

' > ' >

Kasyk tuojaus dėl platesniu informaciją.

UTRUANIAN SALES CORPOMTim,
4WBROADWAY, BOSTON 27, MASS.

leraKmaaaaaia!
«!

v

wj/„, i'i^ri'hMĮtiįžil

DTKAt KATALOaM'

. i:
•tife"*

kūsbw samanos
Tai geriausia proga daug ■ 

ankalny 1 Lietuvą nusiųsti. 
Greitume nuBįnutlnio pinigu 
ateis bu manim negai lenkty- 

f nfttttl; vlBiema pinigu alunta- 
į- jam® prUtatau kvitas «u para-‘ 
! žais prifirnSjų pinigų. , 
I Lalvakoržhj agentūra Lfs* 
pojq, Hamburgu ir vl«rur.. 
pagal kelionėn Lietuva, 
padarymas Iletuvllku doktt- 

m<totq.
Pinigus siųskite. per palto 

Money CMta. Kabydami pri
dekite 2 ct stampą ir visados 
adresuokite:

P. Mikolainis, 
MI Hudson Avr.. Brortklyn. N. V.

aut paros everykų, tai 
traukite musą katalogą.

* Ord&r 1

-*•9
**(<1

•» 414‘^0ApWAY, ’ BOSTON 27, MASS.

1* . PerSpŽio mėnesį iUetnvoje išmokėjo PC MI- 
*g LrjONff KETURIS MMTĖS.PEKKIASPE- 
X STMTISTUKSTjANCI^, DEVYNISŠIMTUS 
X KETUEIDLIKA AUKSINŲ atsiųsta per mus 
& iš Amerikos. luvpkrieio mėnesį i§ Amerikos pa- 
4 sittnte per mus į Lfetavų TRIS MILIJONUS X 
T SEPTYNIS SIUTUS SEPTYNIASbEŠIM-. _• » 
Y < TOS AŠTUONIS TUKS^ANŪI9Si DEVY- ❖

?
A Aliu Zl.£>x U J. M JauK>X*O.AWA ^p9y JLAJR V A-

T: NIASbbšIMTS PENKTUS ŠIMTUS. '

t ■. '< ^ODfiL? / '
DeltOį kad Lithuamau Sales Čbrporatidn '(Liek A 

Y - tuviŲ Bertdrbve)-: f .t-: ' ' x

t Tekasai šatarnamiu -Siunčia fi&gąi dįengs kniriri? - X

-s2. JSrėi^ijtasftinčia.. Pinigą*- jĮtersitiirtinttu ‘
-• ’ne^aiui b^tuojUnsperlai<žįfMdnoda jrai&i>ąta J 

siuntėjas pasiunčia Lietuvon.

S. Gfeitai išiMika. Turi sa(vp skyrius Kaune/ VU- 
nnjje,, J&nevčžyje, Škuode,^ Mažškiuogė, lįieppju-i A 

, je' iryabf^pnkuosę ir tiems kurie atęitį A 
ątĘną^ljginigį, t^ę pariUūčia pąžtn i| Katpc 1 

no. ' , . - 4 • ■ ” “ v-
.- . . •■• • • - ", ?

4/SaįUg^ą Ė&rn^ranei vienuęatikas pra-
ptiUęs sinnčiaut per mus.

»>•
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■A- -t

tt

T
A. ' ■ .-,■■■

’ IrTamstą! slystisavo giminėms Liėtuvojepim* 
gą apK^avasaęio^ Ar ne tM^s- pradeti siusti 
pėtįstątgą,. feįi yru suvirs dvieją tūkstąn^ią 

*• Lietuvai nuosavybė? '
; * • « ■ *. - ' ■

Ba?yk šiandie ir reikalauk kad mes prisiųstų* 
cie sava kursą, tada sulygink sU kitais.

Visais reikalais kreipkite^ sėkaneiu adresu i į

ę. Sd^aš. aORPOrtATIffll
| - v iįi WĖST BBOAPTFAr., 

E ' ■■'' ŠOkTOK g/į MASS.

g ■ Arba į nuilsi} skyrius:
I 0HIOAOOJE, 3249 Sa, Maistai Stot, 
| WXLKISS-BARJtB, 300 Saw>y.theatre :

VISI!
Mes dailiai siuvamo drabit* 

žilis vyrams ir moterims palei 
; Šiij dienų madas. Taip-gi per- 

taisėm senus ir suproslnam. 
Darbai getas—užmokestis ma
ža.

'JĮartin Valiulis į
.. ZlSa Broaihcay,

CA3i:RRIDGEPORT, M4S&. 
Tel. Cam; 3561-R.

Gyvenimo Tel. S. B. 1404-W. gi

VBLIAVOS ĮR ĮVATOgS 
. ŽMUI,

Artistišką inūsą darbą M 
dija tūkstančiai draugiją. ••• 

M A. Norkftnas, 
16 Pleasaut St, Al 

Lawmoe lįįs& j® 
'''!-iS8BEgt3p|ta
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\ ENTRAi

SVARBUS PRANEŠIMAS
KEW IIAVEN’O IR A1?IELINKES 

LIETUVIAMS ' . '

SAUSIO-JANUARY 23 DIENA, |ffi'
STATOMA SCENOJE PUIKUS VIUKALAS

“KANTRI A L E K A”
BAŽNYTINĖJE 'SALĖJE, ' 

895 S.k Jolm Btre&t, Nevi BTėien. Conn. 
, • Širdingaikviečiame visusątšilankyti.

Įžanga prieinami. ‘
'B * - ' ' ’ ' . > r ' S V '

- *
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Jusą Gimmes ir Pžižjsįamį Ištroškę 
S> Amerikos* LatiMa Myliįm* ęu >

Žiniomis—Beraščio’ <<Parbmmko<>

NE'WI WK TA LĄlMę SŲlAnĘTl
r " - .

Amerikos Lietuviai Turit Pasirapfirti/ Wl 
Lietuvos Piliečiai Lietuvoje Turčtą 

Kūnui ir Dvasiai. Dvasioj maistu yra . ’ “ 
, dori, krfk^omškoį dvasioj yedai^ą&i^j&į> 
Tokiuo yra laikraštis 

Lietuvoje mytoMkJlaiddmaė*,
Preąumeratos Kama: ; \ . ,

ĮLietavąmetamš .J
, ” pusei metu .........z'

Premunetatu fr pbdgųB siųsk štai įtaresta \.

■■n/p-nTirntirm'i ■ .

_ 344 W. Broadw> ■ ** . ■ Bortas ?7,, »M«

’ - ■ . I %- \
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Ha 2). Oertrft Valdybos 
Kpnrtftimaa bus panedčly- 
į atimi o 24 d. š. m. “Dar- 
Rfoko” redakcijos kamba- 
■KNie 7:30 vai* vakare. - Į 
Fšusirinkim^ kviečiami vi- 
įOentro valdybos nariai.
r. \

*

į<

X F.Kneižį/», Sekr.

’RSIKŠLIMO 
PRANEŠIMAS.

p.’Aiuomi pranešu jog išsi- 
tatinimas mano praktikos 
fertia mane kraustytis kur 
Įtariu daugiau vietos. Kuo 
ntag dienos Vasario, 1S)21 
greipkites prie manęs su? 
įgais reikalais j tų patį na- 
M 4U W, Broadway, So. 
įkištoj Mass., bet ant ant- 
į lubų. Kaip ligšiol teisin- 
|iU ir sąžiningai visiems pa
simaudavau taip ir tolinus 
iriksiDta ' «

* IddvofaM
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Fl^liamvstatytojų. pa- 
htae delto7 kad darbdaviai 
pfcbrejo numušti 10 nuoš ai-
Ej£21&

,t\

i» "i

b
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f:< ■■ , "te* r -** š v *'
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Už Svarą 22c.
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| LAŠINIAI

» a D H A ¥ A YiNMtfUlMdttJbtaN Oa^_ S A K » A1A Mrk faktoJm. (rate 0OC.
KIAUŠINIAI 

Ktt Buimite StJhi*I
 TAUUU
„Garlaual „ „ . , _ ■ T ,,,.,.

CrgUBteMn. £j*9te
Svita* liln ri™aiflaitaucifaiMtiM. hmmmmiavvi 

. f* , KAINOS tEMKSNES. ..
tem į ■■iI.imiiiiiu, I > ,11 m, ■^MįĮKtoa*teto*teM*na>wi*W m Myn' ■ hn ■w»»««wteWtototoMMtoMtotofc 

I GERA KAVA tfn 
f - ' ČIA NE PIGI KAVA ' UCIIm 

S Bet Ger» Km, W Pritina* faii*. SemiIthė mohican market 
SOUTH BOpTOS 

, ARTI F sįRECr- ;
| 423 WEST HROADWAY
g WČOLWORTH BUILDING

»

r
i
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sMBSSM

Vargdienis*

r RE NCH L1N F
■ campagnegeneraleIJ
fįy TRANSATLAKTIQOE

P New Yorko tiesiog į 
r ‘ ‘ Stebiu v 
t&IVAS N I A G A)Ę A 
(Senikė, Kovo 1, į921

“ Kambarių to Trečios Klesos
’ Užsakymai Priimami. 

Kreipkitės prie vietinio Kreneh.
,.v Line agento. -■

T

TIK DUAUGUS. J 
^Be ^anklin pasa-

ai piitMtLks; 
^rie tavęs draugu, bet neiš-‘ 
pildymas prižadu pavers 
JDos dratfgus- į tavo prie- 
taJ?’ ®4n.erįo Kartusis 
Įįįjmas turi tiktai draugus, 
pį&l kad jik visuomet pri
eitas išpildo: KpstunieiTar 
| vbiį Suvienytų. Valstijų 
įr Kanados vartoja jį Inek- 

dienų, Ponas Šalvato- 
b D’-Amico Štai ka paraše 
fcums gruodžio 22 diena, iš 
Betroit,j Mieli.': “Trinerio 
tartais Vylias paliuosavp 

smarkų efektų.” Ponia 
lomdepcion. Rivera paraše 
Įmms iŠ ®* Paso, 
jhmodžio 29, kad iTrinerio f 
teitais Vynas pįfiuošuoja 
& Milo nesmagumo, nuo kii- 
fo ji kentėjo per 30 metų. 
Kikro, tai yra puiki gyduo- 
r aiuo vidurių nematinio, 
fcviškumo, galvos skaudė
ta® ir kitokių, pilvo ne- 
pagumų.“ Jūsų aptiekorius 
Miavaistų. pardavė jas jums 
■sakys taip pat, kaip tai y- 
B gerai turėt Wnerįb Se- 
tavų nuo kosulio turiiit 
■įį, bet Tidnerio gyduoles 
įifolinn vis#* pavojų. 
■Bph Trinėr Company, 
■0 1^ So. Ashland Avė..
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REIKALAVIMAI.
e •

Paitbko,įimų ir reikaiavimij 
kainos L. D. & nar/amt ix 
“Darbininko” skaitytojama-1 
aykj I Bivtiiš už dykę, už 3 sy
kius Pieteliams už 3 
eykiuH.SlJiD.

>■

iisHms
Gydytojiurii'Chirurgas.

Gydo Otriė tr chroaUfeu H* 
gM vyta, teoteni to Talkų, K* 
Mdiinuoja krtmJt, «pfend*l«ą 
iUipumų ir tt< UboratorlM. 
SnteUda [Ala Jrtter

*

i

Si

.‘f

gyreniin..—.... ,t ,,,,,,..
366 VT^Broadvay, 

South Ewon, Mawh 
(KamInko Nrn X) 

(LDB. nftm*,;k|mp. B te »W>

ParritlimiLi puiku* AUTOMOBILIUS 
dol prežastles Išvažiavimo į Lietuvą. 
Kreipkite* šiuo nntiflfiu:

> STASYS SULOTA, • -
t4l2'E,>SK.r

, , Cteveliind,. Oliio,
- * . -

...■*r>,. ■» | ......, «.,įr.~.....>-»~i... ..... ..

patiTMM Al MM tarife* fAkoa aMų 
PMBkMfafMi praktiko* atadtetMife ir 
rbirargUofo- Hl*ai ifefeikiM*, nar- 

‘ 4Bk»» ir apataiotaa liga*. Tanata 
cMMtt* dUm a*ada kala atailankMtta 
tat mm ir NtmMb ypafiiiral Mato 
vžana karta.

Jtl Ei tari kolrif cdironiBDi, 

_ u?.
tf ^CTi. smmq^ dy-
kai, fr gauk fe
naiaitetaia . -t -

IEŠKOK PAGELBOS KUR JX GALI BŪTI 
RANDAMA

Ifeta patyrimą, grdafit žOKtVUKAS, ILGLAIKINK8 k 8UPM 
OTUtof LIGAS, mttapda urna pbfe duoti jum* uMfeftlm*, Kūirtro- 
dikallikM gydymu* kuri* Mteikte turamintoraa kur kiti bėdai ga- 

- - - ,r timuti d«Mg vyri tapo UgelMti nuo kapaų to pavojin-
** °Sr^l^K^Ati<MUojtMM, uariruptalmal to napritalkomi gydymai 

yra patajtagt Ateik fet nori patyrusio jatuMTiao to paikiai apiar-

UnUB «OMBF«“Sr.
M TREMOM! ST, BOMOJT. MAM.

 '■ , . Matai* Matotic UtoteT .

gsatsžs
DflX&'IUMS
Lietuvi^ydytojai* 

PJU£X

■aefatoqMaagtom*BSMeHi

E^tofjjįĮirgalinia^dėtį^ntlaiko arba ilgiau* į abel- 
nž-Jcų^aplal^sitfrl-a nuoš/|L jftottfk DeL phteamto,. 

informacijų iSpildykito sekantį. kuponų
S 801 - ' ' "< _• ■- l

INVERNATfoNAL SERVjCE'CO^fitc. ' !
g jQ .Qtvoai Ragiam 1 Tnsfi I

a 
a 
a

jimo pinigų į. Jūsų kompanijų ant sekančio- adreso: ■

LSĮI A ardas i.)i
Adresas , *■, .*•-,..... * * •»,». *. •■«..... —,-a , gi

8BiaiaaiiMiS!aiaisiaiaMaBigi»««Maiaiaįmai3iBiiMB'S

8 ĮFtnfdi’ tftreąt, Boston, Mass.
r
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INTEltNATIONAL SERVICE CO., 'Z
Malonėkite man prisėsti platesnes infovnmcFJaft Jjas ’link įde* S 
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AMERICANLINE
* ,»»•••, • -   * 4 *

?l®jy||HL KEIJLA8LjŪfcf - i

t. . Įiytata lira

, Fąrankiaiiiia kelionS dėl RusųLIetttvfęri+-
»!*¥**. .

LAIVMMOŠŠOLii
LAIVA8 MANHCŪRIA Spjauto ... VASARIO 24 D. , 

|l^stt į Liepftdję >..,$K8T0O
• TreŠfei.‘1tarW-$0ifc J Etanus ... 130.00

L -> - _< X. * **" - , rį^ -t . . ' ■

Į • TreSios klesos kelieviai -aprūpinami tarmį su valgių di- 
Į deliamev vaj'gį’umyjc. Uždaryti kambariai dėl metmnj ir vaikii.

- Krei^tiki-K<»^^M^Wl4 No. D^rborn St, arba,.

- " ' pas Vietinius Ugentiis^ 1 ‘
.% . f

6
. t* ■

* V A I '.-

*
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‘i ; *■*■. f 4

F - lRfr*BWF^.. MII
C> ;* ;

. JV. -r .r -.***!•, ĮV- ■' -:.

Stebėtinas pratuštinimo išpardavimas pas
* ■- . - jį ■**' *- * ■ to*. " a * ,y» ■' i- 4 * * ’ j,

B E A C 0 N D R 7 G O 'O D S C 0.

ė
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>

f
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d

| > Tideštem Petre £iArfcm‘ty, Jta- pfe 
mląn gyvulio Bostono, o dabar-ak 
žinau, kur. ,Ti« ym* apie ketutią pfidų 
aukščio ir mūgfda labai plačiai' kalbė
ti)? jei kaš įį prašnekina, Jei apie jį 
ka.4 žinote ar jis pats, tai malonėsite 
atsišaukti;šiuo ‘antrašu: /

RAPOLAS t)REVlNSKAS, ■
61 Beacon PI;., Montello, Mass.* *■

t mastų pločio
PERKELIS

žviesus ir tamsus —geras pasirin
kimas, tinkamas naminėm dresėm 

. ir žiurkžtam. Vertės 25c.
;.. 15 c. mastas^

ŽIURKŠTAM GINGHAM 
Geros rūšies, didelis raukius 

ktėtkuotųi Vertes 25cf

Paskutines Trys Dienos Musų Išpardavimo! Mes Raginame Visus 
Musų Rėmėjus Nepra-leisti ŠiiįJNegirdėtį Žemų Kainu.

- .. ■ .. ■...—,—■■ ■< -« . -    — —/ .. .<-,.. ,,,

- . • . . !

4-1
■MA

IaP

KLETKUOTASGINGHAM 
n82£j$Iiųė pločio, gerus4 dėl vaikučių 
' į^cteesbj, Vertės 39d ,

21 c. mastas*

•i.*

BALTYTAS AUDEKLAS
.Geros rūšies . 1 masto pločio,
i12į c. mastas

NEBALTYTAS ' .t

AUDEKLAS
- Geros rūšies

■ -X masto pločio. Vertas”-19e.
" liek niastsis

KiMONAJrLAireias ~
Gėras rauktus,, g^j^uklųGjklmo^ t,*[

t.

vt

M

i

VILNONIS SERGE 
Visose spalvose 
- Vertas ?1.39. 
98 ė. mastas

VILNONIŲ IR BOVELNŲ 
KLETKUOTŲ AUDEKLŲ 

40 colių pločio
Labai tinkamos -mados andarokam 

! Vertas OSe.
69 c. mastas

, • BLOKAS MOSIMAS
Spalvuotas—vertas 49c.
39 c. mastas \

:. . .K AL^'®'O'S>Iė' 
Padarytos su. 'tai^toiĮferoŠįfet^ i 

Uždengta su. wbik;v -i 
&49 W9 85.49

■a BLANKETAI
Didelės 'mteroa—Verti $2.(JCL

T

INDU0N0 GALVOS
■,- ■ - AUDIMAS <\:.

• BaltytilSĮr Nėbftltytąs, * , 
V'- ''Vęrtaą39ė" - 

-<.19 ei 'inaltae; - ■-
‘‘Į, *

haikš. .vTurta^ 30ft,^ ^Š'
i J ;;-= \ 22 <k mastas.-' ‘ :
įBWv .i.11' y 'V'i*"■ tjuubm.'č y-į CAMBRĮO PAMUŠALAS

Viste9upalvęisė - ’ 
f ' ■ Vertas 2ife« ~*/‘- 

£5 o. jną^as v '
v, . .

i -

r

f UŽDANGOS
> j - ■ «<;r4 ■•
" M f «4

♦
" -.■'*? »

. »-'
-Va ’rJį.

'■* ‘ fr'
f- . *

1 masto pločio — , A*
PLANELIS

Labai suptas/ Geras raukius dry
žuotu. Tinkamas naktiniam d/a-

. buŽjam. Vertas 3&v A* - .,
įX(k mastas < "

‘ huguabrųsaį
Raudonai mpvesta. Dideli.

Verti 29c. ” >
~ Į2| Sž W»įž.&Įį;,|S_________

I į. BOVELNO BATTINff 
'.’ i .u?5&f’">- 

turkiški abRusai z
L ’ Didelės mierop. Labai sunkus - 

‘ _• i-' .Verti'^9ę. ’ -
J, /.iSHkvienas . '•
Mėlynais apvadais, labai, didelės. 

■ • • mferos. Verti Sik-.'
; po39£ -

j

VYGIŲ BLANKEJAI ._
Rožlnfi -p$iynn spalya są Teddy

r
Kear * -' 

Vexta--$l>20. 
po 79 c.“

-v

«

BALTAS PLANELIS
Dabai sunkai . 

' '- Vertas 2®£ -
18 & mastai

lonųaudeklas
1 unito įtaiso—-turtas 30e._

4 19 e. OMMrtas
■■J ■" lr

. v

Merceriied Daanask 
STALAMS UŽDANGALAS 

Vertos 89c. muktas. 
68c. mastas

*-' 1' ' \ j

, STALTIESES
Dideli* raukius. Geron fušlesv 

■’ ■ Verti pa $2..8. \-
~ ' 32,26 iii Viena *

PXQPOT'PAKLOD«
’: \Slx99.v Verti |2,49. ,t ■"TFW^. *WSXI'* _

■ m , .......................<tei....iii..,w;r I,',',ni»iį.lw. , ■> .,»■

PADUŠK0M UŽVALKAI
' -'43eros rnSljąs bovelnoS ,.

>•'*; ■ VertSh&į,' / ' - r‘
v 39 0, ūž viena r ’

; Raitytos. Geros rūšies bęvelpos.
■ ■ *• ‘72x90.‘Vertės $L39.

*- .. P® 98Tc^aL -‘v ■• ■ i
' LENTYNOMS £BŪ01ltK£

■ V|

i KLIJONKes“
l&Hta to spalvuota, • . j

■ v 39 c. mastas |
SCRIM UŽDANGOS

. ApsinvlnėttG Masto pločio Į
12jc.maetag y j

.*

’abrusamb audeklas
Geros rūšies. Vertėt IBc^ j

* 10 ė. mama

JL*

Ar '
>
1J.

\ VOILE UŽDANGOS
. Geros rūšies votlė raukšlėtos 
; Vertės |1.98.

- Į149 užpo^a^ j

' SCRIM UŽDANGOS 
Padarytos4 geros scrlm su karbot- 

' kom apvesta.
* 56

‘tktxsmX\ .
•ftyaCTLfluAam ai tmopnuĮi Į

ssvKtva s 
*?8" čf

A . ’ ’ Wlt'«a3^A •
..,i......,.. ...

•

10,000 M. PUIKIŲ O- i|a.faQ IŠSIUVINĖTI APVADAI ĮIŠSIUVINEJIMAI10 col. 1E„ Uaat
KARBATKŲ (LACE) «C. fflaSlUS . / So. InutM - Įeitum®. «Wto rukie» ĮUV. fflaSL
w ' • ’-■ ■ ..............................................‘ • ■ « . - .. .

■-—f ■ ■ r., .--r ...-.:      ..   —,

TUf TIE1 A r*AAT 1YO V /1AADG 1 iiJtt' i>luA.CvW ŪKY IiVvijD
- Vl<t>, tauta). Mala perlu duUmli.
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l PRAŠYMAS.
AS Kaziirneras žala, gimęs Ir užtiu- 

; zggs llpsioj, „ Mogilfivo rėd., cerlkavo 
ap8.. Dolgavičlos val.y Malkpvos so
džiuj, pabėgęs & pd komunistų vergi- 
jos—^"Tarybų. Bužjjon” savo gimdytojų ; 

‘tėviškėn Lietuvon, norėliau surasti gi- j 
minaitį ‘Karoliu žaličių. 1918 metais 
išvažiavęs- AmėrlkonlOlo m. gyveno 

; Bostone,. Mass. 37 Cross , St. Radęs 
‘•Darbininko“ adresų laikraštyj “Lais
vė“ Lietuvoj atsiliepta tuo reikalu. 
Adresas^ Kando r&d., Vtanag apskr.t 
KįtijętįSĮtl^ 
nedrtM 3HnlauČM, per, Kaziui ta- 
lak LITUOJU.' ;....... -• „ . -
• —-——

Ieškau savo brolio Kazio Stapirštis. 
Keli inętnrat'gftl gyveno 47 Hudson 
Avė. Brųoklyn, N. V. Taip-gi pusbro
lio JPožo. ^tapiršti&;-gyvoifia.-toip-gl' 
merikė;. GąF kas žinote Arba paty.s mėl- 
4žld .atailioptl adtešu: i

MtLSlMbNSTAPIRšTIČ.
7Alpene Torruee, Uddingston, f&otlartd ' -/•'■' , . -f

A^, Lietuvon arniijos ektoto4tareiyi& 
Akuml^kas Pranas lešlmtt šjavojdėdšs 
Akumbąka. Gulinus, (š Kauno ąpskrlCiO. 
Veliuonos' vįto(raim, jAptfcaJatokiy kai
mo. Prašau kitų .apie, jį pranešti. Ma
rio antrašas: LĮTHUANIA. 9-tas p&L 
Liet. Kun, Vytenio pulkas, 2:ra kulko- 
svaidžių kp., V. iirmija. . .

Prašau Amerikos lietuviij; tarnovu; 
Siu ar tarnaujančiu Suv, Valstijų, uuš 
tolJWe av šiaip Lietuvos jnylūtojįj ir> 
’*’^r lp&rai0įetr

'tyfiąl. Įe&ta ie*Mkii-:

//, i^^s'Jfjei^cndnįas. Vfrte*

f legkttu brollp Gabrio ir sesers Mari- 
f jos is Alytaus apskričio, Daugų • vai- 
Į hčiaus ir miestelio. Krolis prieš korį 
i buvo Bostone ir per visų jmrp laikų 
t ikiiųol. jokios Žinios ąplė jį neturiu.

SĮsuo buvo plrėš karu Boylstone ir 
taip pat iktolol nieko apie j»i nežinau, 
prašau apie juos pranešti kas žino ar
ba Ju pačių atsišaukti. - Taip-gi pra- 
gun gerbiamų Amerikos tautiečių mį* 
rakinėti, St/manimi. ZSaftaBfc? Jw<r«, 

p&rL X, £i.
kuopa. LW#4ta»

■ •■-■ - • - - . • * '^ '■ ’ ■ - - -
Pnieškuu savo pushroHų Alekkamiro 

to Juozą Juru. Paeinu,: to*Kauno ra
dybos. Telšių apskr,.'* Jąnopolėa p»r., 
škvų kaimo, rpirmiau m medį gyve* 
no Bostono. Jio patys ar kas juos ži
no, lai praneša šiuo adresu:

.- ZUZANA JASIKI ..• 
. . (Po vyru WktoabF\ 

01i.sth.sU * _ • ‘
1

f
• r

«v

AVaukegah, iii.

i Paioškau savo pusbrolių Jonu, Anta
no ir Aleksandro Navicku. Kito to 

L Telšių apskr., Varnių ral„ tvlrgždžių 
f sodo*. Pirmiau Jonas’ gyveno Maha- 
[ noy City, Pa.; o Antanas to Aleksand- 
[ ra Portland, Oregon. Dabar nežinau 

,fcnr. Meldžiu jusu atsiUbpH nnt Šio 
i antrašo: 1

ANT.kNAS RIMKUS, .
2tkl Wnliaco St, Nevv Davėm Conn.

DABAR p-a LAIKAS 
užsisakyti laikraštį “BAR-
BININK4

.*rv .- •» •• ■' '{

- ■ . 1— 
•» '~l-

t, '

J»

♦

*

■ fV> ‘ Grpo Vfitam DttUi ... PgtmturtA Akimra. . \ 
Valandos: V^’Ir IV M* 
' 17 Millbffiy street, 

WORCESTEB,M4SS. ■MMtoMtoM

LlETUViįjjANTISTJUB I 
m M. VųOASPEB I 

(Kasgpai'avi&iMij’ ■ < 
r taikinai perkėlė ofĮsu po NoJ ■ ' 
425BgoADtVAY, 48aįBo8TON) Mass. ■ 
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a Dantys i^trauktaml to prlpi 
fl net visai be*Mtewnor «u ger 
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e* i ar W- , - ’ 4f />-'• »-■'»• » •
VAinnDOUtNtki 0 v; rfikl M 
j?i^tabSto: Nuo iQVį. njkti

■ - v .. '*«.>- ’ ' ., i >' 1

t

e?

r

Jt - ■

s

t

>.

te

i .r

V

D. Z. < JQW 
DVBOS ADRKtf

X.

PIRM.—
41 Gate* 8t.

/

i

Omw Vai

‘, foJtRw«w I»»tehk*a 
Dr. Ignotas jStanku* 
I210S. BrudSUPW«W4*fr*'

TeL Bontoit 270

DR. JOKI
G<riima » ' |/■

s

W «IWO1 
SL Bastai

9

DK-ZDfi V&tid 
rON, M4M’.

i
V

i *

ž-

PROT. RAįT, -
, 450 K?7tb 
ww -

KASIERH38 — A
140 W. f

MARiALKA - Antanas Gnrodk
156 Bnwen W.

DU- K. KeiitlMHHK lAlton mvni> 
atofofc ratrtoH«Mtaf Ura* nedėb 
meni m
AVfeNbttoOL. MM* v.-
v»k*r* AteHaiwįfa9t to mmK' . 
rfii su savim atytoMtot pm lt*«V r 

. Joe MMMfttfe.’. r; " !.
«>. . ’■ ' >

VICK-PinM -*
i#) ivJera a^f^ toteMia*. .
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