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ščiausioji Taryba nutarė rei
kalauti iŠ Vokietijos 56 bi- : 

, b’jonus dolerių kontribuci
jos. Išmokėti reiketaper 42 
metu. Vos 27 & bus konf e- 
rėncija, kurion biis pakvies
ti vokiečiai persvarstyti a- 
pte išgalėjimą tos sumos iš-' 
^dketL ’ .; to-

Beritu. — Vokietijos lai
kraščiai su didžiausiu pasi- 
biaurejimu rašo* apie alj jan- 
tų Taryboa- nutarimą reika
lauti is jmr56 bilijonų*dblte 
riųy arba. 226 bilijonų miksi
mų markių ‘ kontribucijos, 
Ęagįną yaldžią priešintis.

t . _ V

. ' M^sliinpton. — Amerikos 
valdiškose sferose išreikšta 
nuomone ^ kad Mijūntų nu
skirtoji . Vokietijai kontri
bucija yra perdidelę. Sako, 
kad 10 biĮijoni^ dolerių turė
tų užtek

/LontŽpu. Anglijos pre
mjeras Liovei George sugrį- 
Žpįiš Pąryžtaušji kur buvo a- 
Ii jautų ąonf erenci ja.
y

to WaskhifftQir, ‘ — Atstovų 
butan ineŠtas bilius, ąprube- 
įuojąs^Sūy. Valstijų laivy
no jėgą iki lOU.OOŪ jureiviiį,

Yrutk. — Pagal gau
tų 'Rusijos Informacijos 
Biuro4įnita tai, Rusijoj ba- 
dąuja . ri3.000.000 žmoniii. 
Badąs ne vien mieštuose ap- 
sirėiškita bet ir daugelyje-so
džių

to ForM-yHerįjert Ho- 
over buvox pasiuntęs Daw-, 
sopą ištirti, vidurinėj ♦ Euro
poj /padėtį. Sugrįžęs sako, 
kad Lenki j oj. pusę milijono 

a Vaikų mirtų, j ėi nebūtų pa- 
* galinęs pagelbos. šiaip žmo- 

" nęšįmtatiiiąši Iiipsmmis, pe
lais, gilėmis. Tuos daiktus

■ sumalą ir kepa neva duoną:

■ - KoMt^tinapolts. —\Rų*- 
sijos beftlevikų karo ministė- 
ris Trockį illeidinėjo slap
tas paujo otonsyyo .pienus. 
Palei Įįtanimijos. to Lenki- 
jbs frontą sukoncentruota 

divizĮjos. > Persi joje tar
kų bolševikų karriiomenęs 
užėmę I&syim * netoli puo 
s^®ėsi^Hi-anQ.:^igfijos 

' kariuomenė pasitraukė iš 
Teitefano; '

to U r !■ ; r,,, ; - v r ' - — ’■ ■
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AV.zp York. ]?er perei
tus 1920 metus Suv. Valsti
jose patžudysčiu buvo 6171, 
tarp jti buvo 707 vaikai. Mo
terų nusižudė 2604. Jau
niausias ~ patžudys buvo 5 
metiį amžiaus, ’ seniausias 
103 m* Nusižudė 400 buvu
siu kareiviu; Pagal luomą 
patžudžiu buvot 75 prezi
dentai arba mauadžieriai di- 

Pdžfujir korporacijų, 33 mili
jonieriai, 23 didžturčiu mb- 
terys, 24- advokatai, 8 teisė
jai, 51 daktaras, 40 aktoriai, 
34 kolegijų mokytojai, 27 
studentai, 24 brokeriai,, ' 59 
bankininkai, 12 dvasiškių, 2 ___ _ ____ £..„___ w ______
'evangelistai ir 1 V* M. C. A* IsPeialisfme Vileišio Misija. Xe 
sekretorius. Pereitais rne- [tik Ameiikaš katalikai paskelbė 
iai$ patžtidysčiubuvo--ant L*- ~ " ■
000 dąttgiau, negu užperei- 
tais.. . v .

■■■ II ■■ ■—' '4.

Budapeštas. — Orui atša
lus, maistui dar pasimaži
nus patžudystespadidėjo. 
Dabar tame mieste ’ kasdiei 
po 10 patžudysįių atsitinka. 
Vienas buiiras ‘ofibierąs 
parnešęs šiek tiek malku ir 
maisto, pabueiavgs pačia ir 
tris vaikus išgėrė nuodų.

Wa$lringfdn. — Amerikos 
Raudonasis Kryžius skelbia, 
jog' didesnių jų nelaimių A- 
iderike pereitais metais bu- 

įmonių per tai ^u-?
voj-25, sužeista 12.700, nuo
stolių .už $11.250.000^ ŠŪ-.'
šelpti nukentėjusiuš A. R. 
Kryžius išleido $1.280.000.“ 
•Tarp tų nelaimių buvo 11 
tornadų, 23 dideli gaisrai, 
trys eksplipzijoš, 6 potvi- 
niaį, dvi audros,- 5 laivakrit- 
šos.

r M£RJ vmm PASKOLA 
MjnpĘKO®,

7 * Sausio 9 <1
..Lenkų .Uikraščiai konstafttuo- 

dami pralaimėpliaa vidaus pasko
los Pikti} Ainerikojo Jialtina savo 
vyriausybę, kadfsi nesuprasdama 
amerikiečių \psieh0J012ajos pasiun
tusi sociąūstuį ŪM gįivalo ame- 
rikiečiai nepakenČiA’ ir tuomiesę 
išaiškinimas jų' šaltas mttiktums - 
gyvo tėvynės reikalo, |

« Lenkai prftlaimčjcr, ; •
/Bet ir mes jau galime sakyti, 

kad esame .pralaimėję su savo

P* Laimingai perleido naktį.
I Rytas, jau 7 vai. visa jamsu-
I ruošta. Baigias jau ir 8 va-
I landa ir kulkosvaidį jatt nu- 
La ėmė nut/ tilto. Prieš pat at-

I si trauksiant, Vincas Dovy- 
, ūo-|daitįs (to būrio vadas, T kla-

jenkni L nelaisvę sės moknys) su vienu savo 
|r -* sušaudo, ar [draugu išėjo į 'miesteU^atsL 
f ' ^sveikinti paskutinį kart su
igvvitoti trukdo [miesteliu, kuif jie labai my- 
[ginklų. z [įėjo ir tiek daug laiko jį fev- 
Į. valdžia 'sauljft .ne.. .Einant per aikštę, jie 

staiga’pataatė lenkų raitelių 
eskadroną , joj&nt .tiesiog į 
juos, abu draugu^ pasileido 

f ir taupo jjk|bėgti atgal■ prie savbTiuvei- 
• 11' Lenkai juos pamatę, 

pradėjo šaudyti, „Vincas ma-. 
tydanuis, kad prie savo na- 
mų Niesuspcs jriliegti—len- 
’ * " ‘Tuojaus į-

r.

Detroitu Ba-
zoot 5 metų amžiaus vaikas, 
tėvui «draudžiant bovijosi 
lapke it sušlapo.- Tęvas už? 
tai nubaudė. Vaikas nubė
go į virtuvį ir nefMtaš pa- 
sigirdo šūvis. Vaikas nusi-: 
šovė, . patžudystę iš apmau- : 
dos papildydamas.

X I - .......a > ’ ?
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— Per sausio me
nesį ūžrėkorduota 55 nenu- 
bimdamo miego atsitikimai* 
Per gruodį tebuvo 23."

Are>r York. VGlijonie-. 
rius Wbite nuskendo bečiu- 
žinedamąs. ant ledo. Jis pa- 
puolA-po ledit

“'*■ ’■ r-ę———r—-V",, , ■ „   •

KELIAUJANTIEMS LIETUVČN ŠĮ - | 
. : PAVASARI. . ’ I

. ;£0WUW Mplat^ ant laivo S AK- i 
dSLA per Mamburgą pirma^partija žmonių va- |į 
Žiuojmičių Lietuvon karttesu* Jonu Romanu, g 
Lietuvių i?rekybos Bendroves prezidentui g

Lei nori su. ta partiją važiuoti, tai tuojaus g 
mums pranešk.. Mos isgausiip pasportus ir vi- ® 

" ' ', Si partija tt
bus Lietuvoje į laiką pradėti, pavasario darbą. 'S 
Galėsite parvažiuoti be įoMų(k«

B;S mg reikalingus dokumentus.
M; »*W* k i • 1 <1 . —twi*  

■■JH l - <r-rTP*r —■ ■—'  ' -■ U ~ Jk

S 'GalČsįfe parvažiuoti be jokių/kebliunų, hęs-p. 
Rbtaanas yaŠftofr kartu su jumis iki Kauno..

S Trečios Mėsos kaina iš 4few York iki Eid- 
S kūnų $13(170. Pirmos Mėsos $185.70.

v ’ . -ILT

BaŠyk tuojaus dol platesnių informacijų. . 1 

tlTHUAHlAN SALES GORPORATION, į 
414 BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS. g
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REIKALAI.
• r

. . ’ e, i
• Viso-! Manįpfr.,— Sūstre 

toriai _ elektriMnių geležis 
kelių, jungiančių Alba, 
Troy Ronsselaer, 
yltet. .Cohoes, Grcen Islan 
ir iVatertord. • ;

. • t—-------- ■r—.—------------— ■

TU (ishint/ton, —nlūstici* 
jos Departamentas 
menda Vo pręz. WiJsop.ul do^ 
ynnotr kaltę Dobsiu,ki Prež< 
IVilson atoisakč ta padarv- 
ti.
f'

Loiid&n. Kuo^Tugpj 
1919 m. tarp Londono ir P 
ryžiaus veikė pašto s* 
nių gabenimas orląiviata 
Dabar tas šusisiekimas nų 
stojo, .veikęs.

. *; M, ■ . «*s

Londou.—Pirklyba tar 
Vokietijos ir Anglij.oš di< 
wi.. .Vokietiją, iš- Anglijoj 
gavo 'užsąlvynių mašinų 
$3,0PQ.0fK). fDaitg ; įgabenai 
nui-Anglijoh voldštaj pian " 

■x -Miak. — Fojpo^
kompanijoj' neramu. • Dktį<$ 
;įi šėriūinkai Fordo nemėgi 
dėl jo nusistatymo karo 
tardei numušimokainų ąriT 
automobilių, dėl priąš-žy^ 
taškos propagandos įr

' Kais, jį*.
“ ‘ ' ar $116taOO.Q0Q.

London'. Viena Anglž 
jos Tirma apsiėmė taisyt; 
Rusijos, lokomotyvus/ jM*i 
keletą nlcto. to • *

Waskinf}ton. .Fe 
Reserve Board skelbia, J 
palyginant nedarbą. ’ gr^ 
džio.m; su /nedarbu sau * 
mėnesyje; tai pasirodo, ka 
darbai veik itepagetojo//’ 
taį kapojimas tebeina. - 

■' ^midon. --4- 'Solį- B 
skelbia, kąd susiorgamza1 
komunistų partjja, •

ii. _ ..i U nnį
•:i .7 -rr- -r-r-

Bali Rivety
w 103 bovetiūnėše ąudiminė- 
se prasidėjo dailiai, Di
džiumoj darbai eis pilna lai- 
ką»

h 
h
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kavo moformanai ir kondult
skatina gij 
siosk mes 
šaulių neis 
nukankiną 

. Šauliai^ 
tiktai stoki 

Lietuvos 
beapginklu 
šauSmš g 
džioje nep^abgiausia yra 
ginklų, uuut ' /

’kariupmeufi., Juliams lie? 
ka tik patvins Apsiginkluo
ti, taip, ji| patys ir gink- 
luujasi. ■■•_■'.£ = < Įtnų-.^iesuspes ,frwegu-—ien-
j Kuris ti® savo kokį ndrs ■kai jį prisivys,. Tuojaus į- 
ginklą Jiuk|$į nuo didžiojo Ibėgo pro vartus j Šventorių 
karę laikų^o kims neturi, ir ten atsistojęs už-muro šn- 

vis po šūvio leido į raitelius;
laiką negalėjo^,* dočmioti iom irvvvbe-

kasy bet. ir uej degi jniunkas ųsidiųsinęs už-

dą — neduoda 
ridų, mes^ vai-

I -

•*----------
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šiai Alisijai boikotu, bet net libe* 
raki laikraštis “Vienybė Lietuv-

”7' 1 *■

[ninku” ir tas aštriai. kritikuoją 
jos darbus, ė . ,

< Ilgai męginta mūsą brolią ame- 
rikiec ią kantrybe'pagaliaus tiailp 
ir tai skandžiai atsilieps mūsą 
Valstybei/

Ir mes čia apkaltinsime tiw,. 
Kurie, jei ne Įįloga valią, ten ‘pa
siuntė žmogų, ‘nuniinisteriaviisį 
musų valstybės iždų iki“ nabagė 
kišenės, tai jau visai nežabodama, 
mūsą išeivių nusistatymo.

Apsiriktą f Tai galima pataisyti. 
Tačiaus protestų balsai senai 

eina ir atėję dingšfa. 
~ Ko ‘Uųkįanmjr^kąm_ velkamą 

ūąi, iMš’Ūidiria Gausina Valstybes 
organizmui? . .

Prieš du mėnesiu jau buvo gir- 
džiamos • Vyriausybės pastangos 
pakeisti Misijų ir įneš buvome 
paskambinę jos sostą, bęt norai 
nesikūni ja J ir visuomenės " balsas 
aidu tyruose nukamba. “• ’ ? 

/ 'Dolėko šalies ‘ gyventojai nėra 
Lietuvos Užmiršę, ’tik jie, verčiami 
kentėti/kad'negali jaTgelbėti. , i 

Kas' yra gyvenęs tarp išeivių, 
tas* gerai žino, kaip jie giliausiai 
.moka jąusti tėviškėj.išsjalgitaą ir 
•šventų reikalu laikyti, priedermę 
sudėtį auką,ant tėvynės aukuro.

Aimėrikiėeįai« tai - jau parodė- 
gausiai • aukuodami visuomenes 
reikalams. ' Valstybės reikalai 
vienodai jiems nesvetimi, 

į Ir nūii, kada jau stovime nau
jos paskoloj išplatinimo angoje, 
reikia rimtai ir labai rinitai susi
rūpinti, kad neužtvenkus/ gyvojo 
Amerikos šaltinio. . Vyriausybė 
nė ryto, bet šiandie turi atšaukti 
sųsikompromitayušį ir savo- pažiū
romis to taktu Vileišį ir pasiųsti 
atsakomų ■ Amerikos visuomenės 
nusistatymui. / • \
c>AIisijos^sąstątąn be mūsą žmo
nių turėtų ineiti įr žydas, kurio 
reikalą -gerai numato patys ame- ; 
rįkieeiai-, kurs, ją nuomone, galė
tų pasiekti žydų visuomenę ir tu
rėtų politines .įtakos. 
: ■ Visa tai svarbu: ir patsai nati-■ , - ** » - .»
jos Misijos siuntimo skubotumas 

josios sąstatas.” Jun veikiau 
bus pataisytą Maldą, juo mažinto 
bus Valstybėj žalos ir mūsų už-L-, - v._
jųrio brolianfs \ marulės nuoskau- Ąeziū-

dos/“ - • •'
Taigi/cavete eonsiUes!

įsteputAs;
(Kauno “Laisvė”)

---------- --—- h '

APIK-LIBTinrOS 
MULTirS^

...■ ■- ■ -■■■■. t
Lt&tavoje šaulių-partiza- 

nų būriai žymiai daųgmasi, 
ypač lenkų pafrontėj, nes 
ten žmones jaiLgerai išmeta- 
no ant savo, nugaros lenkų 
jungą. Lenkų kariuomene 
bautandania nori neleisti ,or- 
... t M TO
žveričkūs baitginimasJ netik

r

/ X

1

4,

tamiįžųotis šauliams*

nebaido 'šaulių, s
* ■ +

^as kaimyną, 
n pas kAmynįy 
, šautuvą ar re-

į retai jš-kuDk 

Rąžiūrčk^^įąip - išrodo, 
būrelis šąul».. .. . u •- 
/ Kada jenla pamątvti ka

reiviu. bur^lėinant, malonu 
yra į juos 
vienas 1 šaut 
bai inenodL 
dės ir vieni 
viskas-vietų 
O kada ten 
įių taurelis j 
if neiiiafbnosp 
sai nepanašūs i'tėvynės gy- 
nyus,. daugiair panašūs į žu- 
JiRųbūrį. -

■ * Nevienodumas rūbų tai y- 
ra: neturėjimas, formos ne
kenkia jų darbams tik iš ša
lies žiūrint nikokį jspūdį-da- 
tq, •. •. <• '. . ■ •

(Daugiausia jitems^enkuų- 
stoka drausmės; ir ’mėnkas’ 
apsiginklavimas. *■ . •..

’ Ką gali nuveikti toks bū- 
reliS). kuris- turi vieną šautu
vą vokišką, antrą prancū
zišką, • trečią rusišką^ kėt- 
virtą ■austrišką,', u kiti ir. vi
sai -šautuvų neturi/ Kurie 
šautuvų neturi, — turi gra^ 
natą ar revolverį. Per šaUr 
tūtų įvairumą negali kiek
vienam šautuvui' turėti už
tektinai šovinių.? pavyz-“ 
džiui: '.būrys gavo vokiškų 
šovinių, kurie turi vokiškus- 
šautuvus, gauna užtektinai 
šovinių,- -isddtos vietos tegu1 
gauna francūziškii šovinių; 
tada v<5kiškieins ir Prancū
ziškiems Šautuvams šovinių 
užtektinai, o kas tada su ru
siškais ii>ausfriškaiš šautu- 
Tais, jei" jiems nėra šovinių. 
Rusiškų ir austriškų šovinių 
didelė stoką Lietuvoje, ypač, 
austriški! šovinių, kurių ga
lima sakyti Lietuvoje visai 
nėra. Tokius- šautuvus, ku
riems nėra šovinių, noriai 
inUreija ir kariuomenės da
lys. atiduoda žaufiams, nes 

riut į jų menką apsiginkla- 
vimą dėka jų narsumui daug 
jau nuveikė, Neprošalį‘ man 
rodos bus paminėti keletą 
atsitikimų iš šaulių wdarbUb*' 
t ės. Vienas atsitikimas. 
Vąlkimnku miestelį ginant 
Šaulių būriai, buvd gidai įsL 
kiše 1 lenkų pusę, Matyda* 
mas tąi, artimiausios dalios 
kariuomenės vadas, įsakė 
Bauliams" atsitraukti tą pat 
vakąrą, neš* gresiąs jiems 
apsupimas ir daug didesnės 
priešo jėgos, kurių- jie- jn-’ 
kilt būdu neišlaikysią. Vie
tos žmonių prašomi Šauliai 

bet7 dargi sutiko atsitraukti rytojS vai.

pąsi^kolįnsį 
, Itašiąktaij 
ar turi/sari 
volverį.to ii 
visi .surftdrįfį, A t 
galima tiftk$toai. šamoto-' 

būrelis šaulį!* 

reiyįų. bito^ęinant, malonu 
arėtų visi kaip 
ai vienodi, rūę 

kepures vieno- 
žodžiū ■ sakant, 
a„ kaip <yieno. [kratinę,

/

Lenkai ilgą i 
jo paimti, pagali 

i ntrinlrauM ri /11»

DtJroit, Mieli. Nuo pa* 
ncdčlio pradėjo dirbti For
do dirbtuvėj 10.000 darbi* 
fiirikų. y

-- 4*

■AV įPyYark.  ̂^pdege-Cte
lomai Motelis. žnvo. iŽ sw- 
'■«J- .. . . / ,

Beedv&terYa. —'B Nat- 
ional Bank pavogta $119> 
000. Tas padaryta 2:30 vai. 
naktį. ‘
.'...........1 ........................ - ... .. -. /

•ątĄ lIllĮlIU i ^MiilTyU

bot lenkai jo nepaklauso, va
das lenkų'išsitraukęs brau
ningą jį* nušovęs, nes jiė ne-, 
ima Šauliu i nelaisvę, šaky- 
darni, jei nori savo tėvynes 
tanti, tai stok į kariiioinenę.’

Man rodos jie, tyčia, įau
gina žmones* kati bijotų sto-z 
ti į. Šaulių būrius, \nes . sxi 
^auliais-Dartįaznąis jietns 
sunkiau kariauti, 1W jie y- 
ra Šioį pusėj fronto, ir anoj,i 
dargi nežino jų stovyklos |r 
skaičiaus. Jei Šauliams bū-

lipo ant mūro iš kitos pusės 
ir taikiau pradėjo šaudyti į. 
Vincą. Tuojaus viena kili
ką pervėrė dešinį petį, Vin- 
įąs nesustojo -Šaudyti, antra 
kulka pervėrė kairį petį ir 
tai nesustojo šaudęs už
lindo7UŽ-mędžio ir dar san
de, . pagalios Mka .pervėrė 
medį ir drauge Vincą per 

to* Kulkai pervėrus 
Vincui' krūtinę, tuojaus Vin
cui išlėkė iš rankų šautifvąs

krito ant žemes. Jo draugą 
dar tebešaudant Vincui/ len
kai paėmė į nelaisvę. / 
. Vincas Dovydaitis viepus 
mušėsi sįi visti lenkių raitelių 
ekskadrūnu 20 minučių, tuo
mi tarpu jo ’būrys' suspėjo* 
Atsitraukti, nž’miestelio ir iš- 
siyežti--kulkosvaidj, kur pa* 
siskleidę grandme*^nepfisL 
leido lenlcųto Lenkai maty
dami, kad tos saujalės nar
suolių neįveiks, ’ prisiplėšę iš, 
yietos- gyventojų tarto, kiek 
.galėjo išsivežti, apleido mie- 
štėlį/ į>Š.aulįai į miestelį su
grįžo visai jau sutemus ir 
rado savą vadą vietos gy
ventojų įneštą į .kambarį. 
(Vincas pamatęs savo_ drau
gus labai nudžiugęs ir pra
šęs savo draugus.jo* nepalik
ti čionai? nes norįs mii*ti lai
svas, ne lenkų belaisvėje.' 

(šauliai nors ir žiuojo, kad 
vidurių žaizdos reikalauja f 
ypatingo ramumo? net žino- 
dąmixkąd jie čia laikinai'atė
jo, ir kad lenkai gali bi kū
rino laiku sugrįžti to jiems 
rėiks'atsitraukti,. vietos žmo
nėms ir-gį nebuvo galima jį 
palikti, nes jų priežiūra ir 
prie geriausią . noro būtų 
•perdaug menka. Tai žino
dami sutiko jį nnveW į ligo
ninę/ artimiausia ligoninė 
bpvo už 30 'varstų Mytaje.; 
Alvtmi nuvežus Vincas Do
vydaitis dar gyveno 2 dieni 
irmiire; , to -* i

Antras atsitikimas/^ Len
kai jau visai buvo 4net tai 
Troškūnų miestelio,. ' Vieti
nis Šauliu būrelis sėdėjo mi
licijoj ir laukė šautuvų. Bu 
gnilduoti šauliai buvo pa- 
isiųsti į žvalgybą, pasigirdus 
žvalgų šūviams, Šauliai ga
vę Šautuvus, išbėgo į pagel- 
bą. • Besišaūdant/ šauliams 
pritrūko šoviniu ir buvo pri
versti pasiduotu. į nelaisvę. 
Lenkai paėmę šaulius į ne
laisvę, nuvarė į)rie mūro ir 
sušaudė. Vieną kart šovus 
visi parkrito, vienas tik pa
liko stovįs, “jis atsiklaupęs 
ant kelių prieš lenkus ir pra- 

*# \* i

*-.

.pamatytį šau- 
riėjūūkį 
darof^i^
y v

nliai P3£ . .
ųeSjdaugelis bijo stoti, kad 
■ginklų nėra, o lenkams uže- 
mus, jei kas .praneša, su- 
iifca- ir sušaudo visai negin
kluotus šaulius. Dabar vi
sų Šaulm akys yta atkreip
tos į amerikiečius ir laukią 
nagelbos iš. jūsų. Amerikię. 
Čiai riukite- aukas Lietuvos 
Šauliu Sąjungai.. ginklams 
pirkti. Tuoniį stinrinsit jė
gas Lietuvos“ Šauliu fronte 
ir jie narsiau gins savo salį 
matydami^ kad ir jus ju nė- 
užmirŠtat. ' .

LTtena, 
10Ą1. 192L
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įtai ką sako Kum L V. Kudiikįt, kuris šidims 
dienynus sugrižaiš-Lietavos/ ’
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AmeriJkiečtat per Liet. BroEjaū du auto 
mobiliu Id^tuvok valdžiai yra įteikę. Ar mes ne 
galime risuk šešis paaukuoti. Lietuvių /Preky 
bos Bendrove šiam dalykui renka aukas ir ji 5 
tuojaus Kaunan gali automobilius pristatytu .

" Lai nenueina, tas prašymas včjaiK Amerikie- 
čiak aukokimo nors po dolerinę kanturi daugiam 

.kas neturi tai po mažiau ir siųskite aukas sekinu J 
' čiu adresu:
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at the po*t offlee at Bostou, 

under theĄct of March 3,1879’* 
tance for matHng at tipeelal nite 

provldetlį for m Sectfmi 
Act Of Och «( 1917. authorlzed 
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žili padeda motiną kaukiu- ė | 
ti. ’

Aftįėrikiečittimt tirt neuūa* 
jiėria. Kada jie Susipyksta 
su Anglija, iš jų vis.atsiran- 
dn įnyiš skairius padedan- 
Čių Anglams, pakenkiančių

.3

dar apie meilę 
Jam vaidenasi. 
mirtU kapai..,

SČioūijoe priešai Cle- 
menceau, Viviani, nrland 
ir visu neapsakomai ilga ei
lė galingų Prancūzų. Ne ką 
trumpesnė eilė PŪs<idskių, 
DinoU'Skių ii kitų nntikru 
kščionių Lenkti. >

Prie fanatizmo priešingo 
tikėjimui bolševikai dar tu- 

T^vuMttT M ekonominių- klaidų^ bet 
tas mums nesvarbu. Para
gaus jų žmonės tų klaidų ir

• Į atmes* Jeigu ir liktųsi rin- 
1440'kimų- sistema paremta ant 

’' ’ *&SK Penkiasdešimties, tai tas 
gal būti'tiek pat gera ar blo
ga, kaip ir visos kitos rin
kimų sistemos. Kas žiūri i 
faktus, o nesiduoda vadžio
ti už nosies politikams, agi
tatoriams ar laikraščiams, 
tas mato, kad nuo 1Ū17 m. 
bolševikai pasirodė mažiau 
kepksmin^ Lietuvos laisvei 
negu Lenkai. Jeigu fduta 
negali būti nedariusi sutar
čių, tai ji turi jas daryti su 
tais, kurie jai mažiau puvo- 
iW- l . ’?•

Su Lenkija, mes nekaip 
negalime ^cletM' ■ Nors -už
mirštume vi^ę praeitį, tai 
paskiitinių trijų. , meti! 
skriaudos, belaisvių kanki- 
iiinuų-t, maišhj organizavi- 
Uias Lietuvoje, šmeižtai A- 
merikoje, Paryžiuje ir Ry
me kiekvienam. neaklam lie
tuviui užtektinai parodytų, 
kad su Lenkais daugių dau
giausiai gali . būti kantrus 
kaimynų sugyvenimas, bėt 
nei kokia artimesne sajūim 
ga, ulei lygių su lygiais, f 

Atmesdami visokię.sąjuii- 
gos lūšį, mes hęt-gi snpraii- 
tajue reikalų Europai gintis 
nuo bolševizmo klaidų ir bū
tų naudinga sudaryti tokią 
tautų eilę nuo;Baltosios ju
ros. iki Juodosios. kokią’ y- 
ra sumanęs p. R. Vinci.. A- 
pie tą eilę mes išreiškėme 
savo mintį,- bet jam atkar
iojant ►sumanymą atkartosi
me ir savo pastabą.

• -Pirma ?reikia sudaryti 
Suomijos, Ėstom jos,, Lat
vijos’ ir Lietuvos sąjungą 
vien tik militariais tikslais. 
Ta Sąjunga negali įvykti’ 
kol Lietuva tebeguli ant . o- ,, w
peračijos stalo, imr3lppįairnUeHisr--kui—mažiau^ yra do- 
rib du veikėjai: Prancūzija 
Klaipėdojė iv Lenkija Vil
niuje. Užmokesčių už tą o- 
peraciją Lietuva nežada nei 
vienam- operatoriui..: Tik 'kol 
ilperacija nepasibaigusi, to! 
Lietuva neturi didesnių 
priešų už Lenkus ir Prancū
zus. tol neva nei kalbos a-« 
pie darymą sutarčių su-jie
dviem.

Lenkams atstačius. Lietu
vai Vilnių, Prancūzams per- 
ieidus Jai Klaipėdos kraštą, 
susidarius Baltijos tautų są
jungai galnna pradėti dary
ti sutartį su Lenkija, Rumm 
niją ir Ukraina. Ta sutartis 
būtų dideliai naudinga, nes 
sulaikytų Vokietiją nuo ka
ro su Prancūzais. Tokiu 
būdu prašalintas būtų/ bai
sus pavojus.

Bet Lenkija kaip tik to 
nenori: ’ Ji deda paskutines 
pastangas apžioti Lietuvą ir 
prarytu Per Prancūzus 
Lenkai kviečia kai-knriuos 
Lietiirius stisiorgąĮiizuoii ir 
nuversti dabartinę Lietuvos 
valdžią. Tam tikslui pora 
asmenų- veikia Klaipėdos 
krašte, vienas Prancūzijo
je. Chicagoje TowarzystAvo 
tlnio Lubelska rengia posė
dį ir atsistojimu balsuoja už 
susivimijimą su ’ Zeligmvs- 
kiu. . Z Dienraštis “ Baily 
Nrnvs** . tame * nešvariame 
darbe 'dalyvauja . per .savo 
bendradarbį p* .Czameckį;

Panašios šioms manifes
tacijos * atsikartos k ir kitur. 
Jos parodo tik tiek, kaip 
teiksttiinga buvo Lietuvai 
susidėti su Lenkais, kpd net

Dn.Or.'n
.* ^ubaU’iolik Laldiia Ąx. B<mu Kktauktj Jumuro 

S; f<*arr»OA.
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IBI KINKA S 
(Thb TVorkbr) 

lITUS r 
every Tuesday, Thursday, 

.flafurdny by St. Jummmi’s Liui- 
*• R.-C. .Abhogiatiok or Labos.

i SuBsauBtioN fon»:
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Budėkime,

j
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kalbėti.. 4 
vargšui. 

Jis prašo*

V

)\4u

(Skiriu S.) 
Lietuvos - darbo žmonių

ik priri.—piktnn-
saviems; Amerikiečiai tokių. sius,pavergėjus: rusus, vo-

< žmonėms - •plaukiantiems 
k nelaikąs ginčytis, ka*; 

■da'smariri upės srovū - juosiu. P 
rpįineša prie -pavojingo ak- 
;menyno einančio skersai ū- 

, ,pes. Lietuva ėjo ir priėjo 
pjrie didžių daigtų; prie tau* 
£ tinęs laisvės ir prie politinės 
K^eprigulmybūs. Tat riša 
fneapseina ir be pavojų... 
L Nesąžiningi taUciiūiikai į-

aukę mus į karę gražiais 
FŪeniokratijos, tautų . apsi- 

prendimo pažadais, karui 
■^šibaįgus turėjo drąsos 

odyti,' kad mus prigavo. 
Fie padėjo Lenkams mūs 
priaustų 4) mums patiems 

ai pasakė po kelis kar- 
ĮpSy- kad mes turime būti po 
dusais arba Lenkais, 
į Beskriausdami muš ypač 
Prancūzai pamatė, kad Lie- 
Jtrva gali. turėti daugiau 
eikšmūs negu vabalas, my- 
iojamas ant tako. Jie su- 
ato, kad Lietuva gali 

vpti ryšių surięnijanMn 
sijų ir Vokietiją' ir kad 

; dvi susivienijusios .ties 
įietųva jėgos gali taip-pat 

karšti kailį Prancūzams, 
aip kad jie karšė kitiems.-
Išsigandę dėl savo kailio 
raūcūzų diplomatarTaūkūr 
mms, kad netaptume tiltu-- 
ip bolševikų ir VokįeČių. 

les patys tuo tiltu būti 
tenorime. Prancūzai tą žipo 

pūu hz mus. Bet jie 
sako, kad mes pada- 

įdūme du daiktu: gelbėtu-, 
ie Lenki jų nuo bolševikų ir 

:ūme vienybę su. Lęn- 
idant abeji būtume šti- 

šni.- Vienybė praneūžiš- 
iseina union. Mes esame 
košelės valgę per kętetą 

(tų -metų ir dabar visai 
įtekome noro, jos cte kar4 
paragauti. Nuo tovįeuy- 

įs valgio su Lenkais Lietu- 
išbėrė toki Šašai kaip Že- 
wŠkis, Pilsudskis. - -Dėl 

pikti! Šašų netekome gal- 
Vilniaus. Visa, mūšiu 

iestmiija su diduma 
tos" turtų sukrautų- am- 
’s nukrito nuo mūs tauti-' 
kūno, kaip nukrinta ga- 

mesos. * nuo* žmogaus

asmenų nuoširdžiai neken
čia. Kol kas dar Amerikie
čiai nesupranta panašumu 
tarp *‘Unia Lubelska” drau
gijos ir tarp probritų. Bet 
susipratimb diena netoli.

Teciaus mūš išgelbėjimas 
nėra Amerikos minčių- pa- 
aiškėjime, o mūs pačių susi- 
pratime. , Dabar stovėkime 
visi stipriai už Lietuvos val
džių, nes mūs išganymas yw 
mūsų susiklausyme. Tegu 
liubelskiniai tarnauja Lie
tuvos mėsininkams. Ne 
sada ji bus mūsinčjama. y

Jei dabar* mes būsime vi
si susiglaudę prie Lietuvos 
valdžios Želigovskiui -'ir 
Liubelskiniams nepasiseks* 
Tada Prancūzija gal ims 
pildyti savo planų -r- suda- 
ryti tautų tvorų tarp bolše- 

. vikų lt Vokietijos. Talia Tr 
mes galėjime prisidėti pidę 
to naudingo,, darbo nuošir
džiai. '*

• . - - ...... ..................... «

Kas nor mus 'suvalgydyti 
Lenkijai, tas mus gazdina 
mūs priešų jėgomis. . Tiesa, 
didesnės negu mūs. Bet ir 
teisybė pasaulyje . šiandien 
daug daugiau reiškia negu 
paprastai mintijama. Ga
lingas buvo caras, galingas 
buvo ir kaizeris. Šiandien 
juodu abu yra žuvę, o Lie
tuva tebėra. Lietuvę išgel
bėjo jos teisybė. Gal šian-i 
dieu Lenkai su Prancūzais; 
mums padaryti skriaudos; 
keliems ar- keliolikai mėtų. 
Bet 'jeigu mes remsimės tei
sybės jėgomis-taip kaip tų 
ėmėme clarytL 1865 įlietais, 
kada išėjo uždraudimas 
spaūzdinti mums knygas, 
tai aukočiau ar vėliau žlugs 
ir Lenkų imperijalizmas, 
žlugs ir Prancūzų jiems tei
kiamoji parama.

Lengvai atsėjo sudraskyti 
Austriją į skutus. Da leng
viau atseis tą padarytį

ros negu buvo jos Austrijos 
j e. Nekenks tų atsiminti 
musų ^skriaudėjams.

Bet mes neturime būti su
dėję rankas. Jei tik lauksi- 
iną kol mūs pMeši> klaidos 
juos pražudys, tai ilgai gau
sime vargti. Todėl laikyki- 
mės-visi stipriai inenybės ir 
budėkime. Tada priešai ne- 
pasidrųsįs daryti klaidų ir 
mums nereikės kentėti jų 
nedortima.

(^BraugasH1* •

kiečius ir žiauriausius — 
lenkus. Jos sūnūs vargelyj 
gimdyti, vargelyj augęrir 
geros dienos savo amžriyj 
nematę pakėlė ginklą prieš 
savo išnaudotojus ir kovoja 
su rusais, kurie patys Azi
jos kultūros Simais būdami 
neša į vakarus, į Europą —- 
kartu ir į Lietuvos šalelę 
'‘pasaulinį pmvįrsmą” •— 
“žmonių susipraeinąko
voja su vokiečiais dabar 
nugalėtais kitų -—taipgi ne-, 
mielaširdingų grobikų, ko
voja su lenkais — dvarų, gy
nėjais — Lietuvos vargo 
žmoneliams didžiausiais 
priešais. IrJietlivįs su rik 
sais tais slibinais kovodamas 
tvirtai tiki į pergalę ir į lai
mingą ateitį tėviškėlėj. Ko-; 
voje nugalės teisybę galų 
gale_uu*- Jai'žinpjlietūvis-ar- 
tojęs ir • nepadės' jis ginklo 
kol savo laisves neatsieks. 
Kovos ild mirties kovos lau
ke. Ašf-r kaipo Lietuvos-1- 
atgimstančios Lietuvos gy- 
nejas-kareivis iš vieno * jaus
mingo atitikimo tvirčiau
siai persitikrinau įad Lietu
vos Šalele gyvuos laisva ir 
nepriklausoma, ir su Vil
nium su Gedimine pili
mi., 'Drebėkit, priešai!.. 
Kovojome su bolševikždš/ 
Baigėme' juos iš "gimtosios 
šalelės vyti ir jie bego jau 
nebepasitikėdami pergale, 
tik varomi kovoti su lietų-' 
yiais savo žiauriųjų komisa
rų — nauju bitržujų atsira
dusių vietoj' pirmiaus buvu
sių ir išnaikintų sulig antrų
jų nurodymų. /

Vieną vakarę po Hienos 
kovų mes sustojome; poilsiui, 
išstatę tvirtas sogybas, nes 
labai nuvargę buvome, o ir 
priešas taipgi nebepavojin
gas buvo, lies visiškai ■ su: 
muštas buvo, ir skubotai be- 
go liltk matuškos. Riisijos..

Sumigo mūsųnuvargę ka
reivėliai po dailinęs, nęs va
saros naktužėlė tokią malo
ni buvo ir leido miegoti nors ’ 
ir atviram lauke. Vežimai 
mūsų sargybos sergimi sto
vėjo sukinkyti/ kareiviai 
miegojo pilname apsišarva- 
vime, šautuvus prie, s&vęs- 
laikydami kad. pavojui išti
kus tuojaus“*kelti ir eiti ko
jom; .' j ■;

Tyii, graži vasaros nak
tuže sužavėjo mane ir aš. ne
norėjau fmgtiį- nbrs ir nu
vargęs buvau. Visokios min
ty s galvoj kilo. Svajojau a- 
pie tolimą draugužę — ką ji 
dabar veikia —- ar jau vasa-. 
ros gražiosios, naktužės su
gavėta, saldžiai - užmigo, ar 
gal gražios mėnesienos iš
šaukta laukan, į sodnelį išė- 
jūs galvoja, • į. žvaigždeles 
žiūrisi'. Gal mane' men
ką tėvynes gynėją ji prisi
mena, ^galir nė — gal “ver- 
tęšmš^. jos Širdužėlę suža
vėjo ir laimuže gėrisi, gal 
jį jau. nežino^ mano vardor 
jog aš taip inažai Jai. šąve 

U meiles iieišpa-

i

i. 
gink bolševikais ir Va*. 

“ Vokiečiai yra tokia 
, ‘ kaip ir visos ki- 

? Skutamas tečiau yra 
kad impei’ijal^mų ir 

ų skriausti kitus fe 'Vo- 
hi paskutinis karas iš- 
visai, o iš Lenkty ir 

ncilziĮ neišlųM Mumsr 
i tautai, imperijalistni 

ojhigfausi už visus, 
oiševikų garbinti nemo 
įta? 'Bemolcume. ir ne* 

tnokesiįie, $<t mes jau 
tikai, kad galima bū-

mus gązdįnti fcolšeri- tokioje sunkioje. valaųdoje
taip dabar atsiranda tokių

ATSIŠAUKIMAS. ..'

Aš Grigas Valančius Telšių, mpkslei- 
esu .čionykščiu išo^kslejyfų ‘Mau

nu ju Ateitininku" kuopos narys., Šita 
nlažuič inusp kuopele turi savo, bet vi
sai mažT knygynėli, vos, 60 ugzumpUo/ 
rwi knygŲ. “ Matytkuiuus. mokiniuose 
(nariuose); didžiu energijų ir yasišven-, 
tirou* įmygu skaityme, kiek galėdamas 
norėjau padidinti mlnebj, knygynėli ir 
skolinau iv'itš keltys knygutes, bet nie
ko negulėjau iuos sušelpti šitomis kės 
lioinis knygutėmis... Taip, šitas didis, 
trukumus kuygtj verčia dvasioj & Va*, 
daitti. mus jaitnito.sius jiĮoksteivius, no* 
ringius šiek tiek prasilavinti, .jaunos 
silpnutes nupaj pujėgog*. imstengiame 
užsisakyti kokiu nors, naudingu *jnūtW8 
nteTaturos • laikraščiu' . ar 

naudingu musū doras išlavinimui kity-^ . 
gjj. Nesnėtttritae tiek lyšu.»ė I<uš.(Ia-jSakilJ&ti*. ... ** }\
ryti’? Vienintelis nuin rodos asmuo J. f' 
kurs gidėtu, gelbėtidr sušelpti mus tai 
*T>iirbiirinfe" fedakdjar kuri jau se?1 
tftd yra pasišventimi InHdaryhęsMĮįtK- 
lanįs. Tulei nemanau kiul hs num Td- 

moksleivius apielMT dūk Irjnea
Uos pačios, nmrIutės..LIetuvo& valkai, 
ųy md nevieno Amerikos^ lietuvio vgi*, 
kas m- brolls^esuo Aadauja ankščiau 
mluetii litmituras priežimflmk Todči 
vardu visu Atėttfolriką” na*

. rlp nuiMrdifiil prašini gėrb. “b” red. 
sušelpti mth knygomis Ir užsakyti 
mum* tinknnin lalkrakčhj nriūi ku8p1jX 
tl mus pinigais iš kuriu guWtttmĄuk«s 
reikalinga nusipirkti įlinksta gerbiu* 
nWem»iew sakau tvirtu ir nuoširdų 
j*mnu’mnksivivlu U'-'ltt. Prašini rašyti 
šittio nntvufiiit (lipniu Ytilun^in, Tti 
aifih ĮilmausiP^ inpkiifus. UTrtl 'Jvra 

lieti, 'įitimisait. įvairumo koiunijoKe 
vyčiu, LOS. ktmpfis renku knygų* ir 
lalkrūščltis siųsti |*'Uettv4» Kurstai 
rūginamo šlūstl atmšdukuskMmrTeMij 
glmmuljoa Jaunuoliam*, j

į Sunkios, graudžios mitų 
it-s kankina mane,- aš ne
randu ramumėlio mylinčiai 
Širdužei, aš praėjau pro ka- 
reivius ’ sugūlnrius vienas 
•prie kitę ir įąu sapnuojan
čius /simkiUS4 ūapiiuš —• it 
nuėjau per tįėnesie|ią ap
šviestą tąkriį per rugių luu- 
kiy . ’ • . •

. Ljamsėjau ųemątydūmas 
takeliu.. lies į jį nežiūrėjau, 
tik svajojau,- Svajojau,.. , 

i širdužes paguodėlė —* tų* 
limoji draugužė, kurios aš 
Vmano .draiigužSIę># pava
dinti neturėjau tiesos, vis

Kwajojo&

Išėjau rugių lauką ir 
mačiau Čia pat mišką 

. niūkianti. Apsistojau 
kiek atsipeikėjau. 
niaii' kokioj vietoj 
stipriai .suspaudžiau ranko
je granatą.

Sustojęs apsidairiau ir 
mintys nutrūko — mačiau 
tik prieš save tamsiais šešė
liais bauginantį mišką ir 
menulio pilną veidą virš jo. 
Aš ne nepajutau kaip nu
ėjau pertek nuo savo karei- 
rin, aš jau praėjau savo ii- 
nifą, ir čia netoli kūr turėjo 
jau būti priešo sargybinis. 
Stoviu aš ir stengiuos ką 
nors tarp miško tamsių še
šėlių įmaiytį Sakau sau: 
palauksiu, gaL koks prieti
kis bus* jog miego nenoriu 
—•vistiek.

' ’ ii •

Staiga išgirdau kur tai 
kairėj, tiktai toii-toli nu
skambę jo aidas nuo keletos 
šūvių — klausau, vėl ir vėl 
aidai- nuskambėjo ir viskas 
nutilo. Tai turbūt pergąs
dintas sargybinis šaudė. * 

. Savotiškas jausmas apė
mę mane— jog keistas ^pa
dėjimas, stovi kur fai pasi
šalinęs nuo savųjų, ne savo 
sargybinio nematai ir neži
nai kur yra, stovi, vienas 
naktužės sužavėtas ir nera
mių minčių pilnas — ne tai 
kad baimes, bet nežinojimo 
Užgautas. ’ . . . ■

Tylu, .ramu. ■ Staiga iš
girstu visai netolLnuo savęs 
lyg verksmą, lyg vaitojimą. 
Prisiklausau gerai ir su
prantu rusišką liūdną, grau
džią dainę. Tai bolseyikas- 
sargybmis dainuoja Jpama- 
man jr stengiuos dainos žo
džius sugauti. . O jis dainuo
ja sulaikydamas balsą, lyg 
skaudžiausio liūdesio apga
lėtas, sunkios bėvįities, ja 
dainos žodžiai pilni. Plau
kia jo daina graudi, skaus
minga ir užgauna, ir mano 
širdr-rĄaš pasijuntu tos dai

 

nos užguitas esąs, mano šir
dis .yerkm^su priešu kartu. 
O jis dainuoja><

uEch, tovarišei oj, 
, mepripoimCzla* \

Na Litvię —mule čužoj’ 
schorony menią”

(Drauguži mano, blogai 
neatmink manęs

Lietuvoj, svetimoj man —
- mane palaidok j.

Kiek skaudžios bevilties 
tuose jausminguose žodžiuo
se! Rusas-vargšas kaimie
tis b ko išvarytas į svetimas 
šalis su “baltais” kariauti, 
už naujų ponų-komisarų 
i'eikąlus galvą paguldyti. Ir 
dejuoja siela vargingo Ru
sijos kaimiečio, nes jis nesi
tiki pergalėti jam nurodo
mų priešų, jis mato kad ir 
Lietuvę gina tokie pat var- 
giugį kaimiečiai-aitojai kaip 
ir- jis. ? Jis ’> ^argšas nenori 
kariauti su ^vatgo brblięįS- 
-liefuviais, . tik vargsta pri
spaustas žiaurių komisarų* 
negalėdama^ įpasiprįešmti, 
negalėdamas, niekam pasi
skusti,' įr sunkioji bėytitū 
jį -^?vB‘go sūnų apgalėjo^ ir 
jis tik prašo kad Jį svetimoj 
Lietuvos ’ šalelėj: palaidotų 
mielaSai-drauguŽis.‘ ,

Dainuoja vargšas totiatų 
lyg pavojaus nenujausda
mas ir dar Jausmingiau žo
džius tęsdamaš, rodos, no
rėdamas visą savo nuvargin
tą sielą‘į" juos įdėti, :;" L

“Ty, dūla moja* 
nezabūd menių, 

• Chot goriačej slėzoj ; 
■ ’ ty oplaČ meniąt” 
L (Tu-mano mylimoji, 
«\ r manęs Mužmirfe 
/ Nors tu karšta ašara 

■* Mane apverk)
čia aš supratau kad tie A 

žodžiai kreipiami į širdies j 
draugužy nw dainininko . |

pa- 
be- 
ir 

Atrimi- 
esu ir

balsas skaudžiai sudrebėjo 
juos tariant

Gal jis prisimenu vargšas 
kokį jaunų veidelį* kuris jį 
sužavėjo* gal tūos-^b'džius 
dainuojant jo vaidentuvėj 
kįĮa-jftuna nisaitS — gal jis 
abejoja jos meilės tikrume, 
kad jo [balsas dreba. Varg
šas tu, priešei..

“Ty o našoj litlbvi,
“Ty o našėj liflbti, niylvj 

ydrug, .vspominaj,
Za menių k nebesant 

ty molby posilaj:
Ksli bildu ubit ja 

ot puti lichoj
Pomolys za menių, 

' . za dušu, žk pokoj.
*Ty dušą moja, 

j nezabud menių, 
! Ghot gbriaČėj slezoj 

tg opiau menių?*
■. _ ({pu,; niiejas drauge mūsų 

*~mėilę atmink, • 
s UŽ manę siųsk dangun 

tū maldas; <
Jeigukulka pikta 

mane kovo jpakirs
Pasimelsk už manę* 

už ramumų sielos,
Tmmaiiojnylimoji,__

manęs neužmiršk, 
' Nors tu karšta ašara . 

mane apverk..) . f
Nutrūko mano priešo jau

sminga. daina, kurioj jis Vi
sų savo sielos skausmų, vi* 
susl nerimastėliiis stengėsi 
išdainuoti.

Supratau kad jis mano 
priešas yra jaunas Rusijos 
sūnus' gražios rusaitės akių 
sužavėtas, jos meilės išsiil
gęs, bet nebefurįs vilties 
daugiaus jos pamatytį jai

i, . h ■. • .. ... .■ •y <1 - - .

<Į 

. į'
kovos draugužio, kad j į nors 
palaidotu Lietuvoj svetimoj j
Šalelėj, kad nereikėtų būti i
maistu varnams ir vilkams. t
ti j i.trtij? .< 1 ' r u - iu ristiIiLtUiiii-. savo tolimų 
draugužy kurių slapta, be ą 
jos žinios, mylėjau, dėl ku
rios jau nevienų audringų 
naktužę praleidau, kurių vis 
svajojau, kuri jėgos priduo
da kovoti su Lietuvos prie
šais, kuri sielos skausmus 
ramina, žada ateities laimę, 
vylioji! dar gyventi iį,Lie
tuvos šaleles naudai darbuo
tis.. , Aš jų myliu ir jos il
giuos kaip mano priešas. Ar 
ir manęs negali sutikti tokis 
likimts kaip, sau mano prie- 
Šas vaizduoja?. . Iš to atsi- 
tikiūio aš siipratau kad ko- 
vęse pergales visuomet ten

• j' - • ' . .
. Mes kovojame ’ su žiau
riais priešais tik už savo lai- 
svę, tik už ■ laisvų, 'nepri
klausomų, vargo žmoūeins 
mėilįi LietuviĮf, o ne už 
^pasaulinę revoliucijų/5”ne 
Už^koWy-pomy asmeniškus 
reikalus! VaMo Lietuva!? .;

Vėliaus'iš paimamų. boL 
ševikų belaisvei! mes sužino* 
jomę kokis jų— ^raudono“* 
šio s” kariuomenės ūpas ir 
persitikrinome kad mes ga
lutinai kovę laimėsime, nes 
mūsų pusėj teisybė. .

Ir dabar kuomet ■.skau
džiausia ■mūsų širdims opa- 
— tai Vilniaus likimas, mes 
tikėkim į teisybės pergalę! 1 

‘Vargo Paeta. , 
1920)11. ' ' -

*
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414 BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS.

X P^1’ Spalio mėnesį Lietuvoje išmokėjo bū
X umm pe^iastm*
X SIMTIS^KS^XČI^,bmfYNISmMTU8 T 
♦> KETVRIOLIKĄ AUKSINŲ atsftjshi per mus X 
Y iš Amerikos. Lapkričio menesį iš Amerikos pan X. 
T siuntė per mus į Lietuvę TPIS , fflLlJONUS >*

T
T
T 
Ti 

t
i

i

NIASDEmN^PENKIUS SIUTUS. i X
i -.

' KODĖL t :
• . , . j 0 Y . ■ . <

Dėlto, kad Litliuanian Sales Oorporation (Lie
tuvių Prekybos Bendrove): ’ ’

'.1. Teisingai patarnauja- Siunčia nagai dienos kursą 
imdama tik maiį dalį už savo aarbę.

2. GreiUi pasiunčia. Binigų pabertų persiuntimui 
neuilaiko, bet tuojaus perlaidą ičitnoda kurią pats 
siuntėjas pasiunčia Lietuvon,. y j

& Greitai iimoM Turi sstvb ’skjddus Kaune; VU* 
riuje* £anėvi$rie, Skuode, NtoiMuoee, Liepoju* 
je ir Vabalninkuoseor lietas kurie negali ateiti / 

. patį* atsiimti pinigų, jfiį $ąsiunęia- paštu iš Kau
no, .

4. Ūaughi siunčia, ijar n§ra nei vienas skatikas pr& 
puolęs siunčiant per-mus. ••

gųį ant pavasariui Ar ne- jutai pradėti siųsti .< 
per įstaigą; kirti yru sųvibš. dviejų tūkstančių ? < 
Lietuvių nuosavybe i '

i
t

* ‘

‘ AB J® LAIKAS
»' .f - -

Xr Tamstai įlįsti savo giminėms^Lietuvoje pini- 
f Visaisreikalais kreipkitės sekančiu adresu s. \

■iii WEST BBOAUTAF, 
BOS^V SF.'UASŠ. '

Arba i mūsų skyrius; ■
C’HICAUOJE, 3249 So. Hulsted Strcvi. 

VVILKES-BARRE, 800 Savoy Theatre’Bldg.
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Dideli Varpa, Bet Be 

Grūdų.
Sausio tų Jurginį suhritddmv !«• 

liaukas skaitė 'MsU- koraMiartutencljų, 
t ki»rl tilpo “Anmrlki* Llrtuvyj“ Ji»»: 1 
‘ S, m. kur pridėta ant Kurkia visokių 

nesųmanių, nepralenktas net kimlgau. 
fcor»>pomtenrijii bga. Tul gana ir vie- 
voh buto, dergti Karklu, kunigų lr klt- 
k» veikti, AM nutarimu bežiūrint ant 

■_ Jmyo St*ntaluu>iko, kurta nkititydiinuts 
' savo kort’vpondenrljt) jautea didvyriu.

Ant ifįfkr korespondencija skambu taip, 
kad iv. Jurgio dr-ja esanti grynai kn- 
taiiklška. Bet ar taip yra, kaip gi
rias, Be abejonės skaltllum katalikų 
yr» dauginu, bet jų mažai telanko su
sirinkimu*, o tie, kiltie lunko yra ma
žuma ir. tiem baiso neduoda. Valdyba 
(Ir-joH yra pusiau Intavtunnniška-tainfla- 
yokiSkn. C Jeigu draugystė yrau katali
kišku, kode! ;ialidoJfl«lal.HVmnanlųsimn* 
dii, kodėl savo patrono -šv, Jurgio ir 
If4č» SvA karūnų paėmė Iš bažnyčios 
lr padėjo į siipriėjnri urvų. ČI» aiš
ku =kokls jų katalikiškumas, Mutal 
laisviem sanda'rokam tik lr rupi visus 

‘ ŽtaūdadiTšlus paslžabot,. Bet tos vel
tui, ne kykį pasikėlė kaip etells, o nu
krito kaip nykštukas. Dalį suklaidi
nate, bet tik dalį, o reiklu vilties, kųd 
ir Sttklaidintieji susipras* • •

------Katitlilaj. Kltiibas,—
LpS, 30- kp. Ingi jus .savo kliubjjAne- 

nustojo Ir ant tolinti prugresuot savo' 
niuidlngurtše užhianynmose. Galvoja 
kaip člą Uždėjus pašalpą mikty ligos, 

. Saitai dhkusuodami priėjo prie to* kad 
pašalint rūpintus! kltubas, nes kp, tur 
ir taip daug reikalų, o kita kad išven
gus koktu nors nesusipratimų kaslink 
mėnesinių mokesčių. 16 d. sausfo m, 

r š. m* išrinktu tntn tikra komisija.' Joti 
Iriojo Ir vielinis klebonas. Komisija 
Išdirbo tokį pienų r mokestis mėnesi
nė 25e,, 4-stojlmo sulig amžiaus,_ pašal
pos $4.20 savaitėj, prigulėt gali Idek- 

- viepttš katalikas: bė skirtumo, lyties, 
■ 'prigulantys prie LDS. 39 kp, nariai į- 

. stojimo nemokėk Tad-gl visiem lietu
viam, katalikams patartinu įstofi į dar
bininkų kuopų Inmokant $1.00 IstoiL

• mo, o'gavęs paliudijimų įmo LDK. 39 
į kp* valdybos ir prieg kllubo nereiks 
ii mokėt įstojlmOji a kitaip reikia mokėt 
■ .suligvjnetų. . . , ■

23 d- sausio klebonas sušaukė iš sa
kyklos, parapijomis ktis-iiiik kllubO fim* 
šelpos. žmonės susirinko. Klebonas 
paaiškino tikslų kliubo lr kvietė rašy- 
ėta. Vienok buvo atsilankę ir keli šlatt- 
dadttšini, kuria norėjo čia ardyt dar- 

’biįr Bet-nabagai gavo gėdos ir turėjo 
nusinialšyt, Prie Kitubo prisirašė su- 
vlršlOO narių, - _ -

f

—tr |

Draugijos - 
Iždininko 1920 Metu 

•Atskaita? ,
x.

* pankaitymr» protokolo Joniu Staiils-

t

W CougreM Aveniu1. 
\Vfttrtbury, Cmm/I* S, ti.

Lz vulkim: (Kaip kurių gyvi.tėvai 
primokėjo ri‘kauč(ali:

MežkauakttH Prahai ištąsys* 33TJW 
Simanavičius Konstantas 
Jurkžaitls Pranas į
Mlkonfmtč Elzbieta
SkiriMtumis Andriu* 
Melnlenė .... .....
Grajauskienė ..., 
Ramnžas .... ....

kabli Mmifttr

ir Švento StMitaįovo dr-ja ...,274.7d 
<81 šv. Juoztųjo drijn.
31 ĮJetutast Jaunikaičių dr-ja 111.14

■ 4) šv. Jrnm Dr-ja ,,,10355
5) šv* Jurgio dr-ja \ ,,!<>O.fi3

šv. Juozapa Brolija *f»S.fld
A. *..***.*.67,19 

Sv*' Onos Moterų dr-jn ;*..543l¥ 
švenč.’Jėzaus Vaftla dr-ja 52.30 

161 Ltetnvlų lĮarijiinbikų Sųjtni- 
goK 5' kp. »****,43,6#

11) Sv. Agotos Moterų Dr-ja M65 
121 Sv* J’ėtro Ir Povilo Drdu 20,69 
tj> šv. Kazimiero Dr-jtt ....*♦*W>2 

d-D Lietuvos- Sūnų-
' 15) Neperstojančtffe Pagelbus I’-lts 

svč. Moterų Dr-ja . .16,23
Apaštalystėm Maldos Dr-ja • S.bO 
Piktųjų Blaivininkų Dr-ja*.* 
L, R. K* Susivienijimo Dr-ja 
Lietuvos D. K,’ Kmirutino - 
dr-ja * * * > ., . *« »*••**

20) Moterų Sąjungos 25 kp. ...
21) Liet. Neprig, Ktlubnu (be ta 

svet i t mėn. davė), f
Jš viso susidarė,.. ,$i15l.7S

n 
-21 
ta 
41 
5) 
«> 
7) 
ta

*

¥

i

* < &

;
L.252> 
.. U47.00 

.138,00

...,w

<L'vmMrl4 1921 m. AuSrne ▼tttų para- 
pijmi poteainytmėje MlĮUe Bromu BU 

• • • X^v,- Vnrt. N. Y. trt»j po pamaldų —.
, tai yrn l-< vai. po pietų. Tad »l«Mo- 
ųiital malonėkit** laiku prlbui. O kuu- 
P<»» būtinai, neižaklrlam nei vieni, tu- 
rln« žhbue snvaJinvi’m* duljvnttfi. l‘ri* 

“ > lenkite nors pt 3 i tstovuA Yra Ja t »a i 
’ cttutg siarhlų aptarimų, a tnip-irl nei-, 
i 1-rhiktl dar k»’h .ipukrlftn onn»- 

—rnUatoflil*.' TlHiėgl negu1 rmTSVlii1 hihv 

t dingų jriPŠfiutj tiri Inist LDS. nrgunisa- 
| vijos. Pagiimliikltr km>pų rai»ortu* 

raštu. Kų atlikote? K t nmn««t»‘ veik
ti? Klok narių turit*, klek nirto tū
li kp. 'r lt. TWm v» 1u<h yra laimi geis 
tina sužinoti apskričiui. Tad meldžiu i 
lm<l 17-taa apsk/. snvnžIavimH*starčių 
apie šimtų delegatų Jr kad dUrimta nu- 
srėblmų vhim. »» up*-kričiui ir organu 
rarijul IMtų imt didžiftU“ioH naudosi 

Apskr. Rašt. 4. J. gjnnta.

APOARSINTMAI DAUG ItiU 
■ GELBSTI KOVOJE SU 

ŽILTINE.

T

< .. ,.?122tM)0

BROOKLYN, N, K
LŪS. 12 tp, mčueainia «u«lrinkim;m 

įvyfaĮt pmiedėlyj 14 dW< vasariu 7 ;3ft 
vftk vuukro Kttiuliėnfei Aulolij parupk 
Joh sYėtttlnvj. ^Tl-d nariui malonėkite 
mieirinktl ir iraujy nariu atalvf^k

m ;
71 Rūtos Moterų dr-ja
S)

“ 91

-4 HARRISON, K J.
r—*“ 1 *• '

■ LDS. 15 kUuliėš JHtblrUkiiiH'S bu* 14
....’ ./ l ‘ 

malonėkite pribūti paskirtu laiku,* nes 
turim daug svarbių-reikalų aptarti. 
Atveskit ir naujų narių. '

■ • • 1 ■ ' c. n.

ttn 
17) 
w 
un

7,37
5.64 '

dr-ja .**. • «*« ...

i.

J,

* įvilkės barre,"pa:
{Sausio. 25 <1. čia buvo didele tragedi

ja, Čia gyveno vyras vardu McDavitt, 
redagavo šavaltipį laikraštį įr labai 
uoliai stojo w2 darbininkų reikalus. 
Tad suprantama Išnaudotojams tas: be 
gido netiko. Minėtos dienos vakare 8 
piktadariai įsilaužė į jo namus ir pri; 
mušė- Dabar ligoninėj ir vos gyva^ 
Ola yra net trys’dienraščiai ir nei vie
nas apie tat nenamiuėjo..

♦

Rep.

: *

5.5t 
.4.10

Alok*.
,.v»*1S2.W 

..102.80 
**102,75
. .102.20*

k

»

f 
liolėlitorUti:
t) Buteliontenė Bdrb. ir 

sandfavičihs Jonas?
2) eėpordtdS Ir Katilius ,
3) Jurgaitienė ir Gudiškis
4) Akelaitis ty Angys .:.

■ 5) Baltrušaitiene ir šerpinskas 100.55 ‘ f.- • v Ci*Tort
•, 7)

*

tr-

Senklenė ir Gudiškis U A&80 
Šnboni utg ir Aleksandravi
čius ...... *.»...... .... ... 
Tolvalšienė.ir aiikulškits... 
Daugėlhrtė ir Gudiškis ,. . 
Refnarlutė tr_ Vitkauskas 
Snkalauskiutė ir MilntTskan

Pavyko jjeins surinkti i>96n.53 
balini jr. tt.i
, 11 šv> Stanislavu Dr-jos ,. 

in šv,. Joną Dr-Jos .........
l|l Labdarybės Draugijos 
41 Moterų Sąjungos 25 kp.

. 5t L. R. K. Susivienyjiąio Dt; 
/ _ 'rždirb.ta yra .......
Aukos. Ir kiti pribuvimai 
Mėnesinės .. .. .... ..
,is kurabono *...*• ,
Visos ir įvairių šaltinių įeigos yra iur

SJ 
; 91
10)
Ui
1 ■

*

* ■
bn* »<*>•• ...

^IŠLAIDOS.'
I j Nedatekliiis. 1919- metų 

.2) Maistus .... .... ..... 
M Algon .... .».-. *.
4).................. ..

V

»

77.,$5
73.75
72.12
47.51
29.10

7C5.5ft 
.110.00 

.04/75 
27.75 
18.2D

...dSjg 

..,328.54 

....96.96 

.....68.se

* <

,$4252.02

HAZLETON, PA.
, Vietos angliškas dienraštis, paduo
da. kad Ukrainietis Ivan Stus. buvęs 
Šlojo širlyie,. paskui sugrįžus savo tė
viškėn. pateko lenkam ir žvėriškai bu
vo nužudytai Jo visas turtus buvo 
atimtasL •. . V

Ti> žinių judėjo j itdkraštįnužudyto-
• jo draugai gavę laišku , pranešimų.

Būtį gerai, kad lietuviai, gavę luiš-' 
kų apie žvėrišįuis lenkų darbus paduo-

* pWF I amerikoniškus dienraščius. Jauni' 
vaikinai ar mergeles, lankančios , mo
kyklas iv gerai sukalbančios angliškai 
galėtu-lengvai tų padaryti.

• ^.tn\‘StpQi^cnias.
f

V

MOTINA.
(Skiriu zmonima) 

Atėjo tamsioji sektele -motutę 
Ir uždengė skaistąją veidą dienos, 
Saldžiai sau užmigo linksmoji lakštutė 
Lig ryto žavingos, jaunosios aušros.

•*

I K a u n a,s , Lietuva — Apgar

sinimai ,visokioms spalvoms ir vi
sokio didumu su lietuvių kalboje 
parnAuis, labiausia atkreipia at j- 
d4 svetilhinUlij Kaune, ypathigaė 
Amerikonų, kurie mano kad tai 
krutamųjų paveikslų apgarnini- 
mMh Toks ivairmus apgarsini- 
mų ir paveikslų daugelyje ataiti- 
kimii užneša dramos veikalams 
Amerikai Raudonasis Kryžius pri
verstas pavaitoti Šiuos paveiks
imi, idant kaip nors prisikalbinus 
lietuvius prie atėjimo čiepyjhno, 
i.Miu. šiuose* Šiltinės laikuose 
.kitokiu budu negalėjus prikalbin
ti jiems liftud’iĮgnmų ir reikalui-

mmj ’iTnu > ■ » u» ■«!*» •*»

KAVNO RAUTNAs - 
BOSTONE.

Y *" f * & • ■

B; Shapiro atvyko BiiMtonan 
pereitą nedelią* Buvo iškil
mingai žydą pasitiktas. Ji
sai atvyko,. kaip sakė, ieško
ti paramos Amerikos žyduo
se atstatyti! Lietuvoje* su
griauta^ sinagogas ir žydą 
mokyklas* ’ Eata", kad Kau
nas esąs piLsuuliuis žydą cen
tras dailės ir im iksio, Sakė 
Kaupo rabjunk kad nors 
Europoj esą U0UWMl žydą 
našlaičiu ir daugybes badau-f * *^ *
jWhj. ’h-t.žj-dai daugiau, vta«jtao, ^&»s.Raudo- 
. j* .♦ r . f j ..jp V..._ ±___ 1 ' viaeirt lt tvirti t iir •Fitrtii'JA. t»toA
našlaičiu i<- daugybes hadau-

r&ginasi atstatymu šventyk
lų ir mitikyklih uęg^tušcfiais 
pilvais.

PraritĮetire, R, l.
dieną y$mrh> T:&> w. vak. rw.Mitriai gesinant deganti dideli, na-

< <

CHICAGO, ILL*
—LDŠASOJm- mžnesinis^ųs^timas 
įvyks įiedelliij 13 rt. vuiisrlo tiiojinta 
po pamaldų šv* Mtkula' Arimiūola pa-* 
rupijos svetainėj 1644 AVaban.sIa Are. 
j Šį susirinkimų kviečiame visas na
rius koskaitlthgtaufiia ateiti.-

ma žuvo 3 tĮaisriniukai ir 30 
^Žeisti* ,f' ■

,... . /
yPhhaA^lghig, Frajtk1 

(iollą^ber čfuąže Wu 24 va- 
taiulas ir padare 105 ir irta 
RšhuitčtalčbjMailėSj Tą pa- 
dare ištvermes foHynesE

•. NWARKxN-J.
X*DS. 14 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks Detnyrkrj 11 d. vasario H vai., 
vakare Sv* Jurgio- svetainėje Ipft W 
York Avė. Kviečiame visus narius 
ateiti, 
rlų.

Pftroit, Mich.- Keturi 
banditai įpuolė Į American 
Stato Bank, dd klerku užda
re į atskirų kambarį, vienų 
primušę pagrobė $14.000 ir 
pabėgo. '

4

X

1

Užmigo vėjelis šlamėjęs šodelyj 
Ir nešęs gaivinančias jėgas laukuos, 
Užmigo ir mažas, tarp sodų kaimelis, 
Naktuže nuskendo svajonių sapnuos.

Vargdieniai žnnnieliai jau poilsį‘gavo 
Ir miegu po darbo sunkaus lie saftnų, 

. Naktuže šiltoji juos greit užliūliavo, ,
Kad niiegant nejausti kasdienių vargų;

X

Taip*gl atsiveskite nauju na-

-Kviečiu .raMiite,'■0“

z

r-

PHILADELPHIA, TA.
LDS. 13 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks s d,- vasario 7j3o vak vakk're. 
bažnytinėje salėje. Kviečiame' visus 
narius būtinai ateiti. Taip-gi atsi- 
veskite nauju naritf. . ’

' . ‘ . .f TaW6m.

Į WORCESTER, MASS. :

' LDS. 7 kp; mėnesinis susirinkimas 
įvyks .seredoj, 9 d. warlo 3:00 vai. 
vakare paprastoj vietoj*- * -Hviečlamė 
visus-najlus ateiti. Taip-gi atsiveski
te nauju, narių,

' . /• ; . Val&yta,.

Ar^R’. Rockefelte-
ito‘ JTondD švietimo' skyrius 
skelbia, kad pereitais 1920 
m. iš Rocketellerio gavo 
$7O‘OOŪ0OO. IŠ tos sąmps 
$20*000.000 -ėjo medtkalūms 
mokykloms paremti, o Siti 
pinigai ėjo algoms pakelti į- 
vairūj kolegijij ir unįversi- 
tetij profesoriams* • /

London. —\I§ . Koųenha- 
geiio atėjo žinia, kacį Mas
kvoje mirė garsusis gedgTa- 
fa$' princas Kropotkinas. 
Politikoje jis biivo’ aiiarcliis- 
'tas* ** .

’ -. -.A . ' .... —.. . .1

iittSK Kryžiui tiesiog tureju visą, 
baisenybę nupiešti paveikslais ir 
visur iškabini kad nusibodus ar 
jdtieins patėniijus baisenybę šiU 
thės noroms nendrinis ateitu iš- 
gauti iiiepų,

Šilthiia taip įsponavojus Lietu
voje, ir Uetuviams neprisileidžiant 
Čiepyti, Aino-rikos Raudonasis 
Kryžius nežinojo Jtnip ir kų dary-r 
ti. į Sužinojus, priežastį cįelko 
lietuviai taip bijosi eiepyj’imo, 
jiems ne nepadyyijo/ bet turėjo

f

i

Kas gailiai dejuoja nakties tylumoje, 
Dūsauja sunkiai ir graudžiai verkšlena? 
Kam poilsio norą nakteles globoje, 
Kas meldžias j Dievą, vaitoja ir stena 

Sena motinėlė ramumo m?ųado ■—- .
. Ir naktį, feaip visur ant žemes ramu. 

Ji ašaros * plūsta senoji, be žado, — 
ICovoj žuvo sūnus/ jai Širdžiai skaudu

jis guli po žemių krašte svetimame* 
Balikęs senelę-močiut^ namuos* 
Kape jį tik rasos aplanko šaltame 

\tr vjturlo giesmes jis girdi' danguose

baltr yidimaktis4rilnūs -
Oamtoje galingas, tylus viešpatauja, 
Gi motinos'mąldoS Ads gailesio luinos 
Dievulių beskrįsti augŠtyn nepąliauja.

•4 * •

f*

l

~ išra^ti hūdų jH'lkalhininiiif/ Fa- 
mratlo .kad Rti^jos^laikJ H kada 

 

šiltine taip BWojosi3uSijOA val
džia buvo ažstantinejtisi gaują 
pus-ffydvtbjti .ir tąil> virMibinlcą 
kurie sinlidžiansiu žiaurumu ir 
be jokio pasigaiiejimtt visus kiek 
tik. sieke ar sugavo, viepijo, neiit- 
sižiūredami-ant nieko. KaS tą 
butu sanitarių ir tinkamai darą, 
gai nebūtą taip lietuvius išgąsdv 
nę. liet kadangi tas viskas taip 
žiauriai ir per prievarta buvo da
roma, daugelis, net ir mirė iš.-te 
eie$y;jiino.. ;

Ir išėjo aut to, kad lietuviai bu
vo išversti nužudyti šiuos.Busi- 
jos eiepyjimo • ponus,, ' imesdami 
juos į seną Šulinį !ir nuo • tp iki 
daĮjartinią laikui cįepijimaš lietu
viams yra baisenybe. .Bet Ame
rikos Raudonasis Kryžius su vpa- 
gelba šių apgarsinimą ir įVąitiu 
paveikslą iš palengvo gal įtikrins 
ur parodys lietuviams reikalingu
mą ir naudiuguuių čiepijimo įvai
rią ligą gemalams.
( Kas tai yra šiltines, ciepyjimasl 
Šiltines čiepijimas yra visiškai ne- 
pavojingas. Trys lašeliai priės- 
šiltinės medžiagos po’ vieną kas 
savaitę įleidžiama žmogaus kūnan 
paprastai į ranką po uodą* Kež
uos įclepytas nors jaus galvos 
skaudėjimą- ar net ir patinimą 
ranką, bet tas nėra . pavojinga* 
Tai tik diepyjimo apsireiškimai, 
šiltinės ‘ eiepyjimas apsaugoja 
žmogų 
metų..
‘ ‘ y

f

V ’

r

t

♦

*•
p

\-
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r

Kas tikrąją meilę širdyje*augina L <•**. 
įMp'čiutė senoji — ji miršta cįel* jos *— 
Jos mirtis’ dėl štinau® senos nebąugina, 
Jai balinti ta meile plaukus ant galvos.

» • "• • ,♦* * • ■ ' ’ .
‘Močiute* neverki! Neveria senoji,/ 
Leisk sūnui miegoti, po žemiij ramiai, '' 
Tu tėviškei žuvusį vaiką raudoji/ •

- Ir ašaras lieji gausingas-gailiai* ,
-I

4

. , • • *•
Jis mirė, močiute, drųsiat už tėvynę. 
Neverki,-nors plyšta tau jautri širdis,. - 

. Jis brolius ir Lietuvą mūsų, apgynė,
Jam. am^ljis dėkinga bus mūsų šalis.

Po platų j liauką, rukai išsisklaido . • • 
Ir jaučiasi gimstant jaunoji aušra, L- 
drobeles languos spinduliai'jos įatižaidž 
.Dąir klūpo j ir meldžias močiute senĄ*..
Vargo Poet

Ji

&

■ LynUį 3tasi. — Per .perei
tus, metus tanie mieste nuo
stoliu dėl gaisru buvo•>$25£- 
748. Gaisro alarmu^buvo 
1.064. • .’ ■? ■

t
U«

k/ V •

*N0KW000, MASS. .
LDS; 3 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyka nedėlioj, 13 dl vasario- tuojaus 
po sumai bažnytinėje svetainėje. Visi 
nariai malonėkite susirinkti. I rnaujų 
narių atsivesti. ■ *

- Valdyba.
B.ABTEOBD, conn.

j LDS. 6 kp, mėnesinis susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, .13 d. -vųsurio tuojaus 
po sumos Bažnytinėje salėje, 41 
Capital *Ave. Kviečiame visus; narius 
ateiti. Taip-gi atsiveskite, naujų na
rių. . ' . *

/

1704.40 
.747.79 
.505.00 
,446.49 
.333.90 
?W.Q0 
., 54.*>i

51.00 
. ,30,77

Pataisymai ’........
5i Procentai už- paskolą-* 

BakiTudai .... ’.... ■; 
Įvairus reikmenys

SV Kuras — tauglįs-nmlkosr 
šviesa ... 
Vanduo ...

Nedateklius' 1919 m. S1764.40 
. Maistui lr tt. .... *3497.85

I ako ant ranku .......'9. t •

išeina ta pati skaitlinė 
; - .............*...*§4252.02

K/įit„ 4. J. VaJaithe}ii&.

•«1V
7)

U>
107 • 'r

i

Battiiitorą, JM — Phoe- 
nix kliube buvo Šokiai, kur 
skraidė su merginomis a]di 
ex-karėiviai. Buvo-apie 50 
porų. Nebuvo nei 
tarp porų kolizijos*'

vienos
nuo -vieno -ikx keturių

*»
I

f
* 
t

jt

Vėl
;yra_ 'b.. ■*»..**-..--.—

]£/įit„ 4. j. VdJaithejuH.
Labdarybės Drąugtjo* Iždininkas.

,t „. ■:,- .—m. ,,,,..,n - ,.. ; .*

žr LQWLL, MASS.
23 d. sausio, nedėlios valaire Čia ta

po -perstatytas veikalas1 “Gyvenimo 
Verpete." Tų atliko šv. Juozapa eho- 
ras pa vadovyste vietinio vargoįitnin- 

■ R. Ainorio* Veikalas nusisekė kuo* 
puiktausiak Tik publikos buvo .neper- 
(laugiauslaf.^,. Buvo atsilankęs . jaunė 
mas iš 'Laivrence ir iŠ HaverliUIo* tik 
vietinė vispomėųė nepribuvo skaitlin
gai, nes tai dėl bedarbės, *o antra, tai 
gelto* kad čia komunistai.buvo Suren
gę prakalbąs ir dar negana to, daf no
rėjo pakelti trukšmų. Kaip tais Vieni 
pirkdami tikintus duoda vienų dolerį.

prašo iš penkių, a JdttAeržės.už ny
kų pro Uhrls- į vidų.. Tai tokiu budui 
mane snurc|ytl viski), liet jie nedaug 
tėpakenkr. ••

Pavasaris^
i

TAMAUKA, PA .
Kuomet- musų T. Fondas atsiliepė 

savo milžinišku baisa pasiryždama^ 
suteikti Lietuvai gausių pngelbų,. tuo
met ir Jtoįj kolonijos lietuviai norėjau 

liet nepraleldOi^ro misis nei §10 balso. 
Gruodžio 26; $)20 m. balhis'ne taip bu
vo pelningas, nes turėjome konkuren
ciją, fiht visgi davė peiliu tarp kolek
torių Ir bailaus pasidarė $11122 
Gerb. Kun. P. (bulaitis paklojo 50.1X1

. * . I lso labo ».*.<»', ,$191<22
81twiul turiu*, garbės pažymėti, Jaul 

šios kolonijos lietuviai 1920. m. jmi y- 
ra pasiuntu Lietuvos pašelpal $1,255.* 
90 vlėri tik aukomis.'

7 Mainieriid, kurie buvo, sustreikavę 
prmllloj šio mėnesio dėl priežasties, 
kad W)mpiml.lii lĮrlstatė Ispanų ir por-, 
tligtill}, sugrįžo prie darbo 20 d. SliMth 
nnt ypačių Ifiiygų ant kokių Mėlo, nes 
Jfompitttlj* atsisukę vlrlmlnČtiiH- darbi- 
nfhiųia nuo darbo atstatytą

l

IL B* S. REIKALAI.
• • r

> •* »» , ii II. ■», I .< _! Aj m '■>■■ ■■-»■» -

PRANEŠIMAS
i . iw.11 . r *'

LDS. naujosios Anglijos' Apskričio 
kuopoms, kad įvyks I*D$. X A. apskri
čio suvažiavimas vasario 2T d-, 1921, 
nedėlioj', l-mų vai./po-pietų lietuvių 
šv. Kazimiero bažnytinėj svetainėj, 
providenve St„ IVotcester. Mass. Tai- 
gi gerbiamos LDS. A. A.f Apskričio 
kuopos malonėkite ^rinkti atstovus Ir 
atsiųsti į .apskričio- sLivažiavlmų, nes 
yra daug svarbiai veika' o katros ne* 
galėsite atsiųsti, sava atstovo^rtul^naĮ 
katėkite prisiųsti šuva kuopų įnešimus 
apskričio: valdybai* Taip-gi ■ gerbiik- 
nios LD8. K A< Apskričio kuopos, ku
rios Hav neprisiuntėte savo duoklių į 

; apskričio Agitacijos Iždų įto 5 rontiis 
nuo nario į metus, tai malonėkite pri
siųsti apskričio iždįnlnknt .JMk Abrd- 

' člnskųl iST Ames St., Montello. įdass. 
Tnip-gt kurias Intapas dar nepriguftte 
prie LDS. X A. Apskričio* taį malo
nėkite prigulėti prlfr apskričio nžslmo- 
kėdmtms po. 5ė* ant'metų mno narto į.

! kuopos, kurios randasi apie Bostonų, 
prigulėtų prie. Apskričio, tai kur-kas 
dungiiu . galėtume, kų nuveikti, nes 
daug yra darbo kurį mes turėtume at
likti. Tat kuriems rupi LDS. organi
zacija,, tai važiuokim ar siųskltne in<*- 
Šimus į apskričio Suvažiavimų. • • 

IM M. A, Apskričio Valdyba: 
Pirmininkas — J. AudirAvi, 

37 Frankiln St., ‘ 
Korwiiod, Mass. -

. Itnšflnlnkii.š *— A. Aarbfefts,
‘ ,5S TIeaton Avė.,

<Nnfwnmk Mass,.

" .__ \
I,EWISTQN, ME.

LDS, 37 kp. mėnesinis susirinkimas 
JvykS nedėliaj, 13 d; vasario paprastoj 
vietoj. Kviečiame visus narius būti* 
uai, ateiti, nes turime. Svarbių reika
lų.. Taip-gi atsiveskite naujų narių.

* . > ■ *
1 LAMKĮĮNCE, MASS

LDS. 70 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedplioj. 13 d. vasario 5 vai. po. 
pietų bažnytinėje salėje 94 Bradford’ 
St. Siame, susirinkime turėsime daug 
svarbių reikalų aptarti. <
■ •■ k; '.VaĮdi/bff

*»««■» išms x»». 'tai- vta

i.

r*

'•

■- 1

Oliicago. BentišM 
v&žiavime Dr. Saęohab pasa
kė, kad greitas valgymas y> 
ra. kaltas didelio dantn gedi
mo tarp Amerikos žmomiį: 
Sako, kad kiekvienas šmote
lis privalo būt geiM sra- 
ki’aiū^tas. Tuomi .p&leiig- 
viiiama 'vir^umasj teįijK 
gi nuvaloma ir pamankšti
nama dantis, kas jiems eina 
Sveikatom

1' 7. J .t . ■ ■ f. • k

‘ ^oę^7^m-*--švediės me^ 
sta gėlės ir gelių krautuvių 
Švedijos sostinėj yra: dau
giau; negu bile-kur kitame 
mieste pasaulyje. .

■’“V /

<• ANTRAŠAI. 
T. FONDO VALDYBOS

' JERBEY CITY, k K ;

76 kp. mėnesinis šu$irinkiinas 
Ūyyks nedėlioj, 13 d. vasnria 2:39 vai.' 
'po pietų paprastoj' vietoj. Visi dariai 
malonėkite pribūti paskirtu laiku, nes 
turime daug-svarbių reikalu aptarti. 
Atsiveskite naujų narių.
, . . y. Valdp6(i.

i ■

OEENEIELD, MASS.
■ . 1 ’ ‘ .—y . • ■'

' LDS, 79 kp. mėnesinis šusirinkimo.s 
įvyks, nedėlioj,. 13 <k vasOrĮn 3 vak po 
pietų 12 IVashingtoh -St. Kviečiame 
visus narius ateiti*. Taip-gi atsives
kite naujų narių, -. > ,

r'-r.
— Iš Argentinos 

į ■ zoologinį. sodą {atgabenta 
naujos rūšies varlių. “ Kuo
met jos įerzintos, tai jos lo
ja, kaip. Šūnes. . , ’ . '

A*--
' ' * \

\ Norėdami smagaus, švie
saus skaitymo? išsiraukite 
is “Darbininko” laikraščių 
is Lietuvos* Wū0e* gausite 
18 ekz, • ■ •* t
---- ---------------——-——■•■V...........

. Ė1UNEŠIMAS

Kun* K.' Urbonavyčius, prezidentas,
50 \V. 6-th St.; So. Boston, Masė. 

Kuu. M, A. Bankus, Vice-Pirmirdnkas,
443 Bark Avė., Bridgeport, Ot. 

P-lė S* R tkauskaite, Vlce-pirmininkč, 
.. G02 South St„ Mabanoy City, Pa.

B. Vaišnoras, Iždininkas,
1514 Carson St£ Pittsburgb, Pa*. 

K. .T. Krušinskas, sekretorius,
222- S. 9th St„ Brootiyn, N. ¥. 

Kūft* K Kemėšis,, iždo giobSjasi,.
’ SSl^^estmlnster Avė.,

• Detroit, Mich,.
Kun*' J. Kaulaki?, iždo, globėjas;

324 IVharton St,* Phila., Pu. 
...\L ■- ' ;

CtUIBRIDGtf, MASS.

Lietuvią Veūdnias,
‘ 4

. i

<*

/

*

1

*

<• r

b'ausin Pob’ažny tinė je- svųtffilr
nėję feąžnytinis Choras išpildė 
koneeitą* Koncertas susidėjo iš 
daugelin naujų dainą, solų, duetą, 
kvartetą, monologų dialogą ir kal- 
lyų. Visi pusėtinai gerai atliko 
savo užduotis, žmonių Buvo 
mažne pilna, svetainė, 
choras ttirėjr nemažai.
r1 *

Pelno
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TfiMYKTEE.. !
•w« Y'ovli lt Nėw JerKeys WS. Ap-

j, P/Žctanbr, skričlo JT-tis suvažiavimas įvyks 27

i

>Nč\V’fov/

d,.!.. ..II .iIįniU.m iV *

SVABBUS PUANĘSIMAS
L. D. S’ K Bhdvuiiųkų veika

lo * ‘žydų Kurtilius * ■. aktorių 
susirinkąs L.- D. &’ kamba
riuose, Vasario 3 d.. 7:30 vai/ 
Aųūvūri*.

Vi?<i ^turini ,mtiltwkiU' tiL 
Mankyti. ’ (e

Homilija,

Moterų Šilingos- Mass it 
Maine ApskE Kuopoms, 
Metinis snvtežiavlfimM' Įvyjm a & va

sario W2Vm. Lietuvių Jurgio baž-' 
nytinPjo svetainėje aut St. .Tonos Ave« 
Kortfcmd, Maus. y

posėdžiai* prasidės lygiui t vai, po 
ptettb ’hidei meldžiu atstovėj, liepa- 
Hlvčltioti. nes yra daug aviu-bhi relka-. 
lų aptarti Ir tidp-gi l»ų« renkamosioms 
metiun^*vnldj’ba. Su pagarba, ‘ ( 

Ap«kr. pirm* O.

7 Mokdevių SuBirinlrimM
/ Pirma L. k. K M Š* A kuopa 

tiifCja Aftvo reguliarį susirinkEĮi^ 
Po apkalbi?jim bėgančiu reikalu, 
buvo skaityti roferatai įvairiose 
temose; dpio KayMvGuftiųj Bikliį 
ir MėnCsį. Rašteliai, silpni bu
vo. ‘ pertaisęs kun. Pr. Juškaitis 
sugrųžino patiems luokalelviams 
dev piTreSvii ir paskui į ‘'Mpks- 
TnI,A.»» .

gtudentuki.

&

>

į z

Jeivį” pn^ąstK*
4 4 • ’

<

. * •
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• e , #

'(&kfrw/-tikintiems) .
Į karą einant sūnums davė '

■ Kryželį mažą motinėlė,
Kad jie, tėvynę išvadavę, .
Sveiki namon sugrįžtą vėlei..;

Kryželius sūnūs užkabino • 
Ant kaklo, arti. prie, širdeles,“

• Ją priešo kulkos nebaugino,
• Kovojo drąsiai dėl šalelės.

, Pakirto kulką jauną sūną ;
Jis griuvo plūsdamas krau juos.

. Šalta mirtis jau lietė kūnČ
. ■ Dvasia, apleido, jį skausmuos’. 

Kuomet gulėjo jis be žado 
Sunkioj agonijoj mirties, 
Kovos draugai jį ten atrado -

• Su švino kulka |xrie Širdies* *
* Iš žaizdos bėgo kraujas šiitas , 1

. Sraunu, ugningu Upeliu, A
• Kūns prakaitu mirties išpūtas -. 

Papuoštas buvo kryželiu*^. >,
- , . Margo Poeti

’T- ■:f
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V.

jie į xap4 efmM. .
Dvasia ramumą gitą sėmė 

Y Jš vakaro tylios gamtos,.
Vardai liūdnai skatabėti tae 

. ‘ Ir jautrino sielą klausos* 
Ją.giesmė augš|a ir prakilni 
TaipLBiekė padangės augštpš, , 
O garsai liūdėjimo pilni ’« ‘ 

• Gailėjos vėleles vienos?.
Keleliu smėliuotu kapynąn, 
Užgauti* liūdnąją garnį, 

4 • Lydeju jie draugą smėlynan 
Išreikšdami meilę draugą. ■' 

-Liūdnumas veiduos1 įsikirtęs 
Ją draugiškas reiškė linutisj 
Įkandin eje ją mirtis- 
Kalendama balsiai? dantis* ‘ 

> Į

. Lyc^dami amžiams smėliu,
O mirtis po apsiaustu juodu . : 
Vis slenka ją pėdoms artyn* <£ 

Dvasią liūdnumą skaudą sėmė, 
/farsai vis plauke link dangąuft 
Muos klausant širdį gdti* Pmėf 
Neblika vieno jau žmogaus,*, 

7W>

....... ......... ... . ; 
•Tie pagarbą draugiu Atiduoda, *

S



NES ŽINIOS
* >

f. ATSIŠAUKIMAS J 
f EX-KAREIVIUH.
■L

’’ - 
krVisi, kurie dalyvavote pašau- 
Mje kartfa malonėkite pribūti 
n Ex-Kareivių susirinkimo, ku- 
i. atribiis 6 d. vasario 1921 m., 
■*1 po* pietų Lietuvių Svetainė- 
Mkampas E ii> Silver Sis., So. 
Mon, Mass.
na ausirinkimag yra šaukiamas 

tinkamai irrisirengt prie ap- 
JfciČidjimo trijų metų ^kairiu* 
|| Lietuvos J^sprigulmybčs.
»• j ’ ’ JComitetaB, \ 
i J

. L. Stariulis 
Oh, Urbonas 
J, lokys;

>

. r,

■ 6v. Petro Bažnytinio Choro mč- 
|®ini» susirinkimas įvyks Vasa- 
jd 2.d. seredos vakare, 7:30 vai, 
dinytinčj Svetainėj, Po susi- 
Įukimo . bus choro repeticijoj 
falončkite visi choristai lankytis; 
p. turime naujįj dainii./a Raštininkas.

IlBAUGnSKXVAKABIENĖ. 
i^O. Bostono Lietuvių Koopera- 
įyi- Bendrove (Vartotojų Dr-ja) 
fegia nepaprastu vakariene, ko
lba da Šo, Bostone nebuvo. Va-’ 
fcrienS bus g dieipi vasario š. nu 
letuvių. Saloje kampas E ir SU- 
įr Stsi . Prasidės 6 vai vakare, 
©operacijos narius,, prietelius ir 
bus kas tik nori gauti skanių 
įkarierię. ir patekti geron draugi- 
Pf prašome tikietus pasipirkti 
i kainoj Tikietii galima gauti 
pas vietose: KOOPERACIJOS 
pAUTŪVejĘ 285 Broadtvay, 
Darbininko“ administracijoj ir 
®s Kooperacijos narius, Tikie- 
to pavieniui M-OO^porai $1.50. 
^Knorime priminti, kad apart 
ikarienes bus įvairus programas, 
į " Rengimo Komisiją.
ri II •• ft,

IŠVARO NUODUS IŠ
r »

- jūsų kūno: '
- - * ’ '-------------

*. CAMPAGNM OTNIIRALB
• TBAXBATLANTlQUIJ
H Omt fūiln tiMfav i 

BkadMtMi. 
uitasįuom 
rrt^rrįinlce, TCtiyn 15r19gl.

Kambarių ir Trečios Klema 
Užsakymai Priimami. 

Kreipkite* prie vietinio French 
Line įvesto.

I KVESUI NUTOOLV8 
Į Tai gertansta proga daug 
lauktinų j IAtm nusbptt. 
įGrtitum* nutiunthno pinigu 
į nieks su manim nagai lankty* 
Į-šluoti; vMmm pinigu akutis Jum pristatau kvitas W pirš
lei* prikMfo pinigu. , 

į LalvakertSu agentūra i Ue- 
pojU, Hamburgu ir visur, 

į Panai kelionei Į Ltetnvų.
Į Padarymas HstuvfiŪų doką* 
į mentu.

Pinigus siųskite par palto 
Money Ordsr. Baigdami ftri- 
dekite t <6 stetopt ir visados

Į adresuokite:,

I fis Hnduon Avė.. Btoori/n, N. Y-

■

»>

-NU -’

DYKAI KATALOGAS 
^Jelgu norite sutaupyti $3.00 

aut purtai everykų, tol patttfc 
traukite mw katalogu* *.

- The WaterburyMail 
_ OrderCorporation, 

SOZ R, ^ileoit Streei, 
Waterburįf, Conn. ,

Z*'

MtlSIKOS / 
LIETUVIAI!* -

Baigdami laišku Lietavea 
pa* mvo glmlM*, paptaotfeiB 
savo laiškai! sa ftįrgvaiklo pa* 
vtiksMUu ir paraka:

rrtVYNt įrašą---------------
rrU DIDVYRIU 
Pavelks|«k> didumas 2ri£ - 
Pridų«rite ui, štampų. a 

mas prieini* kalėtu tu po- 
vtikriHių ant pažiuro* dykai 

NATIONAL PRESS 
8 Vine St, 

Montello, Mass#
- 4*

APttW0 VALDTBCMI 
AMTBAiU 

KAUJOHOSAMGUJOM L. D.». 
Pirm.. V. J. Kudirka,

27 Franklin St, 
Norvrood, Msm, . 

. Vice-pirm. M. ŽukauskaitS, :
1 Grimes St, 

» So. Boston, Mass. . 
RaŠt. — A J. Navickas,

SS ‘ffeaton Avfc, 
Norvrood, Mass, . 

TMinfhkaa ■*— M. Abračinskan, 
y 187 Ame® Str : r 

Montello, Kais.
’• . A. ■ ' '

jfF.^JOVO fife BE. PAAAEPINZR 
DR-B&S VAIDYBOS ADRESAI. ;

31
* Din^toiiakaa naudoj* palengvinimui
«ka*toxv| mutknių nuo jteūurto sunkaus 

. kaadiatapo Barba ' (
UltatinJcu ttoadofa ji ir negriūtų apseiti 

be jo. Prin-Eanritori* laikomo garbin- 
EJ vietoj kiekviena ūkininko namuose, 

r gali atsitikti netikėta* staigus ligos 
j tiipoofiraa*, nctaimjngju. ataitikimas ir 
u‘ tfamyūe Mty ndziiuhrižtikū -

Paiieskoitmai ir
Reikalavimai.

■ ■ 1 uiugyūe m<u jtiviaiiuiu muuti.- " i—
DMrtuvCa darbininkas naudoja Pato-Bopųllmi, nuo pečių skaudėjimo^ 

skausmo šone, išimo ir totų mažų nesveikumų, kuriu grūmoja pertraukimu 
gtBcnyMa uždirbti kasdieninę duoną. . _ _ o

Angltaka*: 
nuo repinatii

iya naudyfa PabbKąpeUmri 
____ _____ ilkų skausmu, strėnų diegimo, 
neuralgijos ir kitu atsitikimu jo pavojin
gam tirsiėmiinr, kad užlaikius savo svci* 
katu ir energijų.

Namų seimininkė naudoja Paln-Expel- 
Ierj» kuomet vaikai nupuola ir susimnfa— 
tt»m musių įkandimo ir kitų vabalų faili
nio ir ten, kur geras llnimenta.t reikalin-

Visi naudoja Paln-Expeil*rj.
—

sNuga-Tone yra viehas iš geriau- 
& vaistų, delei išvarymo nuodu 
ftdtiį negijimu, iš .kūnoi T Yra 
tara gyduole dėl išvalymo kraujo 
ptadaryė silpnus isblyskusius ii* 
jri|pn<5juslus ir.nervuotus žmo- 
98 į drūtus, sveikus ir stiprus, 
hs, stebėtina gyduole dėl pilvo 
^Udejimo^ . iižkj^tėjimo, sutiui- 

gaso, skaudėjįino, apsidengęs 
Ifevis, bile vėmimo ir kitu tokhj 
gerumu. Nuga-Tone padidina 

pajėgas,, duoda junti gerą a- 
įgtįtą įrsatneša sveiką kraują iš- 
teikusiam veidui. Padidins jū-. 
| svarumą, 'duos junti*,daugiau, 
pbicijos ir vėl pradėsite, gyve- 
EfaįišnaujO, Iškirpkitešį apra- 
|ta$ ir nueikite į-gerą, aptieką ir 
jlripirkite bonką Nuga-Tone, imk 
į- kbHas dienas ir-jei neiŠTodysi 

adau kaįp pirmiajus, tai atnešk 
gal aptfakoriui o gausi atgal 
tegus. *•.- M ' .r*‘ • .. 4 i
^RUdGIST: Ifon ęanget Nuga- 
ht from -your jobher or from 
| MationaI Laboraiory, 537 So. 
torborn St., Chicago, III, Ab- 
ntiy guaranteed.
Kritai! price $1.00.

>3

> p-

t Lietuvis 'Kotaras . ' 
E RzgistbuS^as ' /
L LIETUVOS ATSTOVYBĖJ h-imiAmAs 

&BFoubth St., Boston 27, MAss.

|',]?arduodu laivakortes aut ge* 
■taurių linijų į Bremeifų, Ham- 
■įtrg’4, Rotterdam’ų ir Liepojų." 
■tarnpinu pasportus, verčiu kon- 
EįtUcij aa ir kitokius rastus iš 
EfctnviSkd I Angliškų, 
E Reikale kreipkitės, pas 'mane.

, > » -

h : aiDOMI PRANEŠAME '
• Sotim. ,
Bostono ■

Kgd Mes AtidarėmeUKUVIAKĄ VALOTKIĄ 
ITKINS RESTAURANT B Bro»dway, So. poeton

1*

t

ji-— v /- ■ —

y. f t
ST. KAZIMIERO R. K DRAUGIJOS 

VAlrDVBOS ANTRAŠAI
— SO. BOSTON, MĄSS.

PIRM. ~ Jonas Pranaitis,
524 E, Oįh SW.So. Boston, Mass,• • 1

VICE-BjRM; — Vladas Paulauskas, 
236 Bowen St, So. Boston, Mass.

PROT. RAŠT. — 55. Klapatauskas, 
140 Bowen St, So. Boston, Mass.

FIN. RAŠT. — Juozas įušku, 
, Merycliff^ Academy 

Arlinght^PfKlgais, Mass.
IŽD. — Leonas švagždis,

IŽDO GLOBšJAI — J. Grubinškas, ' 
3 Jay,Št.( jSo. Boston, Mass. ta 

Antanas Kinitas,
/ 284 5th S t, Sa Boston, -Mass. 

MARŠALKA Povilas Laučka,
61 Story St, So. Boston, Mass. 

Draugijos antrašas reikale: 
' ,J 366 BromRray, So. Boston, Massfc

Draugystės susirinkimai laikomi kas 
antrJtĮ:ned51<UėnI^{^5nesio, 1-ų vai. po 
piętų Bažnytinėj salėj ant S gt, Sa; 
Boston,. Mass,'

S

-75 Silver St, So. Boston, Mass.

4.

DABAR yra (LAIKAS 
užsisakyti laikraštį “DAR
BININKĄ.” I '

.... ........ • '■ , ■’>

/

S

Berašykite iŠ ^Darbinin- 
f LDŠ. Kalendorių KĮ21 
pm labai ihdomus. 
ka ^s c

i

«

r

•V

•'i
f

jįJ’
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PIRM, ■•*• M. £tobfc,
1 530 M 7-th Št, So/Boston, Ma®. 

VICEtPIBl^- P, Tu'lelkig, ' •
130 Bovten St;, So. Boston, Mass. 

PR0& KM — & Luliiljį
#47 Vale St/Šo. Boston, Mas& 

FIN. RAŠT. — M. Karčiauskiene, 
47 Vale St, So, Boston#‘Mass. '< 

KASIERIUS A.'Naudžiūnas,
16 VInfleld St, So. Boston, Mass. 

MARŠALKA Steponas Navickas. 
. Draugija laiko susirinkimus-kas S- 
čių nedčldienį kiekvieno menesio.

t

r ,

TUBUB It
W*W YORKO I MAMB W|.

3?amidbRi^i kriitmi d*l lutu ir Lietuviu
■ ;$lMt crtaemiškaM dubeltavą friubij Uivm 

LAIVAM MAK0HTOU iiplanfe ... VASARIO D. 
Monaom apMi.......... kovo žq b, 

tAIVAa HQWNUri9ifc (nauja* ..... KOVO 24P.' 
Trečia JęlMa N«w To« f Ideptioją ,,,,,$188.00 

t !$$$« kteM Ifev tWmi* .ę. 18ą,oį 
Sū dądčlių $5,00 karės taksų

— Trečio* klesok' ^elieviri aprėpiiiami tarnu. su valgiu du 
delfarhe valgrumvfa Uždaryti kambariai del meterų ir'vaikų, 
’feripkites-j Kompanijai Ofhę.M Statė St.,^Boston, Mriw. 

arba paįi vietinius agentus.

Pnlošknjimų ir reikalavimų kainos 
XDS« narlinuN ir “Darbininko’* skai- 

. iftnjąnns.1 h kl į mm.** už Įjytab nž fr 
Myklim Hl.uu, Prictellums už 3 sykiu* 
♦l.fiO.

.......... ^..;.» _ . ...... , .... t
1’iiiėškaii KiiNhnh re ir JuoKtpa Kui« 

rlo Kauni) n^i.. Ukmergės ui*Mkr., ttel* 
v«»k jMiši., Pnžrivty *k!ž.. Jų Švogn- 
rix ln>niijiinkii4 Immkls tutsi užmuš
tus varto kiisykliHi' (Tmmplon Copjier 
U<j.» tai galiniu afieškoti iš kampani
jos apie nėra'kitm to da
lyko užimti. Patįs nfslSuukite artai 
žinantieji pnaiešklte- apie, juos šimi 
antrožn: . \

Z. JUKNIS, 
fk»x 4į!tJ, * Potnesffale, Mielu
...... ..... ■•■.■■■"■■—.. ..... ................ .......—

I’UIeŠkmt savo švogerlo Juoko Kaz
lausko j paliko mane 5 metai atgal įr 

Jšvažtavo j Lcrklng Mieli. 1‘rašųu jf 
IMitJ ar kas kitas dunešt ant šito mlre- 
mh

/ STASYS BKMBNTUS,
P? La y niurni st., ^Htaslck Bulis, N. Y.

^■■■11 n .,^,,1,-,^, . ir-.jiiĮi-.įi

Gerbiamos Amerlkletesl
Prašau ^Unerfkos lietuvaičių per- 

aknftytl ši mano strulpagelf Ir pėrskat* 
čltis lumtmėsti j šul|. Malbpėčiau. mn 
slrašfaėtl su Amerikos HethvaitėflMm 
Kareivio gyvenimas yru gan vienodas^, 
.Tai (tatar kol ginklaisustabdyti, tai 
Itthlnnsijt' norėtųsi susirašinėti su A- 
tiierlkietčmis. Kareivio gyvenime yra 
dldžlausls turtas iš'kitos šalies gauti, 
laiškas mt visokiom lūžimomis. Hu 'ne
kantrumu laukiu iš tolimos šglles Inlft-' ' 
kų. Viso labai Rašykite šiuo antra- - 
šut Armija, Ii p. f). L. K. 
rto įniko A-čia u-no lUo-
sayAifluka^ ^ '

*T
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NAUJA KNYGA.
; Ką tik išėjo iš sumudos' antra. knygelS ft Eilės ir 
Dainos.” Parašę ir savo lėšomis islcido Joanna Tama- 
šauskaitė. Knygutė didelio formato, 72 puslapiu su 
pagražinimais. Prekė 35-centai. Abidvi knyguti galima 

- gauti “Darbininko ’’ knygyne; * Pirmosios knygutės pre<
itoomirąras Mbdiesk»įvą. gs M 25 centai, puslapių ji turi 64. Adresuokite taip 

DR-JOS VALDYBOS ADRESAI ĮSp^ ' ; ■ ;
SO. BOSTON, .MASS.

PIRM. Antanas Kmitas, . 
’ ■ 284 Fifth St., Boston ŽTySlass.
VlCĖ-PIRM. — Juozas Kavollnas, 

63 Gold St.,'Boston 27, Mass..
PROT. RAST. — Vincas .VaikŠnorlus,, 

. 178 Bolton St, Bogton 27, Mašs.x 
;FEST. RA^ri, -7- Pranas Sįnkevičius, * 

132 Bowen ,St.f Boston 27,~jlfass;
KASIERIUS — Jurgis Kanevičius, ,f 

f 174 Bolton St, Boston 27, Mass.
MARŠALKA-—• Pranas Lukoševičius, 

236 Bolton St, Boston 27, Mass.
v ‘ - ■ , . .

■' r

Susirinkimai laikomi kas pirmų ne- 
dėldienį kiekvieno mėnesio 3 vai, po 
pietų Sv. Petro'Bažnytinėj salėj, So/ 
Boston, Mass.

/ f _ <
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i

H.. •' ’ ^DARBININKO” KNYGYNAS, ■

Sį/• 244 W. Broadway, ' ; Sq. Bo8toh, Mass.
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TEATBAS! lOMEBim!
ŠV. JURGIO PARAPIJOS CHORAS “RŪTA” 

------Stato Scenoje-1 >■

* ’ Dvi Juokingas Komedijas 
n0VAWS-riĖ2)l770J®’r;

<CNAMAI PRAGARAI,f
KURIOS BUS LOŠTOS .

SVB1T0S vakare

VASARIO (KBBDARY) 5 D., 1921
UIEliOVIŲ^EIKAli^oy. , 

'• SVUT^INSJ, 
AliegliaDy Avė.' ir Tilion -Si. 

PHILADELPIIIA, PA.'
Meldžiam ^įšus ^Philadelpliijjo^ ir apieBM" 
kes miestu lietuvius atsilankyti į mūsų •»&’ 
rengtą vakaru ir pamatyti kai]? Amerikos, 
lietuviu dovanos buvo dalinamos Lietuvoje 
iv skaniai pasijuokti. Prie tam' dainuos. 
“Būtos’’ choras po vadovyste p, Grajausko. 
Bus juokingi} monologą, Atsilankiusieji 
linksmar įc juokingai pTaleisite vakarą. 
Delnas skiriamas naujai bažnyčiai, f.

, ižAiUa'A. so m so <7Wjęf.
• t..

X

rt*.

- w

Pradžia vakare
»

i

Ieškau savo pnsfrroito Motiejaus Plū
duro ir puseserės EMiIetos Č’iuchirytės, 
o po vyru tai diir nežinau, nes girdė
jau,,. kad Išėjo už vyro, tfy gimtine: 
Užubaliij kaimo, Pabiržės . parapijoj., 
.Tie išėjo prieš kuru ir iš* sykio gyveno' 
Pittsfield, Mass. Madisoii Avė. Bet pei’ 
karų, ir dabar nesu gavės nei jokios 
žinios ir nežinau, kur gyvenu ar mirė 
ar gyv’i, gal tik taip Išpuikėjo^ kad 
nesiznalmlna. Gal nebemano | Lietu
va grįžti, tai prašau jeigu esate gy
vi pasiaiškinti Ir kas iš piliečių* Žino
te apkųjuos, tai prapeškite man šiuo 
antrašu t Biržų a.p#kr.. JPabiržč# tai., 
Likėnų kaimo, '* Alvitefuii Atitokau. 
LITUCA^U.

f
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; "DARBININKAS" IIETUVOD
IJūsų Gimmes ir Pažįstami Ištroškę ŽiJ^i 

iš Amerikos, Laukia Mylimo Svįečio su

Žiidomis—Laikraščid .uI)arbiiiinko?y

NEį VISI TURI TĄ LAIMĘ SUjJLUKTL | į 

.. Amerikos Lietuviai Tari Pasirūpinti, Kad | J
Litavęs Piliei^ai Lfetuvofe Turėtų UĮtekMnai | J 
Maistą Kūnui ir Dvasiai' Dvasios maistu yra | I 
dori, krikščioniškoj dvasioj vedamiHaikrašeiai. j | 
Tokiuo .yra/Aaikr-aštis <<DABBXNINKAS.,, Į 
“Darbininkas Lietuvoje mylimas ir laukiamas. T-j

• . • . i i
/ Prenumeratos Kaina:

» . JT

y »r *!. fc

jį j Į Lietuvą metams ... 
Į ” -pusei metę

!'

?

Pa ieškaudavo dėdės Petro Nočklu-' 
•jio iŠ Tabavij kaimo, Bartninkų para- . 
pi jos ir-paiešknu tetbs Barboros Taba* 
n) kaimo, Bartininkų parapijos, ‘'Pra- ’ 
šau atsišaukti ant sekančio adreso: 
Rffriako raiščiu#, SeiįUl apsįtr.t CTaMiį 
Dainio, .Tuozaū Litviną#. LiT^RCANIĄ.

■ ifaškau žento Vinco Varlnsko ir sū
naus Ąntaijo JkiŽIo. Jie patys ar kas 
apie juos žino, meldžiu greitai atsi- 
šaukti .šiuo •' antrašu : Em Kižtene, 
EalbierišTcio' xtutieii. Balbicriškio val.K 
Bnriampolėu apukr^ITEVAyiA.

■ .j --  ------------ f-— ---- —
Pa ieškau Juozo. .Toknbausko'ir Onos 

.ToknbnuskytęS,. po- vyrų Adomavičie
nė'. Paeina iŠ Turagūs apskr,,. Skaud
vilės par,, Phžejlų kalųio. Prieš,karų 
gyveno Parsone. Jeigu'kas. žinot, ar 
patys prašau atsišaukti, Jono# Jokit- 
kauekte,. Batakių m„. Tuurafjč# apskri
čio. eitevama.. . , •

’5f

DR. J. C. LANDŽIUS
(8KYM0UR) 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas
Gydo aštrias Ir chroniškas Ugaa 

vyrų, moterų Ir vaikų.* StaMuml- 
tmnja ■tamnlų, <yjmrt)riRix. įteyw 
mų ir 11 mlvo luboratiirijoj. Su
trikta luitarimus laiškam kitur gy- 
renunttoms. Adresam 

366 Broadavay, 
Sori’H Borton, Mass.

(Kaairvbio 'S’n. 1.) 
(LDS. name, Jauny. E U’ B‘way)
♦ -- /

Rraisravma Notabah 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ 

F.J.KALINADSRAS
ADVOKATAS

414 BtoAWAY, S. Bustos, MXss« 
ToL*S. B. 441. 

G y v o n i m o v I o t a: ’ 
AMNAinjEia Sr„ DoBCHrarra.

Coluiuhte plB^J. 
-l^r~~rr.i7K~.v,aBaMR^^

* o

16 Mitu Hnrrtir Boatonz , ;•

DR. H. S. STONE
Aklu Specialistas 

399a ^T. BH0ADWAYx 
Valandos': Nuo O r. Iki 7 V. Vftk.

lū
t

I.

r JPopletų ttktnlpugaljmtara^l 
-2538 E. Atunumti 

~ .PHII,ADEI,PUIA, 

DR. E. G. KUMg1 Lietuvisv Gydytojas, i 
pRltMIMO Vamkdos: 4

Į P-10 vftl. rvto- Ir, M yni., yoloargd

DR. F. MATULAITIS
- Gyta Visokias . Liga* 

Priskibia Akiniūs. ' 
Valandos : 1—3 ir 7^-8 R M '

17 Millbury Steeet, 
WOBCESTER, MAS&

y TeLtSO. Boston 828.
LietuvysDantistas

DR. M. V. CASPER 
(Kasparavičius) 

' Laikinai perkelt ofisų po No.
; 425BraA*WĄY, So.Bobtun, Mabb.

''OZtao-’VnfiinMi
Nuo 10 Iri X2:80 ryto ta

r
I

I?

v

>

♦

. i

. *

v

c-

f

I

i

, PRMOS KLESOŠ

DANTISTAS
m w. t. reilly

. Dantys Ištraukiami ir, pripildo-^’ 
. mi visai, be skausmo,, s u? geritiu- 

sinis prietaisatš, su nątįja išradi* ■
.. ■ '

469 Broadavay, 
South Bo^osi,- Ma^8.

- (Prie Dorcliester S t) 
Vadaspos: Nuo 9 v. r; iki 8 y, v, 
NsoStaosc> Nuo lO’ v, r. iki 4 y; v.

3* -’

V"■ t

-
•z ,

r
r X

Mykole Bakšaltl, Kazyte Gsipsys, 
Jiizyte Dapkyte Ir Tgnącė DaUyde mel
džiu Jūsų kaip brolių iŠ vienos tėvy- 
nėsį duokite žtųoti motulei Anelei Ces- 
nieneiį' Esu interna^btas per paliokus, 
Kūra gyvenlmo.ba nėra pinigų, gelbė
kite Jei galite, », ’ . . . "

■ ? ■ Jonas -česna.
Adresus: Jozef Kurylko dla J* ces- 

no Lezajsk Povlat Lancut Uallcla, 
Toland.. >

Ieškau Petro* Mačiulio; paeina IŠ A* 
tikonių sodžiaus* IJeltuvoš vai., Uk- 
faerges apskričio; Kauno rėd. Turiu 
SYarhn<-*reIknliĮ. Meldžiu atsiliepti. 
Mano, adrasak vJfatzys, įlačlulisi Atjko- 
nių so^Deltovos vai., Vkmcrgčs ap*- 
kričio. LIirmjA^IA.

■f
St

'»■

. K

X1

BellPho6*DteWzwm^M

Dr. Ignotas Stankus 
IZlO&BrMįtShį H»toih.h. 

Listuvis Daktxr»3 ir Chirurgas. 
Ofis«VdaiMta^

Nu* 9 ritoikiSprpirttt 
Vakarais, K*twrf« ano f Ila ū P, M, 

; N«4*K*n»is iki4' t»oj^t«, ' i ,

.., .$5.00 / - 
A;,$2.75

Prenumeratų ir pinigus siųsk šiuo adresų:

“DARBININKAS”
r‘VX - 'A

!Aįn244 W. Broadway, Boston 27, Mass
w

> • *1
*• * • 1

r #•■ -n m .■ w *>0*1*.» ■»»»»«

SERGANTIEJI ŽMONES
Jei Tamsta nelstSbgel Ižgydytl gavo 

•kaudullo ar jei hustofaLriltlto,. 
pasiduok.* Ateik ir busi ekzainlnuo- 

‘ tas dykai ta gauk mano nuomonę ir 
patarmių. Až e«u turėjęs 18-kns metų, 

•** pasekmingos praktikos medicinoje ta 
cblrurgljoje, gydant ilglatrinee, ner
viškas Ir supainiotas ligari Tamsta 
gausite pilnų naudų-kaip atsilankysite 
pas man© ir matyšiinSs ypetlžkal kiek
vienų karių. '

Jei tu tūri kokią chroniikę, 
nervišku, kraujo, sodo«, inkstu, 

v puslčs, diržingu arba supainio
tą ligą, tetraukto manęir dy
kai, ir gauk mano nuoinonę įr 
natarima.

> j * •
Aš Viktoras Pivoriūnas Panevėžio 

apskričio, Šimonių valsčiaus Ieškau sa
vo brolių gyvenančių Amerikoj Aloizo 
T. ir KastuIto Plvoriuno. Manu adre
sas: Kattiio r&t-i. Panci'eiia ■miestae,, 
Kteuiio g~ri>'X0. S Viktore s Pitorivna*. 
l,iTHUAM3^

Z ■

IEŠKOK PAGELBOS KUR JI GALI BOTI
- 7 RANDAMA ‘ ' . ■ ■ . V

Metų patyrimas gydant NERVIŠKAS,- ILGLAIKINK8 MUPAI* 
N1OTAS -LIGAS, suteikia man galybe tapti jums moksliškus, Ėlektro- 
MedikallšriM gydymu* kuri* sutelkia suraminimus kur kiti budri M* 
įstengta atlikti Ir tuomi daug Vyrų topo ilgribetl nuo kančių ta pavojln- . 
gų operacijų. ■* '

ATSLUzVC—AtldUtoJltnal, nmslnrplūtaiaL ir nepritaikomi gydymri 
yra pavojingi- Ateik jri nori patyrusio patarnavimo ir puikia! aftar* 

mrruK llfinftlKY mmtaniiS ryt* iM 8 BIILlIBlU BvliyliRi 10 ryte ikt & 
S30TMMOXT«.,* . */ BOSTON, MAMk

ioškiULbrond Povilo’ Tarvldo, kilęs 
Lietuvoje IŠ Kauno rėdytas, Utenos 
apKkr., Užpiiliuose. - Pat* ar .kas žino
te nuolankiai meldžiu pranešti man.. 

j K* iTarridaitė.

PADĖKA. ’
gerbiamoji “Darbininko” Redakcija! 

Prašau Tamstų patalpinti^ laikraš
ty šių mano padėkų. Dėkavoju ameri
kiečiam* už prisinutimų man lųikrnš- 
Čtų. kaip “Darbininko” ir daugelio ki
tų. Ačių jums amerikiečiai už prijau
timų LiėinvoH visuomenė!?, tamstos 
mnn sutelkėte nusiraminimų .po-snn». 
kių dienos darbų, pasilieku supagar- 
ta„ L . ■ ' ■ ‘ .

. v .**■ ifa i?fradbnn*k<«,
Jtoketnbf. u#*krt, VUukif^tTėličiaH^ 
Ka*at)ČMf fealtKo. * *., ' ‘ ’ Ą r •
Vi* ■ >u ■ .1 ..................................................... rj.R ihViMi Iii I.n ■II.|.>^

8BRMIMM!

DR. PAULU
(Jakimavičius)

- 509 EAST BR0ADWAT

J Tel. Sa. Boston 270 A
I DR. JOHlf MicDMNEU. M. D 1
■ Oaltoto eneikalbčtt ta Kotavifltat ■
■ Omso Valandos: - ■
■ Rytais ik R ral. * I
■ : Po pletų 1 Iri B vai. w
■ Vakarais nuo 6 Iki 9 ■
■ 536 Broadway, S. Bostonl

M

i

Dabąj laikas užsisakyti 
laikraštį “Darbininkų’? 'sau ii 
giminėms arba pažįstamiems.j 
Lietuvą : ( ,4 '•.

Prenumeratos kaina:
Amerikoje metams .. $4.00 

Pusei, metų ». •. 4^5
Į .LietW metame ?, »* $5iQ0
„ ..........................................i,.,-,, „ ■il-lll,.;i,.Hw..-i.....wįi—

»*■.* m I UI tiliii 1.1 Ii >M| I.IJ Į ■■,*■■■ 1,1

D. KEI&tttfiC BUJOS F4L* . 
DYBCS ADRESAI, UOSTOJ

V • '

PIILM. 'X Motiejus Verseckui, • • '*
* M Gnteif St., So. Boston, Mtas.' •

VICE-milM. Juoras fcižokas,—— -
140 W. Otb St., 8m Boeton, Mm

* . . ' V- ■ ,

PROT. bašt. -*-\Ant«na« Matkjunw, 
450 E. jtli St, $a, Boeton, Mawu

FIK. RAŠT, -* Juotim Knvalimu’km*, - 
■ 200E. Cottage St.,. Dorchrator.

KASlERim '*** Andriejus Stalleeka*.
140 W. 6tli St; Sa Bo«ton, M«»* 

MARAA.LKA — Antrina* drūtais*.
> 150 Boo Sk, ^a Bonton, Mm* -’

D. D. K Kelmučiodr-fa taiko-iria* 
rinitai surirlnklmuM kas pirmų utaėl- 
dtenį Mlekritta mitriu nn M, dlM 
Wąriilngton St., Borto*, Mm. d-ta y. 
vakare. Ateidami drauge Ir naujų 
Ata nu **vlm atriraridt prta »usų dr« 
jos prtralyu

.*»
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