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Lietuviiį Mekybok Ben
droves ofisam- panedėlyje 
va& 7 & atėjo kablegmtna? 
kur sakoma:

^‘ėįgfamie apsireiske cholera* 
Nuo Bendrovės automobi
lius aukuotas sanitariam 
skyViUL

ARMIJA 
ARMĖNIJOS.

7 ; / SOSTINĘ. ... • •

$ew Tąrk* RaOmoji 
arimįjį jte t fe;
vau, AHuenljos sostinę w 
Alexandropol, tos respubli- 

t1 jta gelžkmio eentrip -
ku kariuomenėpasitrankė it 
Alexandropol pirma - atėji- 

. mo raudomjjm ‘SkMėius ;±u-

’ Erivan buvo' 3'060,
Keturiosdešiintj's tūkstan

čių žmonių išbėgo S Mosul 
apielinkės iŠ pilfeMsties mū
šiu tarp anglu, bolševikų, 
turku ir kurdu*

"*'* ‘  —-—r 

.....
į Pereitą pėtnyčią iš Kau
no atėjo Karių Kalendorius 
1921 metams. Yra gerų ir 
naudingų pasiskaitymų, pa
gamintų ž^nęšfriųjų 
vos rašytojų. Plačiai apra
šytą apie Lietuvos sostinę 
TOMU, jo įkūrima jr Įt,rAp*. 
.rašyta Lietuvos J^iuuome-’ 

Etinės veikimas pėrejtaisTlSM 
"‘tapietais. Ėį|s tįfe įori svie- 

žamų smagaus- te- i
išsirašo'tą Kalendorių. Tu
ri 112pūslapių. , 
i. Kartu išsirašykite laik- 

s><w .- rašČiij iš Lietuvos. Kas at-
r S?. tereiVMb paėmė^jg• fas gaus'Karių Ka-

-m . t ». lendoriiį ir 7 ekz. įvairų lai
kraščių iš Lietuvos.

Kas atsiųs dolarinę, tąi 
tas gaus Karių Kalendorių 
ir 25 ekz. visokių laikraščių 
iš Lietuvos.

Užsakymai išpildomi tą

4c.

• 4

’ KARIAUS.PUIKS 
y. AKGLIJĄ. ■

■Stibiu. — Vfcnfts Airijos 
_ WrV«4Į?s, j>aM^5> tad Ai- 

■rįj#titaįšs aWių*taa^prieš 
Angliją . Airijos armija 
tvarkoma ir J0Š veikimas

: *’-Žte daroma nuolati-
JįmMnti Minėjimai ant angy I 
hriki MpasMupuls.

y - y-.. X • ■ . . .
l4' •».'.>■•■ -• . •'■' •
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-^.Vokieti-’ 
josbando |rida- 
;t^ti taikų įt Amerika; sk^- 
ritim nuo alijantų- . Tikisi, 
kąd tas bus galima padaryti, 
kai. Barding stos į YYil’sono 

.;7 vietą. ' ’.
. ■ * v 
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y jBWms. — Nęw .Yorko ar- 
civyskupas Hayes atvyko
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Paryžiūs, vas. 5—* Lenkijos 
“nereguliarė1’ kariuomenė ap
leis Viini$ kaip tik ta pašte-; 
talietuviį pltataitd diena ir 
kalį tik tarptnutinė kariųome- 

4nė atvyks. paskelbė Iiak*; 
rastis PėtitParisien. \ .

. . *.

pat dieną, kurioj gaunami.

, SMOKYSKARO
liAM'Kt ■ : ; :

;* * . t *.* ■ *■- , - • - . • ■ ■ • 
. TMt J 

Oėtttva iš yhar apsupta yw- 
kĮų priešui įbolsevita, lenkai, h 

 

kiti vam jvfržiari j taW 
įtard Italei ginti Lietttv^Mk0 
karittomtal‘?ę7®6t tos karinėta 
ta reikia kij ta dtagįaM _.|Ka* 

;.riuowta w ” "ta “^'ta “
, ... .. r ? r tybri daug iMgų tiučtt«- ’<>$£
ŽSS*r??* Luitui ijtaisTrerar *-•D

botų, jei 'Urffc J tariuaintas 
tasptatai;dvigrtfbiM, įrištai 
Aišku, kad m • išlaidos taipogi pa- 
'didėtų dvigit tai iir trigabaid i * 

Kad, tbkiiv Ūdeta išlaidų musų 
nedidelei vĄybei. išvengta W* 
žasafe Seinifl^ IltaiJe-, kad reikia 

‘rita .sveikiTs^vynis nuo 18,5d 45 
melų dar sužiebtą būtinai išmo- 

: kyli _gerai farioti ginklą. Tie 
vyrai ■gyven^ta6* valgys" savo 
valgį, dėvės'javą drabuži ū. apa
vą, bet kas dkn savo kaime, dva-. 
re, rniestelyjOH) 3 — 4 valandas 
turės inokytB -kareivio amato. 
Mokys juos-dta'"'tikri po visą Lie*

NEPRIKĖLĖ IŠ 
NUMIRLę®. • -

.-^JJoe Tho 
mas, apysenis. wgrąs^ ^pa
puolė į. bėdą, kada neprikėlė 
iŠ numirusiu negrės vyrą. 
fFšaW, 
$15. ir numirėlio auksinį 
laikrodėlį už tą: darbą, 4 Jis 
sako, kad jis indfjo laikro
dį į kapą, idant prikelti mie
gantį, bet nepasisekė jam 
tą padaryti. \.. ‘ . t

Teismas sakė, kad išrodė,, 
kad Thomas neteisingai ėmė 
pinigus.

Viemia. — Austrijos pi
nigai visiškai nupuolė. Prieš 
karą Austrijos krona kaina-' 
vo 20.3c. Dabar už Angli
jos sterlingų svarą gali gau
ti • 3.300 kronų. Austrijos 
politinės partijos/pripažino, 
kad Austrijos pinigai nete
ko vertės.

-•

'F,

l Bernas, va& — Yrą spėja
mą, kali alijantų vyriausybes 
atšauks v prašymą' ^eiearijos ; i ,* _į * ,. n v-.. ..it**. •■ *' ■

•k^pųomenę gąb^ųii I yilųiąpį 
žemta , -; tta v . A

- y|, r. ^.■.■■^'■■^■1. ;y fr., ■ ■■■'- • 
į - ^Wž^ta**Jpribuvi> LeAfc 
kijta Ipreridęntas 
•kisęta Su Franci jos Valdžia 
tariasi apie galimą Rusijos 
ofenzyvą pavasari. J ei tas 
ofensyvas būsią * pradėtas, 
tai Brancija pažada parak 
mą. £Tečiau lieka Pilsuds
kiui išsisukti iš vienos sun
kenybės, t. y. Želigoskio pa
grobimas Vilniaus. Vil
niaus Lenkija turi atsižadė-* 
ti ir sugrąžinti Lietuvai. 
Matysis ar Lenkija norės 
laikytis žodžio tame pirma-, 
me pamatiniame punkte, 
kad Užląikyti alijąntų drau- 
gingumą/ (Šitą žinią, pa
duoda Bostono .Transcript 
iiuo savo, koresp. -Wvtlie 
W®amš.y‘

uį reikia vata

r- ■ . :

o ,o r t

> AMERIKIEČIU!
GELBĖKITE LIETUVOS SUŽEISTUOSIUS 

KAREIVIUS!
W ’■ • - < < 

J^ ką sako Kun. L V. Kudirka, kims šiomis 
tyriaomisSiigr^OišLiėtrivGŠ. ”

• - ' ’ 7 , ’ ■„ •* K , 1^3
Generolo Žukausko žodžiai Man su Juo

SasktttūdaKartAtsIsveikinant: . <■ S
•AlilMRlklEČIAL FEISIVSKIT KOBS 0 AU- | 

'. ' . ' ^0>e®L' šūtEistuš’* s!
, KtaJHVlUS OAIAJŪS GREIČIAU bAVEŽTI S 

Į liaį-iitiNES, KOL PERBAUG NENUBEG A | 

' įV®Ėafej(), Tol?iK jręs ilEblNGAl MEi,. g 

■ ■■ ta f:

, ^^rį^ieČiąi^r Liet. Prek B-vg jau du auto- § 
; mobiliu LietttyOs valdžiai yrą įteikę. Ar ines ne- . 

paaukuotu Lietuvių Prekj^ 1 
.■boš: •dsdįtei rente aukas ir ji
fet^ąris|[pĮirii|iri gali automobilius pristatyti.,. 
Lai įrašymas vėjais. Amėiwe>
Mta dolerinę, kas turi daUgiau
kas neturi Wįb mažiau ir siųskite atikas, sekau* 

.•.®.u.ą$ceiiįs . ( ■ ' ■ :• ■ ;
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UTAUNINKA.TS, jmt’gUOMS Iii ■

FlKkOu E

z<DayMnmkasn fl
, 3®S w,. BmdTO.V, Boston 57; »W.v ‘fl 

’ fl

■ ■ ’i^Bo.TB^taaSSO. '|
•, ■ . ' KAIRĄ 4 CEKTA1. '1

IINKĮJ REIKALAI. J
■.Lį..-]. ; .............. ■ > ' , fl

-' NEDARBAS. ■ ; ' įSUSIRfflMIMAS DARBfl 
■,■. .. .. ■ .r NINKET Sū KARItrO. J

'«; irte*xf TF •r r ata 41a £9
CIįHg^ Me$| 

te San Grcgorio buvo stati 
rėmimas darbininkų su kai 
riuomene. I^arelvių krita 
2X Kiek krftd darbininktjl 
nežinia. Dailininkai -tašys 
Jtap^cihri dirbtųvą/. ' ?3 

Re ra «.y.Šveicarijos vali 
džia buvo atjautų prašytai 
leisti per savo žemę AngliJ 
jos, Italijos ir Ispanijos kal 
riuoitata vykti. L.VilniųJ 
Svri&rto *vaJ3& ^ąko tai 
jėikią ali jaųtą^. siųsti peį| 
josžcnta ii’ nesutiksiant* Iei-1 
rii. . < —. ■- J 

■4. jį 
Clevrdand. ■— Penkiosanl 

glių kompanijos nubausto® 
už pelnagTobystę/ Paaiškės! 
jo, kad jų pelnas buvo pfl| 
$3 ir $5 ant tonos.1 c M> . .w » ■■ X r ,13

iVeir Fork,.— StandąrĮj 
OiI Co. paskelbė numažinanti 
ti daibinhikams. algas ir

tąv4 ifeimtįnėti kate&ridr kM Tarp'sausio 1920 m. ir 
■ti karo dalyku žinovai. Pasimo-1sausiu 1921 m. samdymas 
kine tas keliai valandas, gal& sa^tpasimaMnu -Miridgflu valsti* 
w paprastos ta dim D 1 jojant 62 nuoš,, OMb.ir Tm 
reikalui matote vaOiaUianos vMstįjose ant 50 
nwWM k*■ jfe ta pilnai KmJnimš Minais vai. 44 nuoš., 
kyti’ kareiviai ta audarys U«»W*O0tnfeciiėut43 nuoš,, Massa-

' ^tar; taįusetts ant 38 w< ' .' 
ptus'neciJOes Europoj vaistyta' Imant pramones, tai atidi* 

mo ir drabužių-pramonėse 
samdymas sumažėjo ant. 35 
nuošį odos pramonėj tiek 
pat, ynedžio pramonėj *' &T 
numįj metalgjMramoimJ 35įį 
nuo£ ' ,?i ’ ' '-•'*■ ■!

Jlabar kaip kurių • miestų 
gyventojų ir bedarbiiį skai* 
rilis: . ' . / ’

Oyr. /iedarO, 
78.200 21.000 

121.21& 30000 
94,270 14,500

■ 9D.14S -12.000 
112.470 
237.505 
148.152 
162.300

kiėtttvos koiduameta' atsargu. 
KitosTtedidelCs Enropoji vaistyta 
jąu senki taip tau išeina labai

l '' ' ". <. . .. ^

... itaanyiniį tabasį reikia 
pį'įdjti nei.^kk jiegajfidįjstpt, jei 
.gataa, tai;tuojau pd Natfji^ -My- 
tip/ 4/Ub'jnusu v&ltaos 
tai it
dabar praneūzai davė tams ^u- 
prasti •'TJta tai nerdikm. darytį 
kad mos ir taip daug turį geros 
karittoniėnvs ir t. k Žinoma, 
mes įiuniartoinc, kad tai-prancū
zams nepatinka ir net kodėl: tek- 
kaijng nebebus taiptaksus, o n- 
kiti tasn kaiminai daugiams ntflsiĮ 

i pribus.' Dikve padėk geram mū
sų sumanymai. 1

Eomtas.
.(.Kauno Vienybe”)

* -

Slaiichester, K fl.
2ūnv Bedford
Lavreno
Lynn

; Loveli
' Provldėnee

Brtdgepprt .
Xew Hiiven
Bet algos tij, kurie dirba, 

žymiai .nukapotos. O j)ra

11.000
17.500 '
20.000
10.000

R-OOŠEVBLTO NAŠLĖ 
NOMiNBOTA i _

• ” KABINETU, ‘ t ta 
<iFąib{ Fn^-^Moterų Kliu-

f'i -L ' **

bjųs- patarėjįRooševelto našl^
•■‘•♦■z- :A,

Uždraudė rūkyt.
NEVALIA RŪKYTI.

WnsJiingtun; vas. 5. — šian
die senatas -užgyni padavadų 
joną? kuriuo rūkympg yaldiš- ; 

i kuosė.. namuose . griežtai užr 
draudžiamas.. Ptasikaltusiejl 
įlūš, baudžiami1, iki' $50. Tgfpė 

taisyklei priešinosi, bet kuomet 
balsavo, tai balsavcniž draudi
mų rūkyti. -

Dabar Amerikos sostinėje 
nei jokis namas valdžios valdo
mas nebus taboka smardina- 
mas. Vienas senatorius buvo 

. įnėšęS,. kąd būtų uždrausta Tu- 
kyti1 visame District of €olum- 

hbisk ■ < ■ -.. • . ■
i . ■ _• ’

’ ' l'ŽTIKO SVAIGALUS-.
■ '■ Haverhill, Mass. Policija 
7 Užtiko didelį svaigalų sandelį 

pas" krautuvininką €Jo'stėllo. 
Svaigalų vertė esanti $12.000. 

i- . » 1 . <

1

pasteti'i lfardingo kabinę- 
Uc l • "

------A—----— Z
London. -—Anglijos -ka

reivių būrys buvo užpultas 
Persijoj Rusijos boĮševikm 
Anglai^ nujovė 12 Jjolšėviktj 
ir nelaisvėn paėmttalJ x\bg- 
lai neturėjo nuostolių.. .

. Ęrezden,.
sirodė pdrcelino pinigai. Jie 

senatorių buvo- tokia,-kurie-taiJjŠleįsti vietoj popieriniu, pi* , « -• • «. w» < -4 . > fr * ‘ • *: higų.

naaiaietHiaaa

Aupksta. -—Sudegė didy
sis’' hotelis. . Nuostolių > Už 
$1.000.000 padarė* Svečių 
buvo 200, bet visi iššigelhė- 

-yV;;,?;. ’■ ■-

\Ąta ta^Brons siH 
clege llkrautuvių, tarpkū- 
rių buvo gyvii paukščių 
krautuvė.ta Nudegė 2,000 
Paukščių. — ančių, vištų ir 
žųsų. . ■■•••/.■c,

’ - « *< . 
#* . ' i ,J ■: >■ " '■■'■■■ .. •’

7 -VaiĮu išga-
jbenimo ’Sųjunga •‘paskyrė 
400.000.000 svarų vario išga
benimui. Visas eis.į Vokie- 

;tijų* Tas atsies $52.000.0007

5. PĖRTBAKĖDERYBAS t,

London.ta- Maskvos laik- 
[raštis Izviestija skelbia, kad 

' f angkprusų • pirklybos derybos 
ytapu pertraukta Tas- pa- 
■ daryta, kad Anglija reikidatas 
bolševikų ’ liautis propagandą f ž 

, varyki Ėetsijoj iriĄkūStane4t:
*

4 . *

Ęelaware valštijbs' legis- 
latura . perleido įstatymą, 
kuriuo vagys bus baudžiami 
labai skaudžiai. Bus duoda
ma 40 jgksenjj. 20 metųTka- 
lėjimoir $500 bausmėj. h 4 ■;

___________  ._■>.... » -L' *'*’ii... i ... .m- >. •■ t A

Areu» T&rk: Gukrata
kompanijos išnaujo papigi
no euknj. Numažino,iln 7<?t 
svarą. ■. •* ■'* . -.^L u

Į.' Ęand&iii — Netrukus jš 
Maskvos grįžta Londonan 
Krassin tęsti su Anglija, 
pirklybas derybas^A

k --- .-■--- ---- -tar■ ’ X ' ta ‘
. Ijond&ih — Yaleneijoj, Is
panijoj, jausta žemės dre
bėjimas.'' - • .. " >. ■‘ -

įpu?>^ąs,----Brusėlib kon- 
ferencijos, ekspertai ? sako, 
.kad Vokierija gąlinti didelę 
kontribuciją išmokėti Vo
kietijoj mokesejai esą žemi 
MokesČių'aiit galvos atsiei
ną Vokietijoj Kran-
sijoj $am MjojtaT.^,* 
Anglijoj $183.87. ;? ta^ ‘ L

son prašant naujai išrink
tam prežidexdūi^^rčūiigta  ̂

.pakvietė' senatą ' nepapras- 
tam pasėdžiui kovo tad. ta

Alijantų 
itausjdtės atšaM^ mM* 
tarės misijas iš Austrijos.

Ąulita/L A
Ši pavasarį aplankyk 3?ales-

*

a

1

BADAS CHINTJOJ. -
« *^***—* 4 , »

\VasMngton..— .Valstybės 
departamentas skelbia,, jog: 15^ 
1)00,000 cliinibčių išmirs badu, 
jei nebus greitos pa^elbos^. >

• . Bridgeport, Ct. ~ Bijou te- 
atrej berodant. judoiiiuš pa-- 
Veikslus ištiko ekspUorija 
rotoriaus kamaroj. .. KUo pa-, 
siaubk., žmonės bč^o lauk, 
ditsirado/ šaltakraitjų dsmemį 
kurie apramino žmones ir kam- 
šosnobuyo. Operatoriąlisvei- 
das apdegė ir viena moteris 
buvo sužeista. ' 5. :

,KtEK ATSĖJO-VAKARUS®
•' ' *

■Paryžius.į vieną restora
ną užėjo trys vyrai vakarie- 
niauti. Pavalgė šriiibos, kiau
lienos, išgėrė vyno butelį, pa- 
klauše’Mek reikės.? Gayo/at- 
.teymą,. kad 5^-^ąbkųKąpi^ 
$40)v .Norėjo- ‘pštripriošifijfiėt 
atsirado trys vyrM tokioj iš
žiūrės. kad pamate, kad^ėr- 
r v"*. « ■' * * V ta • .'Y I Y’ Į. i T > tasi

J

Vi.
*

v

k

6

.r T

‘t

t

'/> •
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žymiai .nukapotos. U pra- r11 ujnpunuMH^ 
gyvenimas per pereitus 1920 mušanti kainas ant gažjoibį 
in. tenUpiguaiit 11.4 buoš. ir ^įbalo^ DarbuiinkaniM

' Nevarto, &, ~~ Pirkinis algos numuštos ant 10 nuo.^ 
traukinis susikūlė su- kitu • ■ •• ■ ta A l Ttadta;k< I
traukiniu, kurs stovėjo ant 
vietos. Žuvo 4 žmonės, ir 6 
sužeisti, ■ '

F .

APKALTINO. ' '
____ta u -----------tL-g^.T.- ' *• -

$ąų įnp nžšimokįti įdek nėįka-
; J- * ■* zįė'’<- * v * - J- • ’• ta J • -t * -1

. ‘t I rM if ■ KhS w-» ’

itdveFiiiUf ~ Sep
tynios ' streikininkės ;mote- 
rys-—• lenkės ii1 lietuvės, su
areštuotos už netvarką, pri
pažintos teisme kaltomis. »

Z MOTERIS BĖDOJ, ta 
■ A -

Ckiremont, H • Marė
Baranowski ’ įš Brockton,. 
Mass. buvo suareštuotu šia- 
jne mieste ir apkaltintą Již. 
apleidimą savo kūdikio. Ji 
pasakė policijai, kad ji ap- 
loiclo už tad kad jos vyras vi
jo ją su.peiliu ir kad turėjo 
iššokti iŠ antrų lubų lango, 
kad išvengti sužeidimo arka 
blogesnio. Ji sakė, būtų pą-.: 

kūdiki, jei būta^mfc 
jus laiko. Ji pargabentai at
gal į Brocktoną, •, tai b g |>

DARBAI TAGERĖJO.- j 
Broektohj Mass -r- ' Miešta 

buvo paskyręs $5.000 kad ’dtd 
ti bec}arbfąnm^darbo šįlygĮŽ 
vietą naujam parkut - Tie d

kad* dirbtuvėse durimi Jįl 
. gerėjo ir teginu miesĮb pfiĮĮ 
gų^Įiėskirs. - ta ;

r»

T

p

įąųja>, JJžsimokėjiisų Jar* ’^iva 
•r" V x> ii i-
A-._

policijaų kuri padarius, kratą į 
taarėštavo*. 6(b asmenm ta

< y, ? . .. - , .

VITCNtOiA’NUS PAVERTE j 
i.::- : KATJtoflJS.’ •

j$ga<ta Lą^Įjos įkaitai sm 

giį?£ Iš Maskvos fiflkbfrkad ten 
yra kalėjimuose daugiau kaip 
4001090 žmonių^ Šėiškia į ka- 
Jėjimųs zuiždaryta ygenlda gy- 
: veųtdjų dalis. Višnyirimoly- 
nai paversti į kalėjimus. Vie
na gumo^dirbtayė pavėi’ita į 
kalėjimą ir joj uždaryta ^p.000, 
kalintą; Įkaitai- 4ako, kad įs 
'kiekvietfO kalėjimo po 60.ai; 80 
kalinių pri&teą ‘ nugalabiji- 
mui. / Taip KaliiritU būdami 
mirties šmėkloje it-bado kanki- 
nami eina M projo.

I Bėris Alei-
nik'ota buvusis cato genero
las,, dabar, čia - atidarė cever 
i^kų.krautavt, . .
■V .'u į'-■»■•«■-r r,11. ■ li"!■'! '^-I. i'1""' 1

Norėdami sma^ausj /Švio- 
žaus skaitymo, išsirašykite 
... . __ u. 1. & ti U.

£prąųte-išeinanų įasiskimdėlKINKAS paieškomas: ' >”--t
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Kun. M. A. Pankus, 
443 Bark Atek 

Bridgeport, Conn.

Laiškas Nuo Vieno iš Mtafl 
; Goriausio Daibininko, Krn^ 

■„ ris Išvažiuoja į Tėyynų j| 
f’. i * Lietuvą.< / / • - 3

t. ųaston, Pa. 2-&ŠM
. «crhiftfiu.jįi -pąivinlnko*'- • ■■ .fl
AdmintslTį^ųft: ., .. ” , ‘fl

Startai priinoM '*Jaid aš 15 et va
- -į'rtr ■& in~ ISvažltiaJu-ų- 
;tos priešcastles;nesįal^šln .ant 
platinti‘‘DnrbiniRki),” .Tęi aplln 
lei$< nemanau apimti prakiInniiš, <Wl 
bo tėvynėje. t Uupinsiuos išplatiuti; 
D, S, orgainj "Darbininką” ’ Lieto 
Ir. taipgi dirbsiu <frnuge su Lieto 
krikščioniais darbininkai^} Su - 
biiškėliH pridedu $10., UŽimtame 

jnan užprenumerudū ‘‘Dw^Ouk^®*i 
-kieto* &•- Lhjlcediiniijs * vU&in -ri%įf>in 
štabui ir visiems musą branJtlbs įii 

n;trI4ms pt^šfcini 
dgrbo, pnoniij Jmriii i 

sudiev! Lauksiu teVyni^......

. wrs» i»
Mes taip-gi Tii|kbne K. & UftJshzl' 

mlngai sugrįžti 1 tėvynę ir darb 
bažny^ios^ t5vyB?s ir darbo fmoi 
hut

>

■ę

Įu jžlElĮif lĮtfinE
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KELIAUJANTIEMS- LIETUVON ŠĮ 
' PAVASARI.

. r ■ . •*■ * , >

s KOVO i kt m išpltesi nnt laivo SAN-
H OMIAp^i’ Steiburgą pirma partija žmonių vp* , 

riųoj^neįų Lietuvon karta su Jonu Bomanm 
g.*' Lietuvių Brėžyta Bendroves pferidentu. _ 
g ' Jei nori su ta parrija važtaotų tat taoj^ūta ’ 
Sta mums pranešt taMęs išgausim pasportaš ir vL 
B šus Įeitus:-rri&aitaįtaę dokumentas* Mi pMtpa 
g bną tLietayoje į laiką pradėti pavasario .dariau 
g į Galėsite parvažiuoti be jokių feįh.ltnų, nes-p. ; 

fce 
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4

itJ. v*.

t >

Romanas važiuos kariu su jumis flri Kaųnd* 
Trečios klosos? kaina -B Neiv Ydvk iki-®i<L - 

kūnų $i30;70. Piridos klesos. 1 
I • Būšyk tuojąus dėl platesnių urfnrmetjų. į

LITHUANIAN SALESCORPORATION,
414 BR0A»WAY, ■ BOSTON 2T, ŽUSSt
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ŠVIEŽIENA IS 
mETOVOS.

f

Papildymas..

shamoEin, pa. ■ 
. ......

S. L. K.”K. A. kuopa 198 aukavo 03.00. 
Kuopa’ 198. ir 12: padrirė ant ba- ’

4 •/ Jfnrrtp.*■ w Jh-mtk JlA^oa’o ‘utaroinkaU, 
i.-Atiluuviitfik Leidžia Am. 

I Rymu Kayawu ftr. Jcoauro 
tt'SAJtuyOA. ’

plrftnug,

W i nu '■ '

DETROIT,
Skurdus musų’'ml«atu darbininkų li

kimas, beveik jau 3 mėnuo kaip siau
čia bedarbė Ir kada darbai pradės eiti 

_ ~ —r^... nežinių. T ui bu t turčiai mmrnnS Iš-'
dnriunirifaunsjpb^,

tm, kad nemažai Detroito darbininkų 
kuto, metu gerai’ pazlpinhmvo ir ’pftsi- 
mirė ne^ttkaitmmt Ir rtngė*Ii>rie dldė- 
Hu streiko, o kita ateiviai darblnin-

•DARBININKAS 
(The Worker)

■ LmmAsuN Tu.TCrmr P*mra.

WOROESTER, MASS.

• Pirks AmbulaiisiL

AMvflUttjf AA^UraUųlJr^ 
by Sr. Jooipu’h Lnn- 

į* B.-O. ASriOciA-tio^ py Tariou,

k čta žadėjo vužluod j savo kraštus,
um žun® iVriv važiuodami Dsivež-countm yeariy ....... 4$o.w m kapitat

‘......................................... ................^■-..^•■■•■,0-,-1pAMJaJo strdko lr pabijojo, kad
D»rtHMcond-clasri matter SepUteVetltutaučlni .nel.Mveštų turto, patys 

1916 at the post offlce at Boston, l piteimmhio tų tunų pasilaikyt ' ’ :-- 
M., under ffie Act of March & 1879” . M«$n bolševikNtai te no-j.. .... •„ j-l. ,ikl. .

rigs provkled for ta Sectlon 
1917, aptborlzcd

r .- , '

■SPAUDOS MENUO-.
ki ■• ’ ■ -

oje nekaip tebuvo išsipla- 
isi. Tas; gal labiausia 
ip, kad didieji angliški 

feįrasčiai, veik Niekuomet 
ettŽgimHpja>' Aoįžeidmeją 

Todėl pors tie 
Sera^katalikišfc’, 

'r" , riįrft., priuB*&tBiki§ICii’ 
alikai^dM‘ titiddoj asi. !' 
^feferiioju, vietidk, tai- 
Amerikos katalikai sujit- 

o rūpintis platinimu kata* 
siškos spaudos — laikraš- 

4 ir knygų- Štai Bostono 
ięcezijoj pernai visose baž

nyčiose. kur angliška kalba 
artojam a buvo tam tikro 

pamokslininko sakomi pa- 
¥ okslai apie spaudą. . ; Gal 
^Sdmvo ir kitose diecezijo- 

• Šiemet tas darbas pla- 
XU bus varomas. Kovo me

ldo skiri amas visoj Ameri* 
oj Spaudos menesiu. Be a- 

įejones tas darbas bus su di- 
■u smarkumu pavarytas, 
ifes lietuviai katalikai 
platai rūpinamės platini-

U katalikiškosios spaudos 
|V šiemet kažkuriose koloni- 

se buvo surengtos spaudos 
ites. • Bet kai kovo niū

kto'skiriamas visos Ameri- 
op katalikams, tai mes lie
jai negalime atsilikti.
,'ž

.sis nu.Cejdfo pirmiau rdkeitarbhihikai 
>mlkimn dirbti, reikalaukite paėmimo 
dirbtuvių | darbininkų rankas. O da
bar ktaus uždirbtus reniuHmtotš pm- 
Šitttdę, prtth&zirfave Jr žydri į dcelį 
TmčIttobL kad tik tas duoti) darbų. 
Tai is to m$tyt> kad musų imlšovike- 
liains imriĮpi,;^durbtainki) atoftik, o ylen 
tik jrupl pųlroomlūl ir ika^rtmįnkų liž- 
dų ppteikymas, . ■ _‘. .> J

• ‘Stt krlkščlonfatlij iteiribMutttfe ’kttSf
. klta> Jfe ■ rūpinasi matyt liteugted, - 

pinasi apsvieta, dabar,,bedarbes laiku 
lankosi mokyklon/ kur mokytojauja 
gerb.' kum M KerneMs, © vrikrirais ren
giu diskusijas. įvairiuose- Jtfausffimose.

f 16^1. sausio (vyko parapijos susinu-. 
kimus. Išduota atskuba išivisųE motų- 

scfaiąčitm metus išrinkta gabiausi. 
inusĮj kolonijos veikėjai komitetąjsil ' 

7 'Vį pašų dienųLuvorluikytas štt^, 
rjnĮdlW §)V. Juozapo dr-j<jsf kufcl nu-' 

ititfi? laikyti pikntkį AJjy&dos -tfarže, 
Y kalbėtojas rengiamom vakare išrink-f 
Ris & i Saloševičius, draugi jos pirm i-; 
.aiįnkask .. . ’

Pagerbimui kum IA Kemešio vardu
vių dienos buvo surengtas vakaras mo
kyklos vaiki) fr kadangi gerb. klebo
nas yra visų mylimas, tai linkėjimų 
ir.dovanų gavo daug.

f B d. sausio buvo parengtu vakarie
nė L. V. Išsleistnyėms gerb. kuri. I. 
Bereišlo. Jaunimo susirinko daug, ir 
visi palinkėjo gerų pasekmių naujoje 
parapijoje.

Heredoje , sausio 19 d. L. V. 79 kp. 
turėjo susirinkimų, kuris buvo paves
tas diskusijoms, musų nariai disku- 
suoti myli, bet nevisi, nekuriems tik 
šokiai brangus.- • Sekančiuose susirink-įs 
iriuose bus diskustiojama apie patrijo- 
tiznut Iri Internucijonalų.

23 d. sausio buvo laikomas darbinin
kų kuopos susirinkimas, kur ir nutarė 
po kiekvieno shsirinkimo padlskusuo- 
ti apie darbininkų reikalus. Pažiūrė
sime, kaip LDS. kp. nariai riš darbi
ninkų klausimus.

23 d. saušiojjuvo surengtas vakaras 
šv. Juozapo dr-stes paminėjimui 10 
metų sukaktttvij). Vakaras nusisekė 
remi., nes labai juokingų komedijų su
lošė L. V. 79 kp. nariai, o ypač daug 
juoko pridavė K. . Krlštopaitis, musų 
kolonijos gabiausias Štukorius. ‘

XVest Side lietuviai labiti susirūpinę 
svetainės statymu ir tikimės, kad pra
dės statyti apie pradžių kovo mėnesio, , 
lai ir jie turės židinį, kur bus vieta 
visam katalikiškam veikimui. Dieve, . 
padėk.

P. šarltus norėjo duoti “Mdd&" sa- . 
: vo mylimai inelinakei, kuri bu^o ant 
Jakaruškų ir kuomet nuėjo pavadih- 
‘ ti. tai išėjus automoblliaus nerado. 
:3Tat vagilius turbūt urgi turi asvo my
limą. o neturi autoniobilirius.. 

Iteporteris.

BRADDOCK, DA. 

į &wų įiMHmifla kdlanlja Plft^urgh 
aputrityj, bet turi kuomi piwijrfttl. II- 
klftoH JUehiv<wi prašymą. PrMč mup 
sų, • km Muplrttume Lalsvčs Partmloa i 

- n* | Tat’rattfribdetėrtKira
kad buvom rthnaHmnde, 

Wt mtraiftatem rįujkųr pradėjm <kir- . 
bų lr-MIklo* *mordw
grimu vuliou 'plrko už kiek išgalėjo, 
bet turiu pažymėti, kad atsirado to- < 
kis, -kuris nupirko už $1.2JG. Tai V. 
Alinsiąs, svnaų žmpgelis, bet dideli*

. (■ - vyxųapie ■
125. ^1^jmWjpeidrini^ų yra apie 

> ir tnHUd.’lž M"
bet'lni'visur a&iranda tokių. Tai-gi 
PM mus yra-plrkusių .w vytrai, $mo- 
tjkrj® ir 8*W«mL 3 žydai, y&a W 

jiendnrimin$ £10fcL50. Bar kali y®*, 
Airiai pabaigė užsimokėti, ale Ktrtmi-

no ylakš^kų-musų kolonija -nuvei
kė. T? “. ; ' ” *’

27 d..iapkt!ičto .turėjom Tag Dny ir 
surinkom $343.73. Jurgis Kalvelis pa* 
aukavo $15-90, tai išviso ptmiimtėm 

X?Bfetinr<-<K^?3rwim 27.<m*iilistnų. 
3ioHmi»23 /d^raodžlprbuvdtprnMl^18' 
kur hutų Hndėtri. $46.30,. Aukavo: 
M. Vitkienė > A. . .,$ię,oo 
KTlnidtttštam ..10,0b
A. C, •Balčis ,.lOiOCt 
Taipo-gi buvo bonirparditota -už $-150.

Tolinus • turėjom Icrinėertų tud. snu- 
šio, kųr rtilošč ’Birutės choras iŠ Pltts- 

‘Tindfa Giedroje,’’ po vadovys
te .T. L-. Senulio. Publikos buvp prisl-. 
-1^kĮ?ptriiettiiftt -te visi 'btivo: užgan€din~ 
tL . Viši puikini atliko Savo roles kaip 
tikri artistai Įr pasidarbavo veltui dėl 
tėvynės, W' vakarų rengė L. R. K. 
.skyrius ir visas’ pelnas buvo skiria
mas dėl Lietuvos; -Išmokėjus (kaštus, 
lieka gryno pelno, '$33.80; Tie .piiiL' 
gal pasiųsti ( LĮetuvų. M. VitW&š pu- 
aiškino apie ‘Ilietrivų ir jos padėti’ iv 
vargus, taip-gl apių šaulių veikimų, 
paprašė, aukų tfel šaulių, kur ir surin
ko $49.45. Sekantys aukojo "po 10 
■dol;: A^rirgnas, V. Zapalskis, A. špa- 
kniiskas; po 2 dol.: M. Vitartas; po 
$1.00: J. Pratašąs, Ę. Adomaitiene, K. 
Bukauskas, <L Vinciunas, M. Andrfu- 
nailė, J.'šubits, A. Bar tašius, A. C. 
Balčius, K. Stulpinas. Smulkių aukų 
'$8.43. ,i§ ko pasidaro $49.45. Tie pi- 
uigai likos pasiųsti šauliams. Visiems 
aukotojams ir birūtiečiams vardan te- 
vynės. tariam- širdingų ačių, /

• . ff. Titanas.-

; SUNAUDOKITE
< DiUOSĄ LAIKĄ.
A* ’ -

? Nedarbas tebesiaueia. 
£jbiies tūkstančiai’ lietu- 
ii- bedarbiau j a visai, arba 
£ba tjk po. kelias dienas 
Ritėje. Tad liuoso laiko'' 
ifgelis turi įvalias. Nors 
nepageidaujamos vaka- 

bet reikia pasistengti 
į ' naudingai praleisti, 
trosą laiką reikia sunaudos 
moksluL lavinihiuist lau- 
t 'mokyklas, knygynus,

y ‘ v. • . ą.<- i urna avi aienas savanoje.
IB®. gerus rastas. • xHQ* i - Kalėdas ir fij motą, žiemos kaip

SimiNC^ALLEY, CLL.

Vietinės šv. Onos parapijas reikalai 
gerai stovi. Per pasidarbavimų, gerb. 
klebono kun. Bystrals ir paremiant pa- 
rapljonams. Dar prieš Kalėdas "buvo 
surengti fėrūl. Gryno pelno liko apie 
$3,900. $2.090 atidavė skolos, šiuomi 
Mat vagilius turbut trgi turi savo niy- 
Dirba'dvi dienas savaitėje. “ ’:

'JSuTOpos- tautų gyvenimas, 
riūsistovi. ’neineina i uor

es vėžės. • Perdidele bu- 
audrai kad sukeltos mil- 
Ofc>s bangos greit apši
lk Blogiausioje padūtv- 

yra Austrija i|’ Lenkija, 
bštrija, likusi mažutė, be 
u tą gamtišką turtu, -prisi- 

*' o prie baisaus galo: jos 
bė vertės, didžiau-j 

įjadns. Išeiti mato su- 
ungime su Vokietija.
" enki jos padėtis ir-gi bai
gėt j tokią jos padėtį mes 
daugelis' kitą žiūri ne tik 
Užuojautos, o ir norime,, 

dar blogiau būtą; Ka- 
dudbes savo- kaimvnąms 

ilietiiviams. o į tas duobes 
pradėjo griūti.-, Lenki- 
ridėčiai sunkėjant, mū- 
idėtis gerėja.

—c —

ir uebuvo.
laisvamaniai ir bedieviai atsižymi 

šiai kuoiA: • . .
, L) iš jų uei vienas nėra pirkęs .L. 
i.aisvės Paskolos B,orio.

'21 šiomis ^dienomis, kad ir perbran- 
gu mėsa, bet pethyčloje ir "per v’dijas, 
valgo būtinai mėsų, mat šviesuoliai.

3) Nedėlioję eina dirbti,■'kad neturi 
sunkaus darbo, tai j sienas tiųišktna. 
Šiokių dienų, turint laiko nedirba, ne

dėlioję turi dirbti.
Pas raus nesenai buvo ?wkis ratsiti- 

klinas. Cherry, Iii. maruose nudvesė 
mulas. Vienas žhioguę, kuris išdirba 
šmyn). vežėsi namo ir kas-žiii kas da
vė žinių į Pfinceton, kad toks ir toks 
ptlnij vežimų turi‘hvliRe niuie,” (taip 
via dabar degtinę vadina). Tuojau iŠ 
tenai; šerifai, “statė attorney” ir kiti, 
vytis, nu ir pagavo. Tuojau liepę iš
kelti rankas aukštyn, o jie krėsti Atl- 
slengė uždangalų ir pasirodė, dvi mu- 
h> kojos. Ę?t ar jie pyko ųr juokėsi, 
tai neteko stlžinofi. Ši Žinute buvo: 
angliškuose laikraščiuose. -

Alfyūtaš Pilipaitis.

taintejl: ' ’
, prifdunrtaų HisknltŲ L. R. Kry- 
r Rriųėjij tmiiigijo*:, um- pnmlr-, 

ynivti. kad pasiųstu TJotnvos 
tajam Kryžiui markėms (JOO.OOO
Vincento h Biitillo Draugijai dėl i mooo..

dilia pagarba,*

ĘOCKAkILLE, CONN.
2§ <L sausio buvo 5tqif "krikštynos 

pus Karoli Ziirombi;.- po? gražaus pa
silinksminimo ir visokiu* paslšnekvji- 
tnų, prisiminta ir apie Lietuvos var
inis. Vienbalsiai nutartų puadkot kiek 

'kas Išgali dol Lietuvos kaulių. Auka
vo šios ypatos po. $6.00: Vincas Mio- 

, Iešką. Stasys Janušauskas (kūdikio 
krikšto ievas), Domiselū ^oytnantie- 
nč (krikštų motinu), ČioiVrelRia pa- 
Žymėti kad krikšto 'tėvui būVo iš Nėu’ 
Brltuiu, Gonti. Karolis "Zaremba $5.

Po S2JM): Julė Raglllenė. Zosia Ra- 
mieliems Valerija Mtelipšktenė.

Po $1.00; Alena. Zutemhienė, Vincas 
RankevIrtCts.
‘Viso surinkta $2$.00i
Nutarta Ir pasiųsta Tautos Fondo 

plrmininlaU kun. K. Urbonavičiui,

A ' I
»

*

Sausio 18 <L Raudonojo Kryžiims 
jdtyrlaUjLTaikj-tajneJbdifiTrili!®eTiiitar^ 
t* pirkti umbufcnta ir «UĮi»tf į Ltetfl- 
v<« Tani tikslui lidlfbtl pienus, kaip 
Aprinkti plritgal, kokj pirkM ir lraip 
■pristatyti | Lietuvą, lArinkta komisija. 
Šios ypatori inėjo: geidi..kleboną* kun. 
J. X, Jakaitis, kun. L- Kavaliauskas, 
H- 

: IL' KRtž. ‘. MEZGIU IR, SIU W 
DAI1BAI IILJŲJŲ VARDAI* W
Ona Landžiuvhmė ęasiuvo

tų, nmuežgė 29 sveterlųs, 19 porų pan- 
eekų, Agltu* Bendoraitienė nuinesgu 43 
įKuiiH pančekų, Mngdakma; KaliŠauu- 
kfeiriė iii noras “U
P, Btoškienė pašiūra 5 <1.; Agota Rog- 
llenė piminvo 17 d., numetgė S pora* 
pančtkų, 1 šveterj; PaulIukoniųtB 
numefegė 1 sveterj, -1 -p®ūkrivų j Mta* 
Rinų •Mnrkutiit!ū& 
kalina ^įaveeJdenč i sveterjt »nėva 
Šripirusklenė 1 p& punktų j. K. Kort> 
Kieiič*# svetmĮrij. 1 pr, jmnčekųį A. M14 
kten^ 3 sveterĮw,'M. įTp®^ftiėjhė 
yo W d., numezgė $ sveierlus, 1 pųrų 
pąnčekų aukavai F- Kundrotlenė nu
mezgė y svet^A. Llšauškieųė 2 avet„ 

i M^KažętevfČiene 3 prJpniičėkų; A. če-- 
pplfefiė 1 syetj L pr. pančekų; L AL1' 
žiriknieno 1 pora pntičekų; M. Ulevi
čienė pasiuvo 3 daiktus^ A. .Mltr Ade
ne pasiuvo SU, numezgė 2 poras pitn- 
gekųj, Teklė Tautkieny pasiuvę 48 d., 
-2 poras, pųnčekų, *1 svet. paūkavai M< 
Lts’taVlčitttė 2 svetertu,: M? Kopklene 
pasiuvo 13 d;, Inu mezgė 3 svet.;Z, Lt- 
de|Liūtė pančękų^ A. Kirbelic-
nė 2 svetėi'iu; X Vaitkienę pasiuvo 5 . 

l^-^iilotjkienė l^sveterį: ,T. 
šltfgždlnlųpaskira' 3 dĮflktusj r A. 
Kundratienė > 1 svet. ; Šidlauskienė S 
poras pattČekų; V.\šifripavlčiene pa
siuvo 5 daiktus; U. Tntullenė G svet.; 
O. Kažlenė 2 svet.; M. Šneiderienė pa
siuvo 5 daiktus; P. Gudilklenė 2 pr., 
pančekų; U. VitkaRė 1 »vet, 2 pr. pan
iekų ; A. Vasilloniuke pasiuvo 16 daik
tų ; J..Grfškieni? pasiuvo 5 dhiktuš; J?.’ 
Blavecklene 2 pr. pančekų; M. žemai- 
taltienė paaukavo 8 daiktus, numezgė 
l svet. ir 1 pr. pančrikų; J. .Glrtklbriė 
1 svet., 5 pr. pančekų; A. BUzgienė
1 pr. pančekų; ,0. Kvetkauskiutė 1 
.svet.; M. Juškevičienė pasiuvo 5, nu
mezgė 4 svet.; V.-Šaulienė pasiuvo 7, 
numezgė 1 svet.; A. Dvaraclejienė pa
siuvo 3, numezgė 1 pr. pnn.; J. Rą- 
kuniėnė 1 pi< pan.; O. Sidabrienė 1 sv..
2 pr. pančekų ; Ur. Monkierie 1 pr. pan
čekų; V. Ložoraifienė pasiuvo 7. nu
mezgė 1 svet., 1 pč. pan.; U. žiogaitė 
9*pr. pančekų; O. Aločlenč pasiuvo ff 
daikt.; O. žemaftaitleiiė .pasiuvo 3 
daiktus; O. DauČtuniene pasiuvo 3 : 
daikt.; K. Navardattskienū 2 svet.', 3 
p r. pančekų; O. Krizienė 1 svet; L. 
Meškiniutė 3* svet.; P. Lavokienėl sv.; 
V. Sovailiutė 1 svet., 4 pr.. pančėkų.; 
M. Bakšlutė 12 pr. pančekų; A. Man- 
kausklenė 2 pr. pan.; B,. Kaminskaitė 
10 pr. pan.; M, Glaveokienė 2 švet..; 
A^ Longijiikieųe pasiuvo 12 daiktų: J. 
čėpliattskiėnė jpashivo 18' daiktų, nu
mezgė 1 svet, 4 porus pančekų: A. 
Kaminskienė pasfrivo 4 daiktus;, D. 
Iiagaliryiskiehe pasiuvo. .7 driik.; Si. 
Kirmiliehū ,8 svet., 12 pr. pančekų : A. __ ___
BakanaUskieuė 12 pr. pirštinių ,4 pr. ^emkus plerpė "armonikos.’- Tai 
pančekų, 1. svet.: A. ICedienė 1 svet.; ’ 
(>.• Kunigauskaitė 8 pr, pančekų; Ur. 
Gulecklenė J svet.; M. Grilgaltlenė 4- 
svets; A. Piliponiutė 9 por. pančekų; 
M. Bakiutė 2 svet, 4 por. pančekų; O. 
T&muūbnienė 1 svet.j Jz. Zinkiene 1 
svet; Stulgienė I svet.; O. Širaanš- 
kaitė 4 por. pančekų: Ur. Babliaus- 
kaitė; ų por. pančekų; K. Juškienė 5 
svet, 9 por. pančekų; (k Sviderskie- 
iiė 1 svet.; M. Ališauskienė. 1 svet.,
3 por. pančekų; J. Leonaite pasiuvo 
7 daiktus; -.A. VenshUiskaitė Į-svet* 
1 per. pančekų; xM. šloriene pasiuvo 
29 driiktus,'numezgė I sveterį; J. Jo- 
;kuhahskaitė 3 sporas pančekų: Mra.
M. Kobauli .a syęt ; M. VeriiuJkė-3 
'terius?^ pčr. paričekų:. M. ■£?auskaitū 
1 svet.; AKučionlųtė 1 svet;. O. Bo-: 
nevi^iut^ 13 svet ; C. Zinlneitp'pasiit- 
'vo.' Ik 'daiktus^ numezgė’3 syėft, *1 por. 
pančekų; T. CibulskteriĄ'l svet.; lį 
A'esnienė pasiuvo 4 daiktus; O. Stabtf- 
lionienė prisiuvo 4 daikt t p. Karpa* 
vičiene pasiuvo 10 daiktų, numezgė 2 
por. pančekų; A; Kašėta pasiuvo 4 
daiktus; I. Ročkiebė 3 por. -pančekų: 
K..LikevIčiukė 1 por. pančekų: A.Tgu- 
riutė ■ T syet; ’ Zūžante žemaitiiitietfė 
3 svet. ;• Aę Mųukauskiene (J pr. pan
čekų ; R;. K irtai lutė i svet; M. Že» 
maitaitienė 1 svet, l*por. pančekų; V.- 
MažeiMbhė '2 por. pančekų-: D .Bru
žiene 2. por. pauče^ų ,>*D-’.Viiitkuhienč 
1 svet. t ‘M. LbvanaviČIėrie X .por} pan-' 
čeki); - j.' Ginkuvienė 2 por.- inulčekij’;
K ^Lukošienė 3 svet ;?>Iar. "dClklSnė ,3; _ 
por, pančekų; Ur, žiogaitė 8 por. panT.|hjone-yrjsifldti--pite šios..orguby;aėliOs, 
čekų; M. TBiikširitė lC) porų pančekųt - ---- ,^.,4.-.,.

V/ LhitkfenėęG-Nvei^L-čvlkrtenė‘9 
poras pančekų: > M» ferižftiutė'^ pornsr 
pančekų* . ’..-■./,■ , 4

Aukavo šios ypatoš R. Krs: Elzblėį 
tu* Baltnušiutė T švėterjj Aleksandra 
Ginevičlutė 1 svet. r Marcele Veniu- 
]<ė t sveti Jieva Griškienč ^br. punv 
Čekų.; U. žiogaitė 4 poras papčekuį. 
Ueeitijn ^Mklenč 1 ^>vlpari<&*ldų; Mag£ 
dttlonn -šlorienė -t .svet,,; 29 kareivianT 
marškinius: Agnieška Čepulienė M 
k. marškinius: A' BakiinriUBktčnė’.l’ 
porų pančekų; JnsaitieriŠ 1 p<n‘5 
panikų ; v. Kereimėne t porų pan.-.- 
rt’kų; • ’

Klrbtnje drabužių daugiausiai pmsl-, 
darbrivd U7 Stbčkiertč,' Mftridienė, Lan-S 
iflžliivįenė, ^higždihls'Tr ClyRKm / .7

Hudsont Mttss. 4$rtj^djĮtotgrų Sų? 
r jungos pagelbėjo mezgimė'i92o*m, šios' 
ijpntdiu rrBitinis 3 «vet, 2 poras pap: 
čekų f v. siiptraf letenę 2,swt: K StA 
^inlevlčienė ft. svet.t D. ‘Stūnlumieuė i 
svet., 3 por. partčekų;' V. Kannlls 1 

: svet. f M. Sebelkiėnė 1 ’svėU M; Ain- 
brožienė i-svetj L sidlevlčieiiė 1 sw tėrJ.

DAYTON, OHIO.
< •

j Musų vietos čia augęs Jaunimas nu- 
‘ tolos mm lietuvių veikimo. Kada tik 
■ lietuviški baliai ar taip kokios, pramo

gėlės, tat mus lietuvaičių mažai teat- 
silanko, bėt.jei svetimtaučių kokiu 
pramoga, tąt nueik’ ir '"atrasi visas lie- 
rtuvaitės. - Aiškus prirodymus. Šiaušto4 
gO d. š. m. buvo balius Lietuvių para
pijos choro Barney Community Center 
svetainėj, o nntrris balius tų pat va
karų buvo lenkų. Tai mų$. lietuvaites 
neutsiliulke ant lietuviško bailaus, ale 
■įtUŠkevrildriovo, ųnt lenkiško bailaus. 
Bet nežinia Kaš tai irius lietuvaitėms

• neimtlko dietiiviškas balius, ar kad bu? 
yo 'K Vyčių benas/kuris savo dailiais 
balsaik griežė visokius šokius. O pas 

J gal 
joms tas ir patiko, kad ten ir išbuvo, 
iki vėlyvai'nakčiai.. Tai vis yra per 
tėvų apsileidimų ir .kaltų, jie nežino 
kur jų aūkbelei lankosi, gal jos išma
nių eidaiiioSĘ srikdsi eis ant lietuviškų 
pramogėlių, o . iš namų išėję, tai Jori 
gina kur Jos nori. ‘
. Day ton iečiai katalikai kaip dr-jos 
taip ir kuopos vienybėj gyvena-Ir dir-: 
bu, naudingus darliuš dėl savęs ir "‘dėl- 
ralio Lletuvrilr, čia jau antri metai kaip 

*sus‘i£sčrč> teatrališkas ratelis,: kųyis su. 
.pasišventimu . atlikinėja - daug darbų, 
jkųip^draugijoms, taip- it -kuopoms pa- 
tavnhųja~stliošti, vakarėlius; Turhjjprts 
-mint, kad Čia- apie pora lfdtiiviškų šei- ■ 
mynų sa vo ^vaikučius lavina lošti ffe^ 
atrelių netik lietuviamsų bet ir tinga-; 
ranis. . ■ J

' - . . < <r.-A. T.

2$ d. wula buvo ■• prakal
bos Iv, Roko parapijinių. MftLdnėJ dė
lei Periojaus Jvocri pMluJie-
č*ų yra čU nepilnai tuzlnim, bet tie 
vUL stojo darixn ir guuęngė minėtų 
TaJboų. Ufaikvlktč kaJMtojų savo 
krašto asmenį gorb. kun. J, Čaplikų ii 
IVororater, Maria Jlirtl nupirk tėty- 
nės priKMJInm Ir Pvrlojau* Šaulių vol- 
kimų ir ttbginprvlBų žmonių .vargingų 
gyvumų* Publikoo buvo pririlrinkę 
pilna «Wta>ML WlMro vedėjas buvo 
j. Ciųnlc ‘TPtrtrantoae deklamavo P. 
Pavllonlutė Po tom gerb. kun. 3, 
Čapliko# perskaitė laiškus atsišaukimo 
PerlojaiM šaulių fr vigų Žmonių nu- 
vargusių nuo jĮųro, .

ToUaus pertraukoj prakalbų buvo 
rtaSciimoa aukoa dėl Pėriojaps daiįMH^ r 
PO rinkhmr nukųx ir užrtbalge vnka- 
!W, Fublikn užsHftikė ramiai ir pa-' 
likoiiigftnMlnfl.prakftlbomlB,

Aukojo pa $RXeO : M. Peknriikas, X 
Stoškus, V. Ltelūšeyičteft / , 7

Pp'?5.0o* jKun. JĮ; Oajgllkaž, J. Ciu- 
ni», J. Ikusnln, I\ .TamtiUonls, K. Pi- 
gaga, V. Pi|ra&v Aft Kft«Į«mrtKį.<ą* 
zttWtčlU8f V* KWauM S. KalČin- 
W7 A KaraiSft, K, Kbdfe, & 
Į&liąkns, B,

Po $Ž(J0:-lf7 -kdšetIenė, K. Pilas- 
>s, U ntfrittla/k/Gėimit-
navlfcii*, AL KanUbidulU A; -Saviti* 
F, Bndt&ęltis,-R. Syfitka;Itė,77- Ka|tąu- 
tinavlčiusjKrbŠ'aŽ^ių, j.- Mickevičius, 
J. Knrtnsktis, '

Po $L00: Kun, J. švagždi#, P. J. 
Grigus, B. Kavolčius, V. 'Sabaitis, M. 
Abitričfnsknšr *. & Visminas, V- šara* 
kamuos, M, Ęranaltlk, M Jftkrtvonjs, 
,L .8vlraWr A, Korihm, L sotaitoirts; 
L JųšKejevičius, XX Ovieriš, K. Balla- 
vičiim? M. .^ftiųpsfcienC B; Tamulovi-, 

' P. Daugllliltm;. 3^ 
PniOtcls/ .r. Miliauskas, Ar Kaunelfr, 
.L Krivaitis, A. Tautkus, S. Kašėta,rV^ 
MiliriUskaK, Š. z,Tųy|ęėyklUz,. Bristo- 
W, lO. Rapčinsklenė, O, PekMskięnė 
;0» .Šamsmdutėį GAMaftilaltė,..RrjDiftnb 
la, A.MarmalWKW, ŠL KmŠlutC(11S. 
KaJnetičlus, p>--Saulium?, ,T.v Garmjdifų 
•K. Petrikis, R. Tnmulovlčlcnė, A. Prab 
bis, M. Baskauskintė,' V. Grigas, P, 
Gedvilą, AL Grinkevličus, R, Jazukevi- 
člus, P, Radzevičius, J, Gaigaals, Ą.- 
šėtriftltis, 3L Kazlukoniutė, V« Tamu
levičius, .L SVirskas, V. Alaskas, J. Sa- 
jtrtka, A. Mockunas, T. Burft, V. Kubi
lienė, M. Svirskas, J. Drevinskas, J,. 
Sinkevičius, v. Germanavičius, P . A- 
domtiltis, ii. ‘Kašėta, F. SauISnaa;. B. 
Šimkienė. B. jfonušiehe, J. Čepulis, K. 
^Grigas, K. Čaplikas, M. Skliutas, T. 
išvedąs, T. ČesnUldvičItis, B. Gerntiii- 
rtaviuienė,. ,V. Pekarskas,' P. čosnųle- 
vičlus/ M. . Jarmalavičius, A. Bratufe- 
vižlus. L" Antanavičius,- J. Smanytlsj A 
Babulis, L.'Mikėnas, A/Račiūnaitė, 3, 
Rutknušklėnė, R. AtųyičKitė, J. ■Kilkus, 
f. Rodis, *L Samsonas, A, Vfščlnlut^ 

Išviso -surinkta su smulkiais $232.00 
ir likos pasiųsta-per L7~Pr&kybos Ben
drove ant. vardo Periojaus -šaulių ko
miteto aut Jobo w Pigagos te Karolio 
Navicko i1.877 auksinų.

Dabar broliams Perlojiečldms ir • a- 
pielinkės čia Amerika gyvenantiems; 
patartam imt pavyzdį Ir ‘savo rankų 
padir-t broliams Lietuvoje.

TisĮtfpžinaiitiS' 
® /

•
Bartai ftopttl pradeda paslferlnti, 

bet *ųrtijų pribuvusių darbininkų ne- 
*4prtfaa, tik" grąžina nekuriu^ senuo

sius darbininkus.
MtiKdt*.

thoscpsonville, CT.
šių asmenų aukos’ klaidinsiu.' vuvo 

paskelhtos. . jie aukojo; Jonan Jučlus 
$5., pr, Čiopas $},, Ju<ms ?MlknI*tt*- 
kas; $2., Aielm, Dedonis $1., omL J>a- 
butfenė >1M ■ •

~ Wlso surinkta $43Lf)a
r r v

namely* ««ųd pnturiul
nittotro.. įi'. rJ • ~ ■

uo« materri rt* Jmurwi suivčrimart 
tti turistų kublawustai myUti Lietu- 

M-Čitūtaiįi driro?. . iW»«taL’W* p*- V "

Jtačjų Lie{uvos vsąm tarpo,, kurti truk# 
tto Lietuvai'likt! laisva* riepriklausn-

- ma, tikinčia,” dattrn žmonių, brolių 
VfJ -Kristuje te <tatb» rrapubllka.5 '

i Valio laisvoji Lietuva!! I
Tartu artų už tul kad iMialrupinsito 

.UutuvpH - knrlupmęufsa švietimo rei)M< 
telš, Dribnr mes turimo dangtau* pro- 
jgpš. šviestis kaip priešus nebepuola.

. NASHUA, N. H. ■ . ,
Smmib 28 d, buvo pMkidboSf 

mont teritrfr Kulbę jo adtv Mileris II: 
JMorceatey fr vietfnfe' kleirimau kum 
Danlunas,- Buvo aukos renkamoH Lie* 
fftivoų SaūMams. Surinkta $131.78. Mti^ 
gų ifolonijm* jhtuylal-^trideda labinu 
:tmWH <r

Skilty ■^J*whWiiėsuvfei ati
darė’ valgomųjų krautuve.

y^n tinkamai apvcrtluamia
#.klea, Lietuvon kareiviai, tvirtai ti
kim kari ant klttl'finetų Jau IŠkovo«L 
ftta gerbuvj Lietuvoj. Tik dar daug, 
daug reikia durim te pasišventimo — 

Neikte tyhi^ da?bpr pesigiraimt per* 
•dau$r.e -tetep.; \ v ’ •:■’•

^rijįVpušt'ft teuktoMios
> šrtlo VllntauH bžtfcktei, ?’ , 

: Vaito Lietuva su Vilniumi!..
' Bu Dievo Ir tevynCe trieile pirmyn, 

■lies tokiu bridurpergalė',-afikL

,'P/Wn t^tAuskds Lcotm^ 
rt^Įirgo PriOta)

• & ■ t 4 '

DĖL LAtaKO.
Goru. ffiiMetri '•BteUMittu'' Nu.

132 patalpino mano laiškų rašytų 
K, Baltlinorėje. Nustebau labai, kad 
Rritirikčljų ^aW-prtW^btW^ūriiŠ* 
kų iųlp iltlsųi rtdJpiiitL, Jukrten< bu
vo dftug ftataeriilkii^Mulykų' vmom W 
Bet kfekTneliečiančių, H&dftąriuoa du* 
lykuri viešai i^aiĮMlną*?lrilmĮtj^ri' 
krlminajris, .kaip vė 
norapie rtatatkits. .“ruk visuomenei ne- 
žfnftnt aplinkybių gRlMo 'kuobloglftu- 
riloL apie juos maiiyti, 'kas butų netel- 
slpga ’lr man didžiai nematant. Telk* 

redakcija įtars šitų 'mano pataisų 
pafrilplū'ifc ‘Mvoi ge^dalkraš^jer' 7-. ž 7 

> « - -..-.L--
’ t Kun. DraguncvlCius, 

' ♦' ti * ■ ■ • h • • 'L • -

(Rašytas J. Savickiu; Notwo o d,.Mass,) 
Brangus Tautieti Į

Gavau Tamlstbs laikraščius Jr. laiš
kų Iš 15, 12, 29.. "Talp-gDpęrškalčImr 
ir pridėtas pttaklontacijns — labai gatt 
ta kad yra tokių lietuvių, te net meH 
terš prieš Lletuvų eina pasirašydamos 
po grfribnbnčlomis twkų ’prokiomiiel- 'VT ' - 7 f

• 1 ■- ■•■-y-.žCxtl-ą- ■ ‘ : ; .y,
♦

. Uaus * ’,*■**.♦« •»p- 
■šv. Jtlkold Draugystė . 
Lietuvių Kliubiis ,;... 
.Tuozus šfllasevičius ... 
Mikųias Perils . . 
.Tonas DutkevlČ&s» .... 
Adomas 'Mačiukevičius ..__ __ __ - ___ . . . ___ ._ . ..<•••«*• *V»W
- Pų .$5.00; Vincas Neimonas, Pijus 

.Pečkuuskos E. Karenga, K. DainaU- 
'fa^ AritJUoSka $£.00, .Tpnas istiikis 
$2.00. '

Po $1:00: Jonas Navickas, Juozas 
JSbvertiu Ant.- Balionis, Pranė Balio
nienė. Adomas Ilųtkevlčia. E. Bobnic- 
kųs. ’ ' ■ ■

Viso $37tM .
. Lapkričio r mėnesio, aębttv’p. pagitrsin* i 
ra Whtbinlnke?7 jfelūnteiti’^342^d < >

Aukos pasiųstos. Trintos Konftmų; t 1 
•L. JDarėn&v^ Pot>. Ku<l^naf t

Rl'MEORD, ME. "7
* ' '.u ' ; . a,V . .-J.l

Nemandagiai Pasielgei ' ’ i
Sausio 29 d. buyo surengus A. L, it. 

K, Mbterų .Sąjungos 40 kuopa gražų 
vnakrėlj. Vaidino : ^Degtinę’4 ir- ’Vist; 
Geri?" Labai gerai, atliko visi savo; 
roles, žmonių buvo pusėtinai. Pelnu 

sielgta bkiįfoL v ;KlWp05’pirmintn6eAb* 
iuŠĮtorė4 ’sra 'Buvo ykįdin^
ISbutaj.. f :
dėlios. viklitC? it užringri už^ykų.' 
musų pirmininkė norėjo, kiid butų i*- 
žangų 25cs Subatos vakare4 musų pte* 
-iuininkė žmonėms prigri^stebf kad hus ;; 
pakartota tie patyę v^Ukaląl ir-b'uS du. : 
{langiau .paamrglnjriaų,, 'ne-i

; rtlinėjlv Tai 4^8jhirtsirtrir6v^ 
L^ėĮinjrti^dy^^muriiž pĮruiln^kė?

Iė*Įbu^ -mųžtų įetnri jos begalėjo \i& 
;tiiiig«J - 7" •> ’ ■ ■' ‘ ’ •- -■ .'.-
į. • , -

t ' ■ .

HEDSOK MASS.
—t;—— ‘ ’

čionai‘ buvo prakalbos 30 d. sausio. 
Puvo surengtos L. R. .Kr. R? viėtlplo
skyriaus. Kalbėjo gerb. khn. A; Ja* 
^Mftis iŠ ĮVorčester;- Jig kąWėJo^aPj^ 
Lietuvą ir pasšikojo oavo patjfriinjis 
Lietuvoje. Tblešniai -ragini) vlsus~H<2 ; 
tašius prisidėti ' pagelbėti Lietuvai. ■ 
Publika įdomavę te gerėjusi gėrb. įšm, ; 
,L jaferiičfti-MhbA ir Jo Iškalba.’ .'Tdies-; 
niaitkaibėjb Uidvoftaths AntahasiMilė- 
rts iš WorCPSter, Mass. Jisai kalbė
jo' apie L R/Kr. R. organizacijų. ir i 
jos tlkšlm rt'riindtiioas lietuvių vlsųp-

‘^Itųdus“ MfliNffcr 
rtjwtpju, 0et*'|j(ųj8^hfeftl“ 
Tąip-gl Utvo VeMainartJų/Mri®aWri^j, 
KrI ■- met^kliėri’> ‘ ’Wanda .itu|iltįl&itė:3^ 
ritaiiėrtBŪltrilskftife * 
buvo VėroMLa;, Balnis, *Taip?gi ,bęv$ 
raukamūs rinkės. AiikavoV^lras^aą^ 
llkaš-$to. • J * 

' ;A’o^tKH'Aci«feas. ,L':RįlW'waf?te'K^ 
Žliimų, . r.. ■ -'-r.'-. į-j; J- :
l’-Pb i <W‘ ;£ Gaidys, »K ArnvoW.: 
JL, JnnlultaVV^riikčttms,; J.. DaWus- 

; A’ ,ąa^attkkris;?'VjrtaiĮį ^UĮukkus,' 
;p^MM'jtnmis7T*r K, -Atn*
Mlunas.’-.-Kk Vrir'amirisk&s' TO.- ’ituklnis- 
kiettė, Bitinis, Driviilriten^ 
;MW>K.*X«78ędWKtariė, PI Ktonls, P<- 
; fetanieilč, y., Balnis, V, Uanalis, ė> 
Petkmiškas, A? keftirivičlus, A, 'žultaus* 
kaitė, A. MM artintas.
• ’ SmulkKi IMku* witektk^L23.1 Viso 
sitrtakia $47.23.-’ „
‘ Tątfhgi ptfsftijšLi4 uanjų uiirių.,'. 

Kiida šlbH-bnakulbori buvo rengta-- 
mos, tai ilųdeono Pilsudskio berita! 

pratari. T&tJtadriikaL 
...v ►MtOjriLdkaiW0» tųd pet ištUų lųiim!

O. KiizakevKiutfr 3 poras pw niekag Tik raitai* «; Mumut te »wir

■ ■ - - / ' '■

i sr JA-KRQJ<; OHip: - 7' _ 
’-LfetAvIų- šv. Petw*^^pfjbje-^W

))tĮ0 broliai Ka?
imveRikiai/ 'gttiošč' keTgtų. v jubkl6ahęių 
vMkM^^rų iea^ įulik^efcų M* 
tus4“LletUtV6š*<-prhiĮŠUų. > ^Lošimas. pui- 
luiš/pMHikitibUWpft^ri^Intm Ku- 
novėralefrit i^a tikri riittdstąi trlkųils^.Itų 
uisjrųdo su JogiiriąTs/tai publikoje Ipa-

' ‘ X ^ikihbu i dfaųgriĮų.k padniunvet
. įvarUjų. .Tarp jierftnuku kalbėjo 
din,,;A, Janusas ir X KuriūVbrakriBi 
Dar buvo, du dękhmuotojai Iš Cle- 
velnndo. Tuomi lr užsibaigė vakaran. 
. TbjingJitovtho, Otiio veikiai 
‘ kiti , p, Bufcoimt biraierlu* lr ttirgln i

%
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MUMI.Iį "• |||į ■įl.li^.Wll.l,l,Uįį
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^■^^IfriROAritray,; ■ . ■ BOSTON 27, MASS.

T Per Spalio
X . LIJONU. KETURIS SIUTUS PENKLASDE- 
^.^KUTISTUj^$.ANO^>PE^Ni'^SlliTTS 
iį* KETURIOLIKĄ AUKĖ&p atsiųstij perinus 
V ■ i§ Amerikos. LapkriČie mehesf M Amė^ikos įa-

£ ■■ , K0ML?
JT-4*'Dėlto, kati Š’ales Corįoration (lie-
X JlMu Prekybos Bendrove)
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w X UėisfogšJ/Į^tainaiua* ’■jja^l fljęnęs

7 -'■ •7<S-nrVl

TgaKįuotįy

d&dej&s pa4«ln<ŠIt.3i4etUVfl^i./ /
3. Ctaitai’i&nokįų v&ya akyHua M&iinė,

niuje,, Panevėžyje, Skuode, MežęjkiW«, Liepoju-

patįsaisfimti Hihr

HO. t ■-
J 4» siunta* 1W nėra nei view slžatikas

<Ar h^Įgita^^diti siiįsid 
per įstaagą, kuri yra ‘suvirs dyięjiL<i^k^^iU 
Lietuviu nuosavybex ■ .

< V’;*,''-''’, . * Ą 3-*??-. . • . ’ •
* ' - - - - ■ i A 1 / .v-•-•<.. ’ . - ' . '

. j» ■)* ■ - ■ J- <■

^J^a^ksiąiidiep ir reik^ufckadApes piisiūstft* 
ffiesawifesb? tada ^ygi& Mietais./

.k ‘ "■ " * ' ’‘ :v * ■
' AR NE LAIKAS ,

. * ■ . ’ * *

fr Tamstai šiąštf savo gimiilerns Lietuvoje pini-
. Visais reikalais^Irreip^tt^selta^SiURtoBlĮ i

MlTfiėATO®' SALES'^O^&į^T&Ė..

’ BO'STON-^LitĄSSp s.
* ' ' ' % '

Avfe i intisiĮ skyrius?
CHICAG0JE, 3240 So, llrtstod ,St,te<;L
triLKES-BARRE, 300 Sav®BldgJ

%
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’vx * * '

. - —* -' '■ .4
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<•

fita auipffu 
Mlman {vyto »ė4MUr)t pQ ’k vasario,■ 
tuojau* po pabaldų iv. Jurgioparem 
Jo* rvetainšj. virinariai malonėkite 
pribūti, nes turimo daug svarbių rel 
tartų tatariL AtBinpamkite ir naujų nu’4u(į
rių. ’ . • *

* '■* -

& *
KuMyta..

1 * ’ ;
i

♦

'X

LDS« <8 kp.. m«»«*inl* 
|vyfc3'l><riellojr.Jį$ d. vamctTo, 
po pmMifMn. Aušros Varių parapijom 
avetairtejĄiw ta W tartai 
matonfalt* santaku . ir > naujų ■'ųtrivre-' 
ta • ■ ‘.’ M

.■;
V ’ V i r! ■■< '

' LDS/Sd'tobpta Wtadnta mtriūki- i 
mos įvyks ricdęiidj, 20 d/vasario tuo? 

itairtaldų; ^v/’Afidilejatar briw 
n^ltay^iąlta Viri -nariai yrą toKAfe* 
tat atsilankyti,. hesfturlme datig; daly
ki} aptarti. '»*■■-.' ’ •/ į

f

’ i.:v MA ojr<«BMtuMii pianai m-1
(Mirtai. Rrikuliaini *nnt iš rwWyboHj 

• leidimu* ir iMupuninlinn* apcaftlnimy I 
I GERB. LDS. NARIUSi jjj ^I^ARBTKIK^KO** *Tn>< dariMM ptdOctRR tilt pačiai koml- 

SKAITYTOJUS. ‘
■Į — r..^..^_ K

Ąiomis dienomit gauname 
nuždskundimik Jkad laikraita 

DdHrinnftas’ ?vėluoja-* 
si, o ypad Subatos numeris*

Tolau nusiskundimu mes 
nm»Hme pakęsti ir Mnani^ 
prte’to kad ateityje laikraš
tis “Darbininkas’* pasiektai 
LDŠ. narius ir skaitytojus 

u paskatose dienose* -
rJanMUU sausio. 1 < im

esame’ priversti “ Darbiniu-- 
kg.” f spausdinti svetimoje 
spaustuve je, nes presas,, ku
rto ilgšiui spausdinome 
^tobipinkar neužbaigtas 
taisyti, a* antw įastougi* 
nūs skaitytojams nė neuSį* 
mokėtu spausdinti tuo pro* 
su savo apauMuvėjį * .

Suvėluoja dėlto, kad tu- 
rime kartais' laukti keletą5 
vatodp įkf prieiname prie

► . i' -. • *■ - - •
1‘p • " \ ■ '*£

* Jau nuo senai Wfc’ -/ 
muose ir Centro valdyboj 
susirinkimuose- klausimas 
buvo  -keliamas pirkti Mariją 
pres4 laikraščiui spausdinti 

'■ Iki towėiQmę nuosavo n_ąi 
mo, ^ taip ir užsibaigdavo* ’ / 

įnbar jau tas/Hau^itos 
pribrendęs ir paskutiniame! 
KBS. Centro valdybos wst4 
tinkime beveik nutarta ir: 
vasario. 7 d, vakare Šaukto 
mus nepaprastas susirinki'? 
mas galutinai ta klausima 
išrišti./ . ’■ -

Jeigu visa LDS. Centro 
valdyba permatys reikalin
gumą plikti tokį presą, tai 
bus didelis žipgsnys pirmyn 
ir nusifemdimij kad laik
raštis vėluojasi galėsime pil
nai išvengti.

j. P, K^eižįf^ 
LDS. Centro Šekr;

I

i

pintų paritai tau. Į
■’T.IyiMuAu

Wonaster, Mass f
4 

\' N H..................  t

SVEIKINA. Į
Ditlžtai gerbiamieji/ veikėjui, į 

apšvietė* platintų jai, žinomi jus 
sveikinu su įžengimu į nuosavą! 
namą. Aš žino u ir suprantu, Į 
kad gimt* daug dųrM-turėjote ir J

- 1x^1 **1—kl *!_■> * *♦
■YlfifflŪUŪI' 1l-į»TO 1 KT r

yrčto iki savo nanm^ jkutiux‘ių. 
D vis tai dvi visuomenės, del dar- 
bininkų naudom širdingų jums 
;Imkėjito. ► LinUu ilmct “Dar* 
Mriftto” tataittati puauadi.,

- Šu paptarbii

Materbuta, St.
. ...’ . a

. ...... m^oNAL . \ 
Lietuvių Darbimnkij:.toitotof

M Boston, Mm . •

'* W H" I" ■■!

AŠ paieškosiu tylų, kampelį
^Ti»rp kapinyno žaliųjų medeliu * * 

fr atsidubeiu sunkiai dūmelei. / 
AA apkarstysiu savo dalelę, ' 
Sunk ią durnelę *— mano ^dalelę 
M •apdūmoMu, aš npRvaMitysiu, 

4fyd rinrammsiu savo širdelę . 
Svajonių dvasia gal nuraminsiu, 
baliną mergelę^^gražiĮ Vaidoj/ 
Ai paneli jau be krašto, be galo, 

; 2£eduod ramyW šviesi dienelė, \ 
Jausmai* lyg sumišę, tai dega, taj^įla«. 

JCapii*snžaiiavusiu ’kupgtiį-ta^itdKai 
KiiK’glaudę ramybėj tiek minčių man

* . kelia: \ . • ,. ...
Nukrypę, į smėlį suMndęikryMeliai 
' Wrįdo koks galas šio Žeraiiko kdlio^ 
4<&pni slėpiningi, takeliai šiauru&m 

’ Vingiuojas ir slepias tarp^krftmiyįbliu-

Kerai sukerojo folynj žvangučiais,* 
Tiek atmiuimti man kelia įiudmjju,.*/

VargoPoetą,
Rąštau Užrietuose 'i- . . '

iteo ta ' • ; -
S į. f - - ’■•. •

. Vytiem gai^mgoji jueMelė 
KrūtinętnYopadabino, 

■■■ Mes tu išpildeiidėi Msfe , 
z - Karžygio pūrėig^ V0ifinto> 

kalvos, jjėg^tUė^ig^lėjai / 
mus/t^^nėsate&į7 

Tu karžygis mylėjai,’ 
Ji tau įfeiduoda tiek vilties L

• * . I / • ■r
Kovos ugnies tn nebijojaį 
Joii Įiesulaike, net mirtis, \ 

. Tik šventa priesaiką; dabojai, 
Todėl tav’ laimina Vytis.

kurs vadinasi Politi

xi>i. j
Beturimu*, inkaru * ramarfo 20 <1. IS 

>iattnbiljtM raporto p. a. Kremliaus pa- 
aMtoM kad turi dauK visokių kliu^^ 
Ale neatslfvoljriant ant vijų kdueių 
darbas yra varomas pirmyn su vftm 
patiJventlmu, kad vakarns butų pa- 
wkmlftgKK. , > *
^tavo sunutnymim suretat pikniką* 

utplnunvių vasanį.- JM del-HtūkoH lal- 
ko laktatas s^kaiVltim susirinkimui,

NAVJAS SUAfANrMAtf.
Stiftw»G ninkHtls šųjudiut vi«as 

CUIettgOM kuopus, kurios priklauso prie 
tųpgkričlu. Jr jota sukėlus didesnis ju- 
dajlmus tnrp*» kuopų, apskritis pasky
rė tris dotauns, nebent kaitas, ale db 
<W?s dovanos. Ir, kam paskyrė tas 
datOufe?-.šfat yra paskelbtas didelis 
feMktyuiūVimus tarpo (’hfcngos kuopųv 
Kurt kuomi danginu >' narių ^priraSyr 
prie* LOH„, firgaus pirmų dovanų. Ku
ri .kuopa prlralya ,nemnWu/tolp pen
kis nnriim, gaus davimų' včrtds' $&0fK 
piunksnip I(«s prirašys nemažiau 
totfp wr#hnti imtių, g&iįi» dovanų imt 
rtttikou lufkrod*ta vertes $10.00, 1>I-
d»nu.Jfų.dovanų. gaus Vertes $20,00—- 

. Kuri kuopa pri
tašys narių nemažinti kaip.. penkloll- 
tor tn ?aw tų dovami. ' • * ► .

i Laikas yra. paskirtim iki gegužiu T 
dJiožbm, — - ■

ZTut W geras laimikis^ jlk reikia 
pasidrtrhubt vteat tadpai* arba vienut 

kraf' ta tas galima, tik telkia ilgi-
Q‘ ”btu* tais pttaens«ta o tartis m timtav fc‘ 

ims lriridtii; Padarysit triboltavų 
naudų r sau gausi gerų dovanų, naudų, 
•tiems, tarrimįs prikalblnslt prie štai* 
tymo geps katrilkiSko Taikrųžčlo, o 
.trečlfc tai pakristi gerų ■• itatiinki^kų 
AriVfiiriukiškų orgftrrtandjų. ' ?
• Buvo7 WSita.tr ūntWnnj7rpriIeWrifr 

-riių apmstj lt organtaitrijos beikatas? bet* 
-jįo taip svarbųk.. t . ?. o x į

Seknntis riišfridkWa^ 1itjs''Xekifita 
■lf^xWlAaneięsį’^yA'ptrrita^^eti'Britai? 
*tatarVdjife>asarift i? «L 
val«'ta btaiąh . V . \ ’

Tikta apskritis šurilaiikt skaitlingai 
stLVftžitidjant: atstovų’Iš visų kuopų.

.1. BhHs,

.f

k'.

JI

tošo Lmrętįmoje spaustuve^

cicero,ibl
LDS. 494os kuopos mūneslnls «usl- 

rinkimus jvyk« pnncdriyjo, 21 tL vusa- 
tfo*8- v«il. vakare šK Antano pkrepl- 
jos Svetainėje. Visi nariai fr narSh 
ihaionricife pribūti j>ašklgttt laiku. 
^WI atęlvęsW^Ir^aųta tWta

, 1 . Kviečią , ra
■ ” l .JI., ■ ■ l t •■■

’BRIDGEBOHT,CONK 
;ipUUv-'jniW€..._'5ti'L ■ lt f.ft, -■ 
•'/j LUs* itakpi? šuriritatata

nedėlioj 20 iL Yąstirio papras- 
toj vietoj. Visi nariai malonėkite-pri
tari, nes turime tfthig AvarbliĮ reika
lų aptarti. Atsiveskite fr-naujų na
rių. ■ -.į’

. . . . yaldybii.

ANSONIA, CONN. f ..
LDS. 43 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks ntačHėJ, ~0 dk*wsario tuo- 
jata pp pamaldų paprastoj vietoj. VI 
ai nariai ir narės malonėkite pribūti 
paskirtu laiku. Trtlp-gl atsiveskite ir 
ttaujų nartų.

, Valdyba.
..... -i-:*-- •

ii’

:PĘ ANE ŠIMAS

■LDK. Nnujpsloą Anglijąs Apskričio 
1 
Čia suvažiavimas vasario 27 d., 1921, 
nedėlioj, I-mų vai. po pietų lietuvių— -
Providouce. St., Vercešter, Alass. Tai
gi gerbiamos LDS. N. A. Apskričio* 
kuopos malonėkite iSriukti ’atstovus Ir 
atsiųsti 4 apskričio suvažiavimų, nes 
yrą dan£ svarbių reikalų^ o katros ųe- 
gtrir«Ite atsiųsti savo atstovo,, tai ma
lonė kita prisiųsti savo*kuopų:4ue5imus- 
apskrlčio valdybai Taip-gi gerbia
mos LDS. N Apskričio kuopos, ku
rios dar neprisiuntėte savo duoklių f 

-apskričio. •Agitacijos Tždų po 5 rentas 
•nito nario i metus, tai malonėkite pri
siųsti apskričio iždininkių m. Abra- 
čln^kui 1S7 Ames Bt. Montello.. Mas& 
Taip-gi kurias kuopos .d; t r- neprigulito 
;ptta LT)S- N.,A. Apskričio, tai mulo- 
nekite prigulėti prie apskririu-Užsimo- 
•kėdamos po de. jint mėtų nuo nario j 
Apskričio Agitacijos Iždų, kad visos 
kuopos, kurios randasi apie Bosbuių, 
prigulėtų prie Apskričio, tai kur-iras 
■daugiau galėtume kų nuveikti, 
daug'yra darbo kuri'mre^ttfrstame'at-. 
likti. Tai kuriems tup/lDS, organi- 

:žnęt jUK tat važiuokim ar siųskime ine^ 
! Sltnus j apskričio šuvažiavima.

* LDS. N. A. Apskričio Valdyba:- ’ 
Bittaluinkas — V. X Ktldir^J 

37 Frau kliu’St., 
♦i o • Nonvood, liassfy 

(Raštininkas — A. d. NaiieT^^ 
PS Heaton Avė., . .25 • 

•; Noi'irend, Mass< t % •

x . TEMYKITK .' -
New York ir Neiv Jerseys LDS, Ap-' 

•skričio 17-tas suvažiavimas IVyks 27 
Įd» Vasario 1921 m. Aušros Vartų para
pijos pbba'Žnytinėje salėje Broom St„. 
?Ne\v Yotk, JY> ^. tuoj pa panįtadų X" 
stąr'yra.<-ų.val, po pietų. Tąd. dele- 
Agatui" malonėkite laiku pribuk O kuo- 
ipos būtinai, neišskiriant nei vienų, tu
pite ^tame sMažliiVfmo dalyvdutI. ’Dri* 
į$ltj§kWmorspo-3-mutovus. Yra IftbaL 

^leta'^^stir’ir^si^ptr ®nis. taf kmuig7svdrtaų'^Ipidritnų, o tąip-gvret-. 
(kss išnokti dar kelis apskričiu orga-. 
FŪižftfofius. Tiripųęi nbpaPlirškite nau
dingų jntSrmų de^ktaodtr^&fibža* 

; rijos. Bagutataktee kuopų tapęriftfe 
! raštu. Kų atlikote-? -Kų manote veik
ti? -Kiek tariu tjiritę,. kiek turtu ta* 
i f 'kp, h£tt< Tak’vi:.^es yia. tatai treta- 
tina sttitMti apskričiui, ^fiąd. meldžiu 
tau atataosūvažiavimaš Įuršta? 
lipia šinjtata^ę^fcų takąd dnrtata Ad-. 
stebijitų ?vImis; 0/ apskričiui ir organi- 
Ynciiirt* išeitų ąnt didžiausios naudosi

■ , Apskr. Rašt. A. X Dimria.

BROOKLYN. N. Y; ■
•^TM 12 kp. mėnesinis susirinkimas 
bus panedPlJ, vasario 14.10^1, 7:30 vai.

t,Vhkare Kar. Aniolų par. ’~svetainėj 
Voebling St. kamp. So. 4-tos; - .. _
VMalonėrite vist nariai atsllimkytl^ įv, Kazimiei-o,.bažnytinėj _ svriah^Į, 
lies turime daug svarbių reikalų ii’ ku
rie neturite totejų<taį$ųu$į 1021 metų* 
tai ant šito ku^in^$^^taita.''Tftlp-: 
gi ir naujų narių atsiveskite. t

■* *. M ’ * -
- Svarbios Prakalbos.

Rengia LDS. 12 kuopai Rus kpt- 
- verge vasario (Feta), 10, 1921 kitu. N. 
tatkųns parapijos ‘svetainėj Have- 
meyer st. kampas No. i>tos. Pradžią 
7 riO vai. vakare. ;
/ Yra kviečiami vist darbininkai ir 
darbininkės atšllaukyti ant šitų pra
kalbų. nes Ims viėrios iš svarbiaushj

. kokios kada buvo. Bus garsus kalbė
tojai, kurie' plačiai tšalškys naudin
gumų prigulėti į tikrų dąfbo Žmonių 
'arganlžaeijų.

įžanga dykai.
Kviečia Valdyba*

I2j

Gorbiamieji:-^ \ 
į- Džiaugiuos kad jajt turite 
.nuosava, naiuą; rcifikią > B; S< 
taiga,. Te sujungta yitas Aųiel‘L 
įjos touvius :dfel Bažnyčios^ W*. 
vyties ir jųjų pačiu’ tabdl ts' :’ 
priežasties tolumo (e.sini taltaum 
Uetuviij klebonai vtd<ftpwta)’*ne*; 
galčsht dalyvatttf jlcurtuveso.

3$eI3žiii pritari, fitano širdingą 
velijnta geros®t0tičs L, D. S.

Su ritau pagaite,, * ,. t /* 
-r agtatr^^iectaąvifeus^

i

Juozas Mačiulis
5 Dean Street, , \ .
- -•. 'AritaWdaW Y, 

tlęrbiamas II JX S. 'Centto sek-

W

&

I.

X,

f -

♦

i

4

i

■I

N0RW0QD, MASS.
L; D. S. ^.kuopos valdyba 1921 

Metams:
Vincas J. Kudirka pmn.
A.. F* Kavaliauskas vice-pirm.
J. J.-KasSta fin. rašt.
A. J. Navickas prot. rašt. 
P r |£idirka ižd ,
Ą. Pėdas ir A. Čeikienė iždo glob.
B. Stašaitis maršalka.

Ši kuopa darba puikiai gyvuoja. 
* Visais kuopos ^reikalais taoip-

t

i ' g

Lilės prie J-J. Kašėta 5 Aftvood 
kutomsCtaU įvyksA/aįtab Ave’ i>ai‘bo Būiro adretas A. F.

Kavaliauskas ir . J, . Tvaska 1108 
AVashinton St., Nonvood, Mass. 
*.;» .* •< ♦ * ■ •■» • -■*•*/*

REIŠKIA DIDELĮ DŽIAUGSMĄ 
Gerbiamieji!-— ’

Man linksma yra, kad L. D.
Sąjunga zsusitaukė savo nuosavy
bės ir jau Įrengėte ctDarbininko” 
spaustuvę ii- perlrelėte1 visą cent
rą Į L. D.••S. namą ir del.to dar* 
;surengėtę iškilminga^ dftto’tuves* 
sausio 26- dieiiš. šbj-mmlų.? Tai nors- 
iraštu prisiunčia išmkšdbnįas dj- ^platinti .

ATSIŠAUKIMAI.
•' ■__________ _ ; ....

••" i

į Ąfi Grigus Valančius Telšių mokslei
vis, esti čionykščių moksleivių “Jau
nuli Ateitininku” kuopos narys, šita 

,‘^hžutė-M^ kuotiėte
k£i mažą knygynėlį, 
riji knygų. Matydamas mokiniuose 
Mariuos^ MftUią ^perrita '■
tlmąjl knygų. skaityme, kiek g!Ūędamas 
uorčjau padidinti minėtą knygynsU ir 
skolinau ir aš kelias knygutes, bet nie
ko negalėjau juos sušelpti šitomis ke
liomis knygutėmis... Talpj šitas didu 
trukumas knygų, verčia dvasioje ba- 
daūti mus įtanubsiu? moksleivius, no
rinčius šiek tiek prasilavinti. Jaunos 
'silpnutės imto pajėgas, nestėhglame 
užsisakyti -takių nors naudingų ūntams 
literatūros laikraščių ar nusipirkti 
haudingų musų dėtos išlavinimui kny- 
lpr. -Nes neturime tiekimų.** Kas da
ryti? Vienintelis man rodos a&inuo.,

‘torbiftiuta0 ititokriją: kuri jam-ku
tai yta. tarišreatttsi' tabdarybesdti|s*>;' 

Todęi.nemanatfc kad irimųi/Tri/ 
mų moksleivius pptristi^ Juk ir įneš 

/tos purios močiutės Lietuvos vaikui; 
Ir l&l hdvleno Atherikos lietuvio .vai* 
Vitas ar brolis-sesuų badauja ankščiau, 
rhineta literatūros ’pfiežastimĮ. Todėl 
vardų visų “J ainių jų Ateitininkų'; na- 
rlų nuoširdžiai, prašau geęb. “D.” red' 

tais-' ta^Įsomis; ir Višakyti 
-tonus, tlilkainų laikraščių tirba sušelp
ti mus pinigais iš kurių talėtumčinkas 
'relkallttgil -mtsĮpirkti TŠanksto gribia- 
įhlėmslefaš sukau tvirtų ir nat^irdų 
jaunų mokaleivlųMičių<1' Prašali >Mšyti 
ŠltUo VUtanriM# Tct-
Siolg

Jted. Kntrtose/kdW«ijose
vyčių. W kuopos renku* 
laikraščius sl^tl j Liriiivą. ^Karštai’ 
raginame siųsti «jitalfiitiukuslems‘5ĘWty 
onnftzUiri. jmtoftMsfotar y ’’ it

t ■
......................^■■!|M^|.Hrlf»yb
, , < 11 - ' / --

į i■ ..1

S- '

i.

del Į pasveikinimų.. Gėrb. dar* 
buotojai, sveikiiftt savo garbingų 
org. L, D. Sr kuri’ išgyvenus &-me> 
dus ir jau Įgijo, žymių nuosavybę, 
turėdama po savo, vėliavų uenur 
ilstančius darbuotojus, o linksma 
man yra ir-pasižadu būti kiekvie
noje -progoje užtariau ir rėmėju 
••^r Jąipogi sveikinu 4rs gtab., 
centri?’Valdybos nariai W linkiu 
kagetbtiisiiĮ pasekriiių Visuošė L. 
D. & reikaluose.11^kad greitu'lai
ku pasitrįgUb^tiJ:-;.? to T sodžiau- 
siaiš linkėjimais lieku su pagarba 
L. D. S. rto^s ir užta^ūja^

Lindeu, N. J...

1

WreiWiii^

• - WVAŽIAVlSlta •. :

' LDS.- ChfČitgftS Apškri tffėilnls $Usl- 
Ytalžiinsri hlh‘o flriftito 23YL 1921 
kulto Fru*. Panelės švč. parap/svta 
Brigita Pfakt?. .

‘#>1*9 ’ftūtarv-lilmi. HV frenčius.5 
Pfibitlgtn -rinkt valdyba 1921 ta , tat 
metų valdyba sekanti: dvas. vatf. kutai 
:AbL laišku, pirm. A. AndrĮrilliUriV 
4Briu>-?iuta P. -TtortSk tint. rafiL A. i. 
-felslta IM P* IritUbĮj. Iždo ginta V. .To-.

’ : SaiL i« U.-'^0n(HrWuita-'-taQrtoi ta*
‘ Lmtajų xiri•mftreėdiitalūta4r -C:

i

kailis ^kngVinH gaut durbo; Gauti

Y»a mokslas,
ji Ekonomija. Yra tai mokslas apie tur 
Politiškoji Kkonomija svarsto ’
kas tai yra* kapitalas. Politiškoji Stotai 

:adkapitala8.yrataLtaį^Bjąri| 
tejggtoitf daugiau turto. Taip plpc

kapitalo supratimų, matome, toi^ 
Ldotpvos dgeįa yra kapitalistas, 
^UiertiiK^tediĮj botagų, tir-tuviai ow 
ytof topitalas, nes jie jam tarnauja in| 

: ti tįapgiau turto,’ Verbos yra tam, kad i 
gidūti ime^liavę, o botagai irkįMĖU 
peš atgyti. Ūkinbdc^ turįs’ J 
kaBpg^ jai apdirbti inventoriii tyra topį 
listas/' ® to; išeito tod;įiūiuwelį^a 
sodietis yra t(>ks.pUt '•<
AwtĮtoe ^fedyklu ir mOb
kūjį dirbtuvių ii* bitoį savirduka^kM 
to js. austas puses tas, kurs teetiĮ *b i 
įijonUs dptoiL bet nebiitu btoyM u i 
įytij savo ^ringus sfayuto nebSį kapi 
lietas. . / .• •• ‘a. - ‘. J ’ /•

darbininkus, jokio .Bįd pėturfe 
gi /tufai žvilgsniu, yra kapitdHstaK . &Į 
falas yra jo .raumenys, sveikata. Jo raiiy 
nys įr sveikata tomaujūingyti daugiau i 
to; to-; - ■<

Bet ^iuįp paprastoje kalboje kapita 
te ošanįepapratę vadinti^didžte^to 1 
(Tiė-valdo dideles dirbtuves/ kasyklas, sk 
dyklasj toikpsį ar Ba^p kokiu# biiįd 
$itie.; k^įtalistai' <faž^aį _yra smerk 
to p?to

> ■ ■ **■' "-i • • •'■ :

^^.sk4dudos
smerktinas yra kielęvienas^.^Bet:< 
ra klaida sakyti, Jęact .kas bagetas,. tai ■' 
gis. ’ , ./ . ’ '•
- Ponai,; drarininkai, kuriems raįk 
bauMtoų, eiti ir kurie tokių gUdyn^^ 
įr^iįti yra smerktini, kaipo didžiausi 
UaAdefjaiU Jie iMkro- yra darbįniid^’ 
le$ išnaudotojai, dažniausia jbesmfegep 
tinginiui, AŠtVitkeliuL , Kas kita yra -SU$ 
taietiaiš;. pramoiiininkais, Tose^srityse^ 
įima turėti .pasisekįmų, -tik per darMtttl 
tokslį, apsukrumu išmanymų.. ’

Palyginkime kapitalistus -su pasi^H 
jusiuis-Žinonemis kitose, srityse.. -

• Tie, katrie t tiri, literatiškas ižgales^J 
-rie.pagamina knygas,, veikalus, 
'tūkstantmeęiustv.eria, tai tokie.rašytuto 
dinasi gepiališkais/ra^yto jais, ai’ba gtojį 
I>ante, Bbakspeare^ -0oete ’buvo, gįto 
Kiti'. jiUpieSe ’ gražius pkveikslusy/ AuM 
dailias stovylas* . Ir ’ jų. ^veikalais visas /Į 
įaulis gėrisi ir^brangina. Ir*^^tdkiij yeiĮi 
pagaminiojai yra genijai. 4 Angeto *’ 
Vind yrA g^nigliūį piešėjai. Mozto 
bto, vB&bį Handel yra genialiai mm® 
ir kompozitorei. / Kętvton, £astfeurį J 
peraikas susėk’č toikurias. taežinųmas $$ 
tos paslaptis ik jie yra. genijai. Alėtoj 
td Didysis, ’ -duesa^įs,.^ ®ap4eonąs> mok 
įveikti su tožetotĄ jegomįs stijnto j* 
šininkus ifjįii yra gerajai. - ’ \*?

Minėti didvyriai atįiko ^iebetipus-ii 
bus ra kiekvienas jų savo sakoje biivb 
^ai* ' •••<' 
: . juš/nto^be^tej ktįd as pažM
Siu šalę: minėtu /geidįį. ra /Carne^b,' 
Boekefžellerį,- ir 0arya£ Sokwabų, ir t 
toUktoį Taip Be asmenys sa^o-sakoj 
ra tikri gfenijaį. ' Dąptto^^bunių^žtiM 
jokiu bMu nesuorganitotų įr nęsuta^Į 
itų Joki<’bitoli® 
darė toietLAmorikos kapirattstaį.* *. <
- /Butų didpie’toida sa^tl,;
toijoniėriai Lųbi & stiogįi
ząvo yieii darbininkus "•-!
tas pasakymai kęmtūOrodo,* Žiur^ki^ 
sijoj jdabar•vi^pataujaitohir Trockį, 
riedu4r*gi yya -savo ausies gemjak T«b 
sį nestik to^įtalisto bet Ir burtoj 
smaugti, isnbymti. Kas /nfemato 
skirtumo ir gėrybių /gapsųto Į^ūto’!

' domosi^ ŠaKd^jr salios didiku 
Mo*kapĮtali$to* Kas• darbinihkų^io| 
Busiją, kuKčjarbininki} didinusi prįetl 

ųna,^viešpatauja,ototai 
kų, ^kbr kapiiediAd, diliausi darbini

* M

t

i

- fc

• -r, k ' ' ’ ■

rotoriau.;
. Labai ačiū už pakvietimą, ant 

iškilmiij, kurios buvo- 2,6-sa.usio 
š. m..Apgailestauju kad negale- 
atvykti Į iškilmes ypatiškai ir pa
sidalyti tais įspūdžiais kurios jau
čiu, tai nors^uom laiškuišreiškiu 
L* siunčiu gilią! pagarbu visiems 
^alyvavusiems- šiose iškilmėse, o 
ypatingai centro valdybai ir 
“ Darbininko’* darbininkams. Lai 
Dievo palaima būna su jumis, pri
duoda jums daugiau energijos ir 
jėgų, darbuotis del gerovės laik
raščio ‘ ‘Da rbininko. ’ * Kaip kad\
liksibl laikraštis - ** Darbininkas ” 
visit mylimas ir tinka nuo puoš- 
niasių, namų iki paprasčiausios 
Šlubelės ir. skleidžia tarp'Žmonių 
apšvietę ir 11b-tik Suyionytos Valš-. 
tijose, bet ir. anapus vandenyno 
mūs.broliai rankas ištiesę Šaukta 
siųskit mums Darbininką,” tai 
vilimos jog ateityje dar jį labiau, 
pamėgta to jau Žengsi iš po savo 
pastogės; sU tvirtesnei jėga* rimtai 

r ir drąsiai švjčs'os keliu, ko ir aš. 
nuo sa.y|s. veliju, ne tuščiais žo
džiais, bet ir darbu pasižadėdamas 

Ant , .pradžios įkur
tuvių sittaeiu

■ į ’ Juozas Mačiulis.

; PR A Ž Y M AS /

Aš? žemiau pasirašęs prašau var
dan Lietuvos pažangos visų ger
bimų naHų.WRFW
NINKŲ SĄJUNGOS, ir taip jau 
brolių ir. sesučių, jei paš ką yra 
užsilikęs, o^jau nebe^kaliųgaSį, 
kad. ntau atsiųstu " • IDaibtainko ’ ’ 
Kalendptoc 19$Mų,. lūtotų *r 
1920-tų metų. (Žinia : jei kas at
siųstų- Kaleūdorį. 1921 metų, tam 
dvigubai būtumėm dėkingi), o aš 
tuos Kalendorius peOrsiųsių 
Lietuvą Lietutos Esperąntinįn-, 
kų Sąjungai, kaipo įnagį platini
mui tarptautinės kalbos -~-.Espe- 
ranta. . * - j

pagarba t -

■ -2833 Livnitat0JX to
Philadelidiia, Pa

' i :
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Mūs seni prabočiai kapuose 
Kaip sūnų sveikinatave, 
Jų dvasios skrisdamos daiguose 
Padės tau, karžygį, darbe!

Vargo Poetą.
\ «

■ c $

9-tas p. L.; K« Vytenio pulkas 
r., .2-ra kulkosvaidžių kp.

VelklanČ ioji.Arrn |ja
<*Y

ž<.

4

*
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(3kiįdti vargoj^^i^sj *
Kuomet jauna dyašia^pu; svžtjoniiį 
Sau ’Kamttmo ieškoti;£eliatts /
ir galinga banga aįejbniU 
Ą baugint ir kankint n^patiaUSjt 
®ad atminki,; žmogau,. kadį tu metiku esi, 
JCaęL "Ėvereja^įtiję gelbsti tave, ' * ; ?

/Tu Jame tik Kanium^ ėatt;^veiiią rasi, / • ‘ 
Tad mylėk jį'karMtai širdyje.

■ \ 7* • i* ■n...lli., ■ o.h>
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Mes. Netvarkų ’14ętuviųf Datbi- 

iniikii ŠotagPS 144ą/kuQpų lak 
kj-tame savo mėnesiniame susi
rinkime skutau Itad, T192^ Metil- 
yhj 'Syėliriitėjė • 1Š0-2 Nėvv Aorta 
Avtaį NųratapyrJ. ajitarųni 
tjaJMakktatir 
p Lietuvą lifetuviU‘ 

tiiskotos^BouaL v netui’iutitai^ 
VzdMvtW.dkJta Wkestį. 2?tas 

teinuV totgi&iis už patarnavimų 
©m befimti topduMu ąukavbau 
palifiddimtj. ir -toiukiSiį .buto 

W: rašt KihaB'

GBąiĄW$$ Kį0TIB^. ,.;
Reįkštlam.as ažiaugstita, Ibid 

pąvbiMukas persikėlėj 4 *-liuosaVų 
iįantai Hi^au, 
ųįriefitai piygta paremti, jeįdata 
^ai eitų. Dabar dirbant t jk tris_ 
ėkuna siįVMtęae, tai^atdpėAšuu, - .. s .
■tad taęl .nata0 kmxo negaliu ipta bmfelto pŠ tilttlJ
pirktUpita/ši^ :,;vto7 38 oksa«

f de kloHėa talbu i? nodu, tad ge-įįvairhj laikta^iiį* t . ( .
' . - - * ' L v-" r

n

t
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Y-‘ \ ' (^kiri^ S.) ’ x .

Vakar aš sapnavau — tujen skaisti ’buvai, 
iyg; kadYt’ože pTašydto iš '
■M įkygpto tovaur ® ta greit išnykto ■- 
PalikaKtii mane uukato^&
, ■ e-j • _

Ašrsvajojau ilgai- ^ ^aš.tave-pąmilau, 
Per tą 'sapnų taip skaudŲ- atminti, ..* 
Aš tolti jau Igai gtogį' 
Kąd audringds toloį netonkmti.; * 
// ■ ■ ;D?ą kY, ’■ ■/' ‘ '
Tf dabar aš matau, tu apleidus mane 
[&o. putoto^ . i .
Aštąyd Mailiau — astotave, * 
Ttt manąjį save vis-vylioji.. ♦ 
' - . ■/',•■< : Y' \ ; -
Kad l^miegė naktis arba sielos audra 
Mane vėsulu smarkiu pagauna?' 
Tu man stovi akys* ir manoji dvasia 
Tafęs verkia, ramumo negauna/. * 
\'f. '■•• ■ ....
yakat-aš sapnavau wtpjė& skaistį, buvto 
Xygkadro^^^ ?r :
Ašjtareptebuvuu — tik tirgtotdš^k&i, ; 
feTJ^titrn-i- 4-1 i . - •- w ■"• j* ? '.< < ” >1

; to -to* kainu™-^ ,
’ neprieito Jkaip dkiii -Juds Vadimų

•. j

!«.»♦■•• •
• S . X

/

v

k

\

=*i-

V 2-

tuytas. l ‘ u
r i (ar kcletųkaieudorių)bus šav& 
IMfciĮ pagarsinti IMlįtraMtyjd.' J '** 
lprie prabos, pažymiu, kad- j|eri>* 
Pranas HodeKs jan dayOtaWiką 
įtulendoriiy o uDafbĮninfe<yi--ad 
miništMdya, net •nbprasytai.iaipp* 

*.. gi abnūnte; 5 JUMeMotatJ 1921 
: meti j tųin^ksHk /Ii* -
, leuteiai jau pasiųsti | 'Ljųtuv<-./l 
;Su - guądpM' įį. VĮ tak»«
-■ .:■ •■< ----------

■ Knygų;''; liždBaję..„;
“ Darbmiįki/’ duoąimta 
krAšcin iš Tjefuwi *

' ‘ i.h?
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'■’ LIETUVOS ATSTOVYBfiJ

midums
£1&Footh9t,( Bobton 27, Mass.

■ Parduodu laivakortes aut ;|ta 
riaušių linijų i Bremen’ą, Him- 
tofth , ir, J
Parūpinu pasportus, verčiu ton* ' 
riltiictiiri Ir kitokius xuUltu« ii ' 
l.knnvHta } Angliškų*"

tata

<1

Britala lttripkW pąa Jtaaaei <
Hš&į&sįięaię^

t"‘

progų ųunaucibti w<hgabumu&
* L -|o ’ ■ 4<

i Iffii;ltNY«Jl.
M •* ? / ’\ I * • i >

| . Ką tik iMČjo it antra knygelis/*

I* <į^gixtfc diį|w fom&tat
J - ęągrąiihįitata . Proka^ ėtHtal.
| t^rbminko^ knygyne. Pimoėios knygatfe
| ike gS ^lni&i, ptadipiiį jiAdremėMl  ̂^pe / 
I . ' i

Mr »- Auj ibiT -. ? O’; v .' a*. • w- - -d
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SUSIRINKIMAS.
(maria 10 d. šv. pgtro bažnytinėj 
minftj Įvyki susirinkimai Kandi- 
i Vienybes 7:30 vnl. vakare., Visu 
Hu ųrašome stela, nes bus renkama 
Kybą. Taip-gi sunožklt visus L. K 
įvao Ukfetus arba pinigus. Tarime 
mq it oentro ir kitokiu, svarbiu tei
ki* Tad ateikite ylai.

! Nuo panedelio vasario 7 
|į & m. prie “Darbininko” 
■Aministracijos pradeda 
Btbtržymi dainininkė, ga- 
| stenografė nesenai atva
davusi M Pafėrson, K. J.

Gribaite.
p , r.n,U .,.- O.-.-.-tr.-...?4 . ' z

• BLAIV. SUVAŽIAVIJIAS
btaerikdą Lietuvių Pilnųjų BlaL 
rtainkų Susivienijimo, Naujosios 
bąglijoą Apskričių: suvažiavimiią 
i?yko 30 d. sausio «?m. 2 vai. po 
įetų L. D. & nameAšOAV* Bvoad- 
Įiy, Skį- SoHtptt, ta .
Fltoai išriti pąsidalyti įsplL 
Šiais iOto suvažiavinutesu “Dar- 
fcihiko^gkidtrioiais-.. Driegatii

M Daug gražų 
įtarimų pravesta. Apie visus 
b@ą nutarimus aš nerašysiu, nes 
m spuriaiis rašt- išrinktas tam 
palyti:•»•■,’ 4•'*•'"• 1 iijAt:
M3Waigūk ’ , val'^to^
jtajadĮ/pasipt^įtlri^nii^o8 
įps aJd.bįS tairięsfijfju apkrovė sta- 
b skaiiiais vąlįiąiš ir saldžiais 
Brimaini "Bevalgant sykiu buvę 
adomas ir prayramas. Pirmiau-“ 

pradare kelius žudžius vietinis, 
įaB, 'kun/ K. ..tManavjįmts apie 
^ivyWidcjiį. Jis sakė: “Ką 
tys ^arbštus pacįarys, to iiepada-. 
ra simtas tinginių.” • Ataras 
aibė jo A. F., Kneižis “Daririnin- 
e” administratorius. Sveikino 
uo ij. D? S*. Centro5 visus delega- 
h ir delegates- linkčdatnas^dirb- 
. blaivybės, dirvoje, nes dabartį*, 
ift laiku reikia darbą padvigu- 

nik Amerikoje ir Lietuvoje, 
iagiiio išvien dirbti su Lietuvos 
taivininkais. X Svirskas ap- 
Įttįėio pirm, ir centro šefcr. ragį- 
i> visus atstovus Siamo suvažiavi- 
& dalyvavusius dirbti sutartinai 
Rėk didžiausi žmonių priešų al- 
fe^olj. Dar kalbėjo p. P. X‘ 
Šidviutė, P. Tukąitė ir A. Zavec- 
šs. . Po tilo seke dainos, kurias 
įdainavo p-le ĄL ^ribaitė^akoan- 
[piuojant seserei D. Gribaitej. 
į savo maloniu balseliu sužadino 
bus įr; būva išsaukta .atkartoti? 
‘išsibaigus vakarienei, visi de- 
įpįj:ai* ir svečiai padėkojo šeimi/ 
nkčms fK. Petraitei ir V. Var- 
^aitęi ir X Šimkienei ir vieti- 
®i kuopai . už skanių vakarienę. 
Bujkių vėliavą gavo kun. X X 
tlsaitis. j
(Šis susivažiavimas buvo pavis- 
ngas ir.-naudingas mūsų brhn- 
tdorganizkcijaį. c
? *^Kp, Korespondentas.

* " . , **

Dr Woodward duoda sekan
čius patarimus idafit išrengti 
šia ligiį. “Gerai išsimiegok ir 
laikyk atidarytus, idant, gauti 
užtektinai tyra oro.

Gauk kiek gali tyro oro ir 
pasimankštinimij' ir maudikie 
dažnai. *

Nedek nieko į burna to ne
švaru. Valgyk švarų^valdgį, 
vartokšvarias torielee^ puodu
kus, šaukštus ir šakutes.

Žhirčk, kad burna, gerkle ir 
nosis hutu švari ir sveika./’ -

. 1. Atskirti ligonį nuo kitų 
Žmoniij.

2. Sudegyk visus spiaudylus 
ir .tt* V s , -

Sveiki žmones turi būtinai 
atsitraukti nuo ligonio. ?• 
į Visi spjaudytai ir tL tpri kū
li Budėti į papierinį maišelį ir 
sudegyti.
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Pajieskojimai ir 
Reikalavimai.

t-

Nuaa-Tooa

tpita ftfttfn* turtint* RniMtot 
nids Nervus Ir. Sveikus Vyrus Ir Moteris.

t <yduUta kurio* yr» YMrtunjAiao* ir įtOumiMMtitmia
J. ~ ?WR j‘i- ^unuCc Aitaonėi otluM* ui vusą knisu, 

!• druft jFW»ro mkilir.^n muui ir Ckfeiio. IcmuM. V* toMht 
ktMjo jųlį»M<«bt; tikutis a'.*tt£UK« ir dSMMtŪM

pnklv.u* nv-Y runų—rtiprybč jo tyvMftMt ir Vrifcw*.
._______M*» »ervM i *mle» pnart? vnttojuut HttM-Tmu

•att/tt&p vrwi MMfa «v«*at4, nfePflMnu »ė n$riMMt. Jn*t
taM** fr RMMM*rWKitiNI gyTOMOTU ifettljtf, .

r vim* w4k»1 tnir^ tauw> «panu»--lird^«lc^
luatpru *pctitĄ.1JMt.ii^.wikirw*<, d«al* rw»mi«U4, NauUoM 
ritufaRiJą. prxWir.-i r>:yr« Mt»oi lietuvi?. Brižulirtl nenudbutf 
KUMnmuM, Irtin Ui: Uw»jum. vi^tirA.. koktumą- MM fe 
a»foauuitrt. Nelaukit* kito* UiėiuM bet uiai*Ckykit Nu<a-T000

,iWiĮiK*iii> (20) Uian't it jvpi jtį* nrlumt ttJfaaJdinta* jta- 
_____„MimūtnJut KtaMta urduoUn trn Vtf pirkote ir aUiirtfcjt ąavo 

M-u«uit tuoMM. J v matui*, kadjus,.ntludoG? hm <rntx>. Mm ui Ui *U 
•afajaaę,____________ paniuodafcai* vj?i«MjgrfuoK« c.j;t«kuo<»e-tor/.urp*?»o-

' *“ ' ‘ » . ' ■ -K 4 ' ,
><••«<*«'Prisųsk Sį Kuponą šiandien

* LABOmOnY, w 137 So. IMarimt «<-. O)toM«>.

t ■ ■ ’ , ♦ . ,
L ^črtiunUpiĄ. aptnokSUt. buteli Nuta-Tonc.

t

Pal^kailmit ir reikalavimu kainos 
1418. nurinma to "Darbininko" akai- 
majams i >yk| į metus ui dyku, u* 3 
<yHw» #iiw. i‘eHeltams nt 3 nykius 
u-oa • . -

i ‘ -

. IHIkau Antano ir Marijonos Lukošių 
M Lietuvon nm.'inu Kauno riki,. Malei' 
kiti apskr., TtoMių yalščlaus,t Pieno* 

”kių kaimo* Turimo nvarbų reikalų. 
MeM 11*rnc račių atsišaukti.m? kas juos 
iinos ineldilam pranešti, ui kų. busi* 

dėkingi.
< POVILĄ^ I4EHIKIS, 

W $V, Urotuivvnj^ So. Boston, Mass,

Iolkau Jono Petraičio, jš Matuotu 
Wlw SamHarnvos dtftta.’ Stakių par., 
gims Puškinu kaime, 'iVuiž^tiij par, 
Tutht mrbtj !m*nlQ(>-XĄthi liuoti m 
tfu fjvnsi' yriu ; 1‘rašau patsai .ar 
JH Idiotą jnu'Iončklto piitooštl Jalilku, 
ur. tiri Jums busiu dėkingas, Mano ad- 
rt^ih: • s /

r MIK0U& DĖMĖKIS, < 
ll(5J.ėv)f York Avenue, Neva r k, ?Jr L

DR.J. tirtktint) <, 
Lietcvib

Gydytojas ib Chiruboah
, 0 -tejjhjronUlkas Ilga*
VJy. i^Stalkų. toami-

. nw ateaudains, ftapn-
ma tt. jmvof laboraterUoj. Su
telkta patarimų* lalikau kitur gy- 
veiianttem Admas; * 

Sj5® Bboadw'ay> 
Soute BoerroK, AUsą. 

iKaMiąmo No. 1.) -
(WB» name, kamp. H ir B’way) 

—nĮ>rųr';;Tnrw

f

tasetotei
k .' Telefonas

DR. T. M. GAFtNEY 
' '. »ĄNTISTAS ' ■ - 
414Broadway, Š. -Boaton 

(Viršuj Liet,: Prufe BiVSa ofiso)

A

4A. pomięete, siotknubldėnė, ieškau 
$ąvo vyro Stasių Satkftns kos. JIS mii- 
ųe apleido Jitu'^epfvul teetal atgal, pa- 

• llkdUrrjfts nuyą& sų milžti kWfcfo- dlde* 
liftai varge;ir žmonių.pajuokoj. Todėl 
tais aute JJ- žinote, matenčkltc pmaeS- : 

smr ti, už ką busiu labui dckliigft ,arba jis

Lietuvos Vyčių. 17 kuopos 
*LDS. I kp? kambarių ko- 
feijos* susirhMmss: bus? 
^minko vakare, vasario 
|Ž| 8yal. Tai-gi visi nariai 
įtinai ateikite, nes yra 
hirbiii reikalų, 
y? *’ Komisija-.

Kazimiero R. K. 
Iraugijdš ‘ nariai visais 
Išaugi jos reikalais kreipki- 
h prie vice-pirm. VI. Pau- 
psfcb 136 Bowen St., So. 
bston, iki musę sekręto- 
įjš Zigmas Klapatauskas 
Beveiks.
į1' > VI. Paulauskas.

: Advokatas—Notaius

U.KUIHIUSUS
|14 Bjwadway, Boston 27. Mass. 
fViršuj Liet Prek. B-vėš ofiso) 
į&rwa SakaričiTU Ražtus : 
t Davtomasčius, paliudijimus, 
[ Afidavitua, P<w4ltnw 
L įgaliojimus.

*
S Prie Išgavimo Fasportų, > 
L Prie Partraukimo ęHminhj ii 
f Lietuvos^
į Prie Darymo Visokių Aktų, 
L įgaliojimų, Pavedimų.’

tirt< Lifltiivoto Turtų, M 
endavojitoų Turto Lietuvoj 
■HKįąii Rudu* Važiavimo Į 

kiumtoftolkaluoBe 
KtaįteprtoMipi*

'l

.WH?

IteOIfiTRVOTAANOtAa.18 
LIETUVOS ATBTOVVBflJ 

F.J.KALINAUSKAS ADVOKATAS
41-1 nąoAtte’A^, & Boston, Ma«s. ; 
/ '* ; -Teli s, B* ‘«L ■
* Gyvenimo violai

13 AWtata?ous;ST., Bo«ųrtati«k 
\ ' Columbta PX6^X '.

iįį-ĮCT. flį^y . 7-v m tairii^Įiivfirtiimp^

JEtfffT^^T**T*Žgijęž?MB8tSMįįM8S8ĮįMlijB?*SS

•k

Ijiftte te! atellfepia? Jef neatslJUepsI per 
$<nesl laiko, tai ag paduosiu teisman,, 
riikaiartdamą persiskaito Jis ynt. 
.Yfdutlnfo ilgio, juodi plauką!,., dryžos 

: įMbsupajuokauti. Kilę- tt - 
fįitno r&U Mulių: .

rt p. '
: p..žfnhtatĮ/Sriubt,. - StoirteM Mito- 
į '"""“- "••-',-'žy

r AMt'Ant«to> iugaltls feSkau pusėse- 
W»: •Aitett^AUgaittikėS- OlnįėjftU kad 
jpĮrmfau: gyveno Plttsbnrgh, Pa. Taip- 
pat irik^kair toko Ik Jond ^lietttĮKų.

i Visi padlmv tt Tauragės apškf ir w- 
Mėtausi, .Kuisių kaimo.

'ANTANAS AUGAITIS,
1645 iVabanšta Avė., f ?(Jh!cągq, III.

? Paieškai! Kazimiero ir Juozapo Kai
rio Kauno rčd., “UkmergčSvflPBkr;, žlet 
vos jpto/ PaMvių sodž.. ^Tit švdge* 
ris pomlnirikiis’ Druskių tapo Užmuš
tas vario kasyklose Champlon Coppėr 
Gertai gailiną atfešfcoti.tt kompani
jos apie $3,000, ?He to* kam te dš- 
lyko Užimti.. Patįs atsišaukite arba 
žinantieji priiitašklte apie juos šiuo 
aątrašd;

z -_ Ž. JUKNIS,
Box 420, ’ Pąlnesdate, Mich.

• -U-J—■■ r. ——;—

IPaieškatasavA švogerlo Juozo Kaz
lausko; paliko mane 5 metai atgal Ir 
iĄv’aŽIavo j Lerklng Midi. _ Prašau jį 
pati ar kas kitas danešt ant Šito adte< 
so: - “ ■ '. : - .

; . A STASYS WMEKIUSĮ.. 
•16 Laymand St., Hoosick Kalis, N.-X

J ' 4

įą. BdsįbiB Lietūvnj K^fetaty 
Jaj 

|gri(ntųtinianie2i

i. akci^n|ft^f bėįyjn 
I X vasario lki> 

A kovo) įtoldųoių savo, teisiugul 
‘ąntrato, Fersikeldann ‘ naujoji 
vieton,, tnri pamainyti savo ant- 
rąSus begjje 7fdienų. NeišpiĮd-
žius šio rrikaląvhno, nustoja-ne
kuriu teisių, kurios yra pažyniBr 
tos metinio susirinkimo protokole? 
Šiuo ir visais' kitais reikalais 
kreipkitės adreku.: Lietuvių Ko
operacija (sekretoriui)? 2§5TĖroad 
wįty„ Rogf.dn 27, Mass. .

~ ‘ Biriu.#.ūfankaįsto
. ■ ■' ■ ■ <

■ O **

‘ it * ’■ •' * ■ ' ^. ?--
*-

ii-

• - _ _ • ,v* J k
iSvttfeuoja Oetuvmi-lŽ tL’Vasa*/ 
rioktž. m. su laivų “Laplaud,” su 1 
juomi važiuoja 'apie 100 lietuviu. 
Laivakorte $112.50 nuo New 
Vorko iki' Eitkūnų. Mes parū- 
pinam, '.pasus' ir reikalingas Vizas 
tu šalių, per kurias važiuojant rei-, 
kalinga turefi. Musij žmogus pa
sitinka ir praleidžia iki laivui ir 
iš Npw Yorko iki Kauna. Norin
tieji suspėti kartu keliauti, pri- 
duokite pasus tuojaus dej reika
lingų; vizų. •

Vardai pasažierių, kurie keliaus 
iiūturfjau vizas:
’ J. Palionis, 5£ • Palionienė, L., 
Černius, R. Vaitkus, J Kaunas, A 
Rutkauskas, D. Rutkauskiene, A. 
Rutkauskaitė, K. Mįnkovski, X 
Minkovski, Bekša, M. BekŠas, O. 
Bėkžmte, J .Misevičius, K Misevi
čienė, T Misevičia, X Miseyieiutė, 
B/Raulinaitis, M. Bąulinaitienė, 
B, Kaulinantis, Ak Raulinaitis, X 
Kuoka, L. Kučkienė, P. Ozbutas, 
;P .Repšys,,A Mockus, B. Mockie
nė, D. Burokas, IT. Burokieriė, A. 
Vizgirdas, V. Šaltis P. Matuliu 
F. Stundis, X Klevas,. Klevienė, 
Įdū Kįęvmtė, X Genevieia, Ai Ge: 
uevięiutė/.X Rikert F. Goldberg, 
Ak Briedis, A-. Rikert, Z. Rikert, 
X Žekonis, K. Žekonienė, • •

iELiKSABB^AUNIS-
* * •

Mūsų karjeras išplauks su-2-tu 
būriu "šiame mėnesy ant laivo 
Atliulama, Vasario ^6 diena*

PĖTRAB BAR^EVIČIUS
: ^Mūsų. Banko direktorius ■•&*, 
plauks šu kitu/.g^ia., skaitlingu; 
:būrhį:|£pyo 26 dieną,* latvu^^Tevr: 

vežš pasažieįįūs į;
Šu* visais reikalais: kiEp-1

r *^/M^WSTATBS\- J 
FINANCE ČOfcK < // "

./ ■ 'C "

Šo. Boston, Mass. 
(Apgarsinimas) . .

te

357-359 BroaĄW»
v

\

.r _ i.

c.

LDS. N* Y. ir N. J. APSKRIČIO
valdyba:

' ' ' J
Pirmininkas AKazląs,. 
% . 56 Ne^v^fork Avė,, - .

Newark,, N. J.
Vice-Pirmininkas — P. Rupainis, 

. 3Q Wanviek St., 
, Ncivark, N. X 

Raštininkas — A. X Pyrnta, 
222 So. 9th St:/ ' 

Rroo^lynt,;N/ V .
Organizatorius '«* A, M&rnmkaą. 

10 Harrison St., * 
Patersoft^N. X 

Iždininkas X X DiudvĮnaitis,

■* «F
K

»

FRĘN GH t INP
* ■ CAMPAGNE GENĘRALE JL1

1 TRĄNSATLANTIQUH .
. IŠ !few Yį>rka tiesiiog į< 
f, * y.Sapjbnjgį.,
WVĄS N I A G A R k 
Utarmnkč, Kovo15> 1921. 
t Kambarių ir Trečiok/KIesos

~ ■ Užsakymai Priimami. 
'KreipkltfsprievletinloFrench 

Line agentu . , •. .' ''' ' ■ 1

vatE==
■ v

■t

£ - ;•

»-l

4>

»

A '♦

•ParanriiMttia ' ,. ,r s.
Did^bMleznRto^ dubeltąyM ŠfM# laivas4 „ »

LAIVAS MANCHVBIA išplauks v._. VASARIO M D. , 
"laivas xrr:. kovc^ i¥i>r
LAIVAS »mnOSKAHDA (natijas... t:,,KOVO 24D. 
Trecia >desa Nėw i Lfejmąjų. ... *.. ., *.. .130/
Trečią JdMią Steivį Eitkuntt* ..., * K .,.. <*. / W.OO

■ . / ;, Sti dadSHų/$5,00 kai^ taksii / -L ' ' ** 
Trečius fetesos Mieviąi hptūpžhami. tarnų $u Valgių di

deliame valfetuĮny^/ Uždaryti kambariai d$J metėrų; įr .vaikų. 
> KteipJdtes f IKoinpaMįoą Ofis% 84 Stale 8t, ^8oston; Mas&. 

ąrbą jąsi vielinius agento. - . . “
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. Europon

Kas Dvi Savaite €‘ O” Laivai
*»■ . ■ V - .

**•> *' ■-.*■* *

’ YORKO Į HAMBURG.

1

'* r

•I

*

p

s*

/MAMOS J ' ’ |
■V8 vat vakare. I 
HBMKSid

tolngton 
pagal mitarik .t

PHELADJlLPHIjL

DR, E. G, KŪMAS
Lietuiris gydytojas. ': 

Pbi|wm4 VAEAŪPOff 
Q*1Q vai, ryto, to ‘ “

vniK9BWMM

DR, K MATULAITIS
GTDOVlKKUBLiatl 

L’BISKOlUĄKINlVe. ' !
Vaiaudo»:« iH*8 ir TMfc •& M. 
Ii MfflbifcSfrėet.Į V^OSKEEBįMASS.:

hmV

Ikubsuinuptolus
Tai garinusia 'proga„daug/ 

l auktinų Į . Lietuvę nutiųstL 
[ Greitume nuBiuntimp pinigų 1 
[nieką su m'anim negal Jenkty- I 
[niuotir visiems įtaiga tiuntS- ' 

jam# pristatau kvltas sb para? 
fcda pritatoJų/ptaigų* 4. '

I 4 Laivakorčių agentūra J Lie- 
[ pajų, Hamburgu fr visut 
r Pasai kelionei I Lietuvę.“ - 
[ Padarymas lietuviškų doJnr- j 

-siųskite per pešto I 
Money Order. Rašydami prl-1 
dSkite 2 ct. štampų to visados !

, T - •*'.• / .* .• |

(Bg Hudson Ave..BroOklya< N. Y,|

Ij
t-

<

' 1

? Jeigu ’nprite sutaupai $3.00 J
- ant poros ėtęrykų, t^k-paftšt- ;| 

F traukite “musų, katalogai š| 

■ Ma WaĮ&rbtil^ J

f ■ĮįOB ūVitaoiiĮ Str^jt Br '3 
t > TFdter&«»v, t/onn. |

..ii3i..i - * IBm 11
.

J *■-

Prašau- Tamstų .patalpinti laikriš-1 
ty Stų įtuino padėkų, pėkitvoju jiuierl- 
kteėtata9 bl pririuntimų\ta«n lalkrnš- 
ėhį .ktapH’^iirbintidcd^ to daugelioM- 
tų* ĄClų tataerikiėęiat už'prljau- 
tįmų Lietuvos vteūotaė&es? Tamstos 
rųan sutelkėte nuslranilninių ?po 'siin- 
kių (lione^OartĮų. Pasilieku’til^pagar- 
M , . .. ‘ v’>
. ■. , tp. Sffhtipmriįiai
lįfatrinū^taųMĮĮ'*, -• VlctMUr« ralJiSaiia, 
Kanopėnų kotai?-

Ieškau brolio Povilo-Turvtao. iftęš 
Lietuvoje tt Kauuo rMybos, UtenoH- 
apsi^0>Pžptitaose4 Puta nr 
te -nuolankią! 'meldžiu praneStt tauta 

. ' •• ' ; -. It. TflrriitaW*
: t;-.1--*-------r7f-.--.-rr-':? ^'-' : :j;^».?'LiVir~r.?i-;f *“ -yJ

U. m.*!.. ~ūriF== 

'* -■ Mi-i

/ , . ■ T$ Botitoi 823.
' LktuvTh DantisTąs

(Kasparavičius) . 
K®’ 425 BmbiVAJV So.BOB'roBT, Mab8.

: Nuo X0- iM t2?S0Į* tfts ir.

į' Aš Konstancija. Ivanavičiute paiei?- 
‘ ikau sav.o pu’šųseres Uršulės ūraimfu-
• jtęs ir, Marės aJnkausklenės.’ .Paeina 
J^ Suyfidkų^r&jį Vilkaviškio apskričio.

: Jftycfppežiį’ 'knimo; >4£tnmnr. kad, -gyveni 
MėIdW ątkižrtukĮi šiito ant-" 

^ftŠUf r.’ ..• .'„•. •
• £K0N8Tz1N€I&VIEK. -ŽlįINSKĄS, 

6831 BaMissAAvej 4r<3leveland„ Ohto.

. tosFŠoteį.ir SouihĮiffptųa';?;-U-
■ -•aįstoA.-K.’..?. b, gegužiol .< ■ ? -

OROPESA '.v;> 4 D. BIR2ĖUO.
j$ia)fWJv.? Ašim BiRZEuo;
-/Lmbšf &ro$ į? 3-mo^?kiešos pasažieriams; - "<

W^ti^iwąĮ^ma& deJ trečios; 'kiesos pasveriu 
WEI^ALMAILSTKAM pagret CO. ‘ 
..agency,
. t PENERALĮ AGENTAI JAUJOJ ANGLIJOJ - N

' "Arba pas bilį'laivokorčių agentą. . • - ~
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■ jmtos.jqbESM-' ■■.I
D A H TIS T * S
paBtJ’SĮiS^a'uliiamJ ji’ 

. ini visai,bu ticiiu^ito) 
slais prietaisais', su-naujų Ifoaijis/ 

*■ -» - ■ 1 .w ,4f
i ■ D1U« ’. * w ’ * *■* < *h < j

'•■■'• -•v

virAsnpsT Nuo ė v. p/iktv, r. .

i

.«■»
»»

? T^kaji Agotos 'BtaŽųliuteS? Pžokųr 
J kaimo red.? šiflaflių, kpsia$, rtupal- 
/ ;$ų JcalmtųArČyvena’:Jg.nr. Amerikoje 
»‘Žtošntiėjiarie:JU?ri#Šomi: duoti Žinių: 
? r -. '•■ • ? U. Kt/AUŠlk¥IĘ?^T,' ’ 
; prosby/Št? (SĮand Rtfpjcis, liteh,
'. , 1,1■■-"■■■j.i, ■' ' < ■-y.j.iy.F.;....................... ...

, ^PalųSkau Motiejaus Eaniškevidaus 
Ir ją -Sunaus Juozo,-^ Samnikij kaimo* 
Onuškio pMtpliJM npskr., ,w-
nipus i^,. ? Minėkite atai&ūikti arba 
kas žinote apie juos, malonėkite pra- 
ūešti ^ėkan?ite ųdrešii? * .

?. l...
Creenfieid, Ws&;

Į TežJtaipd^ęsXanMiilutes. • KiliisŪž; 
-.'TAri'riymi *azv«< Domini* l*<vl_

! tataįstas■ a^SaūktĮ^ari
ka^ žjųojt, taLjmitlonesit pratieSt?

-nes . aš *'iiprių .šiij>tainištom sųsižinoh 
įTalp’gi. pafęSkau Antano GeceVižtaus 
VĮ^itaus rėd., Ne^:ftigių‘par», .Savuląi-

■ kųpcaimo. Meldžitr 'tomistų atsižąūk- 
;ti. M įterpčiau, tit1 tomistam fcūšlži-

’ taotr bėk ‘tariu svarbų reikalų pas ta- 
jnlstas.'-■* ;' . - į

■? ‘ :0NA KADZEVIčroTfi, .
$42 LlnColn Av0., ,? Kockford. IlI. 

' ut--?įN ū? •■ * '■■—■.•

? l’alęSkau savo .dfidSs Petro Neikta“ 
j ų6 tt ųjabąvų. kairio^ pųrtainkų pari** 

pijo* 'M poM*tou tetas .Barbotas Štabą* 
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