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; • TAUTU LYUA VIL- • 
: KLAUS PELKĖSE.:

z .vąs/ISA'—Tau-
tą Lygos sekrOtoriusLbrma- 
liai pranešė Šveicarijos■ vy- 

vidausybef, kad.’jiLtįrės paši- 
- 'aiškinti Tautą Lygos konfe- 

reądjoj Imsiančioj Raryžiu- 
jeuwkofel ji nesu- 

A-iinidu parkavo fetį® - leisti 
A^abphft ‘Mjąntą* į

. M<rtgi Tįątą Lyr 
gos
^voiearfjo^ ofkądan^i yla- 

. bar Tautą’Lygos’sąsffinM- 
' mąs perfelįamas 'į ;Paryžią, 

tai' toji. pornia-ina vokuoja
ma Žandine Šveicarijai 

r ? Tautą Lygos Taryba dar 
tebesivolioja Vilniaus pel- 

,f kėši1, tai yfa nėžino ar siąs-
* -ti Savo kariuomenę į Vilnią 
ar ne. Ateinančio j koąfę-

* rencijoj Paryžiuje bus nu
tarta ar siųsti savo karjuo*- 
mene ir rizikuoti susirėmi
mą su bolševiką jėgomis, nes 
bolševikai paantrino Lietu-

~ vai perserg^imą, jėį jos jė
gos eitij i Vilnimis žemę.

.Raitąją Rūmą j savo reZi-
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.................... . Idekidenamę L. ^..^'seįme buvp kėliąsias tff-p,; ' įnasina. 'Apie pkibadįjįi ^o jau, bux spausi
in(jį& PubtarSi 'narna#. Mtii'dr jenai pa^eidatįf^mastmą.

Visųmnūsų medsta^inhį pageidavimą aprafnikminu bus P. N. natno^-WL TSp/rėų kbmįjfraupie^ĮOAOO. \
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“Darbininko” num, .7- 
na. ant pirmo puslapio biįvejB 
mdetas riiitarijos kapjtouaM 
Antano Atidriko laiškas/ į$M 
Hliybimi * Jis ieškojo savi&g® 
Irią Amerikoje, prašydama^™ 
pagelbėti jam sugrįžti , LifrjM 
•ttĮįfhp. fr ‘ stoti Lietuvos ar-® 
piijon. Jis tarnavęs’RuaL® 
jos. Altarijoj,.. J
11 ’Prieitų,pefnyMą malonus® 
bu|to.‘ imsistebėjim$S$B 
lųąrgayoūie nuo kapitono Ai® 
‘Aįdrikio laišką iš TorpūĮ^® 
L% J^akoj važiuojąs Lieto-® 
voip /bpt prieš tai norėtą J-® 
važiuoti į Suvienytas Valš-H 
tijas ir prašę jam prigelbfe® 
tn T^mes darome, ’ a ® 

Toliau kapitonui AndrL® 
Iri ui prašan t pakarto jaipę ® 
paiešlcojinią giminią, Jis y%® 
ra kilęs iš Raseinių apskr./® 
Girkalnio m. Jo tėvai ir gi-® 
minės gyvenę -Waukegąn,® 
III. ir Kenosha, Wi^c. /Da*® 
bar kapitono‘Andrikio adrcr® 
sas toks: floteį Garins -® 
Rite, Room 332, Toronto;® 
Gonada^ Tėvą ir gimiąuį® 
atsišaukimas prfgelbėto kaKZ 
pitonui įvažiuoti j Suv/VaŽ® 
sti jas. Tėvai ir giminės.

siog į kapitoną tR į<“DWbH® 
lunką.” '’. J .
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ŽINIOS B LIETUVOS
ŽVĖRIŠKUMAI 

Lietuvoje, j
(Tąsa)

Lenkai ypatingai perse- 
x kloja Lietuvos šviesuolius:
" mąlįytojus, valdininkus ir
. -kunigus. Tokią pasielgimą

, jnės nesutinkame nei vienos
A .praėjusios (vokiečiu, bolše- 
/ ' vikąf Rermont-p, pirmosios’ 

4y> fenkit) okupacijos • metu.
Kiekvienam inteligente jie 
plato savm didžiausi^ priėši- 

i pinką, tuoj įturiaū jį šni- 
■pąvime ir kaipo1 su tokiu el
giasi kožiattriaąsiaif' juos 
plėšia daugiau, kaip kitus, 

•r atsilankydami . kartais po 
; kelis karty dieną, naktimis 
ieško pas juos liėtuvią pasi- 
slūpusios nebuvėles kariuo- 
Mienes; juos Anuša, kapoja 

z. kardais, stumdo, šaudo, 
kaip paskutinius y sutvėri- 
mus, ima į belaisvę, , palei- 

. džia pakalkinę ir vėl Ima 
. iŠnau jo. Tarp x visą kitą

< . žvėriškai nid&ajakytą ii? ‘su-
Šaudytą. .ipteligėntą ..štai 

\ ryškūs f ak " tie nušvie-
^a visą len ^šiutimą -ir 

. kerštą? M.. onią kle* 
honas Raštut fjr buvo be- 
klat^iąėjauty fe ‘Lietuvos 

. karįfemėny
■ mas kad ir
Kabelįą ląleboną Čia^Įį paė- 

’ mę Jeiikal fe jdkią tįmneji- 
. situaitdĄ Valkininką

kleboną kun. Karvelį miukė 
pakorė ” (Žįūrek “ifetuvo- 

’fe’ ’), ' Dadgybe ldmigą api
plėšta, daugybė į nelaisvė 
išvežta, bet Visą faktą ne- 

* išslcflAhvd 1
Bąva atsitikimu, kad len

kai išmeroplaną bandė Lie
tuvos piliačią skabią pama
žinti. $cgdiin& sakyti,- kad 

• tie aeroplanais puolimai bū-
3*

n i.

didesnių karo pajėgu, vis lenkai praliejo ir lieja L|e- 
$elto stengiasi vistu* įvežti .tavoje,. 
savo administraciją, teismą, tuo kraujuotu keliu eidami 
taip pat mobilizuoja Lietit-__  1 , ’ \ ‘
vos jaunimą i savo karino- beįotina. Ko jie kerštu, deg 
menę, daro rekvizicijas.»

Užimtąsias dalis lenkai llaėsę siaučia, ko; kiaivihęžjiė. 
laiko tikromis savo “Poįš- 
čios?’ dalimis ir elgiasi su 
joms kaip tinkami, net baž
nyčioj melstis, gatvėje kal- 

šventadieniais bėti lieturiškai uždraudžia
ma; jei kas neldauso, sun
kiai baudžiamas. į bažny
čią eiti nėra. žnione# laisvi, 
i>eĮ turi gąitf tam tikrą lei
dimą išlenkti įkurtu vai-' 
šciaus ‘. koudtetąi Leidimą 
išduoda vienam kartui ir tai: 
neyjsupmet galima jį gauti. 
Kur lenko koja žengia ten 
viešpatauja badas, skurdas* 
bedarbė, priespaudh.

Visus lenku plėšimus, šui- 
pavimą, . kruvihą priespau
dą padeda pravesti mūsų.iš
davi kai—dvarininkai.,Jvy vi
sa eile, kaip Sapiegos,* Pil
sudskiai. KarkoVsįiąi? *Ėo 
sokovtskia.u Mockevičiai, Bo- 
męriai tarnauja Želigovskio 
armijoj ar lenku valstybėje. 
Taujuirą. žudimą ir piešimą 
vadovavpskunigailtštis Rad- 
vila. Aršiausieji teroristą 
valiai Tinką apskrityje vie-/ 
tos: dvarininkėlių, vaikai, 
kaip .KuceVtčĮai, -PaekėvL 
eiai, Pylinskini ir kįtv VLy 
sos tos' lenką ck^e&ijos į • 
neužimtus Lietuvos plotus 
^vadovaujamos Lietuvos išsi- 
gimėlhp-dvaidiiiidttj iy , ją: 
bernu sulenkėjusią inies- * 
tetėną ir Ienkdnianą km 
nigu/ J ie bet turi savo žval
gą Mią pturt* Ąušnipave 
yisatyietoje Vpraneša savo 
sėhmrns -7- Varšuvos legio
nams ir. tie eiąrii planingai, 
ją Ardami ir padedami. .

Tikiu tai keliu lenkai 'ei
na Lietuvos apspręstą tokiu 
tay keliu lenkai ’ stengiasi. 
Lietuvos ; žmones, priversti 
Jįjį verguvei! pasiduoti. Daug 
/auką, daug nekalto kraujo

tą buve-į Lietuvos kariuo
menę taikomi, nes ten, . kur 
jiė bombas mėtė, Lietuvos 
kariuomenės beveik nebuvo; 
-antra,, lenkai, .mėto bonzas 
dažniausia f 
žmonėnis Į bažnyčią susirin
kus. IŠ tokią aeroplanais 
pdolianą ramių Lietuvos gy
ventoją žymiausia įvyko' 
spalių' 3L d. UkmėĮgėję* 
Lenkai mėtė • bombaš'Smip 
tik‘žmonėms iš bažnyčios iš
einant. Jų žvėriškumo au
komis čia krito 11 negyvais, 
7 sunkiai — mirtinai sužeis
tais ir 21 sužeistais lengviau. 
Kuo paaiškinti * tokį lenkų 
elgesį v Ką jiems tie nekal
ti' žmonės padarė ? Nėra žo
džių į tai atsakyti—lai skai
tytojas pats pabaiulo tai pa
nagrinėti ir .'tinkamas lenkų 
brutalisko elgesio išvadas 
padaryti... *. f k .

Visose užimtose vietose ir 
net imfcgliįjeJfijBįe (Punš- 
ke> Seindbšė^l^pitur) įve
dama tuoj fenką eyv^le yaL 
džia, karo apsaugos miliei- 
ja, kuri uzsumineją viešąją 
ir slaptąją žvalgyba Lietu
vos pafrontėje. Be milicijos 
dar .laikomi kareivių būriai, 
kūrie eina per kaimus, da
ro rekvizicijas, gaudo jiems 
“įtariamus,” — o,, lenląii 
kiekvienas įtariamas, kas 
lietuviu, save drįsta pavadin
ti, , ■— baudžia juos kankaną 
šaudo; jaunus vyrus jėga 
imą į kariuomenę. . Visose 
užimtose .‘vietose ^okyjdos 
uždaromos, visa, kas lietu
viškai persekiojama ir spau
džiama, visur viešpątaują 
militąrinis 'terori& w prie
spauda.

Noitralejo' zonojo
dami lenkai laikyti
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tųvoje, ’<bet ar jie pasieks

■savo tikslo, labai ir labai, a-

. darni labjati Lietuvos žmo- 
' Pėsę siaučia, ko; knivulę^iė. 
ją pagieža, to laižau Lietu
vos lįaądis-ir visaįįos- visuo
menė atjaučia.>aisios lenkų 
rengiamos prifepąudbs vai- 
sius..< JCuo dariau? auką 
krinta. tuo., šįaiffipgesni 
Lietuvos jaunim£?Kūriai. 
renkasi k^g^driai^^km'šyti 
už nekaltai žuvitSRts mto: len
ko kardo ją brolrūšr~ lietu- 
vos žmonių širdįsua<giKai 
smigo- visu tų * br-Utališką 
kruviną, lenko darbą^idas^ 
tas aidas skaiėha./risiipse 
Lietuvos kampelūmsHy viso
se surūkusiose 'bakūžėse 
tai nekhltą auką aidas , šau
kia - į - Jangą — ją;? . šaukia; 
kiekvieno mūsą- širdyje.. .w ’
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KELIAUJANTIEMS LIETUVON ŠĮ 
’ PAVASARĮ. ; ■

>- - W* >• L-.,

; umožl Mptaks mjt laivu SA3k
ONIA per Tratfibtirgų pirma partija žūmniiį yą- 
MuajanMą Ifetuvun kartu su Jonu Romumą 
Lietuviu Prekybos Bendrovės prezidontu. t 

įieį nori šilta partija vaduotų tai tuo jaus 
mums pranešk. . MeseiŠgmtsipLp>asporiris ir ri**

. ?
K

• w

i ........... .. . .7. ... 1-..—;-.r^

; UŽSITĘSĖ ir
Taikos ‘Sutarčių 

paąirašj’mas'ltarp lenką, ir 
bolševiką Užsitęsė* rAtidėtą 
iki kovo mėnesio*' festttnS 
ka derimntribucijoš: Rusi
ją sutinka išmokėk Lenki- 
Jai 25 *m j Ii j oiius rublią,: bet 
Lenkija^reikalauja 72 mili- • , • • - , — A-miKihil * ibiąinluu sustreikavo vas. 9.jomj iubJniA )d_ Apie praneSa stl.cikinhl.

■ • ■ ; . ■ ,t-------- T\-------------------------- T» • • «. - / *• T

Tfcr 'rm k.Elbert s -H.
,<&ty pasakė; kadplieno 
korporacijos darhinįnkiį: ai- 
gos'.Eks tokios kokios yra ir 
kad1 plieno’, kainos irgi; liks 
po-VehoviĮi. ./ J^ieną korpo-' 

; racijai dirba 265.1)90 darbi-* 
ninku.' s ‘ - A

^a^hdįįftaii. -~4Xąūjai iš- 
i'inktpjd, prezidentuHąrdįn- 
go' žmona supleiiavb naujais 
būdais papuošti Dattąjiy 
Runią anyluikr.“ , Tukstan- 
ciai-naują gelią bus ^paso
dinta^ Be to iš, Floridos bus 
^tgąbemhiąj milžiniškas ^kro- 
kbdiiiuš. . v * '
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I ’’ mums pranešk.. Mes“iŠgaųsipLpksportus ir ri**. © 
sąs’ Kttits 1-eikalingus.doBtmentus, §i partijų
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B \ bus Dictuvbje j/ laikų pradėti pavasario darbį^
Romanas yažipos kartu sm jumis iki Rauno^ 

TtėėiąS;į3&& Įmina 
kūmi^IŽOM,’; Biriuos klesųs $185.70*.
. > Rašyį:fejanš :fel piatesnią informaciją,^

LITHUANIAN SALES CORPORATION,
414 BTUWWV. *BOS*MN:27, MASS. 
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Lati'rence, 

ūka$Mi'k vienoj, audinrinš 
dalbai teina pusėtinai, - bį 
koinpahiją^yifcšininkai sakSl 
kad užsakymą būsią nėtpllĘR 
moj ateityje. ' ' I -

HavarliiiL Mass,Čev<į^ 
:ryką pramonėj darbai gerįįl 
ja. ■ "t yj

. -Ji r ...i -jr.ri i ii>i> xi i i i jUj

PraM^Hcef Vo
vsoj< iRįmde Island valstijoj 
dMhai.pradėjo)-gerėtk BjįJ 
•vėluos; ^dįdžilima dirbtuvių 
rina piln^laiką* 3
f — Finlandla

jos? atstovybe skelbia,- >ka4| 
Finlandijos’valdžia sfeltn»3 
si 2dLmm fimškų ma^l 
Idą mm Švedijos, DanijoM 

:ir Norvegijos bankierią* • 9 

^astąnįįt‘ Wij| 
son įleidęs savo įpėdiiąj| 
Baltuosius Rūmus keįeĮį 
menesiu .atsiduos pilnatį 
poilsiu?. Paskui imsis riji 
syti Didžiojo Kaęo ištorijB 

'Landau. Rer pastarieji 
sius tris mėnesius vatgąmi« 
ii daiktai atpigo ant 7 nuo®

m, k Franci j bj buvo Aaūg^B 
gimimą, negu mirimą. 
mimą buvo ££O068« mir™ 
mą 356.722. Prieš tai p«| 
keletą motų pfeimą’Vis 
davo daugiau, negu giųv 
mą. . ' . ;3*

Socijalistą ■ laikraščio 
“Naujienų” Chieago j e da r-

kų. Presos Komisija. Girdi 
“darbininkai reikalavo pa- 
šalinti Bendroves manadže-, 
rį’ KI... Jurgelionį,tf tečiąn 
“irrpati Direkcija ir atskiri 

; tof.direkcijosmariai iš dar-' 
bininką reikalavimo tik pa- 
sjtyčiojoJ’ Be to. “ir ĮĮireL- 
< j ja ir pats .manadžerfe. KĮ., 
Jurgelionis iiyjagi vdienra- 
įščio redaktorius.JP, Grigai
tis pradėjo,, leisti, nešvarią 
paskalą, apift1 Nauji Idarki-’ 
pinkus; - .Toliau “ ‘Naujie
ną’ bosai ėmė pasakoti; kad 
mes esame- ir šiokie ir tolde 

l^ąmnistai, kariaspar- 
iriukšmūdariai ir- dar

2 * AGi “visa tal gryr' 
pas melas/” Per ištisą mė
nesį bandę geruoju susitai
kinti, bet ■‘tie patys mūsų 
draugai socijalistai įmusat
sinešė. kaipo į savo alginius 
vergušt*’A Pagalios *jjiexla> 
gį ėmč medžioti stveĮĄįtt- 

“vaikšto, gandą* 
/kad* jie nesidrovėtą kreiptis 
ir į -atatiiikamąsias yaldžins 
įstaigasv kad ją pagalba su
triuškinus mūsą kovą?’ Dar. 
susti^eikavusieji. darihuinkai 
skelbia^ kad" “ jeigu iw vaš, 
JO cRwš >Maufienų’-bosai 
leis dienrašri;Tai įneš ir vfei 
kiti * Naujumą ’ skaitytoja^ 
žinosime, kieno ‘padedtum jie 
tatai daro.” ; ,

«M- '* - - *
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Atsakantis VARGOM/
NTN KAS paieškomas:

Kun* M> A» Bankus, 
443 Fa’rk Ayo^

Bridgeport, Cnnn.
•* ' X
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, Tt. SudoRf j
žiu TO'btus'ū. Nuostoli!, j
$1«\000.* .J
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■ Pntt’SkomaS .
vaboonininkasj
Kun. VzlI'aSkitam^

22 Chunel St., J 
Ndrroood, Mml i
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1. Amerikiečiams kalhėti 
apie kokto-nors Europos 
nnotikhrv vargus ar rūmes-i Slaite, PmiidhonM ir kitu
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KAKIŲ
: KALENDORIUS 

/ 1921 
METAMS.
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šiandien ir reika&uki kad«®sį*RvWųstu* 
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TTš įvairid Šalfiirių ienkn 
giriBfį kad ttikri&nčiai Lie-

f*‘\tltvo& žmonių notėtų ątvykti 
■ ‘ Amerikon. Daugelis amerir 

’^icčių-tų gali parokuoti žen- 
_k!lų, kad Lietuvoj labai blo

gas gyvenimai. \ Abejoja-to“ 
V'del ne
-4von ar ne.. Tų abejonę, vie- 
^jiokt dabar žymiai išblaško 
7’didis Amerikoj, kilęs įiedar- 

tris-., Bedai’biaujantieji ma- 
‘ žiaiPsvarsto ir'baidosi Lietu- 

* Vos sunkiu gj’venimn. Ma^ 
toi, kad čia nedarbas ir al
gų kapojimas jnos este ėda.

1 TęČiau ar ištikro reikia bai- 
-dytis Lietuvos vatgais, kad 

, jon negrįžti? Niekas neabe- 
; jaja, kad Lietuvos žmonės 
žemės turintieji, gerai gy
vena. Kokios g\vvėnimo ap
linkybes Lietuvoje dabar y- 

’Ta galione vienam paaiškėti 
į, iš Lietuvos ministėrių/pir- 

.‘miuinko Griniaus' kalbos 
w Steigiamajame Seime pasa
kytos sausio 17 d. Štai iš- 

’traukos iš jo kalbos: 
“Pereinant prie Žemės Ūkio ir 

. Vnlst.vbės.Turtą .dalyką reiknliuga
\ konstutuot. kini Vyrinnsybei reikė

jo vykdyti1 kni kuriuos įstatypuiš
■ taip St* Selnitr priimtus, tuip-b' t?s* 

ri Laikinosios Valdžios paliktus. 
Čion labinusiai buvo kreipiama <lo-

.' '•ttlėslp j* įstatymu vykdinti ‘knrfšį- 
, . Išlipąs-j^me aprūpinti.’.o taip pat į 

j.;-. įstatymą ‘dėl privatinių navininką 
r ;• Žemės naudojimo? pirmu atveju re- 

■' ko.,imįĮt .dpųjįi. jie parceliuoti ir 
dąimtt : antru — reikė-.
aknrie nebuvo- as- 
; k meniniai /siivtninkij valdomi, vals- 

tybės. glabon, ir išntumiuos pirmoj.
. J ęUėy Itrilnmaininm ir mažažemiam. 
' ;'Tlįįžinomas, daiktas' gana sunkus ir 

'■ ziplatus diltims., yp«č3?ni jaučiama lai- 
» ko ir Jėgą stoka. Bet vis dėlto mi- 

i v, nlsterija nepamiršo ir kfttį dnčbij. 
kurie surišti su krašto ukiu.

“Čia paminėtinas kilnojimas, į 
- ^vienasėdžlus; žemės ūkio mokyklą 

. Steigimus, kurią U>2O m. atsinuln’ 
ha. Dotnnviškės tlar žemesnės žemės 

,’yUkio mokyklos. Atlikti ir kai kii-
■ /tie kiti, su žemės ūkio kultiiros kė

liniu surišti, darbai. Iliustracijai
' gulima čia nurodyt keletą skaitme- 

! pą: taip.pereitais, 2t) metais išpar- 
,ceitnotu JKi (įvarai, iš ją padaryta 

f " 1400 šriypą. Imant hektarais &-* 
7 2L065. Tutr pač.til metu Išskirstyta 

•’. V|euašėd|Iais 511 kaimai, o sklypų 
■ , padaryta 1.T38. Bendras plorms to- 

.*klą išskirstymą į vienasėdžlus — a- 
, ptma 15.480 li,4

Taigi, šitas darbas pareeliucija 
Ir‘dalinimas vienasėdžiais ’ apima 
netoli 40.000 hektarą per vienu me
tus, Cla reikia paminėti, kad ant 

. pelnės ūkio, galima sakyti, kriste 
-krinta- dar naujas pavojūs — gyvu- 

Uą nuiras, kuris keliasi iš rytą iš’ 
; Rusijos ir uplinit* palyginant didė^ 

? Įlps plotuš netik Vilniaus apygar- 
' (Toje, bet ir Lenkuose: pasiekė net 

f bllėziją., Rumuniją. Serbiją.
mus maras priėjo iki sirvintii. To-
iUttt mistungomis ž. Vido. Krašto
Apsaugos ir Vidaus Reikalą Jtinis-
fčrtą tas dalykas sustabdytas kor
donais ir šiapus į va kailis’nuo? šir-

r vintą nėra dar ligšiol susirgimo at-
JVhttlkftną, bet nėra laidų, kad šiokiu 
£ <r tokiu bmlu tu liga nepersimės 

tolintu Per tai Vyriausybė refighi
V sldtis skiepijimui. Reikalingu pa
J žymėti, kad mirt Ingo mtis pasiekė-00

irnos yrate tose šalyse, kur to nia-
Ti» šen Itin buvo.

r mus nebuvo daugiau per 40-melų.
‘ 4 “/Jardo aritih galimą sakyti’ šidn

gyvenimui iHibrungim paprastą thu
’ biiilnką uždarbis pakilų. Dabai* dar*

l blniįtkim mieste uždirba, rugių va*

Illinriką uždarbis nelifogliitiHlus, Ne
darbo .Lmtuvo.fo kiti h lr -nėra.

I Tiąwyb6 rengia projektą darbui
1 normuoti ir darbininkams senaivėj
i bri.UgOj npiliw.mil.’Alnis inetais prl-
’ »ld6Jo dar vienus dalykitą, tjii yra

RKK
turinga tauta ir nenorės ga 
lutinai pasiduoti.

ti “Tautų Sąjunga.’*’ ApbdjKada gį tetitevikaipriev
’ 1 * * tų Skiečių, labai galima i 

kad pastarieji, dętūsi prie 
bolševikų, kad eiti prancū
zams atkeršintl- Q iš to 
kad išeitų perdaug aišku. 
Visa Europa nejuokais* pa- 
raudonuotų. Nekalbu apie 
kitas ralstybes-valstybelęs, 
kur didelis nepąsitenkini- 
mus dabarties padėčia ir 
vargas"' viešpatauja. Antai 
Čeko«Iovakijp,^ Jitga-Slavj'- 
ja, RumiinĮja,; karui, pasi
baigus sutvertos arba padi
dintos suvisai' neatsižvel
giant f gyventojų' > tautų 
norus. y Dar pridėti nu
skriaustas: Madijąriją(Un- 
gari jų) ir Austriją, pilsi* 
minti lenkų kankinamus uk- 
rainus, Vaizdas aiškėja, IŠ- 
kiltų' vėl naujas karas, ku
lis birtų vedinas bolševisti-. 
ųjai-tautiuiais neapykantos 
ir keršto pamatais. ‘ * O šis 
kerštas ir neapykanta bai
sūs būtų. Kraujo pralieji
mas, žmonių šildymas, ba
das, visuotina suirute taptų 
likimo viešpačiais. Kas lai
mėtų nesvarbu; laimėtojai 
gi tik grittyesiai^Jt. lavoiiaiš 

ž^aš -:maAaū ^Taiitų f ^ųjimgaj *!: iak jo
kios naudos neduotų. Visgi 
ji * eipa tuo. keltų iir ruošia 
ferojnp; papĄ^yMimų?ftiJL 
Šusiprak Wda jd tai
bus ^Kad tik nebūtų.perve- 
hr? t ■ - v ; -

’ Pvanąs PiMtv-fritef
■. :......y-.*-.

NAUJOS DAINOS

deda savo nevykusia politi
ka daugelis valstybių ir-pa

tai pakalbame kiek ' že
miau. Dabargi reikia pri
minti bolšcyikų mokėjimą 
išnaudoti kiekvieną progą 
savo padėčiai sustiprinti. 
Kaip žinome visos santarvės’ 

‘ndstybėfį garsiai skelbia 
niekuo nepalaiką bolševikų 
ir juos dargi naikiną kiek 
galį. Tiesa pirmiau kaiku- 
rios taipir darė, pav., Pran
ei ja, luri Šelpė visus rusų 
juodašimčius, generolus ir 
kitokius atžagareivius^ kaip 
tai: KolčakaSf Denminas, 
Judenįčas, Vrangehs ir kiti. 
Bet nežiūrint paspirties šie 
visi, kurie ėjp priešbpjševte 
kus, ir kėlė prieš juos karą, 
jau galą gavo, Dabargi jau 
tų generolų ir panašių nėra 

butų visiems gera gyventi-kovoje ' prieš bolševikus,
Bolševikaį gi iš kitus piis&s 
yra netiešidginiai paremia- 
mk Itin Anglija daug pri
sideda slapta prekyba lokio 
įmotivais, ’ ūkio mašinomis 
ir kitais daiktais; Pastaruo
ju laiku Anglai jau net ir 
riešai išdirba prekybas su
tartį su hol^vikais j bdševi- 
kji atstovas fearit^a^nuva-r 
žiavo iš Londono XMaskvą, 
teOą' riifArtį parodžius Ro 
vietų valdžiai. Sovietų val
džia arba bolševikai' jau ne^ 
sitenkina Šiuo' dalyku: jid 
mano- siųsti politinę misĮją, 
kad tižmežgus diplomatinius 
santikius su, Anglija? Tą 
pat bolševikai nori padalyti 
ir su Rumunais. 1

5. Bolševikai, nors viduje 
savo šalies yra silpni, bet už
sieniuose tvirtėja. O jų tvir
tėjimui, kaip aukščiau mi
nėjau prisideda “Tautų Są- 
juiiga” ir Franci ja bei ki
tos valstybes. Kas nors ga-- 
Ii pamanyti, kad jau Tau
tų Sąjunga ir tos valstybės 
subolševikėjo. . Bet ne,- su-- 
visai priešingai: jos savo ete 
gimusi fkelm dideli nepasi- 
tenldnimą. Šis ■ nepasitenki
nimas noromis-nenoromis ei
na bolševikų niįudaį.

Praėjūsįais metais lapkri
čio-gruodžio mėnesiuoseGe- 
nevoje ~ Šveicaruose posė
džiavo Tautų Sąjunga. ” 
Lietuva ir kitos i Baltijos 
valstybės prašė priimti jas 
į “Tautų Sąjungą.” Apart 
to Lietuva prašė, kad jos 
ginčus su • Lenkais dėl . Vil
niaus ’ir kitus nesusiprati
mus galutinai išrištų ‘ ‘ Tau
tų Sąjunga.” Bet, kaip ži- 
nome. nei viena, pei kita ne
patenkinta Lietuva ne
priimta nei į “TautųSąjun- 

; aą,” nei pastaroji išrišo gin
čus ir kivirčfus Lietuvių- 
Lenkų. Kaip buvo, taip ir 
pasilieka ’" Lietuva Lenki} 
spaudžiama ir skriaudžia
ma ; jos užimtose Vilniaus- 
Gardino - Suvalkų - Lydos 
srytyse. Čia * tik vienam 
Dievuli težinoma, kiek lenkai 
smaugią ir persekioja Lie
tuvos piliečius., Apie tai aš. 
čionai ir.nekalbėsiu.

Pasižiūrėjus ri ’ Europos 
žemėlapį aiškiai matoma 
kad Suomiją, Estai, . Lat
viai, Lietuviai, Lenkai, Ru
munai, sudaro .sieną, kuri 
skiria bolševikus nuo vaka
rų'Europos. Kol * ši siena 
stipra ir pastovų tol bolše
vikai negali praeiti tolyn? 
Bet kaip jau minėjau Lie- 
tuviai-Lcmkai, ačiū “Tautų 
Sąjungai” ir Pranei jai, ku
ri visais gūdais palaiko Len
kus, tarp savęs ginčuose ir 
peštynėse. Mūsų patarlė ša-, 
ko. r Dip pešasi, trecias nau- 
dojasL Šilime atvėjyj. taip 
gali ir išeiti.

6. Lietuviams ir Lenkams 
ris teibekarianjant bolševi
kams labili lengva kurią 
nors šįų dviejų valstybių, 
itin Lietuvą, kaipo mažesnę, 
užpulti ir pasigrohti. Pasi
grobus Lietuvą bolšerikaį 
jau ir prie vokiečių, Čia vėl 
turui prigimti Soutaryęį L; 
tin Ih’anriizųs. Nuo VersaL 
lies taikos -T919 metuose 
prancūzai ėste-eda vokie
čius : įr stmuste-spaudžia, 

.kad juos visai ęinisilpmmis :
~ w arba galutinai isnuikiinis, O* 
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Pėr1 perei- 
iš Amerikos
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tn> - 192U mętnk 
visokios niMek WamoHHų iš
gabenta 171,634. Tai dvigu- 
bai tiek išgabenta, kiek 1019 
m. ir keturias syk tiek, kiek 
išgalmnta 1918. . ,»’ *
„f’odidžįojo karo nuo Vo* 

kiMijok želn^*aUdr»ta Fninei- 
jai ū.604 ketv »m4 Danijai L

Lenkijai 17r7^ ; 
ketv. m, Belgij< W ketv. m,s | 
Dancigo teritorija. 579 ketv. m.' i 
ICljdpldos kraštas 965> ketv, ' 
nu, biiHimo, plebiscito teritorija ’ 
lįdlAf Baar klonianlįjkpbjval- 
domus‘$2Ū ketv. Išviso 38,
953 ketv* nu Dabar Atidėti- 
jos Mįadja 16MF 
kėtv. m. . ■ ■ • /•_,•£--

, _ .„...-Z ’\-T—- y . -,
iWš;$ąrąfVorieįijn 4ęyvw? ' 

tojų turėjo M$2ū>0pC Dabar * 
turj apie Ū5$0Q,d0U * Karvių 
turi. lUjMįflGO, . >
j^e,rtovgyyent<ųų yra" 11ĄW 
000, karvių/m 68$32,0a0. .

• -.Per pereitus Suv.
V lįsijose JcutaJilųj -
siėMnp. ant 1M2§9 r Wšo 
kąįaUkų yru 17,735,533.

N K&AĮ Ameriką įvažiuoti ^ėį- ' 
kia ■ onbkėtjr rašyti- ir Raityti

tpptusp^pibUĮguaius birzolro 30 
1920 dek šitOznėmokčjinio' nnį- 
kdshi 1639'ateiviai, . _

• 4 t '..t .
Pirmai'knyga prieš-.katuli-

cializmo tėvų: Kario Mark
so, Engėte X BeMĮo, Loute 

raštų. jMsiriMlžittrių jau’ 
pirm penkesdešimts metų ir 
daugiau, išie gi pastarieji 
mokinosi J dar iš senesnių 
taikli mokslininkų ir rašyto
jų, kaip v antai .graOaj; < 
Plato f jo knyga Politea ar
ba De repnblica’), SenBirnon 
de Sismindi, Infantili, Ca- 
^ęi, Tomas More ir daug M- 
tų. iie-visL įvairiate žo* 
džiaih’ ir būdais,kaip-Koheri;. 
Chvėn, pourrier (strigę net 
aoMaitetinee kolonijas)’ 
skelbę Hociatemą. arba^nau- 
M visuomenę^ tvarką/ ’ kur

Šioje tvarkoje viri turtai, 
Din garniui mo įrankiai, že- 
fįDrr tt butų vhų .tepaavy*, 
be: neremtų, daug dirbtit cga* 
Birut būtų linksmai gyventi, 
idktig pačių turėti, kaip Sia
mo ir turkų sultonas, (pir- 
masai turi 700, pastarasai 
apie 1100 žmonių),;vienužo

'ties- arba ž^mę paversti-.ra-* 
jumi, o dangų,, anot II. 
JEIęne’s palikti .žvirbliarns^ ; 
^dcialiąfai .ir jų pasekėjai 
vis ligi šioliai tik svajojo a- 
pie tuos malonmnus^ kuri# 
turi išsipildyti^ Bolševikai 
gi, iš tų pačių socialistų iš
augę, užsigeidė iuČ-tuojau 
tų gardumų “žemes: rojuje* 
paragauti. *Iie pradėjo so
cializmą, arba» kaip jau 
paskui jie save pasivadino 
komunistais, komunizmą 
gyvendinti, visiems nenau? 
jiena, kad jie 1917 metais 
spalių mėnesy didžiulėje 
Rusijoje visas valdžias pa
ėmei savo rankas. Tas val
džios paėmimas, žinoma, ne
apsiėjo pigiau pralieta daug 
kraujo, išžudyta šiintai-tuk- 
sTančių kaltų ir nekaltų žmo
nių,. bet vis-gi, laimėta.

Dabai*'jie viešpatauja ir. 
visiir veda savo norus, arba., 
kaip sakoma, raudonina. 
Tas pavadinimas “raudoni
na” paeina gal iš to, kad so
cialistai labai mėgia raudo-, 
ną spalvą ir visur ją varto
ja : savo vėliavose, kepurė
je^ visokiuose {ženkluose ’ ir 
tt. Raudona n* dėlto; kad 
jų valdymas aplaistomas 
žmonių krauju ir nušviečia
mas gaisru .raudona liepsna,

3. Bolševikams Rusiją be-
vatdant šaly iškilo didžiau
sias visokių dalykų trūku
mas, ną kartu su. tuo ir ne
žmoniškas brangumas. I)a-" 
bai4; jau Rusuose niekas ne-\ 
sistebi, kad, pav., už batų 
porą reikia mokėti 3O.-5O.- 
000 rublių. Duonos labai 
sunku gauti. Tad hadas ir 
visokios ligos didžiu džiaug
smu visoje šaly šeimiuįn- 
kau.ja. Nežiūrint to bplše- 
vikai laikosi ii* stiprėja. Jie 
netik ką buvo- užėmę veik 
visą Lietuvą, Lenkiją, bet 
visus kitus savo, priešus, 
nors Pranei jos smarkiausiai 
paremiamus, sunaikino. Tie
sa dabar jau jie eina prie 
taikos ir sustaikino jau per
nai vasarą (liepos 12 dieną) 
su Lietuva; dabar jau gal ir 
su Lenkija galutinai susitai
kins. 'Bolševikai gudrūs: 
jie taikosi sų savo . kaimy
nais, bet nesįlauja gmįlavį- 
sit. nesiliauja rųošę sau 
dirvos kitose valstybėse. Da
bar jie džiaitgiari beveik vi
sose -Europoš valstybėse tu* 
rį daug savo'pasekėjįj, kaip 
antai: Ih'anrijoję, Vokieti
joje, Italijoje, j-hriearubse 
ir kitun Vis pamažu^rūb- 
šiama .dirvą pasauliniam sa
vo valdžios Išplėtimui; Jie, 
yeikūit ir žodžiu ir pinigais; 
bolševikų' auksas pasiekia 
tolymiaūsias ii artymiait- 
sias Šalis. * JTž auksą ir ki
tas brangenybes jie randa, 
visur savo r gerų prietelių ir 
agentų^ ' .

4. Bolšeytoi*yaro darbą 
nejuokais ir nori visur tvir
tai Įsigalėti, ’ Ką jie tiesio
giniai arba savo pinigais ne

kokm^-nors Europ 
aus,' vargus ar rūpe 

mus rodos ir nepritiktų. A- 
menkos gyventojai turi sau 
laimingą šalį, vteukių turtų 
ijiems užtenka ir jie tartum 
jau patenkinti. Neveltui ir 
laikosrtaip vadinamos Muil
ine doktrinos arba, skelbiu* 
Amerika —c amerikiečiams. 
Tegul jau taip būna: tas gal 
ir gerai, kad galima savo 
šaly patenkinti visus'reika
lavimus ir troškimus ir ne
prigulėti nuo kitų kraštų 

7 . - Bet ris-gįr jau 
karią Įsikišus 4 pasaulinį ka
rą, Amerika netyčiomis įrv 
nejučiomis susidūrė su kitų 
kraštų, itin su Šųropos yar- 
gaLsnūpesniais. y

BiiL<Mmų’8<yria^is seno* 
jo pasaulio rūpesnis tai boL 
ševikų plėtimasis ir yte di
desnes galės įgijimas, o su 
bolševikų pletimusi ir gąle 
nešama žmonijai kurdas, 
priespauda, vargai... Jau ir ■ ... ,
Amerikoje ; nenaujiem: dziaugties rr Mmmm*
tikti;; pjdažhiau^^tyhėspo-if’"" "’"Krt *»•**«*»«*’
ligi jai sugauti bolševikų ša-”;i 
liniukus,- jų agentus arba 
net ir atstovus, kaip nese
niai kad atsitiko *su Rusų 
Sovietų atstovu Marietis, 
kuriam valdžia įsake. išva
žiuoti iš Suv. Valstijų že- 
_mės. Amerikos gi gyvento
jams lietuviams dar įdo- 

j iniau šį-tą girdėti apie bolŠe-. 
vilnis, nes jų giminėms, 
draugams ar^ tautiečiams 
Lietuvoje prisieina ar prisi
ėjo arti susidurti su bolše
vikais ir pajausti” ? saldu
mus i r malonybes” jų “že
mes rojaus.”

2. Bolševikai, bolševiz
mas yra grynai rusų kalbos 
arba kilmės žodžiai. Bolše
vikas reiškia toks žmogus, 
kuris būtų didelis, < dideliu 
atrodąs ,ar- panašiai, Bet 
paėmus sulig duodamosios 
šiems žodžiams prasmes'’ 
■bolševikas yra tam tikrojo 
mokslo, 'siekiančio priegu
lo visuomenes pertvarkymo 
šalininkas^

Dar prieš pirmąją rusų 
revoliueiją 1905'metų Ęu- 

.silose buvo viena socialįstų 
parti j a. kuri vadinosi — ru
sų socialdemokratinė darbi
ninkų partija. Bet jau 1905 
metais ir poliau toje parti
joje pasireiškė gan didelių 
skirtumų jos vadų nuomonė
se. Vieni buvo šalininkai 
nuosakaus gyvenimo per- 
tvarkvmo, socializmo rive- 
dimo išlėto ir paėmimo vai
zdžios į savo rankas,’ Įriti gi 
norėjo greitų ir griežtų vi
suomeninio bei valstybinio 
gyvenimo atmainų. Šių 
greitų ir griežtų pertvarky
mo šalininkų vadu' tuomet 
buvo ‘dabartinis visos Rusi
jos viešpats Nikalojus Leni
nas (Vladimiras UI] ano v ’as, 
jo tikra pavardė). Ir šie 
didžių ir griežtų reformų 
(atmainų) - šalininkai ■ .atsi
skyrė iš partijos ir sutverę 
kitą pasivadino bolšerikaisl 

Kaip žinome mūsų laikų 
socializmas savo mokslą se- 
rnia'si iš taip vadinamų šo-

Šiomis dienomis iščjo. iŠ spau
dos Sio&naufjoš'damos.' ■ Keturios 
vienam baliui ir dvi nasram, cho-’ 

t *■“ f .
l’tii daini. žodžiai Šit^-visij dab
itų, išijriant' Vieiią ,yrą jauno’ mfi- 
sų pdėto L. Šilelio^ b muzika jatihf 
110* gabaus ir .ibiūg Lietuvai žm 
dančio JkoitipozūorfaĮĮs A., ĄleksioT 

. Dainos : “Visuoniet širdissu- 
,rakinta, ’ ’ Meile uždegta krutinę*’ 
“Graži čia giruže” ir “Ak-myliu, 
tave.” Yra prieinamos sU vi-, 
duinio ‘ apčmio balsu, ’sdltšlanis, 
“Ginkim šalį Lietuvos” ir “Mes 
grįšim ten’’ yra dvi puilįt1 tniš* 
ram Bhorui daini. .

Visos .šios dainos yra ■ ..piįROSf 
gražių minčių, prakilnios dvasios 
ir puikiai apvilktoj niuzil^os. i*Įu- 

įbais. Jos turėtų‘rastis, kiekyje* 
no muzikos mylėtojo repertuare. 
Tumui- pa remsime gerb. kompozi
torių p. A. Aleksį irz papuošime 
savo: programus.

Išsirasykfie.tttiojąu,' 
gavome tik aprubežiuotą: 
.skaitliu. iSykiurišsirašjdrife 
ir laikraščių iš.Lietuvos, 
Siųsk dolerinę, gausi pundų; 
laikraščių ir puiki} Karių 
Kalendorių.' ... . . .: •-. v:

B&stotižfy Atos.

Per pereitus 1920 metus A- 
merika savo prekių išgabeno 
į užsienį nž 8 Bilijonus dolerių, 
o įgabeno prekių iš kipj kraš* 
tų ufe 5 bilijonus dolernu

Suv. Valstijų prekyba buvo 
pernai 1 bilijonų didesni, negu 
užuernaK

■ *• / . ’ .,įWR. ..lihuųn.y _
Pusė Amerikos, pirkiyhos 

atliekama su Duropa, kita pu- 
se su kitomis šalinu^ ;

Amerikos pMtlyba-19M ;jn. 
su Afrika buvo 47 milijonai 
doleriui o ‘lūžti m< buvo 325 
milijonai dolerių,

‘ r
i ni-zr-i;

, Pernai $uvv Valstijose pro- 
didteija^aprakuata 70 bilijonų 
dolerių. Iš to .užsienin pate
ko prekių už 8 bilijonus do|.

.. Prieš karų iš Amerikos, ne
apdirbtos koveis išgabentą 
67 nuoš. ■ .Pernai tųišgahenta 
tokios boVelnos 40-nuoš.

Amerike penkta-dalis, gyv^ 
toju\kasdien lanko judomuo- 
riusLpįvcikslrigr kas
dien 20,00Qį000 žmonių Amen- 
ke aįlanko judamuosius pa- 
veikslug, .: ■ •.

: . '.‘i - v ” • . . <

*■ Anglijos laivai turi 864,000 
tonų įtalpos, Sųe, Valstijų M- 
vai turi 46^000 tmių įtalpos, 
Japonijos . laivai turi 326,000 
tonų įtalpos. Bet jei pridėsi
me statomuosius laivus, tai 
Ammika ^es ■1,191,000 tonų, _ ,
JFąponija-667,000 tonų, o AnglL ky^tę būvO- parašytaZpftgoniš- 
ja tiek' kiek dhbar, nes ji ne- kp ritaįM delsaus antrame 
pttodabay laivų.
f   . ♦  f

Y .t' T t •

f?

"t-t 
f

•/

;iAZ‘bi<r •*:

r ■ tremtiniu $ Rusijos gružinlmas., 
Jis rimt hibai sunkiomis upUnkyr 
liPmiSi nes bendrą sieną su Rusija 
trumpą hUką tetnrėjoūie. ' Paimt 
treihtin.hj einu per l.ut-

.vlją. .Jtet snnkiansia,. tai pačioj 
Rusijoj išbhišks.tfems no visus kanv 
pus suviu-fij&iems ttrintihtuins pa- 

ktir siūlam-siekti didesnį centrą,
iltį šiol tnuor taikos 

su Rusija, piidiuąutto geįžn apie H? 
u<K> .trenuhilų, pridėjus sttgip.usins 
sin-aiknkiai t. y. .u-enitlntij punktus 
aplenkusius per šį pusmetį grįžusią 
sfeničius pasiekia iki lĮRGOft., Ptivu-. 
suij grįžimus galės eiti spa rėja u.

ilpititniiįiĮ Lietuvoje tun tarpu 
bet vietomis tenka 

rimtai Imvnti su raupais^ kitur pa
sirodo ir rtemėtnjl ftiltlpė. Hpldemii- 

’jiį piivoimt vis dar teliėgręsia,' Kini 
upsisiiugm nuo raldemiju ir, aps

iūto apkrefynuiti ugų rttpi- 
hnmttsi sanitntlnes sąlygos page
rinai, aprūpinti iitittĮtikanut litera* 

rengiama pitskulmsą rupiau 
mn dezinfekcijos įrankiu, taip pat 
žemesnio’ Ir aukštesnio medicitios

am esplmiau

jiersonalO,’

■A

i

'»

nIhytdmA»'h* galK--
* n ttuišajy;

ioiau,

IMJtBIinifOM’'
Ž4£ W. Sro*dw»y>
Šo. BptaL MaM

<»>«*!

. ’r t

LITHUAN»fi SįLES COHPOBATION ’ į

3?ėr Spalio tnišiešį Lietuvoje iSiaoikSjoDŲ. 3fl- 4 
. LIJONU KETURIS ŠIMTUS PĖNKIA8DE- W ' 

A . ŠIMTIS TUKSTAUfU^^vrifIŠ SIUTUS ‘Y 
♦|» KETUPIOLI^ AUKSINU ateiiistt.iper.mus A .

is Amerikos, lapkričio inenesį iš Amerikos pa- X V. siun.te .per mus į Lietuvą TM8 %ii&IJONtfs &

.t TIS AŠTUONIS TŪKSTANČIUS, DKVY- Y 
A NIASDEŠIMTS PENKIŲ S ŠIMTUS. • ' X
A- 1*
<♦ <- KODĖL! ■■'■ ’*

■ Brito, ,kąū Liikuanian ^ale®’CbrpoMtion' • v 
riiriiiftri^boš Bėtidrovū) ?'<> n. '5 f > >

* 1; Tęfeingąi pataniatijtu tŠlųriįiĄ* įO®! ĮįįČko^kiHl ‘ * 'v
'.imdBUia-iikniaŽę ^^^^0^)11?' ;T'i •

j jttesinnęia, Pinigų vj
- neųžldko, bet tuojaus perlafda ii^uoda kurią pats ’ 
.jduntSjaA pasiunčia I&tuvon. .

- ■ r .

3. Greitai išmoka* Turi ^avo*iš|yri^ ;Maųn^ Vii- 
riUjė,/W^^iyju/ Sli^wderJWrikiuP®^j4qąoju- 
jekVabalninkuosei^*^^

atsiimti p&iW M Kati-
-' bb». ' x . • - ■ h • ' ? Y-. ’f\'r . ■.
4. gaudai siunčiu Dar nį^^

- Wlęs;\ v' 1
* :’$i Adk^uvaSĮaribf Ai’ritėti 
► *ųmr jįstaigį jam yrą sųyh&;tųkstųimių

v

s
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UETUVI0 MMHUtSt. J .‘ - ,

1 Žodis.
Ji 1 !V l

ti d* rwrta jiM&jb nezaležainRaL 
mltlflga, kur kuiiMi goreapomteatas ir 
at bnvati. žmonly buvo 45 arba 50. 
atalnlfs tannhtanH a- įV° kv-

jrt»: Hkoitč ppgojtoift praeitų metų ir 
:jgttaito atinegtai* r Itašlrortė, kart uru 

' pernai arėtų taivo slepiamos biloa FaL 
tilų buvę vargomis perkant. Sfeblpd 

b|I<M už vakarienę* Batauk leri 
nmtįi prikėlė* vieni muštis šoko, o

atarki} Ir Mikšienė į’ėRti pradėję, g: 
Grinkevičivta prie smlpo owvčja ir ku-

ir dirbėjo, RnOlelniukų neUvaty* 
tų. ProilėJo aiškinti kaip šteinta atlie*- 
M rittatįimenms- Hakė? fcwt krikštiju 
,mešWshi W<tanhi,-kų Čystlua kiuM*? 
šnš ta moščta’ tepa, prie krikšto ir 

"-j^įe. ptĮskbtiiįio'pjit^pĮpiėt ^Fasąk.g ir' 
. kitaRių dalykėlių; kurie žmodėms^kėta- 

tata .rodėri* -.BPrlh J* KklČtn Inėšė pu- 
jsfetorpti gero kiuiiuo. žmonės pritarė

• tam* Tuoniet štatais-pradeda verkti 
. teisintis, kad jis mokytas, buvęs I/ę-

0 teibnrge studentu ir čia- du mėnesiu 
mokinęsis, turįs iingetaktm popierius, 

y' nta daliu r pas vy«Rnpų esu jo ,dokit- 
mentab Įimonys vėl mn ŠJeiipO; ‘ šork- 

r šntanč, .Crinkeylčienė, Mikšienė, l’ovl- 
— * IidiiėlJaksh> p(>-sk!ep^, sako-mnms ne- 

, reikta sakromenbr čia inasū properte 
’ ’fr tt* Ot. hroliftl 'LiivrencenJ lletiivinl 

ko siisltauket. Siikėt jūsų bažnyčia, 
■* ■ o diibamkemrloę 4>ohofį visą kų vaido, 

pabar fpatattt’yžtafmėsf+knkta .įuezajež- 
jįlKkų kunigą^ . ..į’įęia nerupi tikėju 

: ųjas ^Jtam.'yūpi- 'rik pjni^t Kada ga- 
-- vo’Aibinis džiobų prie; ‘nezatažnlnkta 

.tai- ttlškltMjRi, kad Jum 'nereiklu pinigų, 
u dabar jau proso daugiau “pęirtės.” 

• /Tai šerkšnienė, Mikšienė keliu peidę, 
kiti priešinusi, vėl -friikšnmsMr. bar
niai, n iš kito šoųp ^iufinf- gal tnm ir 
mažai, ba kad gnlėįų pragyventi, tai 
po statais aplandžiotų sii blekos šmo
tu* Yra ši tap, apskelbė ŠtalniTkas, kad 

/. norįs pakrnpyt stabas* arba kalėdoti.
.žino gerai, kokia, bedarbėje kaip Žmo--

* tiėš suvargę. ^’viš-fi’e'iW,' vilioja. O 
Jis nėra jokis kunigus. Jus čia koki 
^Uiisvamiiuj penite, , kurs, tingi (tarta} 
talrbti. Jis mumš rusus peršą. aržu 
Raudonų Liet imį valdžių* PaklaflBRįĮi 
i$tahniko ar jis- turi Lietuvos bonų; au

‘ Žųkavo Lietuvos ‘reikiflamSr .ar^ųli 
&tlhs’. Jis ^lk prisidengęs tmgifkiiji’H.r*. 
tįu Tikybos reikalais eikite/ py^tlį- 

kimigųA N _- -p’/eL

.. ..
AMSTERDAM, X; ¥?

a

) fierkfinleųė, ‘(Jribkeylčl*^’ dtĄįbbl b^ 
į. nlerkų Ir Mikšienė gėlėti pradejų, ų. 
Į Gribkmdriiri prie stdlrm srovėjo ir ko- 

ijom fėėpuSįo/ gi WkMi» kampe etorė-

i

/

■1 m 1) m

‘ktfAatrras; Pirmininkus perMittč prw- 
grnBQ»i tf jm*iš*llmi, liet Jš kur flir imt 
esirijUos užakrelida paukštukas ir iuui 
giedot, liet nieko tiepeSę® nutilo.

, įtitnluinkitįi.
-. ***7"***"'...r11 įYi 1 1

< BACINE,WIS.#

■ —' A .
/• . .' • • . • ►

Lietuvoj labui jo>ral šaut. į
P»k«Ura> lm»nė* -raN> Mimų , 

bet »W AIImm wlčj ir nri*»l šėrų. Ulr- j 
t ęjuu kM kaip katrie Jobui vtaug piri 
ko. .net po kelta tuRsraMčiu*, AŠ ir- 
gi uųinmr Rod wge4MkMu lie šėrų ub I 9 
kiną, puikios hetalrovės. I*utau r«ų-nl 
kad mus vietinis kk’lion.-is apftlėme p<u 
fantam r tams kairiu norės, pirkt šėtĮj. 
oRatfisrin tau aefionhu‘ Mrf jierita 
P* skiflituaK, uos liuvu paalškytii* faid 
nn«» laivo 1, puklln tirt žsjmv1 Kiti w- 
kė ant rytojaus neis .dirbti, n vuŽImhW 
I wbkftš-BH'rrp, į akyrJnbs raštinę* kad 
ta siųst pinigų Ltatnvon. ;

IktaiK pųjmųtt, jkud ponas Fnmium 
salikė svetainę vislitaM uždyfcų ir du 
girdėjau. Rtttf kotliio Bęudnivčs Štarų 

myli tF^nę, t«l Jr šių bendrovę įny* 
ji ' tiž t«r foui Lietuve* iudnitfrija daug 
rių inrisl* ■ , ' .

PttraplJbUiįtg.

Sll.VER 0REEK, J’A.

L, &

****9 hw«tftw vasario 25 d.
* m.'tadrt'srtY4,

. . A. Kariim, . ' . -
5« New York A ve., 

1 ‘ J Newrk,X‘.L.

•/F..Fondo 70 skyrius laikytame jdritn Mar p Frankus labai kiiržtitf 
.tįpiame d, aųusio i021
Uiėtn Mitvatklu® visus reikalus ir už* 
baigus vlsuįi miujits nutarimus, prfel- 
fn jjrle šmeižtų, kuria nuolat pftmta. 

Ir », kituose laisvamanių 
štftmštiiiflse J8U ptimėn iHisIŽymčJiislo 
melagingo šmeižiko M Kašparririm ■

KmĮniigi mės Tjimtos Fondo nariai 
esame lygini nariais šv,, Kazimiero pa- 
fjlpljosį todėl įneš gerbiame ir para- • 
pi jos vardų,gerbiama titip-gi ir musų: 
sklebamj, kurį WswWĮlai darkld; Klo- 
jonns A« Dangis kleJiiimiurtumns’ilvri 
jose p«rapŲw ir ublĄlosa parapijos^' 
darbuojasi kaip Bažnyčios taip Ir

Untanie siiKlrinklme <SO U? siusiu 1021

’-Jt

■ vairia L, tai-ta
parougę akanli) vakarienę dėl'pagerbi* 
ma pybdrošhtaių muitų narių/ Baro 
imkviestom ir kitos. Vyčių* kuktas./Iš 
kurių MkalrtingM utaliąnkA Buvo lie
tuviški šttkfai u- žaidimai* \ Dar pn< 
dnlnaVo mčrgiimš dirt# ir vyrai trio, po 

W UM U- prt, kiekvienos Krago, ™» »•
'•■•■■ - ■■-• • - - ’ ; . 1 - ■ f-OSt, mai/iĮ; r į

• AMSfflUSOAM, K. Y-
ą . »Ąii.».Wi iii 1.«

Lildžlaf kęriilabtas p. Ronnme: * 
šiuoinĮ sium'iu Tųintatas vardu, šp- 

įriųktu^ n ua/yiistertlrtinmčių nu Rus ^iįž-, 
pirkimui umiųitanM i:AukrtVo šie' .a^ 
)nenyŠj~. . '■ * ./ 'y-. < ..- ■ -.' .

‘žldmųiytalns L*, klebonas ..*,. ,į;. ,Į0;(k)
Po $(7.0U; JVforpšRn Andriu, .daktie 

ras dnnttattts, Dilsron R, ,L, ' Andriii- šta Jonas?'r "7;

Po ?2.00; Dirirttuūas Kfu’užay L
Dr., - Liutikus Z., židanavičiukė j)*, 
Žilinskai Pr. ir Juzė, Snltonai St. ir 
Alena.; * .

f*o Sl.ooi 'Arhbrozaitis Kaz. kun., 
Sąlvlenė F.* Kupčinskas B., Rakauskaih 
S. ir <)., Jnčinskfti Z. ir J„ Redeelmi : 
D. ir J.. Klhlllus A„ Petritai J, ir J,t 
ĮFetvyla V. ir E., Karionienė. S., Sar- ' 
gelis S., Vilrin N., Kučai A; ir Mą 
Baltuškai Knz. ir P.,' Babrausknltė P., 
Slogai J. ir D., Raugtaser B., .Kairai
tis F., šinitas A. ir A., * Scbųfterls, 
Morris <T.. Ihųmi M* J '

Viso labo m00. . - .
V įsiems. mikOA'iįrieniSr kurta*, atjalife 

vhrmts ir nelirhntn^e padėjimų ėužels- 
lųJv, bli Dievas šimteriopai atlygina. ’ 

’ K. JMtfkienė*
I’riri'iiSan. Ankas amžiau dolftrinėš 

piuieklmne.

i
i

, .Tad dar sykį Kviėčm*visus a visus 
j darbų gėrynės Lietuvos ir darlw 
Žmonių rnhul*

dusu — u
■ ' • ~A. Knslnu,

!M N, t. ir N. .L.Aj*kr. Pirm.

H '**'

I

, «
i

S
Didi* LDS. prieteliUK įi# 

<n‘#amzfttoFiuK New* Yorįo 
ir New J ersey lų&kričio pir
mininkas A, Kuzius iŠ 
ark, N. X hmlatikydttHiafi 
toje apyljiiMįc m-
yo muję'IJM kuopiu .iš M 
'jiBTitį.- y ' > <■ '

A. Kaxlhs yra uolus datbi- 
iwkais ir Jau nuo jseiiąi frtp 
didžiausiu pa>>ižiwtim ( 

dai-imajasi Lįs. & darbi* 
liinktj labui.

Tad linkime ir aut toliau 
pasfekudngai tabitofe bran
gios orgapmcįos ■* 'labui;

žSaujai kuopai MukiW 
ti ir bujoti viatos JietiIyĮ$ 
tarpe ir duoti gražij pavyz
dį kitomskolididjoiUL.

Amfei AM iii1

' ' 'i

■■ e " v'"/

& Ootin, ^į^meicF 
’ Valdybos Antikai*' 

4MRM, •- v. j, Tmotauta, ( 
797 Bank St„ tVuterbury, Conn* 

■VCT-gHt^L *•* JL Kručkas, 
57 ririuid-SvBnrtfiMM, Cbųm 

BAš^iNINR — H Mt^nnBriė, 
T.1 nuode St, Ne\v Brltftjtt, Ct* 

IžniNINKR ’ ■ į
—- .44Frilar? St,: Rartford, ftann.

.L
4ft ctmgrojss A've^ watertaW*

■;...... ..

Oėrinamoji “■parbininko’.’ yedak- 
ei ja ir bangus tėvynainiai Ameri
koje!

Su dideliu džiaugsimi sutikau 
°.Darbininko**.. pačioj riklnkrijoa 
padarytą prierašą prie mano jais* 
;ko, /Taigi:■ sd didžiausiu, sielos 
pakalimū perskaičiau' aukas dej 

; ifemęs daiilmimth; Neįtariu ;žo!- 
1 džiu atšidckojimuL . Dabar aš 
kiek jums apie saye paaiškinshi: 
man labai akftiidn i mri atligini*- 
mų jįž savo raštus, aš, matau kad 
taip kaš* gali manyti, jog. aš savo 
.jausmų už pinigus parduodu, kaip 
sukant rašytojas “po zakazu?’ 
Bet gal jūs, brangus mano tėvy
nainiai, * broliai ir sesutes, darbi
ninkai, {ikrai stiprautate kuris 
kad aš rašau tik tai ką jaučiu, ką 
matau ir nenoriu iš rašymo turčti 
'{ik pelnigų užsiėmimų,, bet tikrai 
myliu Lietuvos sūnus-dukteris 
varge užliuliuotus, myliu ir noriu 
jiems nors .kiek padėti, kiek tik' 
mano, menkos jėgos leis” aš kovo
siu už laisvų' LietuVą ir už jos 
darbo žmonių, gerovę? , j 
. Pasakysit jaugiau: aŠ buvau 
juodu - pesimistu'(jūs patūmijofje 
gal mano raštuose, draugužiai), 
Mes. mano dvasia . matydama -pa- 

■ šaulyje tiek vargo, ašarų^ veid- 
niainystės, žiauraus išnaųdojirįo 
po brolybes . oljalsiais, .negalėjai! 
ištverti helijLidėjęš. - ■ Tuomet' nie
ko apie savo ateitį, nemaniau, 
įtars tik dar artinuos į-gyvenimą;. 
Dėlto ir skųrdau. dvasioje kad 
neturėjai^ jokio draugo, kuriį 
supratęš būtų mano sielą — aš' 
buvau pasaulyj vienų-yienas nors 
Ir turėjau tėvelius ir blolius. Ne* 
žinau, ga ilai buvo mano sumiši
mas, bet aš turėdamas tėvelius ii* 
brolius vistik. jauęiaus. yienk. 
/ Ir taip diūdWou- ir nežifirejaii 
Ikaįp dienos lekia.... ’ Bet sura
dau sielos draugužį ir lyg* atgimiau 
Dabar noriu vėl. ateitį sątt kurti ir 
kodanrgiausia dirbti* .Pirma man 
bųVo vistiek kas bus rytoj, o da
tai- noriu ir rytdiena pasirūpinti, 
kad jėgomis’ sustiprėjęs vgalčeiau 
daugiau, naudos brangiai mūsų tei 
vyiiet' Lietuvai ir jos vaikams at
nešti. . ■

'"‘ Taigi as noriu * dar save kiele 
galint pralavintn bet dabar dar 
visiškai tam atsiduotisnegaliu, nes 
vis dar tėvynė jėgų reikalauja —• 
tai dar tarnausiu savo noru Lie- 
tuvos v kariuomenės eilėse, l<ol pa
dėtis aprims, o dabar, kiek gale- 
daigas. stengsiuos sato' žinias di* 
dinti. ’ ■ . : , s’*! t
f Jūsų brangus tėvynainiai, para* 
ma man labai brangi, aš tikiuos, 
kad man padėsite ir tolinus, jeigu 
aš kuomeįirrišstojęs iš kariuome
nės norėsiu kiek daugiaus prasi
lavinti. .. ‘ .

.Ąš supriuitu kad jūs, darbinin
kai, taipgi perdaug nieko neturite 
jr aš junis tik apsunkinimu, tokiu 
kūdu būsiu, jiįsų paramos prašyr Į Viniai, visokios Sąlygos *— 'ir var- 

gas* iy tųrtąk nymilrta ir čįid$au-; 
ri&dmtamybe Išjudu gyvena, lyg 
norėdami vienas nnti Mto parody
ti kad neilgam, jų^in buvimus, 
kąd yra pasėta* knrpėra vargų, 
nėra ašarų, nėra, tųrtį,, bet nėra 
•ir prie jų prisirišimo, nėra, mirties, 
tos baisiiiušios^žemiškos giminės 
nąikintpjosi km* vistas yiešpa* 
tyjė, kuy-. visur i Viešpats, kur visi 
Viešpačiui, /gyvena, risi Jd ir Jis 
visų, ' / ?. ■ '* -

X*ispkie tr^įdmai gimsta $irdiso 
pm^uijmi M«tūs’-infes;tai lyg ir. 
•tafta gyyųūim^talįeųžjžĮ kur, lyg
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Štai ki> sako Kuru X V. Kudirkn, * knįis, Sioįpia ,J 
dienomis migrįžo i^Idetuvos.

, Generolo Sutvisko, ŽodžUi M»n iu Juo

V'AMIRIKIieiAI, PMflnjttĮr NOKS 6 Atr- 

• \ TOMOBgjys, • tKĄD ĮDĘp^WIV.į

' davmti .į

i itoeNiMis, ^oi, riiROAiiG »HMUB»aA
* l F ♦ - * • * • 'J

m »UkūJQ, TO TIz n?B Wt»ta0A1 MBE’

* .
Amerikiečiai per Liet. Prek B-v# jau d^ ailto- 
iiipMu tiietuvos valdžiai ^a įtdikfr Ax Attįs ne^* 
galime visusJWs paaukuoti, Bietuviij Preky* 
bo^BeiidravŠ šiam dalykui renku aukas ip ji 
ftmjausMąunaii gffi autoinobiUus/pTistatyti. 
^^nenuėina’tas p^ašymda vejaik Arifeisikie- 

į eini, aukokime nte Męrjn& kas teįidaugiau
[ kąš n^tuyi tai jjo jnagiau ir šiiįskite aukas sekant 1 

ehjačtajū . .. 1 y; ■ • 7

i

darbuojasi Kad pašekmlnghtif sutetkuį 
tėvynei pagelbos. Kada puvo vajus Ia 
L< I\ B., tiri musų gerb. klebonas per 
pmnokslU'i pri tu i khidavo/Lietuvos var
gingų padėtį ir kvjete visus stoti Lie
tuvei į pagelhų, iie’rpant U Y. P. Bor 
ims Jr^parapl jonal _ Jm.tnįIkaLspirito 
žymių ihili paskirtos įjotos.' Tatp-pni' 
parapijų Ir visos dr-jos ir kuopos, ku
rios stovi ant katalikiškų pnmųtų, vi
sos iš savo iždų, pirko L, L. P,> Boniuj. 
Tautos Fondas, kuris Ikro #lrirmtinu ii’ 
vienintele Amerikos, lietuvių katalikų 
įstaiga, nuo pida kada Tėvynė Lle? 
tbva liko' palipshi khrp nelaimėmis Ir į 
T. F. skubinosi jai į pageltai ir ačlų 
amerikiečių Beturiu gausiomis auko

mis /Tautos Fondui, Lietuvos^vardus 
tapo iškeltas pasaulio akyse, ir pra
skynė sunkius takus I Lietuvos- laisvų 
ir neprlgulmybę. Todėl T. Fondo sky* 
rių įsudgėm Ir šioje purapijoje. ’ •

! Altoriaus dr-ja yru susItvėi’UsL jlks-- 
Iii prigelbčtl parapijai užlaikyti ir 

..tvarkyti bažnyčios vidujinius <lalyku»/,- 
..torte! mes ir tų draugijėle* lygini ger
biame ir. remiame. Kadangi .Visas čion 
paminėtas Karine lietuvių katalikų 
darbas, pradedant nuo klebono iki gli» 

, Ilit ines nesenai susitvėrusios'Altoriaus 
dr-jėlė,s yra bešųžinlo M. Kasparaičio ■ 

/purvinama* būtent, klebonas Ir pata-. 
pija komunizmo palaikytoja, * lenkų 
ipftrSidavėliuis, Ir visokios iiosamonėų 
'terčfciuioš ant katalikų. Tai mes T/F, 
■ 10 nariai, vlršmiiiėtame susirinki-,
j^į^iįfclamI Karino lietuvius katali
kas ' protestuoja me prieš šmeižikus Tt* 
sakome, kad tokie žmonės 'Ir tokie lai- - 
kraščiai„ , kpriej tokius, šmeižtus' dįtirų 
futnaujA! -Lįeruyošįąępiįetellams. Visi 
lietuviai katalikai *turTr melagius pa
žinti. saugotid/Jų ir.'p^tbptli jų melų,' 
o tik dar uoliau veikti, kad ma^hi 
SuptU’Utiintieji nebųtiį. suklaidintk ‘-J

«J

........................" " . . ■ . ,

B R A N ĘĄIM-Ą S ’
LE>& NanjosIos- AUgUjiis - ApskričIo 

kuopoms, kad Ivyks, LDS, K A^iipskrh 
ČĮa Mvažlavimas vasario ^7 
nedėlioj, T-fflų .vpl; Tpdypiėtų lietuviu4 
ŠV. Kazimiero ‘ bažnjttip§| svetainėj, 
i’rovidence St, Iporcoster, MaM Tai
gi gerbiamos WSZ KZ A> Apskričio*- 
kuopus malęnpklte ižridiętl ųtųbirim/ir 
atsiųsti į apskričio, suražiavimij, nes 
yra daug svarbių TelRajų, o katros ne
gulėsite atsiųsti savo atstovo, ,-ta! ma- 
lonėkite prisiųsti sm^kuopų įnešimus 
apskričio valdybai, /Taip-gi gerbia* 
mos LDS- N ,A. Apskričio kuopos, ku
rios dar neprisiuntčte savo, duoklių į 
apskričio Agitacijos, Iždų po ū centus 
uuo nario f metus, tai malonėkite pri
siųsti apskričio Iždininkui AL Abra- 
ČinskuI IST Ames Str<JIonteįIo, Mass. 
Ta|p-f?i kurios kųopb's' dar neprlguilte 
prie. LDS. N. A. Apskričio, tai malo
nėkite prigulėti prlę apskričio užsimo- 
kėdamos po 5e. ant metų nuo nario į 
Apskričio ^Agitacijos Jžd<L kad visos 
kuopos, kurios randasi apie, Bostonų, 
prigulėtų prie Apskričio/ thl kur-ktis 
daugidn galėtume kų nuveikti,' nes 
daug yra darho kurį Įneš dirėtmpe at
likti. Tai kuriems impl LDS, organi
zacija, tat važiuokim ar stųskhne ine.- 
3lmns į apskričio suvažiavimą, ;

LDS. N, A. Apskričių.Valdyba: 
l’lrmlnibkns 7. .L K»dir7.-a,

. . . *3.7,.Franklln? Sto *».
Ndmvood, Mass, 

Raštininkas i^ąvlcka^
58 Heųton Avė.,*“ .

- Nonvood. Mass.
- * ’ • *
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į IITHIUNUN SAtES CORPORATION
a 414--BRQADWAY, BOSTON 27, MASS,
a. • .. . ' ■ • '■ . ■ j - ■ ' .;
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ir swstojanik“knd jgavus jėgu to- | 
liaus keliauti. J •.-1 ‘ ]

•Nhrs daug ; tokių troškimų įr 1 
lieka troškimais, bcLatsirauda' ir j 
tokių, kurie. Ištikro su Naujais 1 
Motais pradeda „gyventi nauju j 
gyvenimu, naujais įdėklais jW $ į 
jo širdies niekad neišnyks. I 

Aš, tavo geroji.dratigužčTe, iių-y j 
ramintas ir jogose? sutvirtintmr J 
sutinku- šiuos N4.11 jus Metus >ks& J 
po atgimęs žmogus, kaipo drauge- ų 
mo sūnus, kuriam jau - 'nebaisi. 
ateitis. A, draugužele stosiu į '-j 
naujų gyvenimą ir kovosiu tobiyas. 1 
ir toįiaiiSj kol tik. širdis pateukih- J 
4a bus, m ji buš pėtOjScrnta,“neS 1 
aš netrokštu'didžių turtų, netrokiy J 
td gailės, bet trokštu mūsų; 
džiiĮ, išsipitclymo; rokštu dar Įeis* 
vo gyvenimo Lietuvon darbo .ĮiUby 
nių respublikai.. _■

1 Aš ištikro su šiais /Naujais Ma
tais pradedu naujų gyvenini^ 
ris jau manęs taip nebežudys kaip - 
lig šiol -siūlos skausmais. Aiid“ 
Draugo, žodis*, nuramino' 
draugo , žodis viskų -galį, nes be 
idręū&p šianiė 'p’asauiyję’'sunku — 
h^draugo' mylinčios širdies, už* ;i 
jutimo ■ šis%pasaulis • tik haums, 
tamsusričarštas, prie kurio keliuk 
erŠkiečiaiš nuklotas, šmėklomis 
įstatytas., "

Dievuliau I Kaip iaimįngi. tie 
tanfcr’sK Naujaisf ^Metais/kartu/ 
'ima naujai gyvetĮti,*k|Sfįta jįd lėb 
mingi I,. Siunčiu tau- draugu^? 
žėlf, giliausios padėkos žodi, o. 
Tau AugŠeiatisias*Valdytojas žir-. 
tižiu’ 
jieji: paairyBnai -įvykgžai' 
kad jau tolinus man<k 
leistu jkad ašydaitgikiiž kgbekatį* 
kin$aus kaip WW :ska9^zieme 1 
liūdesyje, , kad jau ' draugužio lig f 
jkųratu n* po jo nędusfeaR ic 
raminamas • kariaučiau- dėl tėvy-" 
nčs Lietuvos ateities,ydM darbą ■ 
Žmonių gej’esplis būties; s dėl Tik- »j 
ros Šviesos įsjga|ūji mo mano bran
gio j tevyy^j ir yĮsa3uęegasatiIyję,J 
iųriųirjte tiek '^tnkliiį pristatyta, 
Sir'daiijais rimtais/gfcgt^iiniaiL’.*

A'-'C.* F*'' •
*A_*.

'■ . . . n •• /•••$

F. J.HIINHIJSU,
414' panAmkr. Bosinn 

/{Viršuj Meu hek ILvas
Kda^e Sekaašiua/Rattai: t

■ * piftvtarnusįčin^, PaĮmdlilmM 
Atidavimu Favėdjnms, *

• Įgaliojimus, .
Patarnaujame
* Prie išgavima Pasnortii, <

-t prių/ūftrimiitamo .Giminių,H 
■■ Ltetlrtos ■ ..•. / < t,

Prie Darymo Ytabklų Aktų, ' 
Mojimų. Pavedimų.

Patąriim^Apie
Paliktų Ktatttvoja Turte. . 
ItarimaavojįamTurte LtatUVi 
GėMaina- Budus vaM&vUnn 

Lietuva, * ■ -

. Patartina KretatfeL 
APatarimvInttm yra n 

nt*akančtam<tas W tetai 
kų galūW

1 1 9. - ^,'-'1. I' ?*«>■??.*■ -^^,^.^...1^ 4J"P, ,„■

:jau ciėfcttdju -'dabai? kad mane pri
ima į savo Imndradariuus. wDar* 
biilinkas” "padeda man lavintis 
manopamėgtoj srity j, o darbinin
kai per jį mane supranta — ar 
tai peį Bpksma! *,

Valio Lietuva I šalin jos priešai!
Apie savo gyvenimą ir veikimą 

Lietuvos armijoj ašparašysiu kaip 
tik galėsiu, jei juo įdomautus tė
vynainiai. Tik. dabar sąlygos ir- 
tarnyba trukdo, Dabar Jiėku 
linksmas, tvirtai tikintis j ateitį 
Lietuvai, darbo žmonėms ir sau. 
Kaip su jumis broliai seserys, šir
dingai pasikalbėjau, tai ir leng- 
yiąus sieloj pasidarė.

Lieku jūsij
Viršila Vitkauskas-Leonas

’ (Vargo Poetą)
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Į :Xšt
* Įū. surčhgė labof 
g ^tvo; Lietuvių šv.

•j ivetajnčjėįT'7::,*Ml yai.vvaki pradėta
/ yjk’oįp’amas* į ktirio/publlkst su žlngei-

‘durnų laukė; Pirmiausiai tapo persta
tyta juokinga komedija “Aptiekorius.” 

_ . ./Aktoriui savo-Voles atliko pusėtinai. 
Vėliau, vadovaujant muzikui S. J.-Ra
kauskui pradėta -koncertas. Choras 

. * puikiai išlavintas sudainavo daug į- 
. vairių ir gražių , dainelių, kurios pil- 
nai ėgrai nusisekė; - Be to buvb įvai- 

- *rių pa marginimų. P-W S. Purlutė stt- 
daimiv<x solo. T. Velička sudainavo 

/solo ‘•Kaltink syiesi 'saulelė” ir “Eisiu 
mamai pasakyti.” Jo dainos publikai 
labai patiko. Paskambino Ą. Stak
ių u t e am pijano ir ZT- Rakauskas ir 
•Af Girmanras ant* .sinti ikų.y 'Dainavo 

Liepime ir I. Stakniutė. Jų dalnė- 
' JėS. pavyko gęiut gerai. Sudainavo du

etai R .jų^konių,^. i,r Veįička.. .I^ųb- 
Įtka turejo'dnug juokų iš įų dainelių, 
ijes labai juokingos, kaip tat “Bėrnti- 
ŽĮjli nefv^Uok” U; “Vrli/odina seni žmo- 
Uės“—sujainuvo .pilkiai, E. Rąkans- 
k^ltė dltinavo solo’ jiftVų gražių*daine-' 
lių. Toliau dainavo solo O. Rakauš-- 
kienė ‘‘Pavasaris” ir “Kur bakūžė sa- 
maiidta.” “PĮauke ritu luiveliš” duetų 
spdulnaov O. Rakališklėitė ir E. Ra- 
kausliaitės. ątiiko* Jabai^pasekmiugai. 
Toliau, sekė tvld. kyartętaį. Jmtriuos at-

• ltko O. Rakrtusid'enė. Ė, -Rakauskiutė, 
S. .Purlutė, ’ S. J. Rakauskas f r T. Ve- 
Jį^ka.

■ ' Vakaras pavyko guift gerai. Publl-. 
. kosjmvo; pilnų svetainė iv visi buvo 

' .. patenkinti i^ kmičGvto. jGajbė priklau
so- ciroj’o. vedėjui?. K L Rftk&ugfeuh ku
ria nenuilstančiai darbuojasi. . pasek- 

. /mingai vesdamas chorų, PageirtanJa- 
.miįSaųgion tokių-puikių vakarų^*. Pei« 

; ynas buvo skirtas ant įsteigimo natjjų 
vargonų. Turiu pažy{ta4tl. kad vargom r 
nų kųmltoto nariai, su pasišventimu 1 ’ * »>A . :i.\; _ J-_ f, J_ .1

hėt‘.
Po to jiras.kleju paveikslų rodymas, 

-pmtisjdno Povilas Petrausks. PuvOtij- 
šiai žmonėms,, labai patiko. J’ertrnn- 
Role posakė prakalbų Povilas Petrnus+į 
Kas iš. Bostono Lietuvių Prekybos 
bendrovės . direktorius. Aiškino 01110 
Lietuvos tūrių gausybe ir kų veikla 

Lietuvoje liemlvove, kad pakelt Lietu-, 
vių tautų. Labinusia žmonės myli 
klausytis, kuomet .kolba apie Lietuvių, 
Brokylojs .Bendrovės jau įsteigtas lt. 
Htrightmns l’ahrilms TJernvoJe*, 
- •hilhlnitJ.sii visi džlmtgės. kųd jų 

stunčhintl pinigai per Lietuvių 1/reky- 
įkos* Bendrovę į Lietuva, labai gėritl 
jmčjo. Kaip Wvie bot laiškus pųrti- 

jiems ritšė 11 Lietuvos, kad ■ Ji&

< darbuojasi, kad greičiau įsteigus nam 
. Jus vargonus, Taip jie ĮB šį vakarų 
■ <..nonmžai prisidėjo . jvdlfialš* darbais.

■ pggelb^dtpiii nųfgligtl virškinėtų kep- 
'• ėfirtų l'ž kų jiems priklauso* garbės

žodis. • Pertraukose gerai palinksmint)

Vū\ Užbaigta Lletiiros himnu įr Ylsl 
linksmai šnokijjhmrtiiibr Išsaklratė.

■ * •-■ —__ .... .. .. i -
MONTBEAU GAN ADA
š|Hme mlptdo ^intlmd nemažas huto. 

4fe llėtnrių .yraAl^tprlos pnšidjilnty 
:$!ttttgijoft kurias ini^ost bažnyčios 1- 
Dtatymų. .r4 '

- U d. Vluinrlo pyieš UŽgaVėnina buvo 
*n’engtas katalikiškos draugystė*

y

*5"

9-taą pešt. L. K. Vytenio pulkas

Pirm. Pb i'iifift Kpralumą^ 
Rašt. «Z. K? Kekiiihios,

\ IŽd. •foiias-^žiitdj/.tus.

WGRCESTER, MASS.
£’h Pilnųjų įjlaiviuiiJių kuopa ap

vaikščiojo’ savo nietiuv šveųtė 'I* die
nų vasario. Visi ėjo prie šv. Komu-, 
nijoš su ^e'nkalis 10 vąl. Iš- rytų. Prie 
to .buvo tam pritaikinta® ir pann ks- 
kis, kuri pasakė Blaivininkų dvasios 
vadovas, geriu kun. .1. J. Jakaitis. T: 
va L vakare buvo programas pobažny
tinėj svetainėj. Programas susidėjo iŠ 
įvairių pamarginimų: kathų, deklama
cijų ir skambinimų imt pŲano. Pir
mas kalbėjo svečihs iš AVaterbury, <|t. 
gerb.. kum‘J.,; Bakšys. Antras kalbė
jo. miis dldš blaivybės mylėtojas geri), 
kun. J. J. Jakaitis. Jojo kalba- pub
likai labai patiko. Gerb. kun.. J. J. 
Jakaitis ragino žmones prisirašyti prie 
tos taip naudingos organizacijos ^lai
vininkų susi vieni .jiino.

r. p.

TVANAMIE, PA.
■ V."~—

IMdžlntisibs prakalbos, kurias buvo 
parengęs vietinis klebonas-kun. .L Mi
liauskas. Iš svečių buyo atsilankę 
kun. Pmikštyš/ AVilkes-Barre klebonas, 
kun. SinkevĮČlūs, Dnrye klebonus,, 
/alp-gi kpm JK Kasakaitis, l’ittstono 
-klebonas. • - . , -

Vietinis .kjelmnas Rua. J. Miliaus
kas . atidarė • vakarų pasakydamas 

'trumpų iv labai gražių prųkaU&lę* pu- 
įbrięždanuts,, kad bus * renkamos aukos? 
lietuvių pašlatčiams, Taip-gl kart bus 
rodomi payeikslttf parvežti iš Lietuvos 
per Lietuvių prekybos Bendravę ■ ir 
.pei/statė gerb* kun. J. Kosakailį kai-

•->
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GIRABDVILE, BA.
__ u

Mab^noįiečiains Pavyko.
• Nędėlioj, ’6 vasario CJiraAlvriėjė. Ma-

’Tuuio.V Cit.v, Pa. teatrališka kuopelę 1q- 
šf “Piršlybas.” Puikiai-buvo atįikta. 
VejĮkalas nekoks, bet gabiai lošiant at
rodo ui^ko -sau. .PriešJogiant mergai
čių clioras (GirartlvlUės). nudainavo 
kėlias daineles, po- lošimui sudainavo 
didysis choras, u ant pabaigos dainuo
ta sn' Mahanojaus keliolika da.inlnjm 
kų. Tai kų-gi, d&<l traukė, tai rados 
sienos pliš., Glrardtlllės" choras vie- 

; na® gana gerai trankia* bet prisidė
jus Malianojauslioj ištikro yra ko pii- 
slklauayt. - .

MahanojieČiaL vlsiuomet patarnau
ja savo gabumais mažesnėms kolibpi- 
joms, daba .rilgaL minės girąrdyilHO- 
čiųl juos ir lauks vėl jų pasirodant.

KapffOĮio Plikti*.

" PADĖKA.

Brangiepis tevynąnuams, .bro
kams ir sesėms, kurie atjausda- 
mi mane aukavof,parėmimui ma> 
nęs tariu širdingiausį aStir7

Man brangi. jūsų, parama, .pri
imkite sielos dėkingumų.

Jūsų - '
ViršilaVitkauskasLeonas

. * (Vargo Poetą)
Sl-tas pešt. L.. K. Vytenio pulkas 

kulkosvaidžiu kp. .
Veik, armija. . / , *

.* • v

* a. • f ■ A; 
" Norvaišą Kazys.

Gh-amlinis 9rta pest-L. K. Vyte- 
nio .pulko - 2t!’0u luiįkosvaidžiiį 
kuopos; gruodžio'.-16 d*, 1920 ml 
mirS nuof žaizdos ■’ III Raudono, 

ligoninėj, •• buvo 
.gavęs tarnybos pateigta ^eįdwim 
*-r: nht grižkelio, vykataftt tai’W- 
boš teikalftįs "stilanže dešinu kojį.

Buvo tylus, Jšmmtinghs, ;rim- 
viaitsuis kuopoj kareivis*- Paliko 
įjadhų gjjtvenimo duaugę, knriį jis 
įdealingai .tyra darbininko/meln 
mylėjo. Bogailestinga gi tu, 
piirtie!,..* Išplčšiai tėvynės ko* 
vato jų iš mūsų tarpo, , 

. Lieku nuliūdę, bet tvirti tavo 
drtįugM kulkosviHdininlta'i.

Vargo Poetą*
' • ‘ _• .'i ' “ * -

2-ra kulkosvaidininkų kuopa. 
VargoRed. prierašas. Iišviso 

Poetai pasiųstų $40.
* T i k

’ Nėw Yąpk ir- Hęw .Tei'.^ys LDS. Ap
skričio 17-tns suvažiavimas įvyks 27 
d, vasario-1921 m. Aušros Vartų para
pijos pobažnytiųėje salėje Broom- St^ 
New lįork, K, -Y. tuoj po- pamaldų -7 
tai yra 1-ų va). po pietų. Tad»dele- 

; gatal malonėkite laiku- pribuk O knth 
?os būtinai, neišskiriant nei vienų, tu- 
ritė šiame suvažiavime dalyvauti. Pri- 
siųsklte nors, po 3 atstovus* Yra labai : 
daug svarbių aptarimų* o titip-gt rei
kės išrinkti dar kelis apskričiu orga
nizatorius. Taip-gi nepamirškite nau
dingų Įnešimų dėt labų LDS. organiza- 
djos. Pagaminkite'’ ’ raportus
raštu, Kų atlikote1? Kų mėnote Veik
tu ‘ Klek narių turite, kiek turto tū
li kp. *k tt, Tas vi >ROs yra Jobai geis- 
tipą , sužinoti apskrUHiii,* Tad jneldžhv 
md\17-ta& apskr. ėuvažiavlmaš turėtų 

apie šiiptų delegatų ir kad darbais nu
stebintų vigus; o' apskričiui ir organi
zacijai išeitų nnt didžiausios naudos! 

Ąpskr* gašt'4* J. Dumta.
* ■> ' ■ ' ’•

NAUJI'MDTXl 
(Skiriu S. )

■ '. -...J-.—

v , 4 U J# r X, •VM^KMUIU’»Ž '.A««r MH> •’HU
: uJHįO |W81»ajęy^0jAll^ ’Veri.Ah’boyi^^T., ItnehcsieL N* Yf

‘ ‘PpYHniįke’ \ duodama lai-

Į L, D. S. NEW rORK’O 
IR' NEW .rERSEY APS- 

KBIČIONARIUS.
Broliai ir •Srimtės Darbininkai t , 
- Rengsimės prie uolesnio ir smarkes
nio veikimo m^rnų pačių3ir m.ųąbLripI; 
gins organizacijos labui. •

šiandiena įsišakniju kapitai Izuuis 
sąyo. galinga’ ranka pnslrįžo visiškai 
užgniaužti darbininkų judėjimų It vėl 
amžinai pavergti.

■ Argi mes išsižadėsime td darbo, ku
rį atlikome savo, pūslėtomis i!ankoml£ 
ir kuo nors'daliftnl įuisilmosavome JŠ 
po geležinės kapitalistų rankos!. Ne L 

Mes turime diybtį įkF tųlj? iki'* visai 
hopasiliuosnosime.'iš "po pirešpaiUtok 
besųžiningij kapitalistų. L ■
i Vasario 27 d. š. nu IkUjRinmąsį bega
lo svarinist LD3.- Notr Yorko' Ir Kmv * 
Jetsey apskričių suvažiavimas,,L tų 
suvažiavimų turėtų vjkoa ttf apskričio 
kuopos iirislųstl sava atktavm&Vškhlt- 
ifngai, kad gftiStmne1 blAėlUk apkal
bėti dabartinį darbininkų, klmtshnų* , 

šis su vaitavimas.hM Neu/ York d* 
ty. N* Y. Bažnytinėje bulėje ant 
Brome St. . . '

ĮCnopok turėtų pųšaukįl kiisirinkimus 
ir padaryti mdtogt^imšitnų ir gerai 
..prirengti raportus. <

raibai įmtų maloitm išgirsti šįd,Pl 
rųm tų kuopų, kurios ilgšiai dėlei ko
kių nors pririftųičių Regfjįčjo itaiytyvik 
lt ĮipskričIo-siivažiavtnmoM*, bet dabar 
kriėčtamos, • kata jah ^rentoii*. X jū 

Antatertlam* H Y*> Ir Altainy, N. Y, ,
Jeigu.jmrtaa kuopmrm?g«tariį' ,pri-■ **. ,4lįųitl a£movų, tai gera priuųįkitų «#< i1* Juano? sielai, artaiuųš.iv

vlamas.. bet- prašau/ nepaskaityti 
mano žpčlžnį už kokį negerumų -y- 
n-š į jftmik kreipiuos kaipo į btan* 
l*ius artimus sielai žmones, nes 
kam gi savo, dalele pasiskrisi, .jei 
ne tokiam pat darbininkui, kuris 
tik vio\ias tegali kenčiančio stelų 
atjausti? Prašau ,. brangus bro-. 
liai iv sesutes, tikimi maue supras* 
*ti iy įmanęs nMiŽmiršŪj o ašį Įdek 
gftlčsiu, tiek dirbsiu Lietuvos nau
dai. • . - •

Aš “ Dat’bhuhkų0 pirmu kart 
pamatęs ir perskaitys tuoj rndtiu

•į
}.

, ■ r ■ 
. S -

? «. i *

v »

-■i

Brangi sielos drauguže Į Tu 
mane nuraminai gyvenimu kovoje 
nusilpus įir abejojantį aš pasi
jutau vėl tvirtas kad gyveniniai. 
Unksmas eiti, su kliūtimis kovotu 
Draugužė! Tu-savo maloniu Žo-1 

:džiu nutildiai . tiek-širdies skaust 
mo, kuris mane -.jaunų taip ilgai' 
kankino, — tu davei man viltį, 
kurios, aš birvan iiusto jęs.

Ir tu manė kaip tik gyveniniai! 
padrąsinai eiti ir jėgos- dvasiai 
pridavei tuo laiku kaip krikščio
niškas, tikintis pasaulis ■* Naujus 
Metus švente, kad šit Augžefausič- 
jo pagelba vėl pradėti dar vienus 
metelius, kurie dar nežinia ką at
neš — džiaugsmų-paguodą ar 
skaudų, dvasios liūdėsj-sunkų var- 
■geli-dalelę, ar ir juoda mirtį. *.

Ir visas krikščioniškasis, tikiip 
tis pasaulis per Naujus Metus sie
loj prašo ^Jo. /užtarimo, maldauja 
sau arba artiuiiems-ir brangiems 
žmonėms laimes, arba tik prašo 
kad vargelį kentėti /padėtų, kad 
kad gyvenimo IjąyojejUųygęs ž.nuP 
gus galėtu bent ramių valandėlę 
pergyventi, kad apatine sielosi ne
privestų. žmogaus prie to, kad rei
kėtų. ant., Augščiausiojd gerybes 
burnoti arba net Jq visiškai išsi- 
žadeta., * , Visokie šiame pasau
lyje žniojiių- keliai, visoklA protą- 

-ir var
gas* ip turtai, ir. iniĮi’tis ir dŠdŽį&u-:

t
l

-r
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* SUSIRINKIMAS.
r Vasario J4 <1. iHtnedMfo vakare 7:30 

Ival. iv. Petro bažnytinėj svetainėj į- 
’UkM su«lrinkinia» Katalikų vienybes.
Malonėkit ouneštl visu* pinigu* arba 
ttkletua ui L. L. I‘. Bonų.

Stato, Mėtoto trGmtol 
AtknUptani«qp«Hafe myrių talsytite 

. Stogų.

W. PAKER
33J FGVRTH ST. ta 174 (IOIJi gT. 

SOVTM BO8TONT MASS.
Tel. S. B. 1000

L

x

A>

\

OfiNIOTIS METODIS- 
TŲ “MINIk^EBIS.” 

. ’ . ■■ ,. ;
Laikraštyje Bost** P°*t nozgležnin* 

'r kus GenlotlH pasfMkelbdl.no> kati esųs 
metodistų '‘minisfer.” Esųs vjemafė, 
Hu tokiu ^mlnisteriu'* tarp lietuvių,

■ ■ SVSIRINKEiJAS. ;. j
. X I*„Br Kryžiaus 11 skyriaus susi- 

į rinkimus bus ketverge, 17 <1. vasario 
7W vai. vaktuV bažnytinėj svetainėj. 

P Malonėkit visi nariai fr atjausiantieji' 
. . mu«ų prakilnų, darbų, sueiti.

Pirm. £. $avįvĮM&

SmonėK net netmųdyty Mpėtl. jog tai 
vMarių kirariMA kųrl -vrM priežastimi 
t<ip «lnng ne« laikomų ir neapraioaių 
akauMuų vIkuum* jm^iulyje. Hrorię. 
kaip žh»io» picTeiitMlr.

Daugybė vyrų^lr 
moterų Ir *taip- 
valkų, kurie nuo to 
Icenčht. būna Mota 
rai nuor kokios kilo* 
ligos Ir uitai be 
sekinių, kuomet JK 
tikra bėda įmemc 
filio paprastu 
nlų, jautienos, 
klnlp. apvalo. Įflg 
rfrxto, arba sklug 
nlo kirmlm>>. Tiap 
rl Ženklai turėjimo 

kirminų yra ll^MM-ta paraxito da
lelių. KiB trukini yni nuntojlmsK ape
tito, Su irtIkįint gini*)mir, apvilktas 
žuvis, rtenriB), skilvio skaudėjime* 
geras jantimąs žarnose/atim<dlnm« nar 
gerjdęį nuolatinis spjaudymus. iieraL 
kūmas, skausmas strėnose ir khW^ 
svaigulis, ’ galvoskisudH ' ,)Uv«rgI«wį4 
jautrumas sllpuitmo skilvio tuščiam 
esant, uajuodinml pu akimis. Beprotys
tė, niiomarulini te konkuIMjos yra <<M- 
nal nuo skilvio .kirminų, arba jaiprofte 
tas Ženklas iMisAalkn* 3taa kraj<tyiiri# 
uosles, nemigė, ‘ galvoskandis; stoka j£, 
petito, Bųdyšktūtaa; nenorim fcilstl riū 
kitaip • Laxadotes, turi ypatybę išva
rymui kirminų |š sistemos ir. kąd«tū#f 
įgf^ vffetM- buvo nan<iojw.as 
je, Jo ątžftkuntuninl nePelk abejoti, JM , 
ūujaučiat kirminus, vardan savo syeL p 
kutas mžsiaakykhe „pilnam išgydymtta 
imsatodės, kurta kalnm^ų d^imts 
lerįų ir keturlasdėšitats flštnbnt t^ntaLy 
Itakė tu kainuoja šeši doleriai Ir. *IF' ' ** ’ 
tynlas dešimt penki cėntąj jr. bus jijųj 
Junig pasiųsta,-gavus Jtųųey Orderį, pi- 
pigus Arba banko- draftą* ' ’li*^ parrtf- 
tiitodft tik paų Slartei Med/ <**&• IW“ 
vėjus pągar^j(pslųx Buteli rištam Arba
tos Plytelių;, nuo Vžktatėjlhm.—pepL i

Apdnnv 
dimai pakelių dvidešimts penki eentaj.

♦ CAMPACIN1EGKM0ULB 
tranhatlantiqu» 

Ii Ntw Yorko tiiriog | 
Hamburgu 

IaATVAS XX A 0 AKA 
Utarninke, Kovo 15,1921. 

Kambarių ta Tračtaa ĮCUaoa 
Utoakyoni Priimami '.

Kraipkltlapria vietinio Franci 
LiM aganto. t

(SRYMOUR> 
Lietuvis

Gydytojas ir CkirvbgaB 
Gydo aitriui Irchmutatom Ilgia 

vyrų, mpterų .ir valkų. Egzami- , 
mmjfl kruują, MpJundaius. wlam<' 
mų Ir tt. -oavu laboratorijoj, Su- 
teikta patarftnus lalfttodH kitur g>- 
vonantlem* Atfretaa: ' 

366 Broadway, \ 
» ^outh Boston, Masu * i(ŽA«MAl|to N* L)

l laivakartea ant ge- 
'hrifJi j ‘Bremen’ij, Hane 
Ri&rdfti't ir Ltepojų. 

imi įtiuA verčiu koo- 
if^ unMHimi raitu*- ii 

|j£wym^ 
Bl*al$aEa|pE5msa*saKasEs;

ajieskoiimai ir
Reikalavimai.

WB.ril-a>„"-r. g te, 'j<i,;iaM«Faį

Paieškojimų ir reikalavimų kainos 
IJ1S. nariams ir “UartUnlnko” skal- 
tytojams' l sykf j metus už dyka, ųt 3 
turkius si.tkt rrlėtellums už 3 arklus 
ILSU. ' ..

3rARGONlNlKfKA8
< Žinantis atsakančiai 

VaTgonininkystę :
- loŠkaū Vietos, 

’ Antrašas 
“Dari)/* AdiiiĮmstracijoj.
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• L; Vyčiti'17 kp. .ir LČS. 1 kp.-bim 
. svarbus susirinkimas lu d. vasario 

. 7:3^ yni. vakare savo kambariuose. 
„ liiti'lat I# nblejij kuopų matanėkit 

atsilankyt. Turim Gnug svarbių rei-

Kylėsią Itomisi/a.
I

ŠVIEŽIENA Iš 
■' LIETUVOS..

ėrėitę petaySiji iŠ Kati-
ttęjo ^ūtitkkalendorius 
l # <Yiw 'gmj ir

> naudingij-.pasiskaitynni, pa- 
^ gamintij žyniesniiOT Lietu

vos raš.nojtj. Plačiai apra- 
; Syta apie Lietuvos sostinę 
..Vilnių, jo įkūrimą ir tt. Ap
rašyta Lietuvos kariuome
nes veikimas pereitais 1920 

Mietais. Kas tik nori švie
stas/ smagaus skaitymo te- 
i^siyaŠo ta Kalendorių. Tu-

■ ‘M; 112 puslapių.
Kairiu -išsirašykitėi. laik- 

JBŠehj iš Lietuvos.’ Kas at- 
į siijs 50c., tas gaus Karių Ka- 
: lendoriij ir 7 ekz. įvairiu lai- 

kraščiu iš Lietuvos.
Kas. atsiųs dolarinę, tai 

-tas-gaus Kariu Kalendorių 
F ir 25 ekz. visoldii laikraščiu 

iš Lietuvos.
y fjžsąkyiniii išpildomi t$ 
pat dieną,, kurioj. gaunami-. 
įy...tej į i, i , ~ i ..i ■ į i, iIį’h n. ■ imteiį ■!——!—••

Y LAĮVOKORČIŲ KAINOS
ls Wew Yorko į .

.Hamburgą ..... .$125.0(1 
jiremeh .... J?.. $125.00 

•t Piliavą ..... ... 136.00
Taip-gi galiniu partraukti 

F gimines iš Lietuvos. ’ 1.
: jį. MIKALAUSKAS, 
y. ; 248 Pourtk St,

. ■ _ South Bostoii, Mass, .
į_ ., _ . .1 . ; ■ . - - -- _

SKILVĮP VARGINIMAS

; .kėvtainimas, neinnlimąs. užkl&tejl-
r~~*; - ----

‘ V-yje iP viduriuose, tlndynins, rūgštis 
Į skilvyj, nėš^arusi teyupbk,. apsidengęs, 
_ liežuvis, tulžies su judinimas, atsirū

gimus maistu, deginantis judėjimas. 
„MęSveikata skilvio, griebiantis skaus- 

; ings ta visi nematinio ^varginimai leng
vai Ir greitai prašalinami ir daugelis 
likbsi išgydyti naudodami pastebėtinų 

. gyduolę Nuga-Tone. šis vaistas pa
gelbsti padirbti riebų, raudonų kraują, 

į -dVutUR ta tvirtus 'nervus, ir stiprius vy- 
rūs .'ta moteris. Paskatina noro faigy- 
ino,-daugiais svarumo daduoda. mlego- 
jitaų pagerina ir jautiesi nauju žmogu- 

-jpi. Nuga-Tone pagerina veiklumą ta 
,* thaitirta gyvasties’ organus, nes jisai 

pmllrbtns iš uštuoitių vertesnių gyduo- 
'llų. Tūkstančiai žmonių, naudoja ir gl- 
talA Nuga-Tone. Iškirpk Sį paskelbimą, 
nunešk j vatstlnyčią, ta gauk butelį Nu- 

tga-Tone, vartok keletą dienų Ir jei 
'nmstos nebusite užganėdinti, grąžin
ate■nesunaudotą dali buteliuko vaisti- 

3»lnkui ir jis Tamstoms grąžins pinigus.
7 DRUGGIST: You can get Naga 
.5£one Irom your 'jobbėr or from 
HAtional Labaratory) 537 South 

arborn St, Chicago, ID. Ab- 
fohltely gūaranteed. Rętail price 
11.00.

DV. VADpVAJB-Kon.,!'. KemMta, 
m W««ti»InKtar Av<,D<ta»R, Mic£* 

PIRMININKAS-Mr AbrtfipakM. .
187 Amo* St., Montalfcį Mitaa, 

VICB-PHIM.—M. *ukaa*k*itA 
'■ 1 GrteM 8t, Eoųton 27, Masu.
SEKRkTORIUS—A. r, Knalžta,

244 Broadw*y, Bo*ton Mmnu 
IŽDININKAS—X GHneckta,
- 277 SUver St, Boeton 27, Mm*. 

IŽDO GLOBOJAI—Rėv. J. BakMya,
46 CtJiMmM* Aje., Waterbury, Ct 

J. Kriviui*,.
SS Brook St, Lavrrence, Mm&

O. Monkevfaw*
< 124WfodaorSt, Cambridge, Ma«* 

KONTROLfS KOMISIJA— 
Kun. jažimiOA ~ .

40 York St7 Cambridge, Mnae. " 
Kun. K, Urbonavičius,

50 1V. Oth Si,, BPjtfota žTr Mat* 
B. AjattakM t

SSttaoom 1$., Bylghfem, Mm* 
z, KlapatatmkMr, / ' _ " .

140 BotaėnStj. Boston 27, Mga* 
LITERATIŠKA KOMISIJA—

K:'4^&an*idiHnfct -
50 W <6th St, >Bojiton. 27, Mat*

P. Gudas, . *ą,_ \ "
’ Ž44 B^iačūvmr/ Bostop, 27, Mk«*

Kųn. JK JpSkfltttai r .
-,k 4(1 torte BU^mbriditei Mmim U 

X E. Karosas; z ■. j >’
381 IVestmlnster Avė., DetroU, Mlch. 

Kun. .J. Bakšys, ,
40 Congrcės Ąve., Watėrbury, Ot 

Kun. F. Keničšls,
381 IVestminster Ave7, Detroit, Mich. 

A. F. įKneižys, ’" K
244 Broadway, Boston 27, MM* 

I FEDERACIJĄ ATSTOVAIS—
J. M Karosas ir Kun. J. Bakšy* 

LDS. NAMO KOMISIJA-^
Kun.' k* .Ulbpnayičiua 
M. * Abraėnskps ■ 
B. AjąuskM r
S<1 Noreika ' <
J. Vaitkūs
J. Petrauskas !
Z. Klapatauskas.

[ KKfiWI !WWQtx^ I
Tal gėrlansta proga daug ' 

auksinų f Lietuvų nusiųsti J 
Į Grelfunia nMiuntlmo pinigu i 
[nieks su manim negal WHy- 
Į niadtl; visiems pinigų Biųatfr 
jame prlstatau kvltas au para- 
Žals priėmėjų pinigų.

Laivakorčių agentūra | Lie
poją, Hamburgą ta vlra* ' 

[ Pasai kelione! Į; Lietuvą, 
r Padarymas lietuviškų doku- l 
mentų. • - _ j

[ Pinigus siųskite per pašto l 
Money Order. , Rašydamr pri- J 
dėkit* M. įtampų -ta $MdM 
adisfaųidte:

L. d
58 HtKlaonAve.: B'rookTyn. N. 'T. I

LDS. N. Y. te N. J. APSKRIČIO 
: {‘ VALDYBA; 4u;>: < r>

A —>•*
Pirmininkas — A. Ka^las,,

• 56:JTevr Yjjrlsi Avė.,'
• .rNevrark, N. J. 

Vice-Pirmininkas — P; Bupainis, 
30' Wnrwick St.,

&ewark, N. j. 
Raštininkas — X^.Dymta, 
J ‘ 222-So. 9th St., .

. ' Brooklyn, N. Y;
Oiganteatoriiis — A. Mierninkas, 
* 10 Harrison St,
' • ’ Paterson,'N. J.
Iždininkas —- J. J. Liudvinąitis, 
t y........... . ■ -•■ ■’ . 11 ‘ I —

APSKRIČIOVALDYBOS 
ANTRAŠAI. 

NAUJOSIOS ANGMJOS L. D. S. 
Pirm.— V, J..Kudirka, 
t 37 Franklin St., '

. ■ Norwoodį<Haųs. r 
Vice-pirm. —<M.Žukauskaitė,

’ 1 Grupes St/

■ So. Boston; Mass. 
Rast — A. J. Navickas, 

58 Heaton Avė., \ -
Norwood, Mas*. 

Iždininkas — M. AbraČinskas, 
.. 187 Ames St.,' :

Montello, lfass. 
ANTRASAI.

. T. FONDO VALDYBOSA
Kun. K. Urbonavyčius, prezidentas,

50 W. 0-th'St., So. Boston, Mass. 
Kun. M. A, Pankus, Vice-Pirmininkas,

443 Park Ave., Brldgeport, Ct. 
P-lė S. R _tkauskaltė,. Vice-plrmlninkė,

G02 SouthSL, Mahanoy Clty, Pa. 
B. Vaišnoras,’IždlBlnkas, . '

1514 Carson St;, Pittsburgh, Pa. 
K. J. KruŠtnskas, sekretorius,

222 S.'Dth St, ‘Brooklyn, N, Y. 
Kun. F. Kemešį* iždo globėjas,

881 Vtestmtnster Avė., • 
Detroit, Mlch. .

Kun. J, HAulakis, lieto globėjas,
824 'vimrton ,gtįK 1'lM, pa,

»-- *■ » 9

f DYKAI KATALOGAS ) 
S Jeigu norite sutaupyti $3.00 Į 
v ant intapą' everykų, tai .parai- J 
S traukte inusį katalogų. 1 
S Tjįė; ^ate^uTįįį 
| - ųbTpGrįitio^ j j
g . jtųg.intapą jštač^. I 

tiofifa ■--;" I .-- ./••• y ,- f. . ‘‘įl fK. . ' ‘ • . .1

'<
;į

!*
■Ž!
Sš 
£ 
£ 
;? 
'•i 

. ................     Uj•>Į Z»V rti\ <»'>ąV^?/»\*7irf<a>r7>Yf7<.»;j

.ĮŠaH ‘ ^ovį> r -ŽF. BK. BAš'ALPmR 
; 'Up^RiĮiSš. ’̂ A^pyn^s-AifRiiisAf  ̂: •' • * - *■.< : t .. M* < - * -

PIRM. —žioba,; •
'*.• - 5&ta*ii. T-th St,"So, Bostonu Maqr. 
vicEipiitar. — p?Tųieikis.

ISO-Boyreh S|., So. Boston, ifnfes, 
PROT. RAST. — K. Lulnis, .

. 47 Vėle St.’,L^.^BostQnr<iifašši.:.!r' 
•FIN. RAŠT..— M. Karčiauskienė, >.

"■: 47, yaiėį St., Bosfop, iiasšp 'V; 
KĄSĮERIDS7A.' Naudžiūnas, ' ..Jy. 

1G Vinfield St.,\So. Boston, yfųęs. 
AW^ĄDKĄ ’-t Steponas. NartakaisK.

čių nėdSldlenj kfekvleno ‘meheaf&^i^
> ^7,,.-V* ,-lT . ■,-. IĮ • .. .*J~

,SV. ■KAZli^ERCĮ R; K. &RAtĮ(&jįtf 
'; VAŽiDVBOfil

Bo^zrosrpiV,

PIRM, —r Jonas Pranaitis,/

TĖMYKITE VISI!.
Mes (iftillal siuvame drabu- 

štų dienu madas. ‘ Thlp-gl per- 
; talsom senus ir’ supfostaam. 
j parims geras—užmokestis ma

itas vyrams ir moterim# palei 
irt.

Martin Valiulis, 
270a Btffadtnay, 

CAMBRI1MEP0RT, MARŠ. 
Tel. Cam. 8r»«t-n.

Gyvenimo Tel. s. B. 14(M-W.

. K
;■ r;■

....................... ,, S'

Dabar litas užsiša^Ii 
laikraštį “Darbininkų” sau ir 
giminems arba pažįstamiems ; 
•LietnvįL ’ i

Prenumeratos kaina: 
Amerikoje metams ** ?$4.0Q

Pttšėi m^tų *. >,$2d25 
Į Lietuvą metams ., . . $5.00

IŠSIRAŠYKITE i§ Dar- 
bminlcoshilcraSM^ Lietu
vos. . Už JjOc; įaušite IŠ elz. 
įvtfidu lAikcaiciij.

AMERIC AN LINE
'"■■r Tiutnmtuan 

. įh»W YORKO Į HAMKURCli 

adMte Mloni drt twi| te IJitavig . 
i HRdttni&iui dubelUvų žriubif. >£▼«

... A.iUKaeMtt* Uplautej...;!.: Jt0V03»t 
ktaMIMMOOmUptSnka.....'. . .■■■ KOVO 17 
JVAJB lajnaKAKDA (naujas 3 klena KOVO 31D. 
Mkldm iW* <«2k į ttepiftfc ., ...

ŠN# ■>«* w<n3f į RitltBM ..., ...... ,v 1$OM
. . $udkdSlių tS.OO kęr5s taksų

ž JdilĮėS ĮęelUviai aprūpinami tarnų- su valgių dl
j felfomt .Mkryti kambariai dėl matarų »«-valkų.
’ i Kompanijos Ofisų. 84. Štate St, Boston,

’ ; arba pasivietimus agentus. >

'-y»

--«
’t

i* AŽ Petras FrlMimtš mdeškan, savo 
dėdės Jmuj ’ ifriiono, kuris paeina Jš 
jįlėtuvos Kiiiiim rčd.. Panevėžio apskr,, 
Subačiaus’ wH pirkimų kitimo, Pir
ma gyveno nmfho^e; jtaWt nežinau 

- kur. Meldžiu atsiliepti, nes turiu miš
kų nuo tavo vaikų m Lietuvos. Tpi 
aute lobai norėtų surdėdo susirašyti. 

; pats tai atalšaukte arba jį žinančių 
pradui pranešti.

z PETRAS T KRONAS,
28 IVestmlnster St„ 1‘lttstleld, Mass.

; ■■..■■■ . .......... . .......
r'l$ąlešknu švogerio Petro Bartkaus, 
prlok”k»rij\g.veno Ditytort, Ohio, dabar 
nežinau-, Taip-gi pnieškau drau-’ 
go Aleksandro Vaitkevičiaus,, plrnia 

‘gyveno Ctevelųnde, ojifo, dabai? ųėžl-, 
ktir, i. l?rašau ,ablejų atslšaiiktr/’ 

į t VII^ORAS GtfPAyt<W
1i5 yVnrrtat <?t, ’ Brtdgeporh Conm-* • . " ” - - 1*- 9 :

9 
im—i—w.

, Tėlefontm -

OR. T. M. G*FF#EY
: ' dantistas ■ 
414 Si Boston
'tViršia Lteh prek.B-vės otisb) 

Gauna StisiKArtiiKr Lietuviškai.

1 v

t

Rj®tBT£Vm?Aft NoTABAS 
/LlMtlVOŠ ATSTOVTŠfeT ’ 

F.J.KALINAUSKAS
> ADVOKATAS

> 414 BHOADtaAVr & BOSTOfta MA8?. 
. . 44L,.- ’

Gyvv^Inla : <* •-
13 ANitAiėonta gtiį D0HCHWlta' 
į ‘: ’ Itpolutabta OTSta’t1 - /

rtSS2S52ęsaafiS55į5SaKfeH^S5^iC?5^^R*S

f

l

J

<

? •

1 A*
i u--

■ ’A> -‘•t
• T-
I įi-

a .
t - ,<■ _ •,■

■ -524 E, Gtfr St, So. Boston, 
VICE-PIRM. ^Vladas PanlauskaC'

136 BOvvert St,' So. Bostoh, MaSS^ 
PROT. RAŠT, — į. Ktapataiįstais/’ 
- 140 Bouręn-'St, So. Boston, Mn^* 

.FIN. RAšTį..—■ Juozai Juškiy. ’.
Merycjiff AĮta<temję- . v—:
Arlinghton Helgths, Mos* ’ ' ';

IŽD. — Leonas švagždi* - .
Jū-SilVer St, So. Boston, Mass. 

IŽDO GLOBŠJAI — J. Gimbinska* ‘
3 jųy ^t, So. Boston, Mos* ir;

Antano*Šmita* -
■'2M'5ta Sta S* Boston,. Mųss. 

MARŠALKA, t Povilus Laučkn,
■ - 61 story S t, So. Boston, Mass,

. DtaWJbs unteašas relkate:. ■ y;. 
'■* 860 Btaadway, Sb..■ Bastot»;>tnfA. 

, -Draugystes susirinkami laikoirtCtois, ’ 
antrą nedėldienl. mėnesio . 1-ų Vite, pOjČ 
pietų Bažnytinėj palėj ant S gt, So-< 
Boįtoji^Maša, - . . . ' . • į j

, a- M mm, 
'■ ’■ L--.-. ' '*'*X
••ti K- A*J > *

«EW YORKO Į HAMBURG
Cherbourg irSouthampton .,

ORBITA .. .... 21 D. GEGUŽIO 
.-■-OROVESA ...?. 4D.BIRŽELIO 
V.ORDtTNA r...... 18D.BIRŽELIO , 

'-e., * •
V,---Ar£4n<^,^W te 3-eĮoa,kleso^ pasaŽieriąirtfų 
r ’4^žiig užlaikymas dek trečios klesos pasnžterią 
" TKE RDYAL MAIL3TEAM PĄCKETDO. 

: T - A - ^eaves ą 3, AamJY, - ■ 5 . ; 
^ ^E^RALI AtlENTAI‘NAUJOJ ANGLIJOJ?.'

«-5 10 G^gresn "St;r .Boston, Massr., :; t,
Ą^&^as:l^ė4aivPkor^-ageąt%.

AR NORI ^KIAa; PAVALGYTI REgTADE AUTE?“ 
.7 j, * ‘ į * . ■ * . - '

Mes kepame, gerbusios rūžie> mėsas ir žuvis, Vgv* 
JgįttįeiP -gąrčlžhi kąpūstų. Prie tj> ^užilaikome 
^algaprtj 4aiM>. I<iwj.uUiyį ir ^iįži^ lietuvi^ '4non&.

Rašams.' * Turinti .užsakymus Neiv.
■Bwę?pil^ukams ir tt,;Jr nąrėdgmaš pas^ jjietnvj, kreipi 
'atf^' pjrfe/mušipiii gausite"žemiausias komas ir;teisinga’

■ tmm&vinw. ■ ; , e ‘ , > .- , .' •> " <
e 0 LIA f ‘s K 'A-KITL I A J
O6;DWto^TRKET,/ ’ NĘW HAVEN, CONN; Į

—^.■į ■„r

“VIDURIŲ UŽiaETĖJIMAS’’ /
iiu nervi , _ ..... _ ___
WpDAN" SAV(X VIDJJRIŲ

. X ^VPĄNDYK? “L J ' ' ■ /
.. ... GARSAUS VIDURIŲ’SPECIALISTO ‘ 

’.-a* Gyduolių nuo « •
, KRONTŠKO VIDURIU UŽKIETĖJIMO

. .. . .
Jfcvapo,• we vidųriųĮ nem»

^Turių? T;a^tbjos^kurio.l veikia -be'skauįMni^
.; siūs ynlstus/ koKiiisttik pinigai ir gabumas gali pagaminti,' Siunčiama, byi i 

toaUsiuš viitaibs; kokius tik pinigai ir gabvmasymli pagaminti. Siunčiama bya t 
®kujCaptaĮMim'i£ W Blidgiii grąŽlnami, jeAneužganėdintas. Antrašas r -iį £
>L®iiaHan Dhanriacal Co„ Box 1200, Waterburv. CL>

PftlSL Antanas Kmitta*
Wth St; BpMon 27, M**“^ 

ViaMPtltkL — Juoža* šavoilnM' į 
■ 03 G6ld Sta Boston

PROT. RAaT.—’ Vitam VftlkŠnotfli.%1

FIN. RAST. — Pranas Slnkėdčiu*; 4 
' . 132 Bo\tan St, BdWon 27, M«s*j

KA8H3RIUS dtirkis Kmmvtelu* ' 
" >■- 174 Bolton S t, Bakton 27,. Mite*. 

MĄRšĄLKA — Pranas tukoSevlMn* *
405 Š. 7-th Sh, Boston 27, MA*.Y 

Susirinkimai taikomi W pirm* neį 
dėldleni ktekvteim mėnesio 3 vnt w 
ptettp šv. Petro Bažnytini 
Boston, MaM. J

v

[EJ1 ŽMONES
Jėl Tamsta neįstengeL Išgydyti aavo 

■kaudnllo ar jei nustojai viltie* “Nėr 
poMdnoV*. Ateik Ir_btutl «kMunlnno» 
'tas dykai ir gank mano nuonmnę ir 
patarimų. AŠ esu turėjge18-koa metų 
pasekmingos praktikos medicinoje ir 
chirurgijoje, gydant ilglaiklne* nėrė 
vištom ir supainiotus Ilga* ^Tamsta 
gausite pilni pandą Imlp atsllnnkyMlte 
pas tampė Ir matyslmėa ypfttlškai kieto.

. vienų, kartų- -- - . > r,..
\ Jei tu turi kokią chroniMk^

- nervišką, kraujo, odos, inkstį 
pūsles, dirsįngą arba MU^Nūnio* 
tą ligą, teiraukia manęs, dy- 
kai, ir gAuk mano nuomonę ir

- •< ’M*
ŽEŠKbK 'PAGELBOS KŲR JI GALI BŪTI 

'.X • ■ ' ■ < ‘ RANDAMA -
.* sMfflMtis.-nittittnus j» mįma
tfrnnrlit't TGI a tei+AlVta m,n vnlvhzk ArtilH ttiiilnliklmtt. --IttlMrmli.

___kaptMly&ymM-W* MtalM iutamilųmM kur knrbudal w 
i jraBĮktrta rtomt dųttrvjrų. tapo lOMti nuo kančių te

Atidėliojimai, neslrupinfmal lr neprltalkomi jnrdyniM 
yr< pavojlnir!. AteHc jol norl patarMio pttathiavimo ir puikia apMta-. 
TčS MUmS MOMNET,?^, 

IM.TMKOMST^. i B0SW,«M*
' > - ’ ' PritMlt MEki«ktie TMdM.

7. >* '■/.■

A 
•»A Vi f

y

i
. ....... J .

Irtsknii JppzųtPutėĮį ta jo seserį 6ną,’ 
fkiiid Jatr Jiįtekėjns, ’. Klrę .$ Viekšnių 
pita.f AvU)ųuičJų‘ kf , DrU’ fežk.au Juo- 

Vųtaftetų,, šiiltoiirtltįV Eževskr bf kl-“ 
jus pažjstanjim fr iHnilno*f BAvau pa- 

;Jdluvilš ‘ į rasbatniiikų rankas; mūke 
kuisiai nptūbiivojo tr švoikftta' atėmė-. 
Turiu Ir daugiau visokių naujienų 
pranešti. Adresas: KaMantan italių 
iifts, Melsti ių u!., Ph‘ttč)Hf kt TtlTtt- 
VAntA. ’ • :

. ' .mmm.«, MMMMMMMMMMMMMM
.* ' ‘ ’ fc' * 

Ieškau Agotos Bmžnliutes. Paeina 
iš Kauno j$d., Šiaulių apskr., Lupot 
Č1U'. kaimo. Gyvena 12 m. Anterilpje.; 
žtnrtntrejl apie jų. prašomi duot i Žinių f 
: U. KLAUSTUVIENĘI,
.620 Grosby St., Grand RnpbK Mieli-•

. . t " ■lJ’1 n‘ ' 1 /“ u; >• .'L"r' " •■" ■ v r

/ IeKk;iU tėtfo Jtįoso *Kęyžnnausko, 
;|6JnlU itpškr., Attiktų par. Apie, 1 
'm^tV gyventi' ■ AffletIteoj. »pirminungyt 
Vėno f?rdl,ftg'o;'Ili. ^Talp-gf.Ieškau dtb 
dės ta VlkC<WŠamu<iH(>.

AGNIEŠKA KteANAUSKIENfi, 
r-. .-t. i r > f.pfąįmitieiifr>'-
* Cnlle '^uejv'a 'York, 4709—Bėrisso( 

■ ' ,I«*■'CV»’fCliep. 'Argentina. . :».>

Ąš'Mddjona Riitaitavičiutė, po vyru 
Dornfkiiitiėnė,'’ ieškau mano«. mirusio, 
'brolio hmjoiitkn ant- 10;(k)0 pinigais Ir 
lauko;"'Miildhėėin' .,sužinoti dta*. auval- 

-dF jo mrtlofjtką. - Mirė Marijampolės 
; pat.,. Ktliftciivbriių kaime; Kn'a Žino ii-, 
piė Vliicą’ Rhtatalvičią;! prflšuu; pi’attjfit 
tikrfta žihtaš, už' ką’gražlal atlyginsiu; 
Afteėsflš? MAvlįdn^Rlitanėi'i^iia^ 3£«- 
nljdntpolėH npukr^ KlanfJieiiihĮ kaimo. 
MTRCAtrA.

t*, 'f

*'toTUWl*W^ f'tt. Vatai '»

...................
Bo pietų tiktai . „ , ,,

PlflBADkinvHlA, PA.

DR. E. G. KLIMAS
• ūdytojau.

I:* Pittfiniio4Y4E#-'MSoA. ' > \ 
ibio vrtft ta ^ vni. yrtkurA

;tftf ftftgrt! Sutartį’. Į

................................... ..

DR. F. MATULAITIS

17. M ' Strėei, '
W0RCWER, mass.

ęMMMter----- ” -

o - 
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- . ' • Tel. 80, Boston 8!
„ Liėįkvts p*#? 
DB, M V, Oj£i. . 
' ' (kaš^iUMMi'iiSuB)

NuolOikll25BO.riReir .

• ‘ ‘ * . * ■ *»'
Aš Vintas Jnsiliohls pafeškau saVo 

Seserų Marijonos; po Vyru, Vaicekaus
kienėje Elzbietos. Iš Lietuvos paeina' 
Iš šfauŲų miesto, šinikėnų parapijos..

V. JAŠILIONIŠ, 
;-388fcte$r<F Si, • . '• Albony, N. Y.

' ■ , ' • > \ ____ **■
- Ieškai Aleksandio Baublio, Vilniaus 

’ ‘ ’ -;•■• r... Mllloniškės kai-
ųio- [ Girdėčiau kad įgyvena Wtedel^ 
pldjojJ. Meldžiu, atsišaukti arba ’jį Ži
nančiąptaPėŠtJ, peš'tnrfp’ svarbių’ Ži/ 
ipų JOjetUvb$ noriu pranešt ♦-

■' - -i ZIGMAS BA^BLiS. •
2d Hoxvurd st.,- ’ . Nasliun, H.

• ik- ■■■■..'—■—•—-Ni.;-. n. ,- . ,■„—■.— ------------ —;‘

AS yiktprūę. Plyoriujias Banėvėžio . 
apskričio, Šimonių yalščlajlsJęšljau sa
vo broliu gyvėimnčJįL Amerikoj" Ato|žo; 
T,5r Kaitulio Pivuriuno. Mano ųflrė- 
«im:. r^.K pftucv&ia atiesia*-
Katano p-vė AT(J^ S Tiktfiras. PiVoklimagv ■ 
TATn^AVrA:. ’ ■. [i

Ieškau
dųro ir pusesęęča Elzbietos. Ojudarytės, 
d po vyrukai dar nežinau, nęs girdė
jau,, kad išėjo už vyro- Jų gimtinė 
UŽubirlių kaimo, Pabiržės ^itapljoj.^ 
Jie išėjo prieš karą ir iŠ sykio gyveno 
Blttafleld, Mrtss. Mudison Aye, Bet per 
karą ir dabnr nesu gavęs nėi jokios 
Žinios ir nežinau, 'kur gyvena ar mirė 
ar gyvL gili tik tatai Išpuikėjo, knd 
neąia»mim(nn. Gal nebemano į Lletta 
vą gijžti. \tfti prašau jeigu esate'g>-- 
vl pasiaiškinti Ir kas iŠ piliečių žino
ta npie juosė tai praneškite man Siūti [ 
antamšu: Btečų apafen. Babh'Mi w 

kaimo, Motiejų* Aidukat. 
lATUI'ANTA.

*. *• ■
Mykate Biikšiiiti. šukyte Gapsys, 

Juzyte Drtpkytė Ir Ignace Dnllyjlgf mel
džiu Jūsų kaip brolių Iš vlenAs tėv.V- 
ži$* dubklttežtadfi motniei, Anelei 
nlenėl. Esn Internnvptiis pet' palfoldiš; 
NČrą gyventum ba nėra pinigų, gelbė
kite Jei galite. ' - ,

, ‘ /onaif
Antešaai Jozof Knrylko ‘din J.

np L&mjsk Powlat Lnnciit Galiota, 
Poland * ’ '* *

. PaleSkftu Jfttožo Jnkutmimko ta'Onos 
♦TokurmmkytH po vjost Aflontavtata 
nė, Paeina W Turagaja apskr., Skrtud- 
vlliM pnr^ItalelUi kaimo. FrH karų 
gyveno Niutone. Jeigu kas Mtaot. ar 
fW*l priimta ntaiBimktk /Mm JoKh- 
hrty|i|x, OfftaMv W» TitaHifėi ojrtlrt*

' ' '
> - * .I

l?T&MOS.X<LESOfe

DANTISTAS
' DR. W. TxREIIXY \ 

. Dantys j^trauktamt ir pfljilt(jq-Kt 
mi visai be skausmo, jai gerinu. ■ 
slftls prietaisais, su nati^u Ifirndh .- 
my. ..y- j

469 Broadwayp • ~ 
South Boston, ioss.

- " (Prie Dorchester BtJ . ?
Yal&šdo^: Nuo O^.-'r; Ifcl g v« v. <

..įš’iio.10 v. 4-

>< f

• v.v/:. _______________________ ____.; v 4
■■■■..>. .i .R.»..l.,—.. ;-■ iiį.į.11 ■; ■■■^■i..
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