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Krikščionys darbininkai tie* ~ 
nykitėa! Spieakitės į vienin- 
tiAę darbo Žmonių organiia- 
ciją Amerikoje — Lietuvių 

. DarbininkųSąjungųa g fi

; BLEBISCITO • fe
-r MEBBBŪa* 

fe Jau keletą dienų kaip Ji
! ,žm>a> Lautų Sąjunga 

‘ ateaktai mm plebiscito
_ darymo Lietuvoje, yra pa

sklydus! laikrašciųosei Bla- 
__ fesne apie fet žinių įšPary^ 

, litas .f m f Vakario &dieną 
Vork

, rirgaute “WtaB kablegra-
• tas t«ta tnrinte • 

“Koefegšberger
•rue Zeitung praneša Kovo & 

' iš Paryžiaus* Tautų Sąjun-. 
gą atmetė galutinai plebisci
tą Vilniuje, kadangi lenkai 
ir lietuviai nenori. Tautų 

/ Sąjungos Taryba praneša, 
" jog abi pusės davė paliudy

mą klausimą išspręst kitaip.
. Po Tautų Są jungos priežįū- i; 

ra Lenkai ir Lietuviai tarsis 
tiesiog. Žinia gaL tikra. AT? 
teLIIL192L” y

: Bgtpfeub kun. pobužio fe 
gąųtaą yrą tok- 

tar katagramas: “Vilniaus 
.... plėliisritaš? panaikinta Eier

Pagaliau Kpvo fe dieną
* gauta yfe -naujas “Eltos” 

kątagram’as, kursai pą~ 
\ duoda..visą nutarimą šioj 

k« formoj: —
7 y* KovoTaufe Sąjunga pą- 

feąikino- Briuselio nutarimą 
daryti plebiseife’ Lejfeų 
feįetūvių i'incų ' išrysimu! 
nusprendė pavesti Lietuvių 

’ fe Lenlm 'konferencijai 
Briuselfe pirmininkaujant 

: P. Hymąnsui. Derybos pra- 
sidės po mėnesio ir apims 
teritorijos klausimą ir eko- 

v teminta*3* militarinius san- 
*' tiktus? Ligrstaturimo Lpri^ 
uė fefeteteMos sąlygoj i *-

I) želigowsta į grąžina-
- ; ; namas Lenkijos disci-

t ariri fetaaiho-
.^4 ^ ^ta^reįfelia^ Lenta

: jos kariuomeye.' ' y 
2J foS' kariuomenės ne-

(' č Wugiau ; penkfe^QS 
* tūkstančių.

J) JĮįetnvių kariuomene 
? tąųfe feonte nedidesnė

dviejų divfeijų,.\ kita 
grįžta į vidaus krašfe-

4) Lietuvos valdžia aprūr 
pina maistu ir sėklo
mis Vilniaus srities ci
vilius gyventojus.

5J ątteinistracij&pateką 
‘'dąltatita' jokių naii- 
jų‘rinkimų neturi bū-

- tL fe/ ' ;
0J itatrojiuoti pasilieka 

Tautų Sąjungos Mili- 
taį? Komisiją* Defev- 
bos iBriuzely turės eiti 
pilnos" jygybės pama
tais. Elta, 4. 1921“

Tokios tat dficialės žv
1 i

Ar galima delei jų pasi
ju, įr yra čion mūsų

utarnink^s, kovo -f®, iaat;

; Darbininkų Sf-goa 

“DARBININKAB"
■* 

Bota
UTAHJJIKKJUS, KITVKJlGAlft IK

SUBATOMTS.
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MB W. Broailvay. Boaton Mm
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Kata 4 centai

tuvius, ’ jog plebiscitas pay 
naikintas Lietuvos naudai. 
Už tokį nuraminimų galima 
būtrtik dėkingu* tekiau pri
simena kliu, Lobužio tele
grama, kuri buvo lygiai mė
nuo imu atgal Amerikos lie- 
feymmsjfefeųsfe “Hebis^ 
ritas priimtas* Lietuva te 
feukųš buk pripąžinta. Ite 
tykai gerėja. Reikią feūgtis 
plebisrituLfe Tuomet buvo 
džiaugtai -jog- plebiscitas 
priimtas. ,, 
;feB nėo^riatių “žmife mes 
igerfe &ome* jog toksai nu-, 
tarimas delei plebiscito pli- 
ėmimo buvo sukėlęs Lietu- 
yoš žnĮonėsė ypač tarp Liė- 
įtuvočK Saulių, daug nerfe 
mdsties o^gąrfe visą ąudrį 
kaifeuriit širdvse. Buvo ra- 
^tftni mribūridląi ir net kąfe 
riina ąpie -valdžios krizįy 

■Patsai Taiitų Bąjungo^pir- 
immrukas L. Bourgeois apie 
tąt sužinojo ir savo telegrą^ 
feųj prie.Kontrolės  ̂Komisi
jos pirmininko Cbardingny

BfeMfo Mdięnos nurodo į 
J&vojife kferiOš feriėfefeiek 
plebiscito gali atsirasti, bū- 
ent ir bolševikai gręsia,. jog 

ųepakęs Vilniuje. svetimos 
kariuomenės ir Lifetųvių 
tauta esanti didžiai sujudin- 
tą? kuomet matoma, jog ple
biscitas .daromas Želigovs
kiui dar Vilniuje tebesė- 
džiant. ? , ' * '
I Jeigu spėti, jog plebisci- 
to darymas tapo pbnaikin- 
tas delei mūsų žmonių opo- 

‘ kieijosj tai tuomet piisetna 
juOtų ing plebįsritas. pa- 
naikintas Lietuvos naudai. 
Lietuvos Valdžia ir žmonės 
pamatiniai "niekuomet- pte 
tarifo nenorėjo, nes nepasiy 
ljkėj^Tįfetų Bųjungai ir jos : 
agentams, * kurie alkiai sto
vėjo, fe Stovi už Lenkiją^ 
Spyriama Alijantų Valsty
bių, Lietuvos Valdžia jra 
pčįisąkiųsi," jog prinripią- 
liąi ji tinkanti ant plebisci
to, beUnorėtų žinoti ktir ir 
kaip jis bus pravestas^ 
ProL VolJėmaiui teko gar- 
į>l role aiškinti, feelefe kp 
Lietuvos Valdžia negali be 
jokios atidairos priimti ple- 
bisrito toj formoj kaip Tau
tų Sąjungos Tarybos buvp 
nutartas Ir ypač delei tos 
priežasties, kad nėra galima; 
pasiųsti tfep-tautinės ką- 
riuomęnės Vilniun, f 
/ bežiūrint visų šių nuro
dymų Tautų Sąjunga vėl 
prišpiriinai feeikalavo įteik- 
toj notoj šausiu SI dieną pa* 
rifeioti plebišritui, Vasario 
1 dienų lietuviai* pasisakė 
ttaąjmt plebiscito, Jeigu 
tik mis iškraustyta Želi- 
gowskiq kariuomenė, jeigu 
Lietuva bus pripažinta 7 de 
jure ir tt. Šio pripažinimo 
tuč tarp Londone Aliantų 
premieiai nesuteikė ir visas

■>

• ’*'* X’ ■

tlMMh
' i

i ' . 4>

’ *

į džiaugti.
< . laimėjimas? .Gerb. kun. Dū-
< ‘ buiis ramino Amerikos lie-

■V f __ . ■ •

v ; .

klau^’įnąs vėl norima rišti 
jąu šn tikromis sąlygomis 
te- vądovąujaut Belgijos /Už- 
Mhiio mimsteriui I*. Hy- 
mįhsj. ’su. knriubmi .piną 
Voldemarui " 'teko gana aš- 
ridai susikirsti.” Tos sąlygos 
yra viršiaus išdėstytos,. <Bu- 
tolau nemažai gandų* jog: 
paųsJ enkai nebenori .pfebis- 
eito-. Veikiausiai priseina 
spėti j kad: kitais keTiais” 
keliais jieing. nusiseks dau- 
giau laimėti, negu plebisci
to taku. Jau .šiandien Lie*- O1 , , <w . *
tuvos. Valdžia tųrdr maitin
ti Vilniaus ^apskrities 
yentbjtik ir dubti jienri sėk-. 
|tįį -f .n ądmitatraciją tekat 
riūbmt^ė’'feasilieka Lenta 
jdk:,,t',? . •'?’ ’ ..

r * , f t C '. i " *' '4 . 1 ‘ -

Prie tokios padėties visa 
Vjlpįaus gyyentojiąpyktis ir 
nervma'sttadelei maisto sto-* • y *
kos liks ant Lietuvos Vai- 
džios uždėta, o be to ir mū
sų kariuomene, nuo »fronto 
aferaukiaįku .. Kerą jokios 
garąfeijos, kad ir lenkai ne
pradės reikalauti atlyginimo 
Už pasitraukimą iš Vilniaus 
ar kitur. .

•** < ■

’ pelei šių fe daugelio kitų 
priežasčių priseina teteų- 
pinti, v bet jokiu būdu nerei- 
jka nusiminti, ' LAČitfntaų’ 
užsispyrimui,, jau esame 
laimėje, jog yisoą pinklės 
clelei: plebisrito 'sugriuvo. 
Lygiu būdu turės griūti ir 
visos kitos sųl^gds, jeigu sa
vo nusimanymų mokėsime ir 
gyVa pajėga,' o kur reikės ir 
pinigais, paremti. . Ameri
kos lietuviai yra daug kuo
mi jau pagelbėję—ta pagal
ba atneš ir toliaus dari ge
resnių vaisių*v ’ ** 
’ ' Lmt Iw/. .Biuras
KovūŪj 1921. ■ -■ : ■

• .* • t < _ ■ | . • • >,

■ 1 k .- . ■■
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* kovo -4.
KąūjW prez. Hardingo 
inauguraciją pagal jo. norų 
buvo be jokių didesnių eere^ 
monijų, krip paprastai kad 
būdavo. Brisiėgą sudėjo ly
giai' fojė valandoje ką prieš 
B metusi prez^y^ilsbn feivo 
prisiekęs. \ ' ' - ’f '

Kaujasai prezidentas ptej 
skaitė pranešimą, kūr išdė
jo, kokiais .keliais. eis jo ad
ministracija. Pabrięže • ne
sikišimą ir nesipatniojimą 
su reikalais senoje Sviete 
Pafriškė: *vMes nerivatofee 
■priė to,' “kad būti dąlyvitat 
nukreipime Senoje Svieto 
likimo* Mes laikysimės .to, 
kad nesusipainioti. ” • .

Bet naujasai plezdentas 
pritaria įsteigimui pasauliJ 

' nio teismo, kuris* Brišinėt|y 
fiios. tarptąiitiniiis, nesite 
pratimus, kuriuos tautos su
tiktu pavesti ixšriŠimui- pri
taria tarptautiniam susita
rimui nusiginkluoti.

Apie piamommits šantL 
kius naiijąsai pfezidentąs „Ii? 
taip sbke:. " \

-Mūsų pamatinis įstaty
mas nepripažįsta fokiosJdė? 
<oį jokios grupostjokiosaf- 
skalos. To neturi būti įsta
tymų leįdime ir valdyme* 
Aitgščiauste ' tikslas yra 
bęndras labafe Mmomja 
Lrokšta tarptautinį: ramy-; 
bėš ir mes to geidžiame, Ma- 
no nužeminta malda už Ą- 
meriką yrą tai už pramom- 
nę-taiką, su jos atlygini*' 
mais* plačiai fe nuosakiai iš
dalintais prie lygios progos, 
isitikinimk
*■ - *Kiekas negali užginti pra
gok lygybės, kuri mus pada-

• r • . i ,
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KILG WAW>MAI£TAL 
kovo & Kors Pe

trograde, ir Maskvoje pii‘-

kus pasmaugti,’ •’ bot Kiotk 
štadtas liko sulrilėlfe ranlte 
sė ir mi jais bėda bolšeric 
kams; kad jie turi karinius; 
laivus-a* bile miliutą gali; 
pradėti bombarduoti Petro- 
grtrdų. fe. ’

Tuo tarpu Betrogradas fe 
Maskva apimti ^panikos. 
Bolševikų ' valdžia tūluose 
daĮykltee^nusileįdo, Leido 
pirktis maisto,’ paleido dar- 
biiindeus^utebifemdus pri- 
verstitfems darbams, To- 
kių būdu bolševikų valdžia 
sugiųžino privatinę' ųuosą- 
vybę ir panaikino tūpi kar
tui baudžiava. -

' ’ ** X t f
Latvijoj, labai diųsiai bu

vo bekalbama , apie sukili
mus Kurijoje feį bolševikų 
atstovai magriimojo Latvi- 
jos Valdžiai. v Be to parOi-' 
kalavor- sau- sargybos. Rygoj 
bolševikų atstovu yra Litri- 
nov. ' '

~ ■ . /■ \"-C' ! ' * - * *' '

Lonch^ kovo 5. -^ ’iV&te 
riniai laikraščiai skpMi iš 
Helšingfofso žinių'apie tai, 
kad priešbojševįkiniaL suki
limai iiepasmaųgti, bet pla- 
itinasL . Maskvoj ,eš'ų .strei
kai ir maištai. >

į. 'ii ■- ■■ ~ - I, >|| lll> I III. [

\ ' Londoh, kovo& Gautą 
žinių, kur pafeirtinama, kad 
Kronštadtas -yra sukilėlių 
rankose’ir ta vųta yrą suki> 
limo centru. . . '

-■f, . . p. 1 t ■«■.*«■ •

kovo 6. ■—Ke- 
renskų buvūsis Rusijos pre- 
mierąs gavo iš saVo artimų
jų pranešimų, patrirrimte 
Čių maištus Rusi jo j, £ / ;.

ML NERAMUMŲ",-
Rusijoj:

* ■ ■ \ * ,

4

įkvos
Mfcijšėiąi /

Vieffc
..u. --

• TO^arniijos — teisingus pi

maęiją .išteistųfefmkta' «fe
....>.7,:..^ -j^bkletaciją fefei*’’ 
Šaukiat “visus darhttakus, ’ 
^dieeittsfį’ nariusRąudono*

— teisingus pi* 
Mį ” Proklemacįjoj Ją*:

’K

rė tųomį kuomT meš esą-
'W«., •■.<■.. ",■ f - - -

; /feriį re^oiiueija^. varosi 
prie’to, ^kad miyerstį,tšitų 
siirėdymų, tegu takte da
ro tragingus IguĄvmus,; Ą-‘ 
menkoji jai t nėra riete, 
fcuometp^satdiniš karas 
gr^ėydvūiząoijai nris pažar 

<’ gyvyr 
bes. jai gelbėti ir kuometve- 
yoliuciją^gi^^tąį mes iškęl- 
sįme įstatymu įr tvarkos ve- 
ligyį ir ateujteimėy' pasi- 
aukariii^ 31 ea ttirtuie kon- 
Stifuefjfee laisfe* kur žmo- 

: Mg fedių a^ebmsiu fe 
statomu.fefemaz^p ,̂ yra» 
šv^ftOpot^^ltusųpa- 

vysx 
atspindi * nuodugnų 

ap&testtfeiįrirfearkų prog-^- 
resU'4y’ Me§*'Varvsimęs prie 
tįfe kad. pagydyti -mųsų te 
gsdes<; betMekuombt naikte 
feay leisti? griauti jėga. • 
f *' "'7 A 4i4- - *x'. ■ .
‘ “Aš linkęs Jį^teo, kad mū
sų, piąmoiiihi^nesantikins 
išanksto" pavedi konferenci- 
jaų: ’; liegm griebtis išrišimo 
tesusiprafemų kada įvyksta 
susikirtimas ir kentfeimas.;. 

į *^egaIi4nbkUometbūti.fe“' 
gyte atlygmime''ai» turtuof- 
se tolf kM žnionės turi įvaL 
Wus taleįfe&m kol žmonės į- 
vairuūj^'dm’bštume; taupu- 
nie, W<fc, mūsų Šalis tu
ri buri riiiosa niuineišbi?eda> 
mos birilnystėsv ! Mes turi
me. ra|ffe būdų apsisaugoti 
nuo phvojų ir nuoą-
toMų*. 7 Mtenorinie kad A-' 
merifcee mhntee Šriestty viL 
tis fe laimrfe dčur motinos 

ifeų valandų 
darbo ųž .savo n/unų duru, 
bifeų,, šriminfekęmisj .kaip 
pritinka Amerikos febetys- 
te idealate Mes norimi gema pasekmės 
kad ^Jąekririiąs Amerikos Ušbmdyte bddaįįs
i.. .............. r ■ . • - - .■ • v. > \».. ■ ■■♦ . ■ “

lopšys būtų supamas Jokio
se aplfelfebėse, kad’joki bė
da jo feeliėstų ir aųes norime 
padaryti ta, kad nei jokis 
saumriliškas interesas,, nei 
jokis medžiaginis nedatėk* 
liūs nei jokia .progos stok& 
nepastotų kelio ingyti ap- 
šrietų, taip reikalingų ge-, 
rai pilietyštei^

“Kelias pr^Šitokios ge
rovės nėra rožėmis nuklotas. 
Pasaulis ne kartų buvo liu
dininku, kaip be gerų pasek
mių ii* kokios bėdos kilo,, 
kuomet griebtasi socialiems 
ir ekonominiams negeru
mam^ prašalinti neapsvars
tytų priemonių. Bet urna 
šiandie,' kaip niekuomet pir
miau matome trynimųsi mo
derniško industrialifcmo ir 
mes turime pažinti jo prie
žastis ir pastoti kelių blo-

■ .ri; u 

koma, kad' Raudonoji Afe:j 
■' ... . . .. .
frontuose. Boeijalistai kak 
imami parsidavime Rusijos.' į 
ponams, kapitalistatair.užf . 
sieite bankieriams, kurie iŠ-? 
nauju nori pavergti Rusife 
badu organizuodami feįzolfe 
sukilimus Sibire ir keldami •* 
maištus Ukrainoj, kad te; 
trukdyti gabenimą maiste į < 
įvairius centrus fe sųkėK ey 
konoiniių krizį ir galopu 
kraujuose pąskandyt* so^ą“ 
ta. Skelbiama,; kad ąlijąfe 

ąų Jnipų esą šuąreštttta 
Petrograde,

'Sovietai prašo /areštuoti 
agitatorius, ktirie organi- j 
zuoja demonstracijas tiest 
kareivinėmis, čionai šitosl/ 
prbktemaeijpssurotajWta 
oficialiu pripažinimu mtafS 
to, kuys prasidęjoferieš 
savaites. Tada metalo dte; 
•Stankų susiriiikimė Lcnteji; 
paklausė darbininkų; /Ar-t' 
gi jūš beriktumėte; kąd 
rizmas'- grįžte’ fe • 
r ‘ Darbinink* sufekor , J 

BTegrižtakąs nori bM-? 
fiejit ar juodtejk Teateitai 
pats velnta '^dik tu eik tet 
nrttū • / • \ ' ■* ', n11, • *i r “ ’!’V' lf

į ’’ - i -r \ k -.i.j--'.

«■ —®';' 
rte* 

feėbn Troekį paėmęs į satAd 
rankas vedimą ./kovos. prieš 
sukilėlius te tą daro su bob 
šeriųamš paprastų pragari^ 
ku žįaurumm '

■fe . ‘ A
* —- IŠ H

singforso pranešama,u -]r 
Sovietų val®a sukoncen 
travo Maskvojfe ebinįeČių^ 
gaujas kovai su maitinta 
kais. Geležinkeliai eilių til 
ų rytus nuo Maskvos KųkiM 
Sibiro. A "

■. ?■ ' . • ■' 
PR AšYS PASKOLOS: ’ 

■ ‘ . r^‘A\—Afrikes .rte
publikos vadinamoš‘Litai* 
ja prfziclenta King ąfey^ 
į Valstijas prašyti ptf 
skolos* Kori gauti pasi 
Imti <<XX).000.

nrija paėmusfeirsų tautai

►
UŽSIRAKĖ. > 

z BaiveloiM, •** UŽaidarM 
audiminės. Liko be darbo 4 
OOO darbininkų. Kitos 
minės sumažino perpua dtf 
ta

f
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♦

i

*J

r i

r •
l 
i. 
t

♦,

&



%

V

*9*

4

¥

«

»

. - ■ •

-4 ’f

¥

F

4
i

t

«

DARBININKAS 

( TffllWoftORX 
t» JUTBrtJAKUM %ttkWMKt.Y FAHtt, 

fMUdM iterjr Ttiesday, Tinirsduy, 
•MtfftUiudo by 8t. Jompm’b Uith* 

y omui K.O; AMvtumM or Labom. ' 
f . '
f .. «W6iį*most ’Batmu '

.. . < < 4. ♦ V M «« » .5^.00 
Atid CttbtirtM.»••«»..»•«.»»|į?MOO 
ėtMattftB y«tir $5.W

< ah |J*»aa-daM matter gapt. 
J at th* po«t offloB at Boatoo, 

WhHt the Act ot March 8, W’ 
Mtaaca Balliii ąt rat*
aMMia j®oi!WX ■ te: 8«tion 

f Oct 8, mt, atfbttMI 
i<ęk’r

PMKAVKff PRIĘ&IN- 
•.'• GOK PUSĖN. •

y -t - M
Naujasai Suv../Valstijų 

f; prez.Harding savo iiikuitu- 
’; yių pranešime pareiškė, kad 

^mes nėsivarome pHe nusta
tymo Senojo Svieto likimo. 

; Męs nesileisime bųti inpai- 
į -^hmtuis. Ammdka negaii-bu* 
y 'ti’^ąiyviu pastovios karines

Kaip žinome pvezv Wdšon 
Visi| JFgiĮ stovėjoTiiž Ame* 

tikos inėjįmų Tautai Lygom 
įof užsivarymrn Tteų Lyga 
buvo tveriama ir Tautų Ly
gos konstitucija Wilsonouž- 
.srteymu buvo įtraukta 

• Tersaliuose į taikos sutatL 
Kada Suv. Valstijų senatas 
ųtSisake taikos nutartį rali-; 

į įkliūti (patvirtinti), prez. 
. ’,;^iįšott leidosi su agitacija.

Norėjo sukelti viešųjų opi-, 
nįįįų už Tautų Lygų ir tada 

■ .Senatas viešosios opinijos
< spaudžiamas turėtų ratifi

kuoti taikos sutartį. Beva-
; : žibėdamas su agitacija, pre- 
1 ridentas Wilson labai sune-

< galėjo ir ikšiol visiškai ne- 
atmtaise.

Kaip matome iŠ prez. 
‘ 'Hardingo .pareiškimo Ame-
- rikos užsieninė, politika vi-
- sai priešingon pusėn pasu

kama nuo. tos kurįon prez.
^^iisoii kraipė.

* * * ? . v

KUR AUKUOTI IR KUR 
% . PRIGULĖTI. '

Naujosios Anglijos L. D.
& kuopų apskritys suvažia- 

‘ vime WorceStėryje išnešę 
;//pageidavimų,*įmd katalikiš

koji visuomenė birtų porser- 
/ . įejama nuo v organizacijų, 

prie kurių katalikams never
tu tprigulėti iv nuo aukorin- 

' kąų, kurie neųžsipelno pare*. 
temimų, / .•. •

. Organizacijas ir- įstaigas, 
kur katalikams neverta pri- 

. gyėti nuolataį nurodinėti 
negalima. ; Tas padaroma 

\ Retkarčiais, nuodugniau iš- 
aiškinama, kuomet. tveriasi 

p nauja organizacija. Šaky- 
: šbne, tvėrėsi garsioji L. ft* 
Wių Sųjunga. Toji Sųjun* 

f gų ir jos statutas pilnai bu
vo . sukritikuotas. Akyles* 
niems toužteko.
? Pakeltame klausime ge
riausia turėti bendrą taisyk
lę -** nesidėti prie tokių or- 

įgųn^aeijų u| kurias neagi-

/IVkatalikų kalbėtojai. Taip* 
te" F‘a su aukomis.. Mes 
tetikai Lietuvai remti tu- 

y rime. Tautos Fondų ir tik jo 
<H|ykimės.

Frie šios progos galima 
pįdmBti apie serų pirkimą. 
Bu ir*gt reikia atsargos. A- 
liejnus ir kitokių humbugi- 

*ldų kompanijų Šerų lietuviai 
< jrte prisipirkę, ^iomis die* 

Wąteibury, Ct. ga* 
^vome laiškų^ kur rašoma,

>1

kąd ten vienaa-BBefftfe pa
siskelbė sutvėriąl koiuų t«ti 
biznio įstaigų ir jtm eaąs ir 
pirmininkas ti sekretorius 
ti iždininkas ti agentas. Jis 
pats važinėjąs po kotam jas 
ir Šerus pardavinėju Pa
našių humbugų be abejonės 
ir kitur atsiranda. Čia rei
kia žmonėms būti atsar
giems. čia reikia laikytis to, 
kad nuo nepažįstamo agen
to, nežinomos bendrovės jo
kiu būdu jokių Šerų nepirk
ti. Mūsų didžiosios Bendro
vės turi vietinius agentus. 
Vietiniai žmonės juos pažįs
ta ti nito tų sau pažįstamų 
žmonių pirkitės serų tų ben
drovių, kuriomis geriausia 
pasitikite. Bendroves turi 
ir keliaujančių agentų. To
kie turi tam tikrus įgalioji
mus, platesnei visuomėnef 
šiefc tiek žinomi ti’tątoote 
sunku atskirti rilio htimbu- 
teto "7 -• . >;
j Btiį toto taisyklių pri
silaikant, nebusite' įtraukti 
į nepageidaujamas organi
zacijas, nęntetiBte__ante 
kurnetetiti ti nėį®feytite 
šėių, kurie neturi vertes.

' ‘‘r t
t;-....-..—. ■•....................................< ... .». . . . . •

te j ramtonoja veidtai, ®B- ųUB»s tūri jų 
ga rankos, žiba, mirga pa
puošalai— tai linkamtes 
pagautoji minia stengiasi 
kuodaugįansiai atjausti ją 
ti kuodaugiau ja prisisotin
ti. Tai proga savo vargstan
tiems artimiems padėti ti su
laukti nuo jų giliai dėkingo 
žvilgsnio, pamatyti jų nusi
lenkimą. .. Tai kilnus obal* 
ris vykdomas* ..

Žiūri mėnesėlis pro skais
čiai iš vidaus nušviestus lauy 
gus iy stebisi minios margu
mu ti muzikos garsų mato 
mimu, kurie kartais plačio
mis, siūbuojančiomis xban~ 
gomis išsiveržia iš to didžio
jo namo į dangti ti išlėto 
tirpdanti nyteą/ MMoto 
jam *** baltam dangaus “gy
ventojui matyti tokį reginį 
ti klausyti tokių garsiu ku
rie jį ver^ą gąrdžkd nuri* 
apsėti ir žmonių natiwm 
stebėtis; malonu jam ma
tyti baltojteto 
toos, poreles, kurios išsi- 

-B triumo kad airi*
’ B*'
nuraminti nemmiai pląkan- 

; ;čia^ širdis ir rmtoteiM 
įteto veidd dėl’ įritešęii^teo 
ir žvilgsnių sukeltą da|r nė- 

rite teęĮ^in- 
gai naudoti mandagumą ti 
žvilgsnius.^ Linksminasi mi
nia, svaigsta muzikos gar- 
sais sužavėtą, kito vyną, 
linksmybėj višką užmiršus 
Betari į joą sukutį i# jaučiaį 
malonumą. O Valso žavin
čios bangos neperstoja plau
kti, porų pbros neperstoja 
giežiai mirgėti jo sūkury j, 
Vynas gausiai liejasi ir sūĮte* 
lia geidulių įarštį, kurį voš 
ramina nebesusivaldantieji 
linksmybės vergai r- jie ge
ria gyvenimo eleksyrą links
mybės bangose užslėptą. Ū- 
žbf meilios kalbos’,’ * trenkia' 
muzika, kaista veidai, sąla 
šitdįs, dega rankos, žiba a* 
kių žvilgsniai, mirga papuo
šalai —. linksma tai marga- 
spalvei miniai!..

Prie didžiojo teatro rūmo 
durų stovi susitraukęs, per* 
sigai1$ęs mažytis vaikelis ti 
bailiu žvilgsniu /žiūri į pla- 
Čiatiapšivestų koridorių, į 
kuri kartais prasidaro du
rys ir pasimato; žygiuojan
čių porų daugybė,, išsiver
žia muzikos šauksmingi gar
sai, sutviska Šviesomis pa
puošalai.. , ti yei ųžstor° 
durys ir visai? žaizdas nyksx’ 
ta — tik ma^čio 4/Vaiįęte 
sieloj palieka ■ikaudų, tem
dą lįūdMir js yaikiŠeio 
išrieda dvi tirštos ašarėlės/

tiį .jautrių širdžių valdovą, 
u<išeis prie mažo targšeMa 
SU. užuojautos ir meilės žo
džiu, nenubrankskar.štos 
ašarėles nuo \ jaunučio, iŠ- 
blyškusio veidelio, nepa
duos pagelboa rankos ma
žam varguoliui...

(šitą vaizdelį aš rašau vi-

ta ranka iš praeinančių,, po
nų ir ponių L. JtUl y Wl* 
kas, o jau gyvenimo aukai..

Mylėjo pirmingra- 
žų senelį, kurs danguje aug- 
štai gyvena/* bet kaip jį ė- 
mė išjuoki kiti draugai — 
tokie pat likimą atstumtie
ji nuo lanuingojo gyvenčiau sieloB gilumu atjausite 
kaip ir jis, tai jo jauna šie 
la ir nupuolė te tikrai ge* 
rojo dangaus senelio**—-Die
vulio nepažinus* Mažojo 
vaikelio sielų užkaH&vo per- 
ankstybos9 gyvenimo pink
lės, jam atrodė, vistiek ar 
gyventu ar mirti, Dabai* 
vaikelių tik bijojo DievuB* 
Jie ir nedrįso jam mėtette, 
kaip kadaise motinėlė moki* _ 
no — rankutės, sudėjus mtfearsų ašarpnds *akysė d 
krutinės sakyti: “Geram 
Dieve, vargių užtartas, 
priimk mane į savo 
neduok man mažam pražū
ti.” Dar bMatek prie mo* 
fMeOfe nestato kų rei& 
kia žodis “pražilti/* dabar 
tik jautė kad ‘ jis pate-pra* 
teor’r ~ r'";;
, Skausmo ir liildėsio? piL 
uos' dbite mažo yaiįejįp, 
kurį motinėlė yiėna .'tefc 
tarp piktų žmonių,, pačiam 
gyvenimu rūpintis/ 4 /l jr - 
- Stovi dabur našlaitį ųu^ 
plyšęs, nevalgęs JaiFk^Brte’ 
diena, basas, stovį sii skaus
mo apgalėta širdele pri^š di* 
dįjį teatro rūmų ir tekia 
karčiomis Marelėmis.■.S'orė*; 
tūsi janH^ikęfiui noRsi 
čiau pažvelgti į vįšus gražu^ 
mus, kurie vielųj to rfimo y* 
ra, norėtųsi matyti, links
mus veidus žmonių nbrėiu* 
įsi' išgirsti jatelį, mažutėlį 
užjaučiantį Žodį iltto koki® 
nors žmogaus, bet nieko to 
jis* negali pasiektų/ rite jį. 
varo- šalin, kaip'kokį šunytį 

j—paprųšta ^įffioękiti nd“ 
sijuokia piktai iritriteAis W 
vo keliu nueina, kiti dar su* 
pyksta ir žada mušti..«

Ir tęsia taip savo karčias 
dieneles mažutis našlaitėlįs 
be jokios rilties kitaip gy* 
venti, be mažiausios užuo
jautos. '

Ar jo sielų kas nors su* 
pras ir neduos jai žiaurioje 
bevtitėj žilti ir . ar patėmyS; 
kas^novs jJ.Čia storinti susi* 
traukusį prieš teatro rūmų; 
Ar kuris ar kuri vietoj gar
sios “labdarybės’* per links
mybes daromos nesupras 
jog. nereikia labdarybei dtr* 
vos ieškoti ir savo labdarin* 
^ais jausmais gųrsuitis, bri 
reikia tik mažan valandėlei 
žrilgteletį blaivų žriĮ^itiu į 
patį gyvenimų, kadrrifškiai 
pamatyti tiek Vargo, skur- 
dL. ' ' y. . . <■ ■■' - J

Turbūt kad tokio ar tokios 
neatsiras Čia .^te&pe’ tofc 
margaspalvės, įsilinksminu
sios minios, nės ji® ėja nė*' 
tiek ąbtiri^o JatBnB Veda/

(Skiriu Vargo Žmonėms)

įgauna, nes ir namie nekoks 
poilsis siauroj, tvankioj lin
dynėj, su vaikais ii* pačia 
varge esant

Tai-gi mėnesėlis žiuri, Ma
ri ir
žmonės maišosi ir neina na* 
mon gulti. O čia tai šian
die labdaringas vakaras — 
koncertas, tai toji marga
spalvė žmonių minia čia su
sirinko ne tuščiai laika pra
leisti, bet pažibėti savimi, iš* 
girti tuos, , kurie juos .savo 
gabumais linksmina už pini
gus ir kartu padaryti artimo 
meilei pašvęstą, prakilnia 
nauda — sušelpti varguo- 

fers mirksi, žavi $tw: spin-. jįw negalinčius dėl kokių

L LABDARYBĖ.

įkaistus mėnulio veidas 
su malonia šypsena žiūri j 
žibančius elektros šviesomis 
didelius teatro langus už ku
rių, matosi, mirga, kruta 
didelė margaspalvė žmonių 
minia ; /baltuoja gražių mo
terų šilko apdarai iš po ku
rių aiškiai spindi puriau ap- 
nuojgintos krūtinės ti rin
kos įvairiais milteliais išdul-. 
kyt°š ti^kvepalais sulaisty
tos, žiba brangūs papuoša
lai, mirkčioja skaisčioj Švie
soj nuo keletos didelių* to* 
kių liustrųj lyg kad gyvos u-
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Tautos Fondo Vajaus Lietu* 
vos Laisvės Reikalam^

NUO I D. LAPKRIČIO 
10 P. VASARIO.V ’

t Cicero,1 IU.
* Cleveiand, Ohio ...
3. Clilcago, Iii. No. Siete
4. VVorcester, Mftssf .....
5. Btiitiihole, Md.
6. Chlcągo, III. 18 gatve

- ir 5,000 mitrlęiij. -
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7. Itetroit, Midi. šv. Jurgio

S. Fhumfelpbia, Pa. šv. Kw
parajj; .... ...» .........

9. Pittsthn, Pa. .....................
TO. Brooklytt, X Y. (X SMe) A294.48
11. jrarrford, Conn. ........
12>T»uBois, Pa. ..'...............
13. inidgeitert, Conn. ....

-14. Chieago, III. (W. Siete)
15. Brooklyn, X Y. (S. Stde) 808,65 

, 16. Ne\v Birtaln, Conii. 
ų 17. Shftinokin. -Pa* ......

18. Hetrolt, Mieli.
šv. Antano iparapija'

10. Broekton, Mass.
. 20. niisvllte. X X,.
i 21. Mahąnojr City, Pa.

22. Rockfdi’d, Ilk ....
23. E. Vandergrift; Pa.

: 24. Nėw York,. X T. ..
‘25. PĮi9adėlphia, Pa. 

(Riclimond) .... .
26i PittaWgh, Pa. TV. fe.
27. Nevark, X J.
2& 'Uomestead,. Pa. L;.
29. Atbol, Mass; ......
30. Detroir, MiCh.

‘ šv. Petro pat. ..
31. ^Vaterburjv Conn. .
32. So. Boston, Mass. .

; 33. WestfteWk Mass. «....
34. TliomfSonvilte, Conn.
35. ūavvreneė; Mass. ....
36. Shebandėiah, Pa. ....
37. Forest City, Pa......... .

* SS Minersvtlte' Pa. .....
39. Grarid Raplds. Mtch,
40. St Loūis, Mo.
41. Brookiyn, X Y.,- 

Švv .Turgfo p. .
; 42. Flizabeth. Pa. ,,.

43; New Haven. Conn.
44. GilbertOn,.' Pa. ...
45. Amsterdam, N Y.
46. ChieagO, III.

4 BrigUton Park)
47. BriRhton, Mass.

, 48. Greonftem Mnss.
49. 'BentteyviUe, Pa.

• 50. Oglesby, IU. ....
; 5.1. Seheneętady, K Y.

52. Pittsbitygn, Pik M Sidėl 236.25
53. Pik
54. Bridgeville, Cn. .
55/ Rcadfng., Pa*. . «^i
56. Minden, W. Va;
57. Kenkakce, Ilk .......
v3z Sprtngfield, Iii;
59. Tamaątift, Pa. .».'
(10. Old Fotge, Pa. . . .
61. TVrtttkegnn. Ilk
62. Scranto#!, Pa.
63. Chester, Pa. ■..
64. Miners SIHls, Pa.
65. Brandford, Conn.
66. \Vestvllte. Iii,
67. IVUsori, Pri.
68. nacine, WI«. , .*»
69. TriytefvUtej fet
70. Piiąuonnck. Conn,
71. Mondsvilte, TV. Vn, , ,
12. feitpm'h Pa. ....,, j .

’73. S, Benu, Indiana
74. Roebohtor, Y*. »• »»»«•«• + 

Norvydo, ,M»w ;»*. m * * •» 
76/s. chicugoyin,

t
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.730.06 
.. .713.25

...710.66
.620.46
620.10 
.604;90 
.594.40 
5S5.00 
.570.50

.563.69 

.'560.80 

.529.9.3 

.521.44
507.49

486.77
473.75 

...463.61 

...462.25 
..451.00 

./.43Š.95 

.. .413.63’ 
,. .403.00 
.. .400.00 
,. .394. 31

dėjimu ti spalvų
Frakuoti! / gaujos tai 
čia,' tai *čia sūktejto to*: 
kas trina, lenkiasi putote 
ponioms ,ti ptetems, rodo 
tam tikrus veidus arbi to & 
apgairiing^ 
dinguW. VaikŠtoją porų 
poros: po šp^linęiąs ^tin-. 
dis ti tik mirga,* rankomis^ 
mosuoja, lyg teuždėJyto 
plačioji salė atrodo* - ^dri 
Skaistusis mėnesėlis atėjęs 
ant dangaus- paprasto to/ 
gybos eitį žemėj viską sau-.' 
goti ir, rodos, nesuprasda
mas to, kam ta margaspal
vė minia Čionai dargi tokiu 
laikų susirinko ti taip .mte 
Šasi, lyg ką tai. nervingai 
vienas kitam aiškinasi ti: lyg 
kokio tai dideliai Nepapras
to atsitikimo lankia. Ko gi 
tie žmonės tokiame vėlame 
late £ulti ti ilsėtis
kaip tai tote visi-varguo
liai prie sunkaus dienos dar-’ 
bo liuvargę daro; Jie dabar 
sunkiai“ miega be sapnų'ti 
klejonių, sunkus fizinis dar
bas per dieną’taip juos 
kamavo, kad dabar jįę lyg 
■užmušti miega, jų kraujas 
tekėdamas ištampytose gys
lose ’netveria miegančioj 
vaidentuvėj jmikių -.sapnų, 
tik gulėdami jie lyg instink
tyviai nujaučia ateinančią 
dieną, jos suriką rūpesnį 
deLduonos kąfenio sau ti Šėi- 
mvnai, sunkiai sudejuoja 
besiversdami ant kito šono.. 
Jiems “tik ramus poilsis te
rūpi, kurio tiek mažai te-

mm<. Gal kaip kas pasakys 
kad aš esu kokis ar tai bol
ševikas ar perdidelis peni- 
mistas ne, aš šituo vai
delių noriu parodyti kaip 
dažnai pas mus yra daroma 
novą labdarybė su tikslu tik I 
Save ištekinti ar/pasigirti, 
f Mes dažnai išnaudojame «**• 
Vo aute nes mums lipama, 
kaip kokti sušelptas varg-' 

v.„_ .<B- ■ ■ 
kuoja, buBioja drapanas/ 
vadina ^ponu1* ti verkia.,,, 
Kartus tai priėkuijtąą,..bet ; 
tiesų sakantis; O kaip akam 
du matant kaip mūsų jau- 
nuoliųi, tie. patys vargo sū* 
nūs ti dukterys, fete te* 

kėlia save, ' ki/
W* ndter^aVtišUtMiai ro*

sakė - tetos • ■'
sayo-kajpopątiMteF k
kią yįač jauniems
svajoti jams gęrai tos Aug- 
ščiausiojo tjeradarĮo Žu
džius apmąstyti ti vykdyti 
gyventom,) '
f VąfffoPoetą,

■■ /1. L 21. . .. '/ ‘ •/' . 
Wk. Ąrmija, 

ųto. ^parbinittkoM redakcijai' . 
- Tamistų siunČiaftniS>Uiti*iiž*. 
Mus aš vislia ganų, taipgi gavau“ 
kelis kartus ir popieros, vokų ir 
kifako. Dabar gavąų^čąkį ant 
03® auksinų, šii’dingflt ačiū,už 
tokių' užųėjariį man,, kad psri 
rūpinate . AS tisuoirnet pad&dn 
^^DarbininičttiJ', ’kHė gftlWWS, 
tik,/tek -‘fflte&tir 1»W tepate* 
gįos sulygęs rašyinu ųžwiiĮntt,; įės. 
reikia eiti tiesipgiriį kareivio tar- 
nybą. ; y,/

AS rasaU tik iŠnaudodSnias lai< 
ko vdląndeks, ar tai'kųr važbri? 
damas tarnybos reikalais ar iŠti- 
kuš tokiai prdgai/ kad reikialauk-' . 
ti kur nos koki laikg, ar tai ant 
stotie® kur hMtmaa užšižymiu - 
raštus t t , I . ■ .

Prašau patalpinti “Darbinin
ke” šu Šiuo laiškų prisiunčiamas . 
pilėte laižkę. ? 

jfisų. . ' ‘ .
Viršila Vitkawkai Sapnas

. ■ * (Vargo Poetą) -
į- 9-tas p?st: L.K. Vytenio pulkas 
2-ra kulkosvaidžių kuopa, 
Z ' ■ . .

■ /- . H./ ,v

jay ‘'sekteoriusb.vAi^tote ; 
padavė sumanymų 'kovo 9 
dienų pastotų kąiįo'žuries 
dieną* Kartu jis atsišaukti 
j žurių pardavėjus išsįatyti 
tai dienai tetiusig žuVį ti 
liž numažintas kainas. Sa
ko, kad Amerikos žmonės 
permažai v^o žuvies;: Nėr 
viena kita tauta taip mažai 
ųesūvate žuvies, karų ame
rikonai Anglijoj per me
tus žuvies atsema te žmo
gaus po 65 svarų, Švedijoj 
■Š& sy.x " ,v. v
Kanadoi BO- evų ,o Sųy<Vri'

Uote priežasčių uždirbti 
sau pragyvenimui keietos 
skatikų. Tbiikus, prakilnu
mo pilnas ^obalšis suvedė ri- 

ta minių Benai į išrėdyti 
blizgučiais ti šviesomis, to* 
taktiniai apšviesta namų.

ne dri kų kita čia jiips 
Suvedė liūdyja didelės, 
ėioė atišoš-^Sųuksmmgi ap* 
garsinimai apie atsibusiantį 
“didetiausį vakarųtenęeri^ 
su įvairiausia programa, 
pašvęsto našlaičių ir varguo
lių naudai, kurie neturi Už- 
tenkafinr sąlygų pragyveni
mui ■’ su skaitlingomis, nu
vargusiomis Šeimynomis/5 
i^nip; tai puikūs tų žterių 
mieliau stovinčių augščiau 
už vųrgo bakūžėlių gyvento^ 
jus-tebinirikus triūsiančius 
visų, amželį prie juodo darbe 
dėl juodos duonos kąsni0- 
Tai iš tų garsiųs skeįbiiųų 
gOmarmanyif kad ti® žmo
nės žmogiškumo ti artmm 
meilės ir jautrios širdies ve
dami čionai susirinko trokš
dami’ varg'stamtidms . bro
liams paduoti pagelbės ran-_ 
■kų. Tai Vargo žmogelis */- 
juodas darbininkas gali ti
kėtis ųtiašias Wa" užuojautų 
ir štidinįtimųiiš gerųjų žmo* 
niųbvolių, jog taįp ap
skelbta ir tos didelės/juodos 
VdMes aut skelbimų rašytos- 
■ir ištolo vyimj^nčios užeiti 
nepadėti savo auka ant var- 
gbolių sušelpimo aukuro jog 
nėra žiauriai pajuokai parą* 
šytOs. ' :/ ;

Škamba ,nuo gatsios mu- 
zikos yi^a plačioji salė, ma- 
loįm^ rodos, dangiški vM~ 
sų^tete teMb teėdami 
sielas tų ponų ti ponių/ ku
rie sukaitę,' sušilę, su spin
dinčiais iš malonaus pasige* 
dėjimo veidais pasinėrė vak*^^ pęų menkus jo rūbė- 
so .bangose ir, rodos, dauį* 
giau njeko nebemato ti nei 
Rėžine,, tik stengiasi -kuo* 
daugiau gavo mintimis nuo 
gyvenimo nutolti, kuogdiau 
JsiJeįsti i tyrų> platų, žyaigž-

■ . •
\ 4 z ,'T. • • - J •.; ■•• ' '

77. ęĮU<?agos. .flįp^Įritys JOOO
7S. Ciučagoį iu. (Bridgeport) StJ.OO 
7a. . f. 7 .‘J.Iri.00
80. 'MnncĮjesttjr, Conp. <.76.00- 
8L ęhlc&šos^ayteixiar fi$męnys
82. ėary, Ind.' . 2 . j 6O.(fe
M Lėwisw?,. -ateu.......

Gardnerv jlftssū. .,..,. *.,.^,52;00< 
5. Be^niėyi*., ŪL ...... ...,..50;0Q 

. 'Poetam^rOrė|sm ... Z.. .50;00, 
^7. Ęlmli'a, X Y. 50.0Q
sa x X it X j/ L£>Š, apste; m 
M Port Griffit, Pa. 50.00
00. Ffilėtelltejf Va. ........... .d&’SO 
01. ^Vilkes Bari-e, Ra; .. ~..... .46.80
92. -Nevv l/rtuloil, Wis. .33.0®
te. JSašų>h, pa. ...aUj3
94. Chiėago. Iii. (Bpsetahd) ĮJ2.2.?
93. LOS. Oonji. apskritys
96. nąhehesteiV X H. ..
97. J?Iatn,-4?a.

\ 98.~itoekyllle, Conn. . 
99. McKČCk Rucks, Pa, 

190. Heinerron, Pa. .
101. C’raiitoi'd, X J.
102. Torontu Canada

4 f103. Dolsėville. X Vk 
cwtiteiltorių -

103. Htidscin. Pu. ..
106. Elizubeth, X J.
107. OvėHitock, Fa. .... 
loa.-nm m.
100. Hndson Heinhts..X 
110. Johiisfon Clty, 111. 
:itl» khyotb ertj\ Mielu 
112, Nangfthte'k# feonrtė LOS,, fcp^ 
CrsIk . ,$42,ŠŽ5.&ftf .
I« L. P. bonu ...y/..2.400.00 
Viso I it b o snMftktii ........ ?44,025.9fl 

HditVolt. .;«>«.<>»*31.1il9.7d 
u n, k. n. n iAmow .,t.sn»i& 
L. Misijai per kun. Žiliiį o .-381.00 
4 utu< lotoms pjtdenxtl u..2,246.29 
Lieku pasiŲsti Lietiivon ^ *40,892.70

. T. j'.

. ,335.25 

.4 

..3
• ,310.25 

.K.294M

.. .289:62 
.....283.00 
.....282.00 

.265.00 

.254.50 
238-00

........207.OO 

.........203AO 
210.00 

....186.00 

.,.,174.00
x» <•;

s .., .,. .161.22 
...T60ž0Q- 
.....153.30
> a . . .lpO.15

.,.,,m0o 
*'•. i .135.00 

r įtiM.flįi 
TTAvmOO 
...,, 121.00 
...... ,115.75 

. .110,31
..;.. 1.05,00 

103.50 
103.00

.. .102.00 
101.00

kjįtu«' .♦ m **, m'»4*x<$į&i

' “J* 
'4-? ?

S”

liūs nurieda ti nukrinta ant.» ■- -■ t » • 
žeteeSr. Kartus kąsnis atsi
stoja vmkįščio gerklėj ti jį; 
smaugia, smaugia. / Kad 
taip daugiaus ašarų, galėtų 

. - jis išverkti, tai ti lengvinus
dyną, kur tik linksmybe pasidarytų, bet vaikiščią.

vergti sveiku, palengvinau* mi/ tek sava pteiteeteteti, 
rteverišinu jmrsenai^ra^ 
to, nors dar taip mažai šia
me pasaulyjetegyveno. Da- 
forato jis matyti skurdą ir j® 
širdelė“ jau nebeturi ’tokio 
jautrumo kaip dar prie 
moĄesant. r'-

O jo; mamytė tokia gera * Gal ti yra koki ■< jautrios 
[širdies^ypata tas mteiMte' 
pe4 liet ji kitų pririįijtoi 
to, & liūdna wrMaW*. 
dyj vieto ateitteto 
kifų ar rodo veidmainingą 
linksmumą kąd kp nepava
dintų “pąniui’ėiiu** arč 
proeiu?? \

O gal ir ne vien^ jaųtii 
štidti dto tikru feteto’ 

kaTrmkialS^tia‘ Wjį kiti

vena, o žemos vargšų kančių 
atdūsis niekuomet neužklys- 
£a, taip tenai ramu ti jau
ku; Ir todėl turbūt tie išrė
dytu ponai ir ponios sukasi Į 
valso svaiginančiame suki
me ir Jaučia til^ skubi^mu*.', 
Šančius . širdis ir karštas 
rankas, spindir^iua, veidus 
ti gilumu žavinčias 3 akis 
prieš save, turbūt Jie Jaučia
si pd dausų pasaulį skrajoja 
ir nuo niekinga pasaulio at
siskyrę. Skamba muzika, 

‘ jos malonios, šaunios bau*' 
;gos linksmina ausis ti ver
čia viską užmiršti ti mestis 
.į linksmybės juros „ gelmes, 
fctt'i Užliutiiioti.i sava svaigi“ taMSjeVįotf.'
nanSiu bangavimu ir jau gandfsrovėjo irverkė —iš- 
ruėkuomet iš-savogėlmhj-ne- yeį>0 ;įo gražiąją mamytę, o,

buvo, ^ tokia ji graži, — gra
žesnės už jų vafelis te to
ra/iigšiol matęs, »nors jau 
Sėti mėtm\kaip.: prašinėja 
antpragyvenimoprašini 
ja skatiko dėl duonos k<ane* 
lio. do mamytę Žmonės į 
juoda, ilgų dėžę įdėję išve
žė, u apie jį B pamiršo,

kitiems pa^irMyti:
kits kitam įtikti,, jSenrtųip 
sau tuščiai laikų prahdšfij *4 
visi tai tik teto kad dž( »* 
yb pimgt^ gm& pagyrimų 
ar dėkih^gt
vargšo. ' ' / .-^

f

............ . .. .. J"..**
71 z,y.' Norvegijoj 44 .sv,

^įįosę tik po
■ i7\ .■'- , -\ . ^...

; SUSIRMIB4I . ^V1
- ; '■

tarp kmiuomenių Fanamos 
;h '..Cofibr- - Jftibob tebeina. 
Cmta lBikMmi apgijo pa* 
rnimteMus; ‘

Suv. Valstijoa tnrbbt į«i- 
kiš į tų dalykų ’

,1)kW iter 'aMertiyĮV {

giminiai arba. |N^teteNi-| ;



t

*

J BMONX,N.^
■ t

dūkime sMynčse njisiAHlino, užirat 
1 sitš no"Ml ant rsrnute* Kaip tik kas 
kalbd ne wž j), tmd mostei moterims 
Jna užrakte vteus sualriaklaM* įteik 
kis tvarkų paiteryii ir pereinama prie 
kitų svarstymų. Taip ten ir murktai 
savliteli žmona*.

Tai gi aalelilžlniMHs kalinti ausi- 
rinklmnoee saviems tą pakMlbMti rtcfr 
tu — visiems. Ir Mikliu tautiškam Ma* 
btMpd jainiti Stasiui Šleiniui ?

Jei myli teteyby kaip ^trjesl, kam 
buo j<ks Wi? Kum griebi^! motertUlf- 
uitaryiHo* ,

Kaltei taute neleidi J,luošai iHikalMtf 
aide teisybę? / ■

tUrid Tautiškos parapijoj .f* 
rovei ir viską tettehlngteuMlnl.

Pereituose imrHpljos tšraose Jtntk 
šaspadortaivaL Leidai kumpi *»t Heb 
tądjtosi Kada žauniės labui daug pri
metė pinigų, iifelknrščtevo leijrt Hite; 
pj.- įleidai O Komitetui Uu pinigus 
irdtpcŲOB trtimeJrttiH teitfat pasiimt M* 
gal. Todėl kad }r parapijos komitetai 
fr au tamsta Išyieno eina. < Tas tart- i

Juk SllėtoriėH** Uh pgcw» žfeM* 
ute yirtttaialu vadu. HlckiaryčtUp 
Ateini snAMmdn Svaektaur MMėtoMMit. 
lMindvte^ LAtvmpru'aą. patinu. “*jran« 
tina.’* i*nčjM ir tt. b Ateiste litfav* 
tą savu mokytoją. Ir dta U»Hte arti- 
mn?

Saro intlklmtete* kalbi; tMtli|pą|U 
aš tik onMinakau, n norta tfšilifcą 

hriinyrtą sardami ar vyi*teptiUw*M- 
Šytt. Ir ui tai gatoją* n^ūsmttĮk 
Liežuvį turint riaatp galima kalNti. 

“fw* {Mankykime žmtmėm* tepi
t Ir ioHI jMKiirtinytU-kuri  y rangai* yirui 
“dytaf 'ir risi dutannantai ir visa val- 
tlžta.

įtakai žmonėm* Ir tą ut fakiąz kąd 
Lietuv(\te vl** parapija ritpo ąaaa- 
letolteaj. /tolp taautą narsosa tas y- 
ra, a fakte bus taip, tuomet, kautnat 
jimų šrika nuvers Lietum* rivąMbUftų 
ir padarys* bolševikų lemlšką rojų/ 
Tuomet ją* bažnyčias vadinsite kaip 
jus nurftdte nr ptignlmtogmais ar ne- 
prigulmingomis ar bažnyčiomis ar j- 
stnlgnmb. fltet dabar Ltenvoje tteš- 
r» tie patįs katalikai ir ta pati tjMk 
kūpą (K/tao) bažnytinė valdžia, tat 
kati palikome,apleisdami Lietuvą.

P&nas tauthkssai “ktebteie;’ pomok- 
Hirnlnteiuji šiivp bažnyčioje sakyda*

Buvo aiialrU>kl|MM Dr-mta žv. J««rt* 
VHiairin 12. itoil. pirtBiausta huto ap
tarto tlrauitystta rwtksl»I. Fu tam tei
to įnešta per JevflMaą Noreiką gito 
sareagrt pratartim* Mt irt vasario pa
minėti trijų matų Mtotatntea Lietuva* 
noprifrrtmyhM Dėl aumuątaio pto* 
kaltai npHimte partdurbnod X N«t*I- 
ka/ir faros TutaėtaL Eiti per »*• 
mus rintei aukas taipgi antri du: 

, StenpHgm ir Juo*. Ttoltartčta: Kslbte 
fotal iteteKi K. Ksprtąskas. At ri
mtės išrašyti Ignas Kanelčla ir Fr. 
Bajanauskąsi. Svetainę paimti A. Svei
kata. Buvo nutarta rengti sarettoje, 
ją vasario, bet pa tam pranešė, kąri 
neggft suspėta Tai te perkėlė į Tft d. 
variu-Lb. Tai huto subatoje, Vakaru* 

x gerai antangtas ir ppblltos baro *ttst* 
rinkę pilte Mtatataėc' apie 2fld . žmonių. 
Ate nelaimės teatvyko kiibėtaM X 

.. Noreika plrmją pirmiausią tersigra“ 
K ptellkte kad trtU/ fttaiti to Fo tam 

mažmožta tet pmi«u|w. Irtite M fiitte •

rinko. Po tam tėi buvo paalškytą ir, 
. ' paprašyta publikos, kad paflUtootų nu- 

kiy-del Lietuvos Gynite* Komiteto, Du 
Vietiniai perėja‘ te? štotnhię ir sntin- 

’ to tetaų gJO, Auto sekateMi: \

iii ta fatos Baltaduonis,
in t w ;w m**™«.».«

nialovas. RtoUpakis, Adomte<Steikata, bažnytinę kate, mėtetrančiją - 
ij^teaą’^tas^ &'DHkos, JerottiiUte “ “ * ‘ "

v/irtj tNotata&i. ,<jaoxaą rBohinąšs jntoata 
- • ę- Skrąpskijb . - « . ,-
’’ ' Po gį.p0i‘.T?1HftąkaUškfis, N, Toleų-
-■! kA, 4|, Sririls, A,- Erikas, B.-šitkuIti9»

, T, Rtukasj. ,A> jf, Mtatatete
A. šniūras, t; Tamlnskte, B* Vitkute-, 
kas, P, BUnbtaąs, L Kaneičta, jfc Kita 

*■ ščtahte, X Petraitis, M, Simobta/ ’A,: 
Juzdnuskfls, F. Survila, P. Argtetas;;
J, Paulo itis, M. Poškevi&a, A, Argtiš- 

‘ tą, J. Kapčinskąs, V, BaČlullunas, 'C>C
Cinikas, A, Sveikata, V-Andriulis, W 

. . KapČinskas, A. Knnelče, M. Baltaduo-
- nis, a. Banefče, st. Andriulis, V* Štate 

kevtčta, K. Romanus, AL Bajanauškąs;
* ',. At, Ulickas, J, Wuts/X Tiškevlčtaj k
'■- LJ pliekas. ■ . ’■ *
7 ■ J' išviso aukų surinkta $70. * '
.'■•■•■„ , .Voręjfta.:

■ / . , , ;

'• • ■ MAiŽSv.' ?,

• ' "■ •• ' .,, ■. '.* -
-Vn^atfė 2Ž,- vlm'’tryS'Į ĄVestį

- tartūą ptenlpltea dr-Joąt Šv, Knrimtta
' - ro karalaičio, L. D. K. Vytauto ta šr;

minėti Lietuvos nepriklausomybes ap- 
’ skelbimą. Nors ta diena pripuolė tint 

. ritėtos vąsątl.0, bet buvo perkelta rite.
22Das. ‘ kalbėtojas buvo vjetihis gerK 
klebonas kun. K. A. Yasys. Jlš pla- 
čtai ta aiškiai gavo kalboje papasakri 

‘ jt* apie Lietuvos nepHkląusbnivb^ AUr 
\ pubUlgos-prakalbą- gsnU klebonas kun,

K, A. Atasys partg'-no visus attkhuti 
* l ieuivai.■<*

š*. Kaz.

/

i

>, f

♦

#■

AUKOS. * 
Kar. Dr-ja 

Kun. K. A. Vasya .
■ ir. D. K. Vytauto Dv-ja

< . šv. Jurgio dr-ja . .......... .
. 4 ; j. tnkmlnaą ... -----------

j. Į Ant. Atkočaltls ......... 
J V pz> fttnn* V A mV

r Stauskas, A, Rėpėte, A.vKpValIauskas, 
'A. O. Jonaitis, J. Sabonis, J. Ambru- 

' levite, St. Minalga, St. Jieškunas, F. 
; Kašellonis. k, Sidaravirta, M, ^velio

nis, A. Geeeviėlus, F. Cvirka, V.‘Jute 
kevite, A. Staonta B. Drigallunas, at 
Damkauskas, .?< Samulevite, Alf. Ja- 
g&evičė,^ Vaiii.VįŽI&ą, V. M. arą- 

• ''Alaųskas. F. Ramanauskas, St. Dany-

• -, vlčia, M. l olskieilė, J, Jagrtąvice, D 
I^bmšĄTifttfunta^'L.’■ piešta, p. pateliu-

■ nat7r*.:-nUr ;.•■
. Smulkių aukų $6;3a.

OVitaWo. T'
- Tšlkidų^buvo $0.55.
f Pasiliko $62.75, kuriuos pasiantėm 

Lietuvos Gynimo Komitetui dėl atgavi- 
*ido sostinės Vilniaus.-

•Rtat. Pittiis Sftį»teį:ičt.

i

< -
■ i

, 4*

; $1P.'O 
.. ..G.00 
.,..5.00 
«., .,u.Q0 

.2.00' 
2.0ft 

Po $1.00: V. AmbruleviČe, .7. Ba>

• • • 

r « * «,».

« •

< «

« • 4 •■-». ♦. «K<

• • 4 ■

u 

teitai-’
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LAWRENCE, MASS. .
’ <- '-- • * *-4 \

■'*' .apIK --’į

Įmonė* .labiau mylėjo-tamsybę, kaip 
We$Qi nes jų darbą! b«Va pikti,

X

dal dąrbte. glauskit Šimonio, Jte pa
aiškins.

Per Kalėdas chorui, komitetui ir, iš
tikimoms moterims kėlei Tatr 
bąliąą tesėja $78. Kena pinigais afiy- 
^gtatą ~
i Dnvel Oeniočint, dabartinisim lietą* 
vių metodistų mintetertuĮ Mastote 

pa
skolinu I, kąrfy. tefmt tegali, , Bietair 
imanlų jie te kftt dalykM ptektlta1 
< *a« NomplkaL Stalinai; apie aėptyąte 
mėnesius namą rakaudiis: lovą Ir tt? 
Ar gavaiAtlyginimą? Ar tas imta Pte' 
rnpljai naudinga?

Man pačiam sakei laikąs toki ten 
tatgonlninką ktebonijbje^ duodąs jtug: 
gvl^ą, kambarius te tt, Pni-npljony# 
apie tą naudą nieko nežino. Kad jię 
įęfbj J kambarius^ tol rastų ta btat*. 
jn&Įį vargonininką (o gal ntealęžtenta 
busttnąj} kleboną) sėdint jf tatobaryją 
ką ip žvLrblJ kanapėse. J-

K t >
: Strsirinklme rėkauji prigtel* teie 
prie/vyskupo Kartota, Sakai jei tam 
Taktui netikit, tai aš atnešiu nuo Kor- 
jfora laišką te j<r diecezijos tanstitteh 
tfą, žmogau, juk kas kita yra turėti 
nuo jo laišką. O kas kita būti gyva Šit- 
'ta takios orgunteft d jos, Vaizbininkai 
mėto laiškus savo pramonę apgarsite 
daini., Fratestoftų vyskftpąi mėto sava: 
''konstituefjasį net ir blblijas, trokšda
mi gatei pasekėjų. Bėf Mausti reikia’? 
Ar Ltetrenee'o Lietuvių tautiška para
pija tete karia turėjo susirinkimą, ay 
initaTMfteišitaSytt* " ^ba. aHkitte
.proreštanų ar katalikų- vyskupo*}ir Pn* 
Lslunjė j)im savo jgaitotinius parapijų 
prtta«ylL prie vyskupo. Kokis yyskū* 
pus sutiko parapiją priimti te doku? 
mentaliai priėmė ir su dokumentais 
jgaliotinite Sugrįžo ir prirodė faktą 
prie'to ar to"vyskupo parapiją prirašy
dami? Jeigu taip butų atsitikę, tat 
;btaų aišku. Pagaliate reikia' atmint!

‘ kad- šlelhis yra tik parapijos pasamdy
tus. Parapiją pati tuos dalytais ^oda, 
*—Ai- Veda? Juk parapija težino ar 
priklauso kur prie kokio vyskupo.

-šnekt stetrinklmė: Ir Kašėta uiate 
Kat-toro'knygelę te ju paveikslą, Bet 
žmogau, paveikslas gi ąe Karforo* o 
(Kanadoje apslitetusio tedtyskupo VK 
lėtos. . • * y

šokinėji te sakai: jei netiki į ku
nigą, tai neik į bažnyčią. AŠ melšeiąų 
skaitytojo: pranešt pamokslininkui, kad 
ne į kunigą teito linga yra tikėjimas, d 
į Dievo apreikštas teisybes, -kurią dau
gumą yra maldoje^- Tikiu į Dieta; 
■Tėvą** C' • " * ♦ ’ .• '• į
: Sakai, ant manęs: žmogus drįsiąs’ 
?tarirbiWte ant kituigd aiškint yra' 
godyšttisU- godumas jf verčia ptftf žė-t 
mgs tartą ir ypit tagte JudoSiui, kuris 
įdrtadė pulką žydų ant kalnoDolgot°8 
te Išdavė Jėzų* da vėl meldžiu stai- 
tytteopasakyti mūsų Oklurą yadnL kad, 
Jėzus tapė išduotas Judos ne -ąnt taU 
no Golgotos arba kalno Kalvarijos, bet 
Ąlyyij .Darže* * *

FaėiiYm hibšų.klebonui S. š. tinka tie 
virš Kiurti žodžiai apie godyšiij fr Jtb 
rių, - tetes iąltaits mes. darbo žmonės e- 
state labai privargę, ’g potmš štasyą 
tebuttamte R. Katalikų, kunigu, a nau- 
ripjfiši žmonių silpnybėmis ta nešte’ 
^rteinitį te linta mus, Net dabar tote 
^trbėsmieta landžioja po bie^aųrstiv 
bn^kaičdajA t Jttk Luvrieneo-o žmo* 
tes bedirba jau po ketnrioiteą m$n£ 
^ių-.tai-dkugtatt- Ką čia kgibėtl apie 
ifartiihinkiį Išrinndątojiis? • Jok taftąf 
tamstai dar algą gavome pakelti t * 
i ‘Mate* godyšĮuojL Pirtn tamlstoė 
driftata pradžtoą aš jąą-
žmonėms čia tarnavau perkalbėdamas

itartta '7Į|Q
Francijoję ąpMM dirbti, pfrr vptete- 
rtą rmropąrtJą 1PT8 up lapkričio mėu.. 
kaip bėgu oteMtą tartvnnmte. tai Ir 
a* sykiu tebėgau lO’Mndjim, l‘n mė
nesiu turėjau keUdtaM 10IU m, pri
buvau namon, radau rinką smulkin
ta Ir nugudyta. Tik kluomis llk<». (*1^ 
MudMMe puiuetė m t rus. u hrnlte Jutom m 
YtiMj kart* žnvęa. Hknller. ‘ Meldthi 
šabui širdingu! **«» rtteteią auMlraŠyti 
nu muIm I*tetarta, totalu daug k* su* 
rtttiMMimę apie- rteuA Jrtta gyreniMą. 

Tnktt *į*kr.. Kaitatmi" p., ttulitf 
ntl., ktfim.

* ,[-ĮlLl|į|ll-.li.,Hl a

NEW PHIl.AbEI.PIlIA,

*mi*KAS ’ SANDAIIOKV” 
PASlElDJMAiL

Statai 2.7 k ikTįja- vtetajd htavn- 
maniškoje taaitaję Mtartrtta “Minda- 
riečtai” bcrtlintamlndarni apkvaišo, 
lėjtta A. KnrtnI ifi Neįtark, N. ,L ta 
UlkrMrtjito} kayteMtai takrtntate 
daiktai# apmojo ir tlMktelK rtalžlnls 
pradėjo kaboti te tatmdytt, taip tad 
tat te lyvybei buvo paTojus. Laimė, 
tad tbd tarpa fėja ųejmžtetami žmo
nės te ‘‘tandarteČhii*’ nuaigandę šiek 
tiek Aprimo te A. Kitelgs gntojd liteprtte- 
tl* , ‘ ~’'L '

' ‘ ............ ' ' *.................... i
taarežiąottte te dabar randasi po tau* 
cljft. Kiti Ir-gl buvo anaręšuioti ir y* 
ta po tartrtja. *

nuo , kunigavimo tevarysite, kur man, 
reiktų pasidėti <šafe Oirtfeu ta Šilo/ 
kiavyčlum pas fnrmeri vištų ganytil.y - * .... •, , ,
•Teisybė, tamstai butų ta ką* py- <?Ant rytojau* aavlnlnk** t<w jstnigo* 
ragai. Negautume! iJate JHinklate late 
kate darbą šitižapėą vw stovi* 

; tų ttriąužą ię tarttatą* i W ntmlaĄ 
įrtelttolį nupiltų dvasižitų 1
■kų, te Wmątos me« lawreądečlal tiž* J 
griautame? taAštą čfcr telaikydami tffc 1 
|ttebpptL< žūk jtamsta ttaml itafi 
jau yra, daug sykių,akyta* kabyta., 
tukrtij’ Žino, -Ičtfžr turi proto Ir neuisl- 
Įtaikę.’’ ‘ ‘
, . Tat It la\vręneiečiams prteeina finte 1 
član šiame dalykepąmrstyd i^ darjte ;
d permainą be jąkfo atldėliąjįtad.. W 
gana ką lenkai mus'pjąujn LletWie, 
o Amerikoj^ mes patys- tai-p tavęs €- 
dartėįi ir ant garbingos Tautos nešlo
vę užtraąMb^Jum^ ,o vis tik dėt tų, 
flirte taną išimudojft te rtMžiąualą 
dąjnąms dairoj Reikią jlėms pasaky
ti; šalin, ant visados i *
; Toks pona% Sleinte neva bęktinlgau* 
idamas^niite taimnkrutys ir. plniglštai - 
ir .ręligtetaL JėKus atsakė ir - tarę 
jiems: .‘Tštiėta> tetiesų edkati tau? jei 
kas neužgimtų išnaujo, negali regėti 
Dievo knynlystės.” (Jon. IIL 3.) < 

* ■ Kiyiąąs Kašėta..
Drterataa. Šie teisybės žodžiai buvo 

pasiųsti “Arnėrikoš Lletuiviui,” tet Jlų- 
uętalpitio Įr sugrąžino man atgal, todėl 
meldžiu tamstų, dalelst vietos sąvojgar- 
bingam iaitaaStyje Šių teisybės ŽodžIų J 
už ką iškalu© tariu širtąn^bM ta;Sią£; t 
’Ameilkos Ktętavte’! Žadėjo; Indėli,' jei ; 
buė suTteęS *užmokėtfc^p0»5tta4 nuo ctt-'« 
110. _ 

•r * Pasilieku £u didele pagarba,, :
‘ Zigmas 2

: \ , ,4& Fui ton St,
Latfrence, Mass. 1

1 ,

t

WATERBURY, CONN. '

tiečlų” agitacijos piIeS1 LB&, "Purtlfc 
nlUką“ Ir"tuos, kurte-M pūrtšventtnnt 
darbuojasi tos brangios LDS. labui, 

Nom “oandartečial” panaudojo 
utehtetas budus, vienok darbo nėmK 
trtJkdŠ Šfo> kol Jonijoje. A, Karto pa* 
sktarbiįvimn suorganizuotu LDH. kuo- 

«* ’ . ' ■ ’ 'J 

p?* ■ 1 • ■
Jų, agentei!* Gtetautas bertfcotaKla- 

:tn»« visnl/ntismiiko nuo koto.
Matnierit,

<

"Keleivis” Np. 8, 28>vas.,- lim m- 
vąšo: ‘Trtėrtkalat jškuudč Įf, Petrn'ns* 
ką* m Wtj klertkąlal mėgsta Judošlata* 
amatų, tni jau jle.’nesykl ym tatai pa
dūrę, . .^arfe metu bevgįk visi šbypet 
1101. kurie Šnipinėjo tnrp lietuvių vi-

t ■ !■

• ?'
f "

4
1

' T

“Sąhdaros” num. 7 yra šmeižianti 
katalikus korespondeticlja. Faktas 
ra, 'kad. bė Šmel?F<rnIękų impteą*ta visj 
jie parašą šundnrletiškal. Minėtoji 
korespondencijoje šmeižia , Lietuvių 
Prekybą® R-vės šerinikus už tai kad 
jie pengė vakarus sudėti aukas ir In
tais,vii Lietuvos kariuomenei automo
bilių. ir tta buvo padaryta. Lietu
vos, valdžia gavo automobilių iš taa- 
terburlečių katalikų- D .ką datė Lie- 
futal sandarmčlat?? ’ Pfi'sltarntiVo jtį 

i WetąW. tlto^ kūd apšmeižia jos imk 
Jiuosltis, rėmėjus. *

.. Ū A •

": PADĖKA.
i. . ’

i
f i . t

t

;-■*>+ *'*l.

: ' .’ j.

Btabgųs riiAttaČial Ttadiyta Dfekytais 
Bendrovės darbininkai! . . * - ;

; ’■ AlsiinWfttWs didėlę paramą Itata 
Dtakyboa B-yčą-'- vedėjo (pąankuottts 
5dO įteks, kareivių švietlmo reikalams) 
siunčiu Tamstoms naujai išleistą“ ~pul-* 
ia jaito&štėlį“Tėvynės -Gynėjam4*

Viršija Vitkaus* -■
“Tėvynės Gynėjo” redaktorls.0-

T •. *.■

, . ’ :klekvirt>ąs, -kurs piktai daro, neąp-
• kenčiu Šviesos ir netna 'prtfe ^lesoą,

> fa darbai nėbUt barami* iš$d dąt 
vo gi teisybę, ateiną prtb SviesęSį kiČA 

. jo dnihnt apsireikštą, nes y^rti padiv^ 
ryta su Dievu. Tas gi yra Sudns.’1
(Šv-‘f»m tTL. ' 4 kut reiktu, tvėranmnš draugijas, iš<

Stfl»y& jšiėinls vadinamos Tautiškos prašydamas darbus ir tt Draugijoje 
•parapijos ^teimrmsj sakosi mylis, tei
sybę L t rbkštfts sąvo parapijai gero.
Dėt kuumbt *mąu prWo- ąąsiriąitimą 
išreikšti tfei«y$ę ir pasiūlyti paruprtoą 
ląbtai ką gero/ tuomet mnn nėdąlęąąii 

•kalbėti. O kalbėti privalau vardan
■i‘’"wsyw. ■ ••■ ' .1 s- pt

t Ta* tautiškasis, klebonus tugoją nąt
* manęs už bandymą ir kalbėti apie tet- 

sybę. jjs sako. *lmd aš jo* Šlovę p|ė-
.. Miąą». susirinkime uint matifft Upludo.

JtarhltlVo ant mnir^ ir sato tautiško
je bažnyčioje pRmokHllhlnkrtudftmns. (j 
jau ant sustvinkimo p«iwipiją*./ai .M

rvdįo^ą.. p^rttėrrthu W MtHbta ’iekfo*

v

J

l

1

Y

■fištiumife ur devynis metus rašHhitikft“ 
Vitu ir plrbilnibtovau (ki‘ tol rirtrugl* 
tatpUitgejo iki m jtafbį ir turi
to? Dirbau vardan Dievo ta jdrtJtao. 
meilėj Už savo. gaugų* putathavimt 
ntaii ėmęs nei vieno cento.

‘Dusų tautiškas dvasininkas priskat- 
tęa prie blogo ir tab kad kądtt Micktą- 
yydų a musų parapijos turtą baigė eflč- 
voti kri|i tnmąta dabar kad durte, kad 
aftparapiją ta pavapi jonų vaikymą »to- 

 

jnu nuo Mlcktnvyčhtus npgrpti.; Ta! 
itak to ! > . . .

Tamstos artimo mrtlė dn|etdžin. npf- 

 

»!»•<*» tnane klek rtmate. Ir'man ne- ĮplėHti šlovę ta Nattem d) it kltw. 
^į^ pgritariihu W ttbbto iekior Wtatoti. j i / y

moterų, JoAdi »tet-’ To* purteį* žgutai paiflte TfcgNftlk
*ktlau*tl

•T

HW wW W>V*>^ mumi 
riRtagltta iilMmJna ir šiaip velki- , 
ju*. Mtu Juodą dątdą jie varo Ir dabar, , 
kare! paidbaJctia... X*ra jokios abejta- 
n*C kad p. fantastas taipogi klert* 
kalą burti jskąatas.., p. Prtntužkn rei* 
kimu kunigai skaito rimtu pavojum 
anv<» bizniui ir klek Įmanydami jam 
keršija, išimus teko girdėti,^kad žIno _ 
tartu jie huvu panaudoję net*kardino* 
te* jtekruę kad neĮteidua Petrausko A- , 
aaerlkon.“

Ką čia rnta "Kote!via” labai reikia 
abejoti apie teta/hę, nsa rašo "KEKKI- 
■Visr Irt’ SYK H1PLOMU0TA8AMEL 
ŪKAS Ir btakj apsvilęs nuo elektros. 
'Tadu Ims tehyM kaip “Keleivi*’* at- 
sakys ant šitą tatttalmą 

■ 11 Vardai ir pavardė ta klertka-. į 
lų kurte, kur Irtam Hundb famta- 
ką?

21 Vantai ir pavardės Jndošią žnl- . 
y»elią tarp lietuvių, karo metu ir da
bar? Kokiai valdžiai Jie }xkiindč. ir ko. 
kltm lulkrašt'hm, talltetojus fr šafp vėl- , 
Wjns?

Xt Vaniai ir pavardės tų kunigų ku
rie keršija Petrauskui? Taip-gi Ir tų 
kunigų kurte Mtm tarta buto puriau-[ 
doję net Jtekmę tardlnolo? kokio? nuo 
ta rtpĮe tai ‘TCelelrttrt gintojo? t 

4) Ar tai Visados yra tlejlnlpate ir 
Judošiftls kurto Ieško teisybės teisme 
ir nori nprtgfnti mn^Iiterątlškų ban
ditų, kurių ‘‘taudODMpenly’ *fr lalm- 
miiniti spaudoje niekad nęprtirnkata?

Jrtgu/^Kęldvig” ant paduotų \JanT; 
Mausimų neMiW atsakyti **■ parodyti 
teisybę, Mi /‘ntngort po suolu,* arba 
pftjgąi savo darbą/atsimą nžmokrtstj» >

pAB Dž AHBMh
. «dW ‘itą^ 

yduV* kad nH ylenąą; lįikrąstia <Ame- 
ritaM neturi - ttoK ’“medalių” fcięk

;.L N. B* “KėW«07,.W>Mws apie 
talpu* ir jttdoMuir, per toli nukeliavo 

<1 svetimas? '‘bųirtss” “pagautas:’ 
gavo “medalių” UŽ $«X>h itM Suv, Val
stijų laike kftiėS REIKALA
VO NUO w gyventojų, kad 
WAW&V APIE TUOS. VISUS 
“SPORTUS” KURIE KNISA ISTA- 
iTV^tlS SUV. VALSTIJŲ, kas “Ke
leivini” •labai nepatiko* Dėlto “Kefel- 

jffi'&Midfea verkdamos keikla ju- 
^dšttalS! ir pravardžiuoja Šaipais, kad 
jau-nemato^sąvo ąblita “sportus vie
šai ėu raudonais ąspenlalk’’ po ‘takiu* 
"frtauglant”. po' raudoną skraiste.ir ne
girdi dlngmlto perkiihljoK dirbtuvėse

•Wa* •■¥► M
'- . ' ?>','■ - , ' '' < J i - v- ., ■ l r

!•*, ir

Jis kitose vietose*
’ 'V'

4 >

r

ifiinuums
Pardouit laivakorte* ant <► 

rfanrių linijų | Brenmrią, Ham- 
barg’t, Rotterdnm’ą ir LlopoJą* 
SUMfoarrtL&r, Bo»tok27, Mm*

r-
<

*• • W

,5

U New Yorko tfeaiog i 
Hamburgu 

UUVAS II1GABA. 
UUnrinJce, Kovo 15, iO, 

Dmkymri Priimami. ‘
* Kambarį 4 ir Ttoč&i KMm

Lln* amato, IKmlpkittopriemintoFrencb [Į

l J
K U R O P A J 

Bau dvi “O‘*XgjB
WBW YORK^HAMKlBi 

Suato ją ’ 7]
Oherbourg ir

ORBITA GeguSio 21M 
OROPESA k. Birleiio 
ORDUNA . » Birfelid 18 <į

1-os, 2-(M Ir Skto* kleson panoihurM 
Trečios klesos pnsaiierlal pll^į 

ųwvn|dnjdw j
THK ROYAL MAH« ? 

STKAM PAGKBTOCK;

SHmshlp A Tonrlst AgencyJ 
iocOxVGnE9syt.,BosTaN, km 

drtte pas tataakorčta <M*aw 
t rtnyy........ -*-™1

' ’; r

M* R
J
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- i .
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AMERICAN LINE /
• TI18Ų8 KUT.TAfl tą . * | <•;

WW.tOm I HAMBURGU 
kullonS dėl Runų fe Lietuvių 

DMąHž fctadėrnlikaa dubeltavų žriubų UIvm
LAIVASMONGOLUišplauks,.r a KOVO 171>. 
GAIVAS MWTMKASmA (aavjfta 3 klesa KOV$ M U 
IAIVAS MAM0EVHUiiplaūks .. BALAHD#I0 HD. 

įdega M«w | < ♦ o < m M m 4 $&«!
trečia W«M Mew Tork | Eitkunua .Mrf:

. Su daMfų'’ «L " ’ ■

dellgme v«lgimwį< tedaryti iO&tiA
Ktelj>klt$e i KompaiiijM OlUų 84 iiafe Str

arba p*»l Vietiniui agentus, - 9 -'
\.. ../.,.. . , ■ ‘i >1 .'■ i i' ••

ęoBiaa

-?

- LIŽIUVIėlH į

, . £& m i?ZVdTM MTDJVAŲ/4 LBTUV4? *

Ar pinotą 40a mlicJtea irteritfflįjftir, lakiai ji aplniaf
; -■• AR JUS IKN^TE kaip dabar Eteopa Išrado, sulig vėlinusių nŪBtAtj 

... '.- - - ”, /. ' _ . .
joji Čeko-SlovąldJa,,‘DgnklJg; Ėutvija,. Vengrijnr Austriją, Jugo-SIayU 
jBtekanai ir tu * ’ - ,, ;

L ,. KIBK KARTŲ JUS žINOETDAVOTE, kuomet, skaitėte apie vieną i

;i.

/j.mij PdiTžlfl^s ,ThiW? itapjaji tire tava, jEstonija, ūutijoji Vokietija, įai

r- v I*p*v
Įritą vietą, tos gjf Ja padoi-yti, kam dabar ji priUlausą* arbal W ttltaal 

J yra- . .’ '

i

t

. ' TODĖL ,WSDŲVOTE,pE$I}EilATIšKAI KDĖKALINGI
4fPolįfiSko ž&hldtiią Naujaikuris butą ąpąlyuoingį'Sapąr 64 e 

f liūs didumo tinkantis pakabinti ant sienos namuose ar biznio- vietoje, % 
rte’bntų PAMOtaM IR PAINFORMAVIMU VISAI ŠBjąiVNATj CW 

: tas patyrimas Iš irtų Žemlnplų atmokės Jums daug kartų branginu, nei 
užmokėti pinigai už jas; . - ' . ■

KAINA VIENAS įfoLERlS, siųskite pinigus registruotu laiškų, U 
Čekiu, pašto -ąr fekspreta ^10hey

^pinigais.', , s.. : ' ' . "

-< INTjaRNATldNALMAB CČlfPANY ' .■
341 Eiffi. Avenue, ’: _■ : New york, BT, 1

* •' • t

gisisĖKŠB^sišiąišiginGiaisKoni
LIETUVIAI KREIPKITĖS imiR-SAVŲJŲ!
Keliauk į Lietuvų ir iš Lietuvos į Ameriką per 

Kapitalizftcija$100?000. $

G. J. BURTAŠIUSIMMIGR ANT SERVICE CORP'M
‘ Mes parduodame laivakortes cnt visų Vaikteritoių Linijų- į vž*.

- sąs pasteUa dali ne tik/lž NEW V0KKO te BOSTONOį bet lt i» 
kitų Amerikos ptetų. ' / ,|< ' .’ . -

Išmainomi ir Siunčiam pinigus | VISAS DALIS PASAULIO $■" f 
gal dfeted’ kursą* persiuntimas yru , uvarAnTUOTAS* MM 
.rime Sukelto Kapitalo 800^060 markių, LIETUVOS ŪKIO RANKOJ,

: KAUNE. ' . ••■,■-..■ j •*.

Fasportus ir kitokius* dokumentus padarome* Atliekame 
klns.iletąyiU reikalus’Amerikoją ir Ajmertkoą lietuvių teltaltui W

; tuyojeta " :• r< • ' . •: ; - *; -* u?tirt-. -«! ,.f •'
Užlaikome DU KOTELIU dėl lietuvių keliaujančių j Lietuvą 
Kviečiame visus lietuviite: su, telkimaiskreiptis -T tetirtlgull «»►* 

S w ortsą; ^ laišką tefefcypatlŠkMt. . r ' ,.wa - J* ’
3-'-'’0EM*H^lKDFliAS‘s 1 ; skVriuSi
S 498 Washington St., - 414 Broad^
|'SNew .Nork, K. X. 2.'.Boštftn 27,-^

I 1 ;

H i mokestį galite riųštl banko čekiu, pašto>•- pr ekspreso

' i

, • ■ , • My

klotais /paiefcū
mums fhe Rėd Cross

Spausdinamas Kygpjc, 
Aprašoma apie Amerikos 
Raudonojo^ Kryžiaus .yetKi- 
mug Lietuvoje, .Latvijoje, 
KstoMijoįe ii: Ki^ūdijojė- 
Čia atpasakosime ąprašy- 
iįū» yėikįm>Lietuvoje, v" 

r Gruodžiu 6 ęl. Amerikos 
ĮL KTy^įah? o0sa^.1jfcauuę 
•gMoį žinią, kaū^^of apsi? 
reiškė. ŠiRiiies. Ambulansas 
su vaistais ir reikmenomis 
tuoj buvo pašinstašf' Kapi
tonas de Somoskeoy pasita
ręs su Lietuvos armi jos dak
tarais įvČdč aŠtrij kvaranti- 
Dij.^ Atidarė Įigjonm§ su 50 
IcbrtjJ "įiįoniai bu^o 
tįi Šiivb susegta, kad Kgh 
pasiekę t< vietą, per sugrįžu
sį įš- Būsiįos tręniidt4v *Wo- 
ibėt-aštriausia kvarantina į- 
siėigta ant visą grįžtančiu, 
tremtiniu is J&mijog į Sibtu> 
Va. Po to nauju apsirgiim| 
buvo 4, Mirė 3 nuoš. iš ap- 
sirgusiu,’ > '■ / 
’ Gruodžio 24 <L epidemija 
apsireiškę Wū^thtp(dęję; 
tarp kareivių. J tris dienas 
apsirgo 156. Jš 4Kauno ofi
su Am, R. Kryžiaus tuoj Dh-; 
gabenta Itotį - ir reOtman^ 
Įsteigta kvarantina ir ligo- 
irine iš 300 lovų. Susekta* 
kad liga pasklido mio trem
tinio, sugrįžusio B ęusijo& 
Visi natnai; kur w buvo 

kad gaUjo bųti; 
Įįgos pertĮbuvo apvalyti nuo 
tatebij, Kam v^riau&yhe 
paliepi visus Šunis ir kates 
apylinkėj sušaudyti Po to 
tik keletas nauju apsirgimu 
tebuvo ir iš 177'apsirgimu 
mirė 8. J <
-Kai> BiiMdiin rašo, tai 

Am. Raudonasis Kiįžiua

t-.* ■’

fe. i'

' PADĖKA UŽ 
“DARBININKĄ.

;. Aš T|b4jr« Babickas sveikinu: savo 
brolį Praną Ir brolėnę Marijoną ir vi- 
«ą*^eimynę. Taip-kl visas rghftittea U 
pažištuttitig .veiyddmite visa tabb. O ik* 
blausia kam, -kurte manęs neužmiršo 
ir užrašeAmerikbs laikraštį “Darbi- 
ningi).’’ Tai nunn dldl dovana. ’?ino* 
Yna, kali dabar laikraštisrįri yra sviu> 
htis dalkta.%. daug ko aušinome kas de
das Amerika tv kaip dei 3/tettivos mu* 
ikoja kavai už nepMklausoniybrt AČiijį 
tertų: kaimini nžįirko;4nlta‘ašt(. «Ėta 
mėtai. Ruvli’S kai giltinu Ir turiu viltį 
kad Ir ant-Ateinančiu metų Užrnšy.4. 
Tik gaila, dtOU nežinau kak man taip 
getits buvo ir tą malonę padavė. Až 
turtft brolt Amertke lis turtą daug ar- 
timirtu gtmjnlą*; G' mm Tamstą nei 
jokią laišku negavau, tat dabar ad- 
maniati ąpnitekrthtl | laikrašti, gal ku
rt* ir npmiršo apie mane kaip ^auk 
laiko pynėju. .Dabar aš gyvenu namie 
Lietuvoj.; Ankfi?iąn būvite tusų kit- 
ritirtnenlj. Iš jirird'žl<yl karcPbuvab 

v įb MuW4il6'-«rw.
. Kkutei taip mittaM

i

*.
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V
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Kaune ,su„ fęBd$&.įwlum«- 
sį6j0 darban, kijomet apsi- 
reiškė cholera, £tai kas pa
daryta:. . ' . ■’ A ■ ; <

Aistrose ihęjimo? įliietuv^ 
punktuose įvesta didžiausia 
kvarantina. ’
, Visokios atmatosr gatvėse: 
nuvalomos, \

Miesteliuose, kur apsv- 
reiškė cholera įsakyta- ne
leisti išgabenti niaisto. 1 

; Aštri priežiūra daroma vi
sose kepyklose ir visose val
gomųjų dkiktil kraitaese. 

: Lietuva suskaldyta į 
distriktus ir visuose įsteigta 
po ligoninę cholera ar šŽL 
ne „apsirgusiems, «. : ;
r : Tuose į d&Mdiįpsėr * bps 
sĮdęisfe smeiipasDpie

dPlenai padaryta įčiepyti 
100,000 žmonių pef .tris me
nesius. ‘ '

Traukiniaiaprūkinami,
Armijoj cholera neapsi

reiškė, bet prisirengta ap
rūpinti 2.500 pacientų, .'

,Kauno gyventojų pervir
šis bus išgabentas į Jutus* 
miestus. • - / z

■ Visiems gydytojams įsa
kyta raportuoti Lietuvos 
medikaliems auteitetamš 
du kattit dtęnbj; 
noj, * •■ . ’
-Bile daktaras neraporta- 

vęs apsjrgimo per 12 valan
dų bus baustas 5.000 auksi
nų. - ...
v <Pulk. Ryan ketina atvyk
ti į Xfietiiv^ ištirti .jMVojiį 
ir duoti patarimus ir pagel- 
bij kai reikės, * ,

Telegramoj sausio 24 & 
skelbta, * kad Kaune cholera 
apsirgo sausio 23 d. vienas. 
Iš' viso ftpsirgimų 10/ miri
mą į/ šiltinę sergančių lae* -u_.__ M» - ____ 2

i

1

v

‘ 5
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Fte.-M<»ą'rttetet PATAMIETI ifflSŠiąSArite

Mes kepame geriajisios rūšies molina, fe Žuvis, Ver- 
datnė strevaS ir gardžiu kspt|ątų. Frie ta užteikiate1 
valgomu daiktū Madtavų fegaižių R0tuvW$ dttent» 
Viskas'fettei ŠvatM nžlaikųmn, PateniftVfeute kWr' 

[ riaukiąs, ■ ąfeiąkyiniiS'Ke^ Kaveiiy žtab? tai Įfeij
iiams, piįniiįms .fe ii, fe beeidamas ims iietuvį, fetei>; 
kirtis prie.mušu a gateitaramiausias Rainas fe triringl 
patatnavimą.

, SKABIJI.KI J

34 fe 36W>AD jSTREET^. NEW HA.VĖK,xCaNN.-

M
tete.

i

■ž4 ■

t

Nltll KNYtl.
_ Krw W i

' ŽMuofe” PuraH ir myo DBiotait BiKte JoaniMi TMtete 
iteUMkaitB- KnjrgttU didelio formata, 73 ptliih^g W 
ptfrnifakaaU. Preki 85 otnUi. Abidvi kn^futl 
gauti “Darbininko” knygyną. PirmotUa knygutit yta> < 
kl 25 eentai, pnoUpU ii turi 64. Adrotuokita taip i į

“DARBININKO” KNYGYNAS,* .



. CENTRAS pasiun- 
eikinimą naujam pre- 
a Hardingui ir gavn

«tankynių:
; Tta

F t March % 1921. 
y dear Mr. Kneizys: 
The President has ask- 
’me to express to you 
d, tlrottgli you, to the 
anbers of your Assoeia- 
tn his hearty appreciat- 
1 of yoftf kind telegram 
eongratulation. .< 
Sincerelyyours,

(jfeo, B. Chritfian, Jr. 
jėretary fo the Rresictat 
r. A. KKneizys;

; Seeretayy The *Dith- 
Mailiau Associatioii of 

'y liafybTt South- Boston,

‘ ‘ ; t..,7 .. ... ..• . -, '

I 4 ' A
reliktą sveikatų. Nnga-Taoe jrr* ate. 

' bMlna jprdaote dalei. dirbimo riebaus, 
raudono kraujo, stiprių, tvirtų nervų 
ir rrelkų vyrų Ir moterį hr a> ma
tų tukataa£!ar toonlų naudojo JI an 
paabeklmu. Padirbtai ii aštuonlų *y- 
daotty, kaftei-veikia ant Įvairių kum 
dalių. NdtMiTiHMt gerina apetite, ma
limų ir skilvio veiklumų, kunul rom
anų, taip-pat priduodama* naugyvybų 
ir energijų. Taauia* veidai Ima spal
vuoti Ir kūnai bų# stipru*. likirpk šį 
paskelbimų, nuneik | vaistĮnyftų, ir 
gauk hutelj Nuga-Vone. vartok keletu 
dienų ir jei Tamstos nebosite užgaųę- 
dlntl, grųlinklte nemiaaudotų tolį lm< 
telinko vulatlninknl Ir jinai Tanratoma 
augrųllnM pinigu*

DlGGGISTiYtm am g* Mn«* 
-Torių from ytmr jobber or fttot 
MAtionaJ. Labaratary, 587 Sontb 
Besteni <t., Chicaf®, J1L Ab- 
sųlntdy gaaranteed. Bitail prie* 
ILK.

(Apgarsinimas)
k,<;i - ,.■

*

ir

A

k

•i tefediMafa 
BAMMNO 

Sinštanite/*

Graižiau f aptiakų
Mptad

-M *• ’ .'

INO
._____ hm te
yidurtefr falnttei ptftiiM 

oriu* & tai gtatyAitfr

F. ĄD. JHCHTER4 CO.
3to Arte Ik Mtą Bteįra* - Jte YmfcOty?

ė

Reikalingi AGENTAI. At
sišaukite, šiuo adresu: Lith- 
mmitąi RmA Batai e Aaaneia- 
tion, 425 Broadway, S. Boh- 
toiL Phone S. B,
1859-W,

ftSSmiimai
Paieškojimų kainos 1.1‘S. na

riam*. ir •!»«Hiluink.»" sktiUyh.' 
jum* 1 *ykj j metus ui dygų, už 
8 sykius Prieteltema nž X
vykina <1.X
........... ...... r ' • ?............- --:

,IUH! 
onmfotnt) 
Lietuvis.

f pasidarbavo: f 
rtltų įdėlių Š<h Bostono velkėj Ji 
ikinlttktp'tb' jiiplinkinėms .' koioni- 
b.tate'*Būvą Hurengtl*ai>VftĮkŠ£l^L 
iv, Kazimierop Dienai paminėtu 
į-b. klebonas kun..K. UrhųnąvRhiš 
Ijo AVorcesteryje. t
>.IKWta kaW> Mentalioj, kur 
jfe'Snf. Bostoniečiai Yąldlnjt šv, 4$

MM8 -Gudas .kalbėjo Nomvbdde. 
••Antanavičius, Alena Narto kaltė 

jdtonrlute buvo provltfence, R. L, 
V paįvairino programų
1 < . ' .. ’ ’

IŠVAŽIAVO.
J -«S
iftaA.T. Romanas Bostonų apleido

indėlio Vakare ir išvažiavo į Ncw 
rikte- 'kist ketvergi sės talvąn Ir vyks 
tavos. \ *

.- PRANEŠIMAS. ■ ■’ - 
Į^rpipfoa, kovo 8 d. bus. repeticl ja 
^f^arUltyns" bažnytinėj , šulėj 
B vai. vakare. Visi aktoriai buti- 
‘ turi atvykti.

J

O - . ’ Komisiją.

PAŠOTE SENATORIŲ.
Chas.

“šust. Brook pašovė sena- 
ų Henderson-iš^Nevados 
dijos.1 7To senatdfciaus 
pipąšr pasibaigė kovo 5 < 
jtajiarys. sako, kad sena- 

jį^Byra jį apgavęs ant $2x
1

\

r'■tw“’

UBAUDE UŽ SUVAŽI- 
itpiiMĄ Uogaus.

Byloji E; 
nuteistas trims me- 

U kafejunan '6? $X.OOO nz 
^ažinėjimą automobiliu 

įberw& 5 Baiomet ^atsitiko 
nelaime, tai jisbiįvo gir-

b

■ ■ s

M... . .
F’-’f‘n•<-»* :••-•;■■ .'.iš,-. --

. h,<u -’t.r .• te . ,.>.•. . ...

, .NENUSILEIS. U..,
■..■n.!11*- t’.wVf,l yi.HK' 1 <•'- i ; ..<*-r
*« * < ■ • r .

VaMetijes 4e-.' 
ftcijos pirmininkas Si- 

saįLOy kad VolOįja 
nMlęis ir nepaisys aftjan> 
^Miipatuino.
*lijantai nori apkaltinti 

karo . sukeliine. 
aetiįa nucr to purtoM* 
:o, kad tame ne vien Vo~ 
ija kalta. Simons sako, 
■ Bėdino valdžia atsius 
gus pasiMyimiSį; bet tie 
iūlymai nepatenkins ali- 
tilt **u»

s
'i p-wi '■) "” }»

jį YDŲ KARALIUS”
SCENOJE.

x

k

t

-i

i

' '" ' ■ — • -
k Bostono geriausios tentrallšoks 
pa kovo 2tad. (Verbų nedėlioję), 
k>* duoti visuomenei gavėnios lak 
Hįlkl< pramogų -t- teatrų, vardu: 
fe Karalių*.” Veikalas didelis, 
na, t*tbrįlk(t*c reikalaujųs daug 
Jo tinkamam pėri|tatymurir turin- 
lavyje daug reikštose. Parodomn- 
frtaama labai žymi dalis pastap- 
•toto šventojo tikėjimo. Nors Šta 
Dtolnur statoma* antrų syki So. 
įrito bet dauguma gal neturėjey 
pi pamatyti, nes buvo- suimtoje, 
to gi dalykite, yeikalns yto ta*, 
ft .jaitoUjngMS butų atkartoti tam
si prte'tem Wa briff <WiWfi~vb 
Matakllal. Todatol lite veikalas ret 
M* ftt patartina pamatyti vteieate.

«k«.
f. i

•J

KELIA n.TANTTEMS ' 

tyiIETUVĄ'^1 
fituojul pranešu lietuvių kktaU- 

: kų visuomenei kart aM esu užsid^ 
^.ralĮvakorčių Agentūrų, P#1*“ 
duodu laivakortes f Lietuvę. Par
traukiu gimines Iš sietuvos, pa
rūpinu pasportus keliauja irt į 
tnvų. Su rViaste jrelkfttate krdij^ 
kitės sekftneiu antrašu:------ 7 - Ąę

snięALAę^KAš & m,
243 Fopkrlč SK; So, $bflfar» Mąus.

-------•-.r-', ‘ . - v . -W|l l

VARGONAI TAISOMI
Taisome Visokius vargonus, eldu 

trlklnius ir jjttus, Esu dirbęs 
prie Šito darbo per 10 metų ir esu 

■ geruli apsipažinęs su iįmvo amatu- ' 
Taip-gi pamažinu frontus te taip 

: visokius medžio Išdlrbystėsj 
Kreipkitės šiuo dntrąŠU : . 
' S. DUMBIIAUSKAS, 

. 50 Nidtols Sta Nebark, N. J- 
-- .................- - : ' ■> .*

įKVRSŪI MŪPUOLŪ* 1 
. Tab geriau*!* protk daug 

aųkatpų | Lietuvą ntttiįati. 
L Graltum* nusiuntimo pinigų 
I nieką au manim negal
I nluotl; , pintoms pinigu ittantfH 
jaute ptifltatau kvitai ato ptei*

Į Mate prtemgjų pinigų.
Į Laivakorčių agentūra j U»- 
I pojų, Hamburgu > vtaur. -
[ fasaj kelionei j Lletuvų.
Į Padarymai Uetuvllkų doku- 
| mentų. / -

Pinigu* tiųkklte p^ ttetto 
I Money Order. Rašydami pri
dekite 2 et štampų Ir vteado* J 

i adresuokite; :■
(■

į W Hafraa Atc. AooHtb. IBY.

■ ...............n nmi. ■Hmm" m...... mFTir ■■ i .. . j.

- nuumusukis uetutums ma.
B Visk praeitą vasary gei’ėjdji gražia vieta 
g pikninkaras l^oRtelIoje, bet datar sv. Roko pa-, 
S * Tppija pirko^miktj kalnelį—pušinį tt pievą, 5 
fi minutes įlūo MontelkAs Ntotiesįir vista Montello 
W deda visas pastangas-sūmgM to; parko atitari 
g mo PIWį 4 D: RIMTOS, 1921 nu ’Tas pik- 
g ^aty^tamai puikesnis

negu praeitu vasarą.. ŠiuomMr užkvieėiame vi- {.”sta;Į&t4<B Anglijos lietuvio^ 7tan ; .piknikaiL

. taip-gi ntif^irdžiai prašome lįbtuviij ’

nieku? ncfepgtž*i»Khik^ ub pramngji toje

ĮBtPBattStt

r

VARGONININKAS. žinantla gerai 
bažnytinę muzikų ir vrtlhnų’<liwroi iri- 
ko vietoj jvi Imtų reikalingai kariam 
ii geri*, klekinu, meldžiu kreiptis j 
‘Darbininku’ n.lmlulstvueljų.

y

[M

IJ!

-A*

DYKAI KATALOGAS
Jeigu. ndrite^ButaupytvęS.OO 

ant poros everykų, tai parsi- 
. traukite musų"katalogu ’

TAeWaterbuiry Maži 
t Order Corporation, 
r &, Wron Streut,

. Waterbury,(form.

t.D.s.cEmo vMpįBoa 
AbĖĘ

'■ r- -

Jei Tamsta neįstengei Išgydyti savo 
J skaudulio ar M npktojal viltie*, *įfe» 

pasiduok” Ateik ir bual ejaįamlnao- 
. > tar dykai te gauk, mono nuomonę te 

patarimų Al esu turėję* 18-fcos metų 

7”^ chirurgijoje, gydant llglalklnea, ner
viška* . it supalniotaa ligas. Tamsta 
gausite pilnų naudų kai# atąllankydte 

■ pas manote matyalmės ypatlškal klete- 
y-** įdėmi te&ik . j. - - ,

r Jei tii> tttri Kokią chronižkę, 
nervišką, k^UK 
pūslės, dirbintą arba sapainio- 

J -'M Mrankū maldy
tai, ir gauk mano nuomonę ir 
patarta* ; v. -į 5/'•

; .. ' \ v ''

BARGENAI
‘STORY STRIKT, Btenra Uos

to*, Mass. — 3-jų Kelmynų na
mo* 14 ruimų* VM improtement* 
Ramios |52. Kaina t4,*M). C**h 
ILOOO. ■ . “

BROAD1VAY, Itotrrtt Bostom.— 
ą-nlų šeimynų marinta narnas, su 
Improvements. Randpa $2į70T į 
metu*. Kaina f2it000, , •
DORCMESTER. — 3-jų Mmynų 
namas, xs ruimų, su šilumu’ir vi
sata ImpravementM. Retųjų* $82. į 
mėneai. Kaina <8,000. Caah <2,000

J. B. MtKALAUSKAS/ 
_ 388 BacAmvAv, So. Bostox, Mass, 

Tel, S. B. 620.
IŽTS»rr.-x.'H-' i1 "~i"7 "7' "•niriiifj. ry rgss,

4T» KAZIMltolO Ar X DKAUGZJOfi

80, BOSTOK, UA88. '■ ~ t ■ •• -**

PIRM* — Jnndk'Btanalti^ 

VICE-PIRM.;>4; Vla’daa’paūliiėbka*, 
136 Bute St./So. Uote Wa*£ 

PROT. RAŠT. r-. V.,x Jakštas,-^ 
, 03 Telegraph M, Boaton 2*, Marse,
riN. RAST. — Juozo* Južka, 

Merycllff Acadeniy*. " :-,'gr 
; ArHngktun Helgthąįi Ma**.. n b- 
:IiD;. -to Lėtmtm Atitek ‘ ■" ' • ’ *"* 

75 Slįvųr 8t^ Rėž Boteb Mato.
Ite* pL0WAI -* X GnOHtokto, 

B Jay St./sa. Boston, Mat*, te 
Antena*-JKmlta*. »

i . 284 Ifttt M Stote* ką** 
MARŠALKA -* Povilas LauČka, 
* 61 Story St, Su. Boston, Mn®k

Draugijos antrašaš relkale: 
s 866 Broadivay, So. Boston, Mato, 

įtoBirtemaL laikanit W: 
tantrų ned&dtenj mttety i< vaL po 
pietų,5 gt,<M 
Boston, Mato.

;:...^ ' ■- ~ . ••■ " .7 ■

-r

Aš Jimą* Vulrnitukcvlčlus (m u m u 
[Jetnvoje pravardžiuoja, šatans) paei
nu IA Kabelių kaimu. Merkinės vai,i 
Trakų pav., Vilnimis gub, Palestam 
seueta valkų, L. Mazgelio Ir-Jonnos Bit* 
tevlčhrtės iš Kermušljos Kaimo. Lev- 
partas apie 10 melų iitgltf R.vveiiu, BHs- 
vllle, N. V, Tidp-Ri pafeškmi tems vai
kų: Jono, Domininku ir Marcelės Sin
kevičių & Nletavų kaima i .Linas apie 
15 metų atgal gyveno Braddoek, Pa. ir 
nuo to taiko'aš su jirts nesnBirftHnu .ir 
nežinau ar Jie gyvi, ar mirę* 'Tie visi 
Merkinės vai., Trakų pgv., Vltotauk 
gub. Tai-gi prašau visų atsišaukti bei 
žinantieji mart pranešklt, už k» busiu 
•lėktogiiH. Tulp-gl ptl loštam ų kitų 
giminių bei pažįstamų ima Ravo.ktaŠ« 
to. Labai norėtau su giminėmis bet 
niiŽjstimmls susirašyti. Rašykite šiuo 
ulrestD /

JONAS
327 jsland Ave.,> ‘ , Rackford, UI.

■ y ... . ............ ....... ,, ,
: .A8X.kmnelfonska84F-TSlate^a|jų Sa- 
tailimakliitė paieškoj Antanų Skalnus- 
ko; paeinu i£ Suvalkų gub„ Kalvarljfjs 
apskrj, RnųdieniAįis viii., ItodeĮlų kal- 
rAim Meldžiam kas Žinoto pranešk#^ 
iirlja pats ntaUauitite, nes turim svainy y, 
hų relkata—gi-eital jšvažfn'ojhm’XJ<L 
tnvų/ Rašykite šiuo adresu; *i 
*' L kittnellįąjįišknk (SnknJniisknLte) ' 
178 Trėmont St., Šamervllle,. * * . ■

i ? r.------ b-- u, .'. r i..),..............

Aš Jonas Vatotatskls teškini sa vo kito 
w Antano > Laurtanh’to ,kuria $yvorui 
ištuoni motai atgal Ironnsylvitnijos 
valstijoj, o tfufittr nežinau ktir. .To pa
tiesarba jį žinančių meldžiu ptanėšt 

: nfm/nes turtu labai svarbų reikalu. 
JONAS VAINAUSKIS.

?27 Wjltam St„ ' Tvonton, N, j.

f x
(Gydytojas ir Chirurgą*

Gydo aštrias ir ehronlikaa ilgis 
vyrų, motorų ir <valkų. EaaaaH- 
nuoja kraujg, spjaudalus, giapit- 
ma |r tt aavo laboratorijoj, (te
teikia patarimus lulžkais kitur g>- 
vtoantiem* Adytoas: 

366 Broihvay, 
Sovth Boston, Mass. 

(Kamsamio No. L) 
(LDS. name, karnp. K Ir B’vray)

C

' *

stotas^. 
Telefonas 

JDR. T.M. GAFFMEY
Dantistas - - t 

414 Broadway, S. Boston ‘ 
(Viršuj LfėtjPtek. B-vės ofW; 

Galima Susikat.bEt Lietuviškai.

RjttĮirniuoTAS Notaia* 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ 

F.J.KALIWAUSKAS 
; " ABVOKATAŠ ; • 414 Broadway, H, BosToa, MaM.
' ‘ - ■' Tel. 8. B, 441. 

z O.yv«telmb vietitr ; .
15 Aųwitewt D<irc.hfatw, i

Coiumbla 0150-J. ttoWWtaęš^^iii’rii»iĮi. Am "if*.1 VįiaiiĮ^'Jgjg^j

v

IEŠKOK PAGELBOS-KUR JI GALI BŪTI
'.-■<■ HABBAMA.'

£Į2£*S«KG^ ffrtlK duoti jalui, moksiilkite, Hlektro-
knriwtiteiki< «uraD)inlMnw kur utį budai no- - 

.tatmagi* mttt ir tuaml daug vyrų, tapo IŽgelMti nuo kančių tf»pavojin
gų operacijų. ”* į JT? ‘ ■

- MMruplMmaLlr neprltaiiuHml fydyinal
1* »<»* patirkite patarnatitaA te pniM^i ap^ur* 

▼nota B^eąjaltate^; • . l-- ■ ’

DAKTARAS MŪROFffY^JSETgV
■ <ĮT.

.įtatete’11-lb.-ii.iJia in1 Ar*. mrjr.yt-’jgaįj 
,16 Metu Šorinr Boston* I

DB, i
K 399a W..BROADWAY|

*toaiWĮii'lteMw.!W'*Mii y*'

I l*o pietų tiktai pagal nutartį, 
f ?t^8K,ATjEaHmfv Av*.
I PHIf/ADJfiLPHiA, RA

į DR. E. fi. KLIMASI Lieriiviš (lydy to jas.
„J| ' PBIŽUIMO VaVNOO*' 
ą 9-10 vai, ryte Ir7^8 vai. <

v

U y
A

|-2?. ■

*

Į

u I
vakare, I

I DB. F. MATULAITIS Į
• B. : Gypo ,VitoWtau Lt«a» ; 1

■t ;* pbibki*ia Aictaiua. .. n
»• w^ ;V*Jaėdp»i .1-^8 te T-’-ę B & -B

1 ■ -17 MiUbury Street, 1 
|WORCSSTEB, MASS. I

"Paloštom Antano C|mbaliuk«t prtef- 
?m iš Krukų. Pnzarėllų vnl., ^akly ąps. 
Ppmląus gyveno Dilbis, Pa. Jei teta- 
linot, malonėkit pranešt ąrlm jis pate 
irt/atsišaukta. Turiu svarbų rolkiHiM 
. .TONAS KRUČKAUŠKAŠ, ‘ 

Vt^ongre^s Avė., iVaterbury, Conn.
• .. . . ■■ A, j

’ Ieškau sesers Staniulytės Ono>, ku
ri išvyko iš Lietuvos j Grande Ilnplds. 
te jflktemžfafoa .mWe|W,4fcDdtfte.-.7^*rtot 
tau atsiliepti ar kitų pranešti apie jų 
Ritini* Staniulis AlelasanOras. 9-tas p. 
b. K. Vytenio pulkas 2-ra kufkosrai- 
Aitū Jwpa. Veik, armifa. ĮMIH- 
UAKIA. .
»J , . ' - • ' , _ <*• ■ - r

* . . . • . - ...... , . . < . .. .
Amerikiečiai ir amerikietės prkšini į 

nusirašinėti ,$n manim Lietuvės armi
jos kareiviu šiuo jfidęesu.: S-įas p. p, 7 
kuopa Mykošiųs Juozas.; Ragin^klte 
broliai ir Seserys,/nes Iš AmęrlkosMco- 
lite žinelė jniimš iš jūsų gyvenimo Bu
tų, tikta gerybė. . Rašinėkite ‘mane pa- 
$Stantiejj jr nepažįstantieji.

M JONO ®r. BL. . ^AŠĄį^lNeš 
DRŪTUS VALt)YnO8 ADRŠSAL

53TE. 7-thSt., 8o.Boflt'onf^a^, 
VMMPjRM. -* B. Tūlelklte^ ? ”

180 Bowen St, So. BoMon, Mftee, 
PROT. RAST?—K. Lulnla,

47 yale Št., So. Boston, Mflate 
FIN. RAŽT. -<- M. Kkrčfeuiktenff,

47 Vale $t, So, Boeton, Mato. 
KASIEliruB 4 Naudžlpnaš, 

a 18 ViriBerū ŠtvBoi Boaton, Muša 
MARŠALKA Steponas NayĮjjJtak 

Draugija laiko susirinkimus kns 8 
Čfų nedėldienj klejrvleno mėnesio. \ 

' - • ■. ■ V. >»’•
SA^Dži^rsros stftŠaįš^išiA  ̂
- DR-JGS VALDYBOS AtiRKB£l 

r 80, B08T01fy MA8& 
piRM.Antanas Kmltate.'-

284 Flfį St! Boston 27,-Mato. 
VICE-PIRM.JutoM Kavollnair, -

63 <W St, Bošton 27, Maita. . 
PROT. RAST.- — Vtocas Valkšnorlns; 
'. ITp .Boltbn St* Boston 2tf, Mass,

FIĮN> RAST. *— Pranas Sinkevičius, 
; ‘ , jiSS Boteen St, Boston 25r, Mass.
KASIERIUS — Jtirgls Kanevičius, 

174 Bolton St, Boston 27, Mass. 
MARŠALKA *— Pranas Lukoševičius, 

, 4&5 E. 7-th Stv Boston 27, Mass. 
SuslrtokijnAt-telkemi.kas pirmų ne-: 

dSJdienį fkfėkVl««r iftSiešte1® vai. po 
pietų St. Petro Bažnytinėj salėj, So.‘

- -r - ■ ■
.. .... .' ''/.i
;' ■' -. t ■ 1^ -
: leškaii’' Ajrttonb' 
nitais fgy ve&o, ^ork^V^&iiif /ite
žinąte^kurA ' ^š^ėsn:di(^H^*^varge te 

rprašaų jo iV’^nilAlų bei pažįstamų at
sišaukti šiuo adfesu:.Alytuua o0krL 
trs ir paštą,; Ai u t aitu miešta*, Kaimą 
gąfvK -Kr. 120, AntosO AliMusKiViv* 
^ITKCAKIA.. t *■ .- t

TeL So, Boįitiųi S2& 
ĮfOrmim Pnnw*», 

t ęifcL 

iKupaiAdSiuA) 
UįMbūi Hheiė rtfiėtrim jūte - 

425BHOAOUAY, So. Bo*ta*. Metate- 
O /tao VotaMo*?

Nuo 10 Iki 12:30 ryt* te 
* 1:8te-į0 Ir OtMl—P p H

' ERMOSKLES0S. 

OAKTISTAS 
. DR. W. < RELLLY- y 

Dantys ištraukimui te prfplidų~ 
mi visai be skausmo, ūų Ariate 
šiais prietaisais, su-nauju išradi* ;mu- ~ . - . ' ’ 

*469 Broadw ay, ;; - 
Soūth: Bostou Mass.

(Prie Dorahėstėr St.) 
Vat,aw»os : Nuo 0 v, r.t iki 8 vi’.ši. \ 

-Nfentootef ^teJtflĮte Iki 4v,-..*
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0V, VADOVAS—-Kun. M KėmėŠI*,, į J 
A81 WestminsterAve.,Detnįit,.Micli.: 

PIRMININKAS—M. Abračinskas, ..
187 Amee St, Monteito, Mas*, > 

VICE-PIRM-—M- Žukauskaitė, 
< l Grtaes St, Boston 27» Mas«. 
SEKRETORIUS—A. F. Kneižls,^

244 Broadvvay, Boston 27, Ma*&; 
IŽDININKAS-J. Glineėlds, z 

■? 277 Silver St, Boaton Ajaut.
IŽDO GLOBoeJAI—Rev. J. Bakšys, \

40 Congress Avė., Waterbury, Ct 
L.Krivlute, ’ s

-53 Brook St., Lawrence,- Maga.
O. Monkevičiutė, 

128WindsorSt, Cambrlrtge, Mass.
KONTROLėS/KOMISIJA— *
Kun. į1* Juškaltis, . ; ,

40 York St,, Cambrldge, Mato.
Kun. K. Urbonavičius,. - ’ , r

50 W. 6tb Sta Bostou 27, Mase 
B. Ajauska*,

58 LtnėolnJSt,
LITERATIŠKA KOMISIJA— 
Kun. K. JJrbcnavIčiu^ ‘

50 W .Gth, St, Bo»ton 27, Mato,'
P. Gudas, . . ,
į 244 Broadway, Bostop 27, Maa*, 
Kun. B* JuškaitisT .,

'40 York &t, Cambrldg*. Mito*.’ ‘ 
J. E. Karoaaa,

. 381.We^tmln*ter.Ave., D<itrolttMlch. 
.Kun, J.*Bakžy», *

48 Congreto Av*.^ Watžrbury» Ot. 
Kun:-K,. 4 ' . i

881 WtmIn»terAv«„ itetrolt. Miete l 
A.». Knašys, * v

244 Broadway,27/Mp* < 

rVEDERAClU-ATSTOVAlS^ 
įr. fr Kūg. X Bakžj*

LDS, NAMO KOMISIJA^
Kun. K. UrbonavigU* ■
M, Abračinska*
B, Ajaųikaa ■ .

X VaitkU* - | ' -
J, Mūg*h* *1^,. .

to

t • - įį

■ f

L *

‘ paritaitcliii^įe

;\x- 7- ■ ’;r- -••■ :<•■

> paniatMiin ;

;Mau.]'oie “LAISVAS” ligi šiol maloniai 
sutto bendt^arM^i •

. A- Sfeimcfr naTys^Aintojsaife-
$mMmok.Arminas, ’ St SeRnaįa^sT BiO* 
nąsJ; Jmn Česąitisj į. Rumbie, į?£ Bovydaitis, 
Ą. X Juška, dr. Jokantą, V» Krė
vė, St. Seimo narys M. Krupavieia, K„ K>Ijiz- 
deikflį dr. A. Maliauskas, Mėlynasis §flas, Pleį^ 

. rytė-Puidienė, K, Puida, Paparonis,2 pTof. K, 
Paltarokas^ kuh. dr. Rėklaitis, P. Radzevicia,. 
Ą.- Smetona, kun, X BiaiiįaiWr Samarietis, 
pfofr dį. ^tac^aitis,' dr. Totptajtfe, Damazas

4 treigys, ĄaMjiuiris,’ Vąi^gąntaSjj„jį, Ritins, 
.Ž^iaButa:i^MŠ. ■ <;•/ *' •’-v”-’ ;

" ’ Nanįdjį * WAI^
sĮjaitMpįaipsvos reikalus ir stengsis pardpinfi.sk 

naiidingų it įcLoijpdy^ zhmp , . J.

5 doleriai, *
* Su ankšta pagarba,

\ .Įl,,1..W.—, 

Ieškau dėdės Jono Maiclnkevičinus, 
3 tok atgal jis gyeno Cįticagoj, 
vaib Sfort Ftettire Oo. J21-12M2ii So. 
Halstefl SU KhIP gruntu IČJtotoj krt- 
riuomeitos 18-als metais | Lietuvų. tat 
nųa pirmų dienų tųrjmuju armijoj, Ne
turiu. nei tena tipilnkul glminateto nei 
tėų, kurie Žuo Rusijos brtngoee. Nln- 
rto antrašas; IJTHUAklĄ. Y. Arml‘ 
Ja,..5 D. L. K. Keistučio p„ Leiteftan- 
tut yiadirt Vištakių!. ; - r

#- -

4.iperitam liętuvigf^^rie¥bH fejHkta 4e- 
dnsi tietuvoja turėtu bCdimi užsisakyti 'I j laik

' . l^renumeratąkartu supinigais galimasins 
ti ąeknneiu adresu

■ ■ * ***■ šų’

11
—■ li*wBWl*wW™RW|^'“’

*-■ 4V

BOSTON 27, MUS.

* ’ ■» -
'» Iėškiui sesers,g kitus iš Ukmergite

J * x uuuipm wiųn rr
talkių, Paulina .Tutadk Mano antra-) 
Su»:* Ukttiergčs apskr.,- EgbaiHko vai., 
kafmas VitaĮktat Veronika Aleksan
dravičienė. ’

,y», ...
Meldžiu. Įtraukti-mane J Amžllkb* ; 

taikruMfiSt gal ataišauktų kokie nota : 
hmno pažjstąml te glmltaM, kurių ant
rašų nš nežinau, žinau jojg Amerikoj 
yra, n nežinąu jų antrašų. AŠ buvau 
išvažiavęs j. Rusi jų, pragyvenau teitai 
3 metus, purvnžfavau namo, nieko ne
radau, kaa ‘teko paliete Mvarn eeuo* 
vilkam gyvenime, šankčiąna prie gi- 
minių ir pužhtnmų W kąamora (ja* 
gelbėtų mane esantį tokiam varge. 
Mano antrašas: Vilniaus rM.. Alytau* 
npakr., .Trano tai., Margirių kaimo. 
ap«kr„ Jtono vat. Marginių ikalmo, 
Jo&a* KalUtotifia*.

> Brangios'Amerikietės ! AŠ kaipo tar- 
Tiaujų Lietuvos kariuomenei, turiu, gar
bės #rį>fptls prie jL/nerlkos lietuvaite#, 
Prašau Amerikos lietuvių- fc lietuvai
čių per.skgityt( šį mano straipsnelį Jr 
neatmesti J Šalt, ant kito s^kio ieatlA 
•lėkit. Mfilonėėitoi ^susirašinėti su A- 
merikps Hetitvaiiėmls, nes kareivio ggr- 
renįrtĮfr yra dldžlaušiš turtas iš kilosi 
Įailesįgauti .laiškai ir visokios žinios, 

kareivio gyvenima.4 yra gan vienodas, 
kįĮ dainta pakui Įtaš ginklai snačab^: 
ti su lenkais išgamomis, tai labiausią ’ 
norėtųsi ĘustražihęU- su Amerikos 11e> 

tė ^u^itšmis, ’ Su nekantnlmu jauksiu jš 
f* tolijjta krašto laiškų, laikraščių. <ier- 

Hamos amerikietės rašinėkite man 
šiuo antr^ūt 45 p. -p. n K. Keistučio 
pulko ^kuopos Vyr< puškarjninkaH jo< 
;ias kilštaparičlus, jyflTHVANIA.

„ I * t'..,.llĮ.a.., I. !!■-,■■;...
Į^kųit^|j^^ppi8bwJl<) Krlšta’- 

pavlčiaus ir brolio jo, kurie jau 8 me- 
tal yra iWč iš Lietuvos, 'kurių tėvynė 
.Biržų apskrityje ir valsčiaus Biržų. 
Krikščlų kaimo, prieš kavų ir dabar 
legaunu net jokios žinios Jei kasrži- 

■tot, ar patys prašau atsišaukti, ne&ep»: 
pint labai pasiilgęs i rnorėčiau susiraši- 
lėtl nors laiškais* Malonėkite broliai 
r visi kas žinot pranešti per laišku^ 

Aš tarnauju Lietuvos kariuoineflėjĮe, 
•ai malonėkite, rąšytF šiuo antrašu: 
LITHITANU. jųnas Krlštąpavlųlus. 
T įiilOteįB 5 P« D. L. K. Keistučio plit-

Inš Biržų apsk., itapilio vaL tr para
pijoj Gnjimų kilimas.

’ ' *- ■ « . 1 t1

■*S .
vials. Adresas: Utena,' Lauko (k)
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1BKUS

J.!: *,

Dr.Igno&sStai&
:i2105.Bmt4Sa

Lietuvu DaktMto
’■ Ofi*«VahuMtaM

Nuoiž ritalklB P®pito« •>. 
|yak*r»i«, KetetoV* nuo<i&W']TrM; 

N«MUMU&i4 w«»4to- ‘ ■<

■».

LITHUANLL

X .

k

' (^*brimįĮay^Hųay 

MMkASf »toW*Y 
rMMoia 

Stefai 
m * bmm n» l B«. JHMlfacMMEU, IL> I 

CfflYiįtty -■
Ome* VALoinoa: \ ■

ByteUliirvin, I
nčlojLArmlja. ’' O manoddta-- ,■■>:■ ■ .-4.. Ftt pletų l IM

536BroadWay, 8. BoetoUj
. -J* •. .-■'.... J.IbMMMMnMI

Nori susirašinėti su Amerikos lietu-' į. į? K BR-JOS

Antena* Vilūnas. LiTHUANtA* ,
.... z-

Aš wi. kareivis, tarnauju Lietuvos 
gynėjų elite Gyvenimas nuobodus te 
itetarėdoimte nei giminių, nei pažįsta
mų, kurie galėtų informuti apie mu
sų t*mle<?ių gyvenimų tolimoje Ameri
koje, o aš turėdama,*! Kuosų laiko ka
lėčiau ^formuoti nmertklečlus lietu
viu* apie «uvo gyvenimų gynėjų eilėse. 
Meldžiu lietuvaičių, kurto* flm. 
girttfate lietuvio kareivio gyvęnv 
mų rašyti ;šina nnirašu5jiVo,to p&dlnhe 

pulko štate

l -

fv-T

1

M48&
eiBM« — MotleMVteete

£ J40 W. eth S(J 80, Bmrton, Mato 
PBOT. RAšT. —. Antaną* Motlejun**, 
- ųįš K Tth st., So. Bo*ton. Ma**, 
žTNJlAšT — Juo*** Katnllauska*, * 

1M6 ». Cottejm St.. Doraheeter. , 
KASIKltruS į- APdrleju* Mite*. 
< W« M St, So, Boatoo, Mato.
MARŠALKA »-* Autam Gruodi*. 

1® Ęowaa St., Bou Boeton, Mato.
D. L. K. Kebtačio dr-ja talke toRto 

ainiu*, aurtrlnklmu* ha* pirmų ntattb 
ate tlekvlte mėntoin jmlt&kjta, 
tVamHngtėn St, Mato, 6-tt y,
vakare. Ateidami drauge tr amų na
rtų au tovlm ataitett >rte \

* r
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	1921-03-08-DARBININKAS 0001
	1921-03-08-DARBININKAS 0002
	1921-03-08-DARBININKAS 0003
	1921-03-08-DARBININKAS 0004

