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Krikščionys darbininkai vie
nykitSs | Spieekitže į yženin* 
tčlę darbo žmonių omnfeiH 
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bolševikai’buo 

. . PINTE _ . .
• ilelsmg-

I rso pranešama, kad bol- 
ševikm labai bijo finų ata- 

. kos, 'beito anPPinlandijos 
iiįbėWW pastatu taip vadi? 
namų velnio^ divizijų,. kuri 
pasižymėjusi pragariniais 
ŽT knimaife - .

Iš Berlino gauta žinia, 
kad Amerikos Raudonasią 
Kužius teikia, maisto. Kron- 

- Štadto sukilėliams. Iš Qra- 
nifi'baūmo bolševikų valdžia 
buvo pasiuntus stiprias jė- 
g§įS prieš, Kronštadtų.' Tai 

' įbpO iš tų, jėgų perėjo šūki? 
lėlių pušėm Nėra tikrų ži-i 
ruų kaslatsitikd suIKrdsMf 

'■y -fa vieta
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DTARNINKĄ^, KOVO 15 D., 192L

OSINF0RMACU9S KURO PRJNEŽIMAI.
■ -' . *■■-*•.. S* -
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“Būtų naivu mapytų kad*.kuna* m, liepos 12 d. 
Paderevskio atsistatydini* buvo Užleido Lietuviams, 
mas atlygina apsireiškusį«uo būdu, Askenazy nuš 
Ženevoje lenkų valdžios var-fenu ^nutartis/’ padu: 
du nefaktingitmų,; kad Lie- tarp Lietuvos ir Sovietų pa- 
tuvių de jure atidėjimas, į*; 
vytęs, kaip vaisius Įėlikų ( 
-atvaizdavimų Tame pat Be-- - 
nevos^ suvažiavimKia?■ 
linai motyvuotas 
tuvių sienų ne^rišmuu nė- 
meta šešėlio lenkų TmbMrdtv 
muį pavėluotai patviitanant- 
Rųryžiaits # jure?' r v * * 

h t^ėra abejojimo - kad 
Varšuvos fyy^aųsybė buvo

. ./ . . 
atstovo dėl draugingų sau-: 
tykių Latvių^ Ėstųlr Lietu
vos vj’Tiaus^ių, '^‘aršūva. 
negalėjo neAmfį, ukad via 
Lietuvos- diyjirro pripažmi- 
mas būtų buvęs-stĮtikta^ p^, 
sitenkinaneiai. Tiro tarpu; 
lenkų; vyriausybes, ėlgimos 
Lietuvos klausimu ^kasdien 
jmškėja,,'

“Tuo būdiį galima-tikėtis, 
kad neatsižvelgiant j Lenkų 
■šeinio nutarimus/ Lietuvos 
teritorijos kfeusimas bųsr ar- ?

1 alkas Lietuvos dė j ure. ; 
. 4 ‘Lietuvos valstybingumo 
:patvii‘timmųnm mažiau Lie
tuvos šuinfėresimios ir kįios 
Pabaltjūi'io valstybės,' jau 
senai’fmkvėįpę; Savo 
politikų i DabaRjųrid sųjud- 
gos' įkūrimų. T- .' /■ r.

K«imo • kromįaų Tš - švėi-* 
carijos -• sugrįžo^ y 
Reikalų JŠBuisiei^ps/£ufor- 
maeijų Depąitaehto DirekT 
toris d-ras-X Eretai >pa&ti 

:• formavęs' tėtr sųvo',paskaito- 
mis Šveica&Į Msuunįenę ir 
spaudą Lietuvos.klausimu, 
ir vėl ;eina savo pareigas.^? T 
< Koims. Ii. 'Z. >Meigia^; 
mojo Beimo W-tam‘' ^posėdy 
1921 m. vasario 4 r:.

•L priimt a trečiuoju. skai~ 
tymu 4 Kovos su galvijų, 
marų įstatymas  ̂Yr ‘/Ben
dro naudįjimos. keliaisir 
tiltais įstatymas.” ■_ -

2. svarstyta - ir priimta 
antruoju skaitymu. Medici- 
lios civilinio personalo niobi- 
lizacijos įstatymas.’5 . *

Kmims^ 8^ TremtK 
nių ir Belaisvių grąžinimų 
Bkyrius praneša, „kad vasa* 
rio 9 d. grįžtų iš RušijosAOd 
tremtihių Lie^iyos, ^IlėxMų- 
gm Ttųių iųik-- 

raštis ’ “ Idea Natidnm^ ” sa- 
vo straipsny nušvisdamas • ’

dėl jo sakot""
Radėtis susidariusį Jei 

taikos* sutarties tarp Sovie^ 
tų' Rusijos'irLenkijos4 Vie-- 
Imi pusėje -ir, Boyiettį'Rust 
jos ir Tdėtuvos 
Įietuviųdenkųgin^'ankštai; 
šurištų su Rusų klausimu. 
:Ir Liesa, R^os'sutartis tarp 

tų Sąjungos. suprasta tą 
prasme, būk Sovietų Rusai 
Rygoję užleido. Lenkų VaL 

*džiai tas paūiaaT istorijas;

t ELTOS ŽINIOS. 
“Siejamasis Seimas, iš

klausęs Užsienių Reikalų 
Ministerio pranešimą, vram 
da, kad MMšterių Kabine
to vedamoji užsienio politi
ka atatinka gyviems Lietu- 
Vos“ 'Respūbtikoš reikalams,’4 
ir eina kitų dienoj

Ifey‘M' BataiE 
Politikos Depaįttnentd DL 
veHdriušį y tu gųv^s t Vy
riausybės’ «pasfūlymU. pąslL 
imti Lietuvos atstovybę. 
'Londone, M Balkiis- dm* 
nėra davęs javo suokimo. 
P liaseinifd-. II* Mūsų 
Jmrespondęnto pranešimu, š. 
m. vasario 2 df įvyko skait
lingas įvairių Apskrities sa- 
vivaldybių; visuomenės^ ir 
vyriaušybėS; įstaigų (atstovų 
suvažiavimas Laisvės pasko
los realizavimo klausimu. 
Pi^iŪ^šimąi a$įe; Apskrities 
ii) yįettys Gynimo Komitetų 
darbuote suvažiavimą Kau
ne truko gana ilgai, Vėbątt 
paskirstyta miestaisMr val
kčiais i Raseinių Apskričiui 
'atitikusi šešių Aiiijionų pa- ' 
skolos dalis,* nustatyta .vai- 
šciaus susmukimams laikas 
(ligi vasario 15 d.),, peržiū* 
teta teelmikinė realizavimo 
dalis ir su kai kuriomis pa- 
Tai šomis-(payedūs smulkme
nas sutvarkyti Apskrities 
Gynimo Komitetui) priim
ta. Benam Apskrities Gy
nimo Komitetui atsisakius.. * X*
išrinktas naujas iš septynių 

. asmenų: Gudauskas, Apskiy 
Virsiniblm, JStąnka^ioį W- 
lieijos Vado, ‘’Gėčiaus, Gim-- 
nązijos’ mokyt., .Jakubaus
ko, Žemės -Ūkio ^mokyklos 
vedūjb,Čerkfetitmb, Sliškų 
TJrėdo/' Runfe>s ir ’ Ęlžber- 
go, Ap^crities Y’aldybos na
rių?' Polit&os^austyiu iš* 
Tiest# ši ’r^žolrufei ja V V ~ *

’•-'.r 
Raseinių,. Apslmijęsų Gy

nimo Komiteto, Apskrities 
ir valsčių Tarybų pirmįnin- 
kų, Valsčių vilkaičių, orga-- 
nmaeijų ir Įstaigų atstovų 
Valstybes paskolos realizavL 
mo klausimu susirinkimas, 
išklausęs pranešimą^ upie 
Santarvės pripažinimą dvie
jų PakeltJūrio Yalstybiiy 
(Latvių ir Estų) ir tuo. pa
čiu metu atmetimų Lietu
vos, reišlpu didžiausio pasi* 
piktinimo Santarves oiusi- 
stątymmTf prašo* Bi Seimą 
ir Ministerių Kabinetą pūk
štai nešti Lietuvos -laisvės 
vėliavą ir ieškoti naujų kė
lių Lietuvos Valstybes Ne
priklausomybei išlaikyti — 
geriau žilti garbingai, tik 
nelikti vergais?’

Teismu II. ž. ^CEitos ko
respondento pranešimtų va
kariu 3 d. Telšiuose^ Augus- 
tuuškiu namej atidaryta A- 

:__merikos Lietuviu Prekybos
/Imąfoį Aieb. *— Člonyk* Bendroves Sankrova*

pąskęlbū neisią streikan jei savo vedama jam' strdipsny 
ir bus numuštos algos; “Dar-vienas de jure” rašo:

t

~t

IšT^toeUiolmo gauta ži- 
nia, būk sovietų valdžia 
nuversta Kleve, Tambove, 
Orele ii? Carieiiie ir kad 150 
bolševikų komisarų buvę w' 
kryžiavota. r

IŠ Rygos pranešama, kad 
teii įvykęs streikas' ir s kad 
bolševikų perdėtimai veja
mi lauk iš ofisų. Zinoviev, 
-Detrųgrado-’ gųhernatoiiųs, 
ipasakė, kad Krpnštadto su
kilėliai ^ų basakojai., prole
tarai lengvai paperkami ir 
pųgatavi daryti bileka. 

: ^r&mehbaimi esąs- visai 
Sudegęs. Ils guli 40 kilo- ; 
metrų į vakarus nuo Petro
grado. Ten bųyo caro rūmai 

i ir daug puošnių yasarna^ 
Auų* ' ' J .
■o-T.t , - A'-

/ ' PAeME
, GELEŽINKELĮ.

’ Gėlęžinkeliai 
do«ir pabėgo įAfaskYų.jr tarp Omskir Tuten;Omsk ir; 

Kurgan ir - Omsk ir 3VĮą- 
ricūsk esu sukilėliu rankose 
■ir sovietų valdžia nuversta. 
; -Žydai Harbine bijo po-, 
gromo. " »

. Čiohykštėj katedroj buvo 
iškilmingas molebnas už su- 
kilėHii pasisekimą.

- j- ■ • . .
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uuŠvie-
., padaryta

f
\

naikinta ir de jure ir de 
(facto., 
^Daryra^WasMidelėssįčar*- 
■l%į^kfast: ginkluotas tarp 
lįjOų ir lenkų kariuome
nes ŠusiduidmAsi generolo 
Želigovskio .sukeltus, kuris, 
.Lietuvos atstovo proL AčoL 
?dėmaro;nušvietimu, atrodo 
penai ‘lenku vdldžms paruoš; 
^’dvmittaa, kurios tikslas ■— i
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. BALSI VIESULĄ.

Hfo'ev&port, — Buvo
1

■‘ £
kilęs didis tornado, kur.yra

pmnfoipnfota ; wo .RygosI Imvo išvengti duotų pasiža- kasyklos. Keletas

darx nepasidavė, tai ji greit 
"pasiduos.

■" Trockį išdūmė iš Pefro- 
U^do;-; ’T f : ^,T.

: v KnMiadtas maisto tūrįgi 
id-eiak dienų. Bet jo trilksH;

. ta ydvi&mš- gyveRtojains.' 
; Kova dar ilgai tęsis iki Pet- 

, . y&gradds puls, bet jei suki-
. ' lėliams badas talkįninkaus, 

tąi Petrogrado puolimas bus
' greita' • . / ’ ' . ■ . •

M •‘r

i V V ’I ’3 i 13 * 5 '£ IH >141W1 
'I«111 'II i I»i I >1 rII W»l M

į|« ’lai l|< jĮį į|įiįĮ«'iĮa;įĮž i|^ i|<» li*Nte ij« Į

t

t
>

ėmei

>»

IMt
* , aMr

i

^BAW>f, APIPLUTINO'VADŲŠh.
. _ a . k * * < soęijaįistų vadas buvo atyy-

kęs į Bolognų. 31 pavaišino 
jazdomU fascisti. Paskui 
to socijalisto Artimieji pasi
ėmė lazdas nuėję apiplutino 
fašcistų vadų Gederongi. .

hx

1

i

IŠ LENKUOS
. J KANADĄ.

Varšara.Kanados žy
du .veikėjų būrys atvyko, 
kad surinkti 200 _ žydų na
šlaičiu ir priglausti juos Ka 

. taiku41ad<,j 4 ■

./

GAL STREIKUOS.
CZu’c«f/o.-^Pakaunių dar

bininkai balsuoja ai* priim
ti; numuštas ant 15 nuoš. al
gas ar atmetus eiti streikam 
100.000 žmonių dalyvauja 
balsavime. Darbo sekreto-’ 
rius * Davis yra pasižadėjęs 
pasimatyti *,su unijų virst 
ninkais ų* pakalbėti apie, 
streiko .išvengimų.

P

totais darbinMad nutaisą- W patalinį darbininkui Rį^Itr. “Sego^ife". 
vo neiti streikam, nors ai 
go» ir numuštos’.

* **' ni.<M «*a, .
< <. 3

i

dėjimų vykinimo. rei* ^nobiu žuvo ir apie 2R*su- 

•fakĖą, kad. Tautų .Sąjunga mažai, pridaryta. ■ 
pasiūlė plebiscitą v pirm kų- Į 
rip Įmfkų pajėgos turėjo bįį- ’ 
•R-.jįąMLntol1 alka* nugin
kluotos, kad tuo.būdu pasie
kus griežto ■ kalbamų-valsty- 
Idij atskyriino., • y . ’-fL; 
J * Bet klausimas? statytas 
pirmiau, kaip lietitvių-dęn- 
fcų nesusipratimas, a gręsia 
pavirsti ' į /imsų-keturių len
kų klausimą.. ?K,adangi šo\ 

jai Rygos sutarčia sutikus 
sudaryti koridotį tarp. Len
kų ii* Lietuvos sienų tuo pa* 
čiu ji perą panaikinusi Mas
kvos sutarties,. kuri jai būt 
ištisai- |vyk&Aa#;tfe įųyimą 
lenkų kariuomenės Vilniuje 
•sHįto- • IMaskvos ’SUtartįęs- 
laužimu? ’ . . j
.. Lietuvos gi valdžia,, -antra 
vertus; r neabejoja nei ya- 
iąUdėlei ilel savo teisių Nil-
»■ * — ‘ ■ - fc.. . • ' « •

1- *•■

!' UI^TrrVA SUTIKO. ]

A». . . t ■ /j
•■ d’Joffiion. — Lietuvos vaL 1 
džia sutiko priimti Tautą | 
Lygos^pleną, padalytų k$vo | 
2 d., užvesti tiesiogines de* |

— —X. r'\ • ’
niaus ir kitų ginčijamų. J 
mių, Pasitarimas bus Brų,- j 
sėlyje ir pirminmkaus* Bpį’^
gįfos Tautų Lygon;aištoviaį' 
Paut 1-fyinans. < . i

■ . • " , .■ j — ;y.: į

; GANDAI NE8I1ĮAWAŽ' ’ j 
;, Kitrb in: *-* ,Be paliovos^ j 
na gandai apie, anti-bolševf*
; kišima suksimus Omske jįr 'M 
Krasnojarske^ , . y ‘ J

# ' v

■ _ NEPRIEME KONŠVLO.. 1
TneMe. Amerikos kon* J 

sulas buvo nuvokęs! Ffumev^ 
kurs D’Annunssiui vadovaū-1 
įjant buvo pasiskęlhęs nėpri* ■" 
gulmybę ir1 kiti dabar viršL ^ 
ninku yra Antonio Grossielfc 
Tai jis Amerikos konsulą ;; 
varė. Sakė,4 girdi.Amer^sJ J 
mus nepripažiruį. fai ir me|3 
jos nepripažistairiei ; < jį j

AMERIKOxS ^
- KARITOMENfc ’ Vj 

VQKIETITOlJd
į. YaldžSMj
w it^itttąr. ką daryti s|l3 
savo kariuomene,

jegok iKoMęt^pji v Aįbefitta^ 
tdn firrMiŠtMu
viu. Mb^.džMkymas^atsemaL

kia ypae’: kreiptf ■ domesį į fetas ;

■S '■ - - •- -. -••

APSIREIŠKI.
r. -~SKARLATINA. 
kuiliam šIoimi, Ma^s.

Skarlatina pradėjo platin* 
tin i r jei greit neapsistosy tai 
bus uždarytos visos mokyk
los. •■' ' ’ ’ . ■ '■ '

v

BRINKO MOTERĮ,
Į Australijos parlamentų 

riiotėT 
ris. Jij7iųjOtoyraiu /■.

Et H,. ‘ ■•;

- IMĖME BATIEMĄ*1 i 
4?tIĘ(Įr- 

kų karluotoenė užėmėWatu? 
ųią., Taš^miestas yra ’svar
biausias Gruzijos uostas.

ŽEME ŽYDAMS. v 
bandote — Anglijos žydų 

sionistų ' yb_ ____ ______ _____ . suvažiavime pa-4:' 
savo nuo ‘Skelbta, kad Palestinoj žy- 

amžių sostinei ir pareiškia, dums esą 2.ūd^.0OQvdunami^ 
kad . niekuomet ši buvusios žemės. Į akerį eina 44 <lu- 
Liętįbiros nuosavybė' negales Įnamai,

, paj^.;wy
t. '

P"

rinkime Yilmuje perrinktas 
Kbmitdtb' prezidiumas. 
X Į Komitetų dabar“ įeina : 
pirmininkasMpiemič, vi- 
ee-pirminuikas ■*— A. Kara- 
bač, sekretorius *— N. Ka- 
cliaiiaviv ir iždininkas — Ą. 
Stankievie.V .

Kduizas. II. II. Gudų
' . . * *■ ' ' ■ / j. »

spaudos Įiiūro pranešimu, 
praeitų mėnesį Vilniuje į- 
vyrkęs Gudija Mokytojų Bų- 
jungb& narių suvažiavimas: 
į sųvažiavįiną atvykę -'-daį.*' 

žemesniųjų, gaidų mokyklų
’ , K.

L.

* • ■» -
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’ ?ta<-
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7KAS TVIRKINA 
tvaikus. . ' 

JA. ^r\Y.
Nevr. York*' Centrą! 'geiežin- 
kelio r; suareštuota keturi 
vaikpalaikiai,. kurie‘griovė 
geležinkelį* ?lie prisipažino^ 
kad matę tokį darbą persta* 
tani jodomais paveikslai^ ir 
užsimanę, išbandyti patys ir 
pamatyti traukinį susidau
žant.

#•

’ ė ;
4> !

tt-

•%.

r, Rm/monį •V<J***' Penki 
’žmoiiės sudegė, kelių dar 
mesur&dąmų, n virš 15 
žmonių sužeista, ‘kuomet 
degė dvi rakandų krautuvi. 
Nuostoliųųž $500.000. 'Ne- 
laimes priežastis buvo nu
mestas degantis cigaras.

* - T. «• V* ’ - „ ., _ 2. , ., ( ■

. PRADĖTO ARTI. t 
: , /• k*
pielinkės farmėriai prUdėjo 
arti. Esu tik?ų ženklų, kad 
pavasarį* bus ankstybi 

p

+

:. NULYNČAVO NEGRĄ.:'
Negras 

Richard JarftesM kurs Jbuvo 
kąlėjime liž nužudymų dvie
jų žmonių, buvo minio| pa- 
grobtas iš okgimo Tir nu- 
ljnjčįuotas./^ Oiasal negras 
perpai „spalio 8 d. norėjo įsi- 
imanti į distilernę, fi* nužū- 
dė; du sargu* ; *

MOTERŲ 
DEMONSIRACIIĄ.

Dubius — Moterys buvo 
surengusios nepaprastai di
delę dem0nstraoijųf Tai bu
vo protestas prieš nuteisimu 
rntripp šešių mpųvadųJEeP 
dilbų demonstracijų , rengti 
bebuvo įduota. * Bet išėjus 
moterims demonstruoti, po
licija nesikišo. '

■m i.i.K ■ ...ii

S v

«• ■* '■

’5

lakyti VoMetiįa.';

MOBiLIZUOJASI 4
' BALSAVIMUI.
RerJbu ** Lš visiy Vokien ] 

tijos miestiygabenami pHib-1 
Čiai į Sileziją, kiirįe iš tošį 
vietos yra“ kilę* Netruks te< 1 
bus kur priguls* |
ti prie .-Vokietijoj ar Lenki* | 
jos Tai tos provincijos pi; J 
li ečia i būriais su obalsiaia1;] 
vykstu j eiį«jį^?fidž irtf 
dyką suteikia tikietą* .* >
. / - .....r-

ATGABENOldoS
• V . LAVONIĮŠ. ' \

ForEAtgabeni^ 
iŠ’ ĖrancijoClSB AmeA^ 
kareivių lavonų* Tie k&reįN 
viai-yra žuvę didžiojo kar« 
motu. ‘ r JI

Titnjafts reOtaga*
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CLEVELAND, OHTO.
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to Boutu Horoou’o uuuntfaMto 
ĮMtomta lr nbutomto. Ltidtta AM. 
Įiaruvii Btmo Kataliku *v. jokiam

. darbikinkAs 
(Tm Womo») 

fn LrnrvAHiAit TtoVhmcLY Pamoi 
. PtttOrhed ®wry Ttasdoy, Ttauwfay» 

toto* Ootordajr by ar. Jorant** Lm6, 
trtru» IMI Amwutkm or Labos.

8taMo<«*Ti<nr Ratm: 1 ■;
Ctoriy ««r«>UO>* *» *♦< ^ » * * * » .KOO
Oottott imbaibs »»,»w*S5.Otį 

countriet yoarly ».*&00;

ku Mcond-clium matter ftept 
At'toMt offtca at Boteon, 
ta«"4tt of March a, IW 

ta for malllng at »p«ciftl rate 
provldBd for in Saetfott 

et of dta a 191L antboriBBd 
jaimstaų rta. ' >

. " MILŽINŲ KOVA? ‘ '

Cnrrenf Opinionkovnmė- 
nesio laido je Tašo, kad di
džiausias iš visxj karų išrodo4 
prasidėjusiu tarp darbo ir 
kapitalo,’ jCaiteių sakoma, 
kad tai kova iki galo, /bet 

* minetasai laikraštis sako, 
•*kad‘Čia: ^d‘ne^^ būti?
galas -Viebarit rbikšti^ galį 
Mtam ti’ . pasaulis pasisuktų 

'tūkstantįmetųatgal.
, • Kova tarp darbo ir. kapi- 

■ tįdo ėjo per gentkarčių gent- 
kartes ir abu augo ii’ stiprė
jo. Nekuomet organizuotas 
darbas nebuvo taip milžiniš
kas kaip dabar ir nekuomet 

. kapitalas nebuvo taip' galin- 
. gas,. kalį) dabar.

Kovojančių pusių obalsiai
J $ra open šhop ir elosed shop. 
\ Kapitalas stovi už open 
*« sbop, o darbas už elosed 

shop. Kapitalo pusėje sto
vi . 2& pramonės sąjungos, 

’ 540 darbdavių sąjungos, ku
rios randasi 247 miestuose, 
£4. valstijose. Be to kapita- 
d. pusė j e yra 1665 vietines 

Jprekybos ii* pramonės tary- 
bos,

5
. Darbo pusėje stovi 109 u^ 

nijos susiplakusios į Atneri- 
kos Ųa^bp federaciją. Toį 
jį. drgamzacija augina savų 

"t karinį iždų ir nori jin sū~. 
pilti $20.000.000. Darbas 

; pienuoja ne vien defensyviai 
> laikytis^ o ir ofensyvą pa- 
, vesti. Pirmu, darbininkų o- 

fenšyvū biis suorganizuoti 
Jjlięrįb ’darbinmkus?

4. AMERIKOJ IR BAS 
MUS-LIETUVOJ.
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AAtras perotatft* "
Ir lteUva. Vaidintojai U»to: T, *ta- 
prila, AmI. Grotelevlčlat*, AatetMft 
tdanevlttuf, ItaK Merelis; l-m^ popa 
taafl “ Jrotoas šakį* te V, Kralltaia*> 
kiro*: l>rn pora ubmų — Fell)MA» Gb 
kiK ir Vlnc. Pauliukai; M-Čl* tam *te 
Mimu — a Bičiuias Ir Ate. Stetaorltv 
ta; 4-ta pora ul*W -* Alb. Steponai- 
tu“ Ir Am. JroMtapaičIntfii Sta pora 
ubflitų — su, Butrimaith te Marijona 
Fltamititfi ir tla uhegat «teWai *** F. 
Šlapeli* Ir Rah. herelte, Vljl mty^jal 
vnMlno smn* gymi te puikiai.

Dtatoga* "Dinuką*” “Vyti«”) 
vaidino Am. Sattnnrlute lr Alb. Mtefw- 
naftte. Nudavė labai Ketai.

DIuIokbk “Bekrutu ratyfn*” BnW 
ItaitlntakAM Slt Butrimam* te Bekrn- 
t«a Jroutas &xkta Vaidina kaip artė
tai ir rlateteM buvo daur Juoko te tt?

Ant galo Alintoje sudainavo Lietu- 
voa himną, nu tuo buvo uibaita-

Garbč L. Vyčių 8$ kp, teMfralltli aky- 
rijtU o ypač to vaidybai,» toirLym: 
Iplrm. donas.Gudas, r«žt. T. LnSl|ukaL 
M kuri toftelBtafĄteb 
įrenirltoitt- :<tab< ta tystomk 
kiteli nealgalij ĮtyJ® mokinti* nata

Geistinu kad Ir tol[ūnK,butu MMP 
tenkgi’į te juokingų tetai, taty tabe#U 
teriečlal Jftftbl myli juoktis, j ?

A'ore«ponde?ifas,
.. . ." . .

t i

nlt ne«ąx kunigas. JI* j| buvo sasgen- 
davųt ir moteto neimta teteik*..

$ta tiurn^ktulML kita, tosteri* Mte f 
klavtduM pnaiilurėJt* ir. vii kramto- ] 
*1. O kur? p«» B. ir jau ntanė ten . ■] 
apelnakrnt, bet kdr tik įfrhjcta, ui ir | 
jo MdoK paskui jį. * 1

Tautiškas kleboną* žleini* aukinajfa, ' 
kad jo vyskupą* randasi JUmranca, 1 
numanė surengt huoilą paradą f r par- ; į 
vežt į kutAIrą. Kadangi SbdnU line- J 
M į°£ aik'kUvlėUns jau senai ifr į 
Imtas varentas, t:»d Ir naudojosi ta ; 
P«Wpi I .

plainfc jjasitymkla kelią parapijomis, 
kuria mtdtdinig gali angiitymi muitai- j 
bet!, nes ftlptnl* nemoku ir pmduntyft į 
Lpaltajb* stotį iy tie praneša, jog Mir- j 
klavičiua irn'iidtai ant Currler gatvės,

MleSM lniirtyilta pasiunčia apie twxl- ' 
ną poiiemonų priėmimui ūutllta vys
kupo Ir besiartinant 4 vyskupo vietą, 
kažin ka» patflmijo Parodą, J?wwtyi 
vyskupui, tiro mjprntąa parodo* titalą,- 
$ rūmų smuko į sktepą, ir suvėjua po
licijai į stubą; beletycnnt vyskupo hm* 
M ta* imk tiapąJ 1 
> SBcktuvJčBĮg, pertygan^d Ir nualmi* 
nę»; pradėjo lįst per langą, Kadam 
gi skiepo InngnR mažas, tai Micktavi- 
tyuą jpikHųveH lango rėmuos^ pasllef- 
db h?gft tm O. ir įbėgė# I miegamą rul- 
bią? kažin ko apriko, o gal meldė tad 
paslėptą- , \. -

Oi pamate# anvo vyskupą bftltmme 
npatlnhlose drabužiuose, su lango rS- 
mato ant takto Ir, W ištiestomis rnn- 
kohiis,' manėj tad vyskupą#, ta baitą 
kapu ciną mltymrą laikyt.
\ Ttto/tarpa ita|&. mergaitė į stabą i- 

Mta tarini !-papnj. PnroJftT’ ' 
' • Mus v^sfctipfls'ir m p^’pngdį! tam 
bėtondam Ir iiittrta latt^aš’Syskuptil 
ant’ ta|clo. ' 

Tėkfanį7per^lamM MtaV icmoą \W 
kuįifts 'ta', parodė It^vlęĮ^ tonta 
.w6T ąJt- tatflO’ I put ŪX 
mtmitoė 1^9' ^skitpfeįįinį^ąįs |ta- 
gats iVugartoėio pni žeiirtės,„pankui tpm- • 
:sėmojM pataitogR *

* ttyMiis policijai iŠ namu, g, apte va*' 
landii. ląlko ruime prie lango trepsė
jo, bet nei Junga, nei vyskupo daugiau 
jjemėja, ’' / ■
‘ ■ Ta į matot broliai kaip dailiai ir ko
kiomis iškilmingomis parodomis tau
tiški kunigai priima tavo vyAtapta- o 
gal skaitytojas sakys, „kad. šlėlhfe tai 
'dnr&U piktumo,* Ną, ne. Jto tokį- dar- 
’bą skelta artimo ftiėlte* ' 7 .
. Tautiškas klebopas savo .pamoksluo- > 
ta-4akoL.-?tai,Su ją^ nuettyt.i IL. K. 
/bažnyčią! tat ją® patiks, ąii buožėmis?’. 
Ar tas butų tikėjęs, kad< fileinkt tątvo 
vyskupui surengs buožių parodą. O 
W .toli kalbėti apto vargonininką, ku- 
^to^drįstą jam pnsnkyt, ,jofe jl§ nemo
ta nei mišią, nei; mišparų dėl kitokių • 
imžpytinlu apeigų arba tokiam para- 
’pljonui, kuria drįstų, teisybe aiškint, 
tai dėl tokią nesigailėtŲ surengt lu klr- 
Yiij’prtątaą* *to -tlhį blJblžų. ' 
f Diibar .via alėtai, . kad* ta£tat kito 
tako, tai pats tą padaro, ’

Parodą matęs.

.—■■7...,,-....« .»

reliai, tik jau pliekim akaU 
’tyti!..” «

“Šit ir atsišaukimai iš 
Lietuvos kariuomenės, ir pa
ieškojimai, kad gi juos kur 
ir bala. O tai; vyrėliau #ei* 
kia ir man tuoj rąžyti paieš
kojimą brolio, jis senai tur
tingas ir laiško nebeatraso, 
p gaLnežino ar gyvi bėsam, 
— tegul atsius keletu dole
rių, kas jam tokiam “bur
žujui” reiškia, o via mums 
kaltais ir . pasiutusių kopūsr 
tų netenka# kaip ima ko
kie vagys lįsti.

Ir tam panašių pasigerė- 
jimo kalbų ne neprisiklau- 
syiHi galo J Bit Jws aW 
Vertęs ant suolo ^fekMęs.Ąi* 
džiaušį Ia$4 balsiai skaito/ 
Šit užsirėmęs ani' stalo MM- 
ti į piešimus, o kiti apltok- 
apgulę jį slėgiaf uom paina* 
tyti-
J^IįkuT gį tu2 Jonai, tų 

laitoščdųjiek \§ai
koks tavo ^bagbėius^ . at* 
siubtė1H /'

, , 1, « . -a ’

. “Tai juos ašųęavad iš aa< 
Vo viršilos, Jis šiante?dL 
JžiaųĄJų ^Mdų gavo, ii* 
keliuA laiškus iš Amerikos. 
Sakė kad dabai’ vis gaus lai
kraščių ii* knygučių. Tai
gi, vyreliai, lai gyvuoja mu
sų tautiečiai Amerikoj, va
lio!? . ” ir taip suriko vyrai 
kad net kertėj stovėjusį; 
šluota pavirto/ir pečdanktis 
atkrito.

Tuojaus vyrai nutarė nu
siųsti.! Amerika padėkų už 
jų išgelbėjimų nuo surūgi- 
mo be jokių žinių besant.

".Kati, pa&kos tekstų pavel
de surašyti savo viršilai, ku- 
ris ir surašė jį taip: ’

• ‘xMes, N-pulko “maenūs” 
ir “drėkti” ■4saldotaif’ siun- 
Jame savo tautiečiams A- 
menkoje didžiausį “mac- 
niausį” kareiviškų ačiū už 
laikraščių prisiuntimų ir 
prašome toliaus mūsų neuž
miršti. .. ” ' ’ .

OOSICK F ALĖS, X. Y.

Itortel t«Mmn aakyrl kaip Ir stovi. 
<Xa jun ahraiksa maJUntetų. Jau hiw 
9 n>Bn«rijil kaip kampanija nori npen 
MbojK O *smmUu yra Įvargintų, kurie 
rla-Ml aUatim^a. Kompanija persl- 
tranki <tRitliW*IU Ik Norih Adams. 
Mm*. Jų turi apie 100 ir darbą varo. 
Talp-ft yra ir ltątavlų. ktfrte skebeu- 
ja. Tte. jmmrateluItetąvlM, kad ne
važiuotų savą broliu *krtan«tl.

gtreifcierta

“Paštalijonas naują laik
raštį atnešė!” sako Šeimi
ninkė parėjusiam gyvento
jui, kuris išlėto nusitaisęs 
prisėda prie stalo ir ima 
vartyti naują laikraštį.

“Tai kad nieko ir nėra 
naujesnio, vis tie patys da
lykai, bet ką-gi žmogus da
lysi, laiko‘ turėdamas pasi
skaitysim Aha! Žinios iŠ 
Lietuvos! Na, na, skaitysi
me.” Ir ima lėtai, lyg ir 
nuobodžiaudamas skaityti ir 
neramiai laikraštį vartyti-

4. ' * .

a -a .♦ a ą- f f •» * * a * !i> * * •• ?• f- *

“Jonai! Žiūrėk laikra
ščių iš Amerikos gavau! Šit, 
visą pluokŠtąLA’ šaukda
masįpuolė Lietuvos karei
vis į butą, kur keletas jo 
draugų sėdėjo už stalo ir ne* 
4ūrė danu ką^eilM ptapietų^ 
laisvą valandą visokias?’ jau 
po kelis kart perkalbėtas 
kalbas kalbėjo ir nuobodžia
vo. Mat stovėjo fronto'už
pakali’], kur buvo atsargoj, 
kad kokiam reikalui ištikus 
eiti draugams pagelbon. 
Laikraščių mažai tegauda
vo, o jie nedideli, tai greit 
ir skaitymo pritrūksta. 
“Duokš, čia, Jonai, duok, 
duokš!..” sušuko keletas 
minėtų kareivių, kurie iš už 
stalo, besistumdydami bego 
prie Jono, kuris taip-gi la
bai žingeidavosi gautais lai
kraščiais ir tik tik galėjo ap
siginti nuo draugų, kad ne
suplėšytų.

Tuojaus keli pasigriebę 
po laikraštį kuogreičiausiai 
ėmė žiūrėti po ilgus, tan
kiai prirašytus, išmargin
tus straipsnius.

“O, brolelis tu mano, gi 
čia “Darbininkas,” o tavų 
Petrai, koks gi, ana u Vy
tis,” o tu gi kokį ten tuif — 

•’ gD^ųgąĮ^.: ^fMeilę” “Mok- 
^sįeijj’^u0, vyreliai; vyre
liai! Tai skaitymo, tai 
skaitymo,! O ir dideli gi tie 
Amerikos laikraš&ai, kąd ir 
.užsikloti iš bėdos jais gali, 
'matyt, turtingi tie ameriko
nai!..” . ‘
ęOi, vyreliai/' gi šit ir 

mes, kareiviai išpiešti po 
laikraščius,, gi šit ir Kaunas 
ir Vilnius mipieštrir Lietu
vos valdžios žmonės^ . Tu 
man taip ir surankiok vis
ką, kad jau ir mūsų ro
dos? paprasčiausių žmonių 
neužmiršo įdėti!.. Valio 
vyreliai!..”

“Ogi šit ir eilių, dainų 
prirašyta! Tegul gi ir bala 
koks jų ilgumas. Šit'žinios 
apie Amėriką. Na, na, vy- ; ’T ' * *

J

Įspūdinga Lietuviu 
Diena.
------  1

Įaa ktllntl metai kaip rlavelajkite- 
čini katalikai llkllminąal pamini mv-
<ok Švente iįr. KmIkIm#. -ttomet.ae-. 
JUnrldt kad bedarbė yra, ImneknpnL 
lUaualta apvaikščiota Lietavlų Diena.

Kovu U d. Lietuvių Svetainėje 5 vai. 
Jau žmobėa avėtainėje netilpo, daugu-. 
tna tarėją grįžti atgal. Vakaro pro
gramas buvo nepaprafctaa, kaip tik bu? 
vo Bukumas tokioje Otonoje. Scenąbti-' 
\o papp&tsį lietuviškom Ir ameriko
niškom vėliavom, prtofcikU ąaeooa 
papqo*tM kvlaikatg, kak totai ***** 
įspūdį darė į publiką. .'C* L; tautitygiH 
benaa kalų vainikais priešakyje visų 
puikiausiu* męiulkfiš Šmotelius tarpuo- 
ae grojo.

PrograriinJi prašalėjo šti Lietuva Tė
vynė Muku, benul grojant ir publikftL 
pritariant. Pirmiausiu kalbėto ,»L e,, 
poška liedlclnoję i< Chieago,
UI kalbėtojas labai jausiulngai ir į* 
tlkinarutol nurodė lietuvių reikalus. 
Po Jn kalbos L. Vyčių 25 kp. chorą« 
totai puikini ptafaimteo- ‘‘Ginkite M*ljį 
Lietuvos’ ‘lyčių dvasiu?’ “fbu’Šepa- 
rte solo p st ŠtepuUotila. tadžhiaūr 
-muziką pagamino...p, V.„A. Greičius, 
godžiai tilpsta/ gafe. “Dunda kaulio 
tės’’ pjidalnava *<o.l0 P- -L žeŽtoklteTŽOM 
džim Ir murlfco Jr-gi Grolčiataj IjyfC 
Šiai toejo duetas “Man galia?’ Jųįi 

į-s slantl sukilo’ Hudainavo dioras ta bta 
au. Kadangi tdtoraa su h*riu tatarti-’ 
juai išpildė, puikiai skambėjo.*., Reikia 
pastebėti, kad L. Vyčių pĮiOtaą-ntepcto 
kaip gėlių bukietas. ?5Įėi£itays turėjo 
lietuvių spalvos kasnykus tatsljuosu- 
sioą perj krutinę Ir rankose lietuvis kas 
ir amerikoniškas velia vilkes, ypač kaip 
užtraukė “Ginkim šalį Lietuvos,” Šauk
dami valio! vellav.ukemls mosuodami. 
Besiklausant net jausmus sujudino* ir 
ašaras ištraukė. Garbė vadovui gerb. 
V. A. Greičiui Ir choristams už> tokį, 
LteJkų .jpnsižyto.ejlteą Lietuviu Dienoje. 
! Vlėtod gejb. kun. Vllkutaitis prata
rė keletą žodžių ir perstatė vietos vy- 
rlausį .teisėją Bau B. Cull, kuris ang
liškoj. kalboj pasakė, kad niekacį. ne
tikėjęs, kad taip pūtikai lietuviai yra 
susiorgnųlzavę* ( Prižadėjo visada lie
tuviams prigelbėtl. svarbesniame relka- 
le. * ;

; TeatrališkaS/dioras padąinavo kele
tą dainų, . ■

Tarpuose gražiai., padeklamavo ■& 
Kuzmauskiute “Ne žodžitiose^Sleile?* 
U. Gudienė buvo tinkamos prie au
kų “rinkimo. . Antrą' padėkfemavo 3L 
yiačiutukė ‘fcievei?n.diečinms” j. P. 
Poškos eilutes ykurloa žemiau telpa.

;O; ^IkaliČlenė,. perskaitė pagamintą 
rezoliuciją kuri ’ pasiųsta.. prezidentui 
Jlardingut ir kitiems. Rezoliiiclją yj- 
si .sušaukiant tą kata valio *~ priėmė. 
Benui grojant H’ visiems pritariant at- 
ględota. Tautos. Iiimnas/ Vakaro pro- 
gramas užsibaigė. ■

Beraginus gerb. kun. VitkutaiČIui 
. bažnyčioj aukų buvo surinkta $36.00,' 

Viso labo -5245.85. 
Kur vra daug literatūros, Utaimenantį kad .nedarbo laikas, tai 

ten ji su laiku įgauna mažes
nę vertę per savo gausumaį 
o kitur menkiausias rašytas 
žodis sukelia tiesiog \ ėntų- 
ziazmo. /

Žinoma,- aš kalbu ^pie to-, 
kius, kurie neperdaug. turi 
įdomumo ištisai; skaitai įąL 
kraščius, bet tik perka juos 
‘Maip sau,? ’ “ktati taip "kiti 

’ daro” — yra jog ir tokiojX- 
; mėrikoj įfdp-gttokaiį, ?kui-fe 
užsisakydamas lataaštį. nu
traukia nuo savo ’ burnos 
kijstiį ir perskaitęs siunčia 
Lietuvon —Jokios^ Jferbta 
ninku dovanos" mums vra 
Jjetųvojė, Jar " brandesnėse 
Valio 'Lietuva ! .r -

Vargo Po&ta.
87,L3L ;

Teik. Armija.

5

NEW PHILADELPHIA,
' / PA. '

' ' / ' ■ - ‘ ‘ ’ •
’ Ctaniaug gyvena ateiviu — lenką, 

stovokų te IfetūvBi, Tarp lietuvių yra 
katalikų, laisvamanių, smčljallatų Ir 

: aldoMtotab Tarp laisvamanių4 pasižy
mi Ručkunų‘ Sttejltftota ^BtodŽymčto 
tuo RimTdargia m««J kWfcą< ' BUVO 
taipi tapkr. Bi d buvo surengtos pra-< 
kąnm fr\ž«dčto atvykti pfLjĮįd<ikM* 
Bet pasivčiipo ant traukinton,tat* 
MM’r: &nek& ■■><«> apgauti, žtetfeu* 
toto ta ta. tainčtag Stastakaa jįpiteni^* 
jo/pas ictateną, kart l^nąujo kviesti’ 
nepribuvantį. .žtetoikL Blebonaa- ue- 
.stttlko. Tuomet tat pradėjo kleboną 

vtatoųttatta priešu ir tt Bet 
'kaip4r kitrtotovatua^ 

nių utyupttolinuįf tat’ kataĮIkųg • Viliau 
gruodžio totali .totais*' 
ąita’Lta SLR|ę4?7nariai^r^to^^ta* 
tam te Hurinlm•jdrMm pta 
Jųsja L?'šitasai. sL
’žlmlėi-o Dienoj if«gl!pašj(lrtftmotft. par 
ntaitatf kįelk yrartutdnkta? vėliai! pra- 
ueMta v jtata -veda mokyklą, 
toir mokinAma: skaityt L štai tUiioti, ra
šyti, Tai mat kaip dalykai stovi. '

Daptftninl'a*}

1
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-■

'i /.AyU

Protestai
: Netvarko Lietuve#. Jįfmigynbhėį 
.KkoIos BmtoPftrdavinėjlmoBtotls, lai
kytume savo susirinkime, kovo Ačlą 
<b & in.r besvarstant kitokius ięlitusl* 
mus pastebėta, kati “Vienybėj” “ fšel- 
niinčluj Brooklyn, N, Y? No. 12, vasa
rio 25 d. Ih2l m. labui neteisingai ap- 
riilyta Netvarko, M <T. L. A. P. B. 
Pardavinėjimo Stoties surengtasis ap- 
vaikščiojlmus taminljlmiil * trečįostos 
Lietuvą ‘dtępriĮEęulmybės paskelbltaū 
Šventės, t. y* vasario J® d. * .

Tą neteisingą' aprašymą, juodinantį 
kitas garbingas orgąnistaeljas padarė 
j« Piliečių Sąjungom Netvarko skyriaus 
sekitetorius AL Š. Trečiokas. Ktutan-. 

;gl visi, new<irkiečlal A„ S. Trečioko "■* 
na geraf pažįsta, tai ir iš panašaus 
aprašymo vasario lff d. visai nesiste
bėtu,. nes me sžinome, kad 18 to.žmo- 
įgaus .nieko, geresnio tikitta negulimu. 
Bet, kad plačioji Lietuviu vlpuomenė

DAYTON, OHIO.
; . - ■■. t -■' ■
Daytono lietuvių tarpe yra pažan

gių, sąmoningų .žmonių, kurie* agituo
ja.; kalbina dėtis prie didžiųjų katklL- 
k^kų. CVgjmizatcrjų Pastebėsiu.' kad 
MatotaUtaių gilta šparčiat augą orga-1: 
nlzųeiją kuopos, iftipŠEMsosnipr 
taip Liohi^-BarbtaTnkų’Sąj. kp„ už te|8^ t<?l ta P«. S.tottarkiirl
o ir Lietuvos- Vyčių 0$ kp.. ueatsUieta. 
Tik gaila, kad 48 -jaunintaJa' takių 
yrų„ kad daugiau svetimtalTėlito' remia 
o tie savoJajotate* ■

O ir, vietinės dr-jos kaip šv. Petro' 
ir šv Afikolo Ir Moterą dr-ją M. S. 
globoją U* prlklatisantiejL.prifr tų Jip. 
.ar draugiją žmopės ųišklaL Supranta 
rautos reikalus ir stengiasi kieje jų 
jėgos leidžia dirbt tautos ir organiza
cijos Jabuu Bet turini, ir nėstislpra- 
tiifstų, kurto nenori priklausyti prie 
paminėtų organizacijų ar draugi jų> Xe* 
gana.’.kad nepriklauso, bet dažnai da 
ir "apšmeižia; * Tiems matosi kad jie. 
labar-gerai daro, nes nežino ir; iiėktt- 
pranta kaip brangios lg naudingos Jos’ 
iiėi.wvtoms yra; ' . . >

Musą jaunimo tarpe Ir-gį yra; tokių,, 
kurtoj ntotar* nepriklauso, ypa iŠ jau- 
Įiesnėsės tartos, ,Tfe neperrtato tų or- 
gnntaicrjų ii' draugijų, vertės. Jie at
šalę yra- nuo Hetavitp visuomenės., 

Diiytonlečlal nepamiršta kaip, brolių 
talpMr sesučių, taipgi ir Xų kurte be 
tėvo ir motinos našlaičiais yra. JŠ- 
:telstami‘ kun. M Clbulskį į Lietuvą 
kovO T il. š. nr. suaUkarą Lietuvos ną- 
šlalčiams $339.70; Garbė-.daytonie- 
člams, ,uŽį#' pasišventimą, A

“ X4. rutuliška*.,

' A'ALPAR Alsa ita. ,
- > 7,. t,f4 -r 4 . . ■■ '.J. J

“Studentai’’ nubalsavo,
t ;• 'iiv:

.' ‘ ŠefetaatltėnM vaasr|o 3T d. 1B21 m. 

T$eeWa, >ra ■ktapdŪaita kaipo pas- 
tattottataidnkimų' žUĮnfafamę tartųb 
tat- Daug buvo aptarta svarbių rel*. 
kalų? Po. gėrb. ’kun. prof. Pr. Ručlo- 
inoksllšką prakalbų. Vietiniais laisvieji 
buto labui, staęrimtaė? ka J jų kritika 
priešinga Krlstaus buviniul ant ŠIO pa- 

~WJi> tata®tok« Kad įklimpus 
į .tUdtane pegęnbnę- -jie vagatto IŠ d. 
po ta m, d dtaosyu^tokiita surta^ 
tabalus priešingu s’nteva. buvimui, 
Statos, užsibaigus ęfeilistal s»l < jų pa- 
.sekėjais nubalsavo A Dievo nebuvimą' 

? Bet'po balsavimo buvo leista klaust- 
mųs dehatoriatos- duoti ir/juou JcritI* 
'kųoti. y.Kitip-nk j tems ant nelaimės 

; pasilikęs ylėnta utays 2>roą kuopos? A. 
MdUltes sudėjo, kaip vienas įš( Jų prl- 
ulpatyno visus-. Į- kišėnų^. sumlišdamūs- 

. Sitalų tuščias taita* ir Jaktus. 
ktoiiRtis. itt klausimus rfet viens nega* 

i toji>;atj«itad‘ Tttotat vfei vtonn tapo
Sukritikuoti.

■ . ‘ . .P. 4’aa.

už tfll I/. F* ’BXQtyį^|iCUrI 4
buvo surengusi mldetą apv^ikščlojlmą, 
kovo fFd?\laikytame ’sųvo gųMrltaihte 
Lietuvių svetainėj ISO Nevy YorkyA^.i 
Newark, N. .L vlenbiilšlal tarnreuž^ 
protestuoti ’prie& paminėta aPwWąi 
Maldą atitaisant. J,i •'/■'.

• A, S. Trečiokag sųvo aprašymu va' 
-šorio 16 (1. sako, kita iminėtų apyaik- 
ščiojiinų. surengusi, K. ęiliečių'.gąjttn- 
ga arba tos Sąjungos, jtevvarko’^sky
rius. Ištlktųta-šl taitag^nė X, l?iiiė-< 
člų Sąjungos skyrius»ktap A-. S.JTre- 
člokas suko, bet Nevarto) fJtataV0S 
Apsaugos; Įtakotos Bonų .Pardta nėjb 
mo šįrtisy nieko-, neinant i apie jokį 
P.; S? prisiiMmąį Ttaarta^dl^toie 
paaiškėjo, ka^poru, komiai tos' ųaita 
žlnųję apie L, P.’ ^/rita:d'inllwdht\prfe 
minėto surengimo, bet MaMngt ; taa- 
nešhnas apie norėjimą prisidėti pda- 
rytas jau kelios savaitės po apvalkščlo- 
jimo ir po pasirndymo ‘‘Vietatait mi
nėto negudraus Ir netelsingb apUtyt* 
mo, tai Stoties noriai n'i-
tarė’tokį pasisiulljinią ir jų žadamą 
auką.atmesti. 1.

Nors kaip- minėjome porą komisijos 
narių,. kurie darbavos prie surengimo 
minėto apvalk'ščlojimo žinojo apie, no
rą LPS. prisidėti prie surengimo, bet 
prieš minėtą aprašymą “Vienybė’ y to 
s£ komisijos nariai * drauge tau kitais 
vienbalsiai protestavo. * -: :.

( rMeita^me “Vfenyljeą’’ Šį musų pro* 
testą tai klaidos atitaisymų įdėti j ar- 
timiansį čęVfenybta'^'numerį- ’ .
v Aąrtte-L: AĮ' Pį B.; BtotM
Komfsfjav . f ' . - - ’ r

■f .z. 2d2 ‘Jefitasta SL* *
K AVaįutak šy. -
•7. žemaitis, ,184;--Nųur

F* S,r ■tai’MfofdtfrtioJ <tV'lkintrinta ■

Slsnkė talpinti, ttaiiii VlOŠaP pasiro- 
dydama- rejRlfltal melagingąją Ima?.

2 Atsakymas Worce^teį’io 
*i Reporiteriuir^

•- ■' ■ ■■ -" ’ v
“Darbininko’’ 25 numeryjų .Beporte- 

ita .apallenkia au teisybe, rašydamas 
korespondenciją Iš Wor<ystertajinle S. 
B. A^ 57 kdjopos Apygyną, Ra
ito :• •‘Jie tako, kad priima, t tątaygy- 
■nų visokių pažiūrų knygų Jr laikraščių 
bet mes galime tatęsti, 'kadTkatallką 
llferūtui’ą kųv-ųorą bM#i;Mmi?9 Įkišto’ 
^įia- UėtfėSrti SLa! tampa, Auri susi
daro iš virš 600 narių, visokiąpa žiu- 
tųAmonių neturi nė jokio skirtumo 
litetaturos>.pąžvąlgo&ą, Steigdami Kny
gynų,. ’tuVE* omenyje surinkt visų J lie
tuviuAlitėtaturą- Ir visų1 vienodai bwm- 
W-‘ ^Rėiškitt'tflrtay^d^viąodai 
bWngys' Ir Džan Bambbs viso-
kim. sapniniftiįns''lt Va-
IWiWA f b
‘f Mtpmw' ^taygyn^irrduiasi įtotu- 
vlštaj laRtrąiSfflhąi 'vtal^ėlMūtl^Ameri-

’ egx-įkriygų'avisokio tmrtolo;' ’
-5 Tpliau Mportėtis raito ? ‘touair, jie 
lendą į dftatgijasį intaką auką* tat 
tyuntin&lmo; teikrtačių. į Lietuvą.r u 
taktus jie laikraščius siunčia? Tų vi- 
MIIUO; G tyttttčit fctaVdtag?’ ' Tta 
tiesk,, SLA.' kuopa ir kitos draugijos 
išsiuntė į Lletuyų.igfc ųpto tep.

,tės taikraėčių ir ittėraturta;- ;1^eh ui 
taAMeuklitts utatokKik.il5i.M Bet 
Jitarafurą taip^tata «lųty» be jįttt- 
tuma *- visokio, tutinto, Nedarytą 
lUtlrtnimo ar/'Darblnjnkns?' '■Tėvynė’’ 
ągtaitaAItaš^ .. ■< ?'•'

* BĮtity M; ta? valdyba.4

Pirm, K 4. Bėdiita*, /* 
_ Udb.R.Jantairttaė,

; Kftygveėųs 4. T; Xrgp««tota*» *

TUlhlUyAb. Kad Uroal BLA. W 
ku<ųMMtayųv|tou’vtonbd(įt brangina Ir 
BtataBamtaų taftos, ir SnptakltaM 

ir ĖM’Ifrkų Ir A>Wta‘ 
/tų ir yuintaių ir Vydiinų tai Į|ŪM. 
tikėti, tat tad Jmymta Wtų 
Į lMuvų4ygM /utothtMjiktf % 

«takb tikėti, '

/ęUNARR linijas laivas K; 
• knrh iŠnlau*
M & Ne\v Torto vasaHJ 
pasiekė IJambUTgn kovo 7, o

■' - ■ ' ' • - - i .
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Turiu pažymėti,..^kad topuos benas 
publikai daug- malonumo pridurs ir tų 
visą, teliko veltui, tas. jau ne. pirmu 
syk. \ penas visada svarbesniame ret- 
kale’Uetuviams patdrnabja. - * ' ’ -•'

•.M
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’ t?‘

kas, Jurgis -* Patraa Kajadute, W 
Bl, .Buttimaitta . fcuuito - 
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svėtainčj 150.85.
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Rereitų petnyčia atėjo 
^Vienybes” num. .12, Atė
jo sudriskęs, sunešiotas. Ma
tyt kur.nors buvo užkliuvęs. 
4<ime Eęsųs pasiaiškinimas 
/feb^osvetimženkliuose.

A-Vienybe” num. 8 parų- 
; se: “ ‘Darbininkas' žodį ‘bo- 
nas’ indėje į svetimženklius 
ir tų klkstų primetė Lietu
-vos misijai.

^Meš tyčia užklausėm Lie
tuvos Atstovų p.‘ J. Vileišį 
rasi tas pasitaikė nesiima- 

? mai stenografei tų žodį in- 
Jlėti, bet jisai griežtai pasa
kė, kad nieko tokio nebuvę/’

IŠ tokio pasakymo aišku, 
MdJauno dėjimas svetim- 
ženkliuose 7 priminamas 
/‘Darbininkui.”
/ “Vienybė” num. 12 rašo*.

‘Ėųrbininkas’ savo nr< 21 
įdeda tojo pranešimo repro
dukcijų, kurioje tas žodis 

/ ‘bonas’ neva ir atrodo sve- 
. timženkliiioše.” Paskui pa
sivoliojusi, “Vienybe’ ’išvo-' 

’ dinėfe kad ten svetimženk- 
liai turėję būti, nes tai bu- 

fvUS citata ir vadina “Darbi- 
ninko” redaktorių, tamsunu 
ii? velia kitokias nesąmones

Pradžioj ttoiškėj

f4 Darbininkas p valdiškų do
kumentą suMastavo indeda- 
mas jlune žodį Eonas į sve- 
thnženklius, paskui, kuo
met “Darbininkas” indūjo 
to* valdiško dokumento re*-- 
produkcijų, kur bonas vra 
aiškiai matomas svetimžen* 
kliuose, tai sako: “neva at* 
rodo svetimženkliuose.’’ Bų* 
giilios vėl *<iV^yįe-n rate 
“Raktas pasiliko faktu, kad 
‘Darbininko’ redaktorius 
valdiškų dokumentų atfVanG* 
riuh fiiMliai ir begėdiškai 
siiklaitf av(h” 
f' IŠ šito pasiaiškinimo pa
sirodo, .kad “Vienybe” yra 
melo, šmeižto, veidmainys
tes iv ignoracijos krepšeliu, 
o Vileišis ir pasilieka pi‘ie 
gėdos stulpo.su “Vienybe” ,.;i^ -^-y,

kad ant kratines. kralciij S Liettitoa priedij.
5 -W.4-W*- fel’—- . i..' , V ,-r*^, <į

Ęię sesutes ir broleliai, 
tajkterų, sūnus Lietuvos;

: Pirkim tanų klek tik galim 
'|ŠliuosdvimuITautos.

1 • ėtnl kulka tau? “paršepanė?^
Ąe? suėsk jų ‘suktamtykf ! *
Perkieta, eli, .neįkandi?!- t > 
TaWta^t, či.elą praryk ’ > 

Vienas- Nonas lenkų- šimtų • ■ 
Karo lauke paguldys.

4* Jei vist po vienų pirksim, 
\tauR/‘P°nPsv Išžudys.

štai kulka tau, ir tt, 
Na, vytaerai, da po vieną. 
•®h ant Vilniaus.mus brangaus!

ito taOardlno tagtaų
r.

Bi ii'tatoai.Stol,
s O ir Dmtkai takiiil <

Bėgkini pirktii daugel bonų
; O tikrai busim laisvi?
_. • ‘štili kulka tau ir tt.
į . ■ ?' > ■’ ’ - -

. 01®y®I*A®pIE'ČIAXS.

WILS0NUI
; '•? PAGERBTI.

denio .AVilsono, pieteliai it' 
pribirėjai sujudoųjagei’bti jį 
ųz jod&iįniš dėt pasaulines 
taikos. . Sbjiido siirinkti 
$500.000. Tai WĮ Wilsono 
Fondas, iš kurio eitvi dova
nos už p^sidarbaviityĄ; dėl 
taikos. Tai būtų pįmašiddį 
kaip Nobelio Fondas,

k V i L ė ,.0-j

-; . ? -/U .
t

Knygų uŽsisuRytoįamB 
<cI)arbininke,*duodfĄmąlai-i

/ Kad sukilo, kad prabilo,
t ^Kad- tajudo. tad sukruto
< ' (’levėlnndlečiai įleruvlalJ.
> Bei Tėvynės Jie kiekvienas
7 X)irlr per naktis ir p^r dienas t \ 

% IJeįUVos tikri ainiai^ /
' dlft iš priešų daru juokus/ t' < 
. Aukso kardais tart palfotais,'

. - - Qe]\ < ’ Wntoffl«,.
Kur vlenybė/-ten galybė -

, Kur Šventykla ir tautystė,
• Temti Md Mtoflai tautom r 

Lietuti! yr* taįs Tėvynė, 
Garm$ VLlnhis mąs sOMtinė.
• Neaptatymo' niekados! lt 

Taip sušuko/ Clevelandiečlal, 
Lietuvon tikri piliečiai ;
'-fite i&tatovg YliiatasHl 

fTT-^gyĮ.

LAWREVČE, MASS.

Tautiško vyskupo ’ 
■ atsMaĮikyitt^s. '

. RpenaSSTER, N. Y.

Lietuvos Vyčlą įsa kuopa pamlhidtt* 
ma šv, Baalmtera dieną ‘H kovo) d 
kovo tarėją šv. .miltas- Bapuotya būvą 
gėlėmis altorhm M. -Targlo bažnyčioje. 
Vakare Midbto-L Vylių fKLkp. teatru* 
tat akyHUfe Beinąs buvo, dėl parapijos 
ttttf gerb. klebonas & Katmkaitte po 
tamttato Mbyčtoto.

< YVMtyUBK pvvęa-HVC toBtevaaą’ * aa.-am»» 
“Vienuolio disputą su Rabinu?* Valdi*

Veikalus penttiitS tyrom: Pirma* 
“Vienuolio disputu su Rabinu?* Valdi* 
no ypatoat Vienttolta -y A> Jfevjdtte*" 
'. .. 
hln«A~

< J f ,#?•

Nekurto tautiečiai turėjo progą pn*‘ 
ma lyt a&vp vyskupą, (Hitą Tątaiškta 
klebow 'šleinto. kaip dėl- savo fc/aūto 
po net Ir parodą surengė. ■

Kovo 4 <1. pritemus VAkare atvažia
vo į Lavvrence ^Mtekiavlčluš* ir, užėjo 
pas vienų krmHUvninką nnt Lmyreuce 
gatvės, žmonių krautuvėj nebūvu, pa- 
'prašė svtaoXydiMa>jįUTM' Krautum- 
pinkas atsvėrė,ir.nori suvyniot į* po- 
pierą. bet Mlckiavlčlus pasakė j°g ke* 
'reikią.. ttaiėftes štai pradėjo talkyt. 
iv su miyo patatamų krmituvnlnku 
šnekasi. .■ - . . . .?

TtfiT Wpu inėinn vteūa moteris-Ra? 
slžita-i 1 Mtekiąvičta, Tasai nmtaato 
kalnieti ų. užsivertęs ir gaiyą intrato 
kęs, knd‘ niekas nepažintų, graužto, 
snvį Matyt butu aiwta 'x.v * ;

Moteriškė mųnėi -W‘tal to>kte l»<v* 
mas, pasižiurėjo antru karttt ir pažįs
ta. 'M tta ne bommr/M 
vyskupai- . * * - ‘ *

atickiavičiua padžiutalė# l moterį- i:a mn įrGlionį§ 
kų, sūrį įtyktmdei atanka per r**®1-

stulpo.su
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th'•e. duksini. VbękU.ier 
turimu*, o Ue per nebotu*ZjFvS 
h’ šventu Antano TtunMoou ^eMM 
patars kurios fnrnaoo ReroA*o k*| 
blogos. Itmugyšte mv. Antano 
motai kaip pitrdaylnftja fvmw, JI 
riu pirko, visi džiaugiust Ir lland 
yra narinis draugystes. TataMi 
saugotis agentą kurie atelmr<| stul 

i ir vadinu važiuot ant farmą Ir 
uuk#u mainas. tokią kurte ■ 
iltimi t stulą.' ftiugnkih's. Me« vfaU 
umriftl drauge sn tamstoms, “gyveni 
ir pu tam ptwkyslt kad apįuvo «| 
tas nnt |l.dOO ur duuateu, iMpklą 
sIllklniŲ hunu nemnžilL Mes imtai 
esam pirkęs faimum per ugenfuit ir 
darbus Jau gerai žinom. JSforddl 
-plątesnfą fnfornpietjij, krelpkRUn | 
udresU: >«< ;

K MUKORA,
Box 7, Cimter, Ml

■**'* / 

r ni jhiiiitatfiriisĮiiiiiti-nitaMiuMJįii;n.n ■

k • 5* ' ** ’• ,
juM-įurt-i-rrii 1111111 Sli n »iiiiiBuhsili

<7%m I
’ Vjri!lY lqv -wrrtwbt«mp-r>rą.

taip ir ns«i|nų ptakUv*** kartu peh* 
hužnytlnki eitam. Utf malmslnta* 
ptimpljoj vargonininkui nukenčia ir vt- 
Mitrinmik* vHklUMin. Taip ataltika ir 
tą M&kK Kid bavn p. Btmyu, tai ųu- 
»<xvtal»mM gvriil Ir Ukm* Ir vyčiui*, ir 
rialeeiM buvo malonu kurtu veltai, liet 
ital irteju nauja* vargonininkai* j*. Jau- 
taarteiiM <» nttiduirfb. Pa. t ir pu
pute kliok* vyk*. Vteų iiirma jkallte- 
>* vieioa ktetamui, kad L. Vystai yru 
kliūtimi, geeo .rbura suorganjzavlmut

vr J^Sulqi^^paęąjnėjima&! 

Muaų kotealja* lietuviai triM tarti, 
■. Ltatuvou nuprlinUmjrbta nkaktnrM >r> 

. valkčio jo gana lįM^lntai 6 d. kovu. 
Programa vedM.tu " būto K. Kručtauu 
BtMktajtai pmaramnl, šv. Cadlijoa. 
oiMfatjpo uĮctavytae P. Kamantausko 
amfąlnato jmariko* hlffbk te Ttar* 
vuoja tatam f> tam aekft gerta tau». 
X Ambtao- Jsmjbsr. . Aqtra» kalbrtote* 
buva .amarl^jnaM. Gatep k»W* afl- 
vokatas p, ImtaMus te VVaiMbury, Ct.- ir kad. rhorau turl butinul laikyti prak- 
Nota grtlgaiAta|IMU  ̂dirt karikai. ftflcūa ketvergaiM, nu ir kitokiuK ‘■Ir, fr, 

padaryta Lietuvą* nujUatelama 
, itariakte 4tetaalxT tv^ Kata-

tatttSh rftearrfc tertoyėtej buvo totaMs. 
■JhyftbW- W.M s Nekurto* draagijoa

• J0Ž Ifivte# nurinkta 1,101^88,

X. A. K- 
' ' - L: U

v ........ __
* • ■ ■•• . ■ ' ■•'
' W>QBW, N, t; {

Bedievių koncertas para^

t ■'*##■ .-J-V.f. JI- th.,a. ■-

iMatia 2® d, gs m. įvyko gawrua 
uVtei^b^'y kbtt<rt-ta» kurt flipd. ilk«i

; jklh^.ltetftvtel katalikai, Sakau n- 
gfft mtBita'dflto,;Jfctltf čfft ateitikir taip, 

‘ kpg nfra ųtslŲką net vtehojš U«Au*ią 
koliohfjojė, , Sebii ip.i^čluąFftvčąl^ M-’ 

. ką Itetūviui .kntdliMI , miatlaiko -adą 
_ _ ttiik^mtegii pasrtnkmątaim^- ifrrr 

7 . kbftcertų. Ne. tik. ausltulko pįtyįędfeet
neū ^Xą. pųv^įilbljl ĄVrtftiątą įęlpl-

. ...u
v 4^ą^aplžagjo)nfi^.^tvloa ^ra mmirtačiti- 
‘ ęriridpus te bijft
y’j , dalyvbm^ lffitt kĮtą dapšl^Mii ^teteia- 

•e ‘ pftžeiąinus ^Katalikų Balnyčių ltei
r't W Pa‘
’ ’ *, Įje|^^mi^statymą^ prieS Ka-

‘ tuliką, Bįi^pyčfį. Joa^pam^tlne^ dogr
* ‘ kaip

pati/‘‘yikhkW* V& tat pgipa- 
Čitis,'skelbiant kad ■'“Vlenybčs”’ koncer- 

i tas W» kun- N*^^Detkaušįpfųįtpijoų 
, tainėje* labai šudontejo vietos lietuvius 

katagiltus ir nerimaudami klgtisej kuo 
. . remdbniu^te kinu Itetkys leido jiaiąĮo- 

, ils Vietos laisvamaniams pavapi jos «ve- 
; teįneš Ar temi kad mušą pačią pinl- 

gate užlaikomo,} pampiJ|neJ svetainėj 
. leidus liberalams pi^kinti

• - pyą ir Bažnyčią jįei lietuvių kataiikjj 
veikėjus iSpurvytL išniekinti, kaip 
.kadįktršIol}ai;<Įai? nebuvo atsitikę, lwM

. , Svarbiausia dalis.
Tol prakalba" Sirvydo; K. šįlĮĮvydiek 

.. nČ^i ir ^T.'V. Liutkausko, .},šU*vydas,' 
trumpoj sufraakėj paporino’ žmonėms 
“V.” nuopelnus pabrleždamas; .lįM “Y.’ 

. yra pr^ldMuši prte organiaavljĮaj Sib: 
imu ParapĮją, ir Soeijaiistą.^ftjiteap'i* 

v <r kaĄ nuo pradžios savo gyyuylj^ 
buvo, y/a, jr ląfąabs minties 
b?ja... ir “V.” bute tai' nesanti party? 

-vi, bet paskui išsiplepėjo, ited esanti 
»< “vidurio” organas, - Su jos žlugimu,, 
tai hutą “kaput ir vidurinei griovė,I**4b 
Širvydienū,uoliai agitavo uŽįtąiJ.Jted 
“lietuvaites .sesutes.” auklėdamos otui* 

' va valkelius negadintą su bai)_ 
“ .bet apsišviestą,., ŽInoina. geriausia^ 

“Vienybe” (pulki M jas L. B, 
Sa-go^nąi‘6l.,J *•

^prųsusjs” Eiiitkąu^kąs^ 
Ąn4y rtu.tkftuską žlunga “Vienybė'*

* tat su lu žlugtą W tik <wubiud(sdo*;' 
^ v&,r bet . ir jutu .Liętuįte Resųntblikat

IKįš .kvailiau gali pasakytu; ^,1 
■, jęonęertinė dali * išpildė “operetei 
; choras/’ vadovaujant varg^K, :
L kiut. Tai kad jaUį pyadčs girtĮJL. mi-' 

nėtų .ygieaąj'. tai. net. man ausys* jtelto 
; iš gėdos/.(leleL tokią L. nesųninnlų. 

“Štai^turime chorą,, kebą ybrdtt 4-* a* 
pereteą ’. į Bet.iai..^lungaj/Vteąy^a’1. ne* 

•it įJjel čbpru KąS’M«telri44^eipbu* 
e t- -.M. jaunimo įjuorgapiauvat (Anj/aėrtmš 

^vątlJ2Vmei’giną >yyraLt4^‘beąt 
»ą' JiuryaL// • Ttti jąes.-^. šiš įį^njua^ 

tai, tikrais illgtuviškfta. tel m,W 
rutulį ..ye^žiuęi. jokią pftrsękiojiuią Jž 

6-Jb^>^A‘.NUiyv|ą.pufiek^iK/tfclk^sl' prią 
/ (Žinomai jąs- bet pat* 

.. , 861 “Operetes” Choras, o ypaf yatg, 
Strumskls ginasi kad upeiete ni^ą 
bendra netiirjntr su jokia srlovd bei; 
partija ,dabar.-p, L/Išk5i5 viešumotC 
kad ne operetes bet ująs L yv
“V*” dar. Ir dėlto “V.,” kad turi net už 

, įs^(rq(Ja šėrąi /Kažin ką . dabar varg, 
./ /Šfjpuą^iis giejlos ar vis bapą^Įtriūte

■ vadinate? L.) ’ \
v • JšteL toliau- sako, patinkime kad ir 

iVorcėsterib; Mass. kleboną. kun. ja*
- jkaftK* Tai^gražus vyras ūahat sar- 

kastlškaf), bet -geras katalikas, žiū
rėkite, įą jis dura savo parapijoj? 

. Merginoms prikiaimančibms prte?*iaiH
. . vąiėhprof1 neduodi išrišimo ir vlsąip 

persekioja i* v Gyvenimą faktai patys 
. uijurtą Kalba, itekia. p. t.* kad *ko^ 
nas lietuvis,.kuris rik eina bpgiiyčkm, 

»*: ir yra katalikai tai yrą. pra-IėnkaŠL» 
. (garads pliijtrnns^-). O ką jau be* 

t kalbėti. ąpte : kunigus J Ktat rajS teip, 
<brfčteu kuplgtt šankiu Liutkų tai ig ją

- net vienate itaduočiąft ’ tei'išlmoK
.*, t Tas IntevanuMii'škas- triksha, eakaų- 

Tttbrt auru^ioųlHtuvlim kainllkusį iy 
žiūrint: jiį šflUž* UtKrtlo it kutu 
Petkus pritartą W*,'teft’nutą klikai Iš 
“Vienybes^£nlp tėu ^ebutų fnktasį 
jFiikh jybmir kad idlftttifnnniai.ięnijį- 

, vat gatmih ptriirtJdja avętateę. lt pas' 
kui rtUg pačinR .Wekina. *- *

• • ’■ *■' 4,

Jj4 -,¥yBj.* vieniai vai$ak
■ ?Ndb.p#fi MiMttvetlind'L, Vyčlą/įl<X

Iflkfi savo mtstrtnkimiterttgtyefeį 
,įp>^vataĮtrate* /rnąkWaipi:tam, Bet- . "
jįiĮ tflyltetatt pagal ąatajrtL fo. Vy^*’

taUbt. Antra* kaUMKute* 
i^įpM. Galop k»W* *<1-
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lr.. A #.,, ant galo viename L. V, 
u-*<* knoĮMM brinkime kwww 
pmmJtg kita ketverge L. Virtam* yra 
dra*m»ma>m*lrlnktl praktikuoti Ir 
tf. O,.. varg. Jankevičius pnrėigk# kad 
clinra* tul yra piiarpljo* aw.ČlZwte Ir pa- 
^sv?r^ “lyra” tur eiti i»irmynt kiti vi- 
«1turi trnnktle U kelio 1.. '

Kiliu žihM, tai dilusis motyt* pa? 
gyvenini pa’regė/im.
« Bulgilntnus tyriu pa^ymfti Štai kį: 
N’ekurle te arčiau klebono stovinčiu 
žmonių suko, buk tai kun. X l’etkų 
‘Vfeijyta'* su savo koncertu apaavosl, 
W Iniytr netpcfta, ku<l tą. patį klebo
ną. pestatys “prolenku” už > rodomu 
yVtert/* priebukumij. O-raSafttte Po- 
įtečiaį pašnibždėti klebonui j ausį, tawl* 
lr.choriiH pnrnpijos nepradėtą tnip pat 
$ilwth, kaip kitados yra &W9ę*L. Ir 

?mižįbjOo iobvomanlu — yai&iį, ,Mn 
•net patsai kleboną*'- buvo pritruko** 
kantrybes. Ir išfttynįjęitf+, nelaimi aė- 
«nta_Įąijwb h* dnr mekurtė pundai ol- 
mona,' Visadpradedaimti nenpy*
kantai baigiasi• su1 inllimu laisvamaniš- 
Jępfl hu$Jff.U r ' - 1

US teisingumą fitkh; afsnkntV ,
* ' - * J?

,______ h ■> ■-•*/-; ■'L>'
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PATARIMAI

Mokyklos kambarys turi 
būį gerai vėdirdas, turėti ge* 
ra šviesa, švariai užlaiky- 
tas, ne per šiltai laikomas, 
irne prigrūstas. ■'

Laike pertraukimo visi 
vaikai turi miklintis. -Nesė
dėk po medžiu skaitydamas. 
Sotybių kožnųmimrtų..
S '-Nevartok viešų ' gėrymd 
įįįįbdųkų iy/viesų rųnk|luoss 
iį<* Gerk tyrų, Šviežų rande- 
- •; -"• ■ ;

J. -Kasdien maudvkįs,' varto- 
jant - gerokai/ - muilo." Švah 
riaęiml^Xttantis.
/ Svariai i- laikyk rankas. 

?Mdek pirštus, pinigus ir 
i ibSrhų. !l?bkiu bū&u li- 

- i • gos įeina į kūnų. Neimk nuo' 
oW<>K« ' Xa- 

valgyk vasarų mbišto, kuris t 
nrtiždengtas, lies musės grei- 
čįrtim0S nešiotojos Rgų. , 

■n Nevalgyk ir negerk juo j 
į»dtmiklinimų. Truputį, pa- 

' ifsėk;/ ' ' ’ /•■■ ■ • •
l Būtyarkyk kasdieninį pri< 

■ prasimų taip kad-anksU ga-. 
įėsb atsigult Pįkrtk miega- 
rto kambario įmigus kas
nakt. -■ . = ■ *’ ‘ :
: ž^ešpiaudyk Wtj ;saįygat- 
imįiitant grindų.

»
k< ir *$tbk stačiai.’ 
ok per nosį ;

itiiėk Šaltį ir kosulį.
^rtčiai:^ąv<3rftgi. Nęd^n- 
gaūkįsu yįadąį kurrtei šal
tį/ nes labąS lengvai gali šal
tį gaųtįnuo juo serganętų. 

Būk linksmas ir smagus.

?

t'

■J
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tų skatikų. Kaip turtu, taip ir padaryta. Pa- 
siuntiniui vLkų išpasakujiiš kunigui, kunigas 
nevieii dvasiniai jjasihulėjo palaidoti našlaitės 
motinėlę, bet dar ir pačiai našlaitei Rožytei su
teikė pašalpų.

Ęitų dienų devintoj valandoj ryto nulydėjo 
velionę į bažnyčių, kur* buvo atlaikytos už ve
lionę gedulingos pamaldos*. %. Po pamaldų tuo- 
jaus nuleido ant kapų. ,Žmonių didelis būrys 
crtc? paskui grabų. Kunigas su’vargonininku 
graudžiui giedodami graudino kiekvienų einam

. \ -.-•PįĮ
-1 *ąbi

v.

Našlaite Kdfy}£

Guodok t£v»i ir motinų savo.
Ar ilgai taip bust • 
iSenrtis.

’ NAALMTfi WT&
t 1

• - '. ■ .

“Angelaa/Dievo” .* graudžiai skambėt
nekėlioj, bet gamvAvienoj grintrtėj.. . vidur 
W<h a»‘ lentoj ahpltak fe ”kwu rariurttoes knnim
krtunos vadinės. žvakes, o kartu su gjedortų rh ^tn ? F* • * rimiartiuts kumpas 
tahmmergftitfs vS-ksmas. I V‘‘l?
Tai tawsrtS^>ųoji ložyte, įfdinti pn.1 W- **J*PWWfc^ ftrmmsm apsaką

bašninkfs mttoos, turėjusios per savo■gyvehnųi 
nors ir noilgą/daugiau karčių valandų, kuriose 
neipažai išliedavo kruvinų ašarų. Kantriai 
neže velion^ tų |ungų, luomų nioterystčs,lig pat 
grabo lentos, ant kuįios dųbar gulėdama, išrodo 
Kuosa esanti. Veidas jos išbalęs, pamėlynavęs 
su ųŽmėHrtomm' akimis ir sučiauptomis lupomis 
išrodė: ‘

įmr įpngas- buvo jos vyras^ tasaksavo 
gittupkliavimu praipavo visus namus, užsta
te įms žydelį už baltakę visų savdr’gmybę. Wo 
jo viėlipnč gaudavo dažnai mušti h* skaudžiai 
paverMt JŠožytei su broliuku luozrtitt prie J 
motutes rertių Iclifrdavoi nuo pasigėrusių fevo 
kmnšMUi-c -Brt dąb^1 Jaodmvisai vienu— 
Faaugęs 'dttrtukasf gyvenimo margai varomas^ 
iskrtiavo į tolimųšalj.Ainerikų. Liko varg- 
še našlaite Hožyt© vienui vieną/ kaip nuskurdęs 
KifedeKk’1 Vidiįryjo pKkd’' Muko., ; Ą viskį 
vagiai, atsiniimis,, ąsaros' dąr Tabiaus, kaip 
šijįnįi viena po įitoį tiį^ejo/per vrtd^ įr jaus/ 
pimgšš-.ivėrksmaki ^mišęs. ‘siKgiedorių balsaisy 
pirtie Už Mrdįęsddękviėriam ‘iŠ, susirinkusių^ 

jžįtte įieTaimingųjį Visų suvp gyvenimų a- 
teifyjtmats, kad' vienai vargų vargstant reiks 
daug dar: ašarų' pralieti: Gailėjo taippat
ir brolelio,, kurs didžiai mylėjo, kurios ir išva- 
žiaVęs neužmiršdavo. t. . Ir per jos veidų vik 
tebriedejo .iš iŠpiĮrtusių akelių gąilmims asą* 
ros?-. Paties gi tevp^nesimatę per visas lai 
dotavęs. * f

Jam Rožyte įdavė 30 auksinų, paliktus mo
tinėles Užpirkti egzekvijas ipmiiįaa šy^ bet 
drUr tau f L /, Ar gi galėjo t&ėtis*^dffiteį‘kdd 
faip padarys tėvas dar gi šėrmėsyse?2 Vienok 
padįįre^. -Jis pa$ Lėibukų yienas atgiedojo 
' egzekvijų, gerdamas baltakę ir džiaugės^ kad 
mirė jau pagalios ir toj raganų/ pagal jo žo
džių. .. Ir šūkaud&tnas grįžo ; pėr‘ miestelį; 
namo...i . “Ačiū Dievui if aš jau gyvenų, kąip 
ŽĮiiouės, vesiu ariįr^ paėi^ geye^ 
paimsiu pasogų, tada-galėsiu gerti su drauge 
:ir nekas nebmaišys ūkininkauti,. * dukterį Išva
rymu “tarnauti — tacl bttsgyvenisf ‘^Bunui pri
sakysiu siųsti metams po’keletu Šimtų ąul^įimį 
kaipo algų,; nes dirbsiu netik už savę, bet ir už 
jį gerai pagyvensiu su antra žmona ^g toj 
raganaŠie nebedijso užbaigti?stųr- 
būt pajuto kųnors savo sąžinėj.... ' 7

• Taip džiaugės eidams -per miestelį pasigė
ręs Veliones’ vyras is savo būsiančio ląįmingO; 
gyvenimo. *Tuo tarpu visai,pamifŠd žmogelis, 
kad jau su savo* turtais sedi s&nai žydelio kiše
nėj, Ant galo šiaip dar taip parlingavo namo 
ir įejęs.į griūčių, puolė* ant kelių poterių kalbėti 
ūži velionę, bet bežiūrint tuojaus parkniubo ant 
nosies: Keletas iš susirinkusių jų paėmę išvedė 
nęlaimingųjį iš grinčios, paguldė ant žemes ka
maroj ir uždarė. Rožytė gi* tuojaus supurto, 
kad tėvelis pas Leibukų vienas atgiedojo egzek
vijas. t Dar/išbian Jūskaudėjo jai širdis... apsi
pylė vėl visa ašaromis.\ 
:r / *'®įp tarpu^lmfeM4 jnu buvo lydėti yeiįdnę į 
bažkj$iUydw dWnWio ste kupigrnneęakalbė^ 
tų. ’ Meko daugiaus neblilįp daryti, kaip srašK 
?view lo>13r^or^wipg^§|to paMes taurelio pas 
kunigų prašyti jmaųlbti bu ‘ mjštdmįs
šv./ * Kartais-gi kumguį Imšutikuš, visi pmsi- 
žadėjo laidotuvėms velionės pųaukiiotį po krte-

■ ■ ■ •' ' ■ ■ •
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vargingų, bet dorų ir šventų velionės gyvenimų 
užbaigė ragindamas kiekvienų taukiaus .atsi
minti apie mirtį, nes nežinoma yra jos valanda, 
pradėjo ir žmones skyrrtytis kiekvienas savo 
keliu, .

* Buvo graži vasaros dioba, šiltas vėjelis iš* 
palengvo dvelkė, karšta saulelė savo spindm i 
liais šildė veliones kąpm ^im tarpu, Mžytė,. 
likus viena prie mrtutėš kapo ir norėdama dar 
kūttų karštai pasinmlstimž Jos vėlę, atsiklaupė/ 
Aptilo pūtęs Vėjelis.... Samule iš po dęhesŪKn 
išlindo ir savo* paguodžiančiais spinduliais 
glostė našlaites galvelę *— paukšteliai jmt me- 
Jdžm čiulbėję nutįlm Visa gamtų nusiraminof; 
tarsi atjausdarta' Rožytei vargus ir norėdama 
jm čiurtFkųtjtaiT pųsimefeC If pnat~grąu-: 
džiūt vrtkd^na,' rt^tfe^šįdingų jųrtdelę Augš- 
čiąušMoni^te negania ant moliuos kapo.*/. 

: .PaZmirties pirmos žmonas Rožytės tėtfas 
Ėtuuj;i$siveder •’ Dieve^anoį-koks-Mivo naujo* 
sids 'pofgj^nimast i, įtiosą namuose rodąs- 
prųgarąs’atsivėrė. v f Viea^airdan: 
Atejausiųs ubjo/laiktim vyras pragėrė, ^tįiksOn, 
jo vien tik iminai ir trečdalis žemes, W ir tas 
turtas negali atstoti skolų.

1 . , f . * W*f » * ' • . • 4 ■
’ ■- X ‘1

Rožytė genai išsikraustė iš savp gimtinių 
namų. ir įsojo tarnauti paž ūkininkus, Rūda- ; 
nm visur paklusni ir šųžminga visiems tiko, visįt 
mylėjo' ir visur rasdavo užuojautų Galų gale': 
ir jos. gi tėvelis su pamotę skoMmnkij išvyti,, 
va&šįinęjo po žmones išmaldų prašydami 
senatvėj visai liko be prieglaudos... Rožyte 
retkarčiais savo tėveliu suteikdavo pašalpų iš 
algos, nors jis ir buvo* pirmutinis jos kankinto- 
jasbeeįaus kaipo tėvų myiėjb. Taip nyko; ir 
isliurdo tiė Seneliai7 keletu metų,'pdk'ol susilaukė! 
mirties. ■-'*•! • **•: -/■•■ ; *•**.■■ • <

'•» ,i ,■ ’ ' - a

i- Dabar7'su nekantrumu Rdžytė lauke bro*, 
liuko •^Įozo--gi^feant!iš. Amerikos. * Vargšas 

■ sužm^ęSj kad tėvai viskį pragėrė, negrįžo grėv 
tai, tikėdamas* užsidirbus Įdek atgauti tėvo 
praaikvotuš. namus; ldųl. senatvei sau su sesele 
turėtu pastogę. Toldosbuvo svajonėaf o varg-; 
bo gyvenančio tolimoj padangėj! ” ’ i •

Buvo; pavasaris, pats gražiausias laibas, 
kada medžiai pradeda skleisti lupus ir-malonų 
kvapų po visų gamtų, kada senutes, .dųrželis pą- 

’kvjpo fūtbmisiir-;mMom^-'-jhdai‘ yytųrėlėisj ry 
lakštingela pradeda čiulbėti, linksmindama 
kiekvienų sutvėrimų, kada raibio j i. gegutė pra- 
skridiis-savo kukavimu linksmina-kiek veną r 
*(Kuku, kuku, irtas tarp jūsų.. . šį pavasa-
iį Rožytė laukė'grįžtant iš; Amerikos Juozelio 
ir ramindama sayę, ..džiaugėsi, kad pasimatys 
su brolelių, jis jų priglaus, nebreikęs daužytis 
po svetimus žmones; Bet štai mėtikėtųi gauna 
žinių nuo Juozo’ draugu, kad mainose .kasant 
anglius užgriuvo kelius tūkstančius darbininkų, 
jų skaįtRuje buvo ir mūsų Rožytės mylimas 
broliukas, išsvajotoji jos laimė, Imri.dabar už
geso amžinais Naujas našIaitei'smrigisii . Vel 
skaudžios a^ųjos..; į#, to? jau. asaroSfišvėdė-jų 
toįOūbį laukus,. m^įs^. p^žųVft,^dppg- 
f1yjet.l.^pmn^s spėmi ^adjšejtjsi-iš prot^ 
irtų kaimyharąįii^įų turūjo fek tiek 7^‘kad jau 
nebegrįžo į ŠaMįjį įšbįmf lęarriįiel ji ’*5 Kur jinįi 
dingd, kurt* baigė* * 'gyvėbunų vienas
Dievas 'težino.*:; < e *
’ . * - J —r f <

*5 •
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F jTnji'uS,
Kam iiu*IIhx!<> pubrikiuaums 

gauti, pirkit farnui.*, •< imnnitpdt h-
durhiij. 'Tamstų gyvenimu.* bus užlfk- 
ilfttas aut visadu*. AnmrlhH pinigui 
aukščiausi * už visu imsutilte trti-gl J r 
žemft brangsta Ir bus brangi, žinoma, 
luugalts nmi pirkt ftirunis, bot nežino 
kur pirkt BUKU naujoj lietuvių Mi- 
eldgano kuhrtdjoj, nes čia tikra Lie
tuviu Galiniu gyvent pim mw vl-ul ne- 
Viiriojuut Hvetbnt'd kaline. Mes turim 
lietuvišku* turguj «lraugyšte*4 pavapi* 
jas, mitingus, bailus. Sakius, piknikus 
Ir tt. Tni-gl Amerikoje lietuviams f ai* 
merkinis kitos, tokius vtehis nesiranda 
kur butą gulimu talpGIukanml gyven
tu Musų tutpe yra ganu tmiingą fiu’- 
mėNų. tMcs turint savų turim visokių 
žemdirbystes niftSlmudjąi Inžtiią, ma- 
lunu ir tt. Prfstejus reikalui, uerelldu 
kreiptu prie svetimtaučių. 1’frkit j^r-

' ■ * ' 'i
t "Ii!'..'?!' '"JTT.TT^,‘■T,=^=l"'‘l y..’,'.*T!.**.? .''1 't!J' .'■■■r.1! “r*
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Lietuvis KotarAs

J, B.M1KALAUSKAS
Parduodu laivakortes ant ge

riausių linijų į Bremenu -Bita* 

bmrg’ą, Rottėraamfą ir Ėtepoją. 
Ž48EoumhSi,, Boston27, Mass.

i L
Iš Nrtv Yorko tiesiog į

• ’ HamWg^
IiAJVAS NIAGARA 
IJtarninkejICėvo 15,1921.

Užsakymai Priimami. . >
r Kambarių ir Trečios Klesos '/ ' 

z Lino agento.
Krelpkltesprle vietinio. FrCncb

I

-■ , ,,t. - ,,, ,,,, , ,«wi i> i,.mwi

13 M C OO*
r 

man
Kas dvi savaitės “O” Dalyt 
fiBWWftic*«4WW 

'; . Nustoja .... *
Cherboutg ir Southamptt 

ORBITA Gegužio Ž d. 
OROPESA . . Berželio 4d. 
ORDUNA .. Birželio^ £

Ims, Ž:08 ir 8-Ios klesos pasažlerla 
Trečios ldesos pasažierlat pilna 
>-t ^-ir / ^nrmfidnidb u —

K

...' SteiūnšiHp ^Tourrsti *Age4<% 
tą CO^GftESS‘.filifc, ■BOSTOJi, MAI 
t ZrZig .ąa» , l^tyakor^litA vffęnfa

i
i -- ">'| , _

■!' ’ •■*

r

k

■ r!

Vikontų Juozelis
i

* -.- * t --^r:

AMERIČAN LINE
TIESUS KELIAS I*

‘ ... NJW YORKO ĮHAMBURGĄ. >
, ̂ arantosią kėifoue, dėl Euši| ir iietūvię 
jDldeįfe ĖKIderniškas dUbeltąVų iriubą Mvas 

LiAIVABMOK’GOI.rA įrauks,................-TCOVG17 D.
UAIVAS MIltNĖKAHDA (naujas 3 klest* KOVO 31 D, 
LAIVAS MANCHURIA išplauks .. BAL ANDZIO14D. 
Trečia klesa, New York į Liepuoju ................ $182.00 
Trečia IdeasąlteiM Vark Į lEitkuuus .. ..........  • * * r- « • jlflOiiOIJ

; . »Bu?dadWil $5-00 RarSs taksų
Trečios klesps ^ejiąviąi aprūpinami tarnų su valglij di- 

vidgppų^ąŲ^aįrfei- kambariai dei meterų ir vaikų,
Kreipkitės į Kompanijos Ofisą. 84 Statė gt, Boston^MasB.

' J " ’ ’aiba pasi vietinius agentus, •

=• * i;.

i

t

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRI^ SAVŲJŲ!

JT •

.; Keliauk į Lietuva ir i5 Lietuvos i Ameriką per « ’ . 
G. J. BARTAšniB IMMIGRANT SERVICE CORP’N.

. KAPITAIjZACTJA $100,000.
Mes parduodame. laivakortes aut visą Vandeninių Liniją t įrl- 

fe sus pasaulio 'dalis; ne tik. IS NEW YORKO ir BOSTONO, bet Ir W 
O kitą Amerikos, portą. . . v
Įgį Išmalnom. ir siunčiam pinigus į .VISAS DALIS PASAULIO pa- .

® rime Sukelto Ivapltalo 80<W0 markią, LIETUVOS ŪKIO BANKOJ, 
M KAUNE. . , ' " '
}h Paspoj’tūs ir kitokius dokumentus, padarome. 'Atliekame viso-; 
ja klus lietuvių reikalus Amerikoje ir Amerikos lietuvių' reikalus Lis-' 

uįaikųme DU HOTEEI^ Aei lietuvlą keliaujančią į Lietuvą/ '

fe 
fe 
■ 
-fe- . jlj "■■ ~
UI lutą Amerikos portą. 
Įra _

gal -dienos kursą. Persiuntimas yra GVARAISTOOTAS. Mes tu- 
g: ilme Skelto Ivapltalo 800,0^0 'markią, LIETUVOS ŪKIO BAKKOJ, 
M KAUNE. . , ■ ■ . ■ • *
|h| PaspOrtus ir kitokias dokumentus, padarome. 'Atliekame viso į

-tavoje. - . 4 .
. . Užlaikąme DU KOTELIU1 dėl lietuvlą keliaujančią Į Lietuvą.' - 
//Kviečiame Visus- lietuvius šti. reikalais kreiptis | aTtitatausi tau-1 

. j.. I’’’< - rtoP'- *» •. . ■'
:,n«v

fe
:fe.
O
||| ,eiį; Ofisu per laiškąarba ypati^kąi: ^ .

S
ęentrtffis Ofisaą; 488 WasMinęto, Ętj t (1 Nęyr York,, ,fc •
Skyrius:* 414 Broądvay,s Boston į^MįšaJ

• ■..
■ ’’ -1............. j i-' . -
M - ■ Ui*- - - - '

diiyiiMiooiyii!^jyi<yiiyiitdi?yiiyi<yi®;ralO^IWO|5Įw

GBĮšHNTIEMŠ UETUVOli;
ii. • 'n iii /.ji-ii.iii i / i . ■ i iJfi.1 " .. iii.įlF ,.i/ ii-iii Įium"ii..|'w.'»ff

T

»

fc>

t

te

u

te

t?

*5 •

LAtKBAMJlS 80. BOSTONE
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Daugiau negu 100,000 darbia 
'1 ninku .nukentės dėlei nu-

* -i mušimo algų.
chicago; ILL; pakuoto-

,lui taip elgdamiesi stumia darbinin
kus aftt streiko, r Jie. kaip praneša, 
rengtasi darbininkams pasiūlyti 10 vai, 
darljo dienoje .ir 4,_>e. į valandą,

Amalgamated Meat Cutters ir Būt- 
ųTUU’s VVOrkgru ŲuŲuS heKletorlus Dep?;: 
pis Imne seįkm Md 4ei?u jte nori tol- 

, kini numažinti algas, tat turi eiti ant 
puRlaukellp teisingai.

Jis sake. *k«d ijemažal produktą y* 
ra apkrautu Ir kokiam laikui iikljnk 
aut srėlko/darbdaviai. mažai puneft- 
,tą nuoktolii}. ; 
;-, visuose miesteliuose sujudą darld- 
hliikai ir ’špulrklat rengiasi, prie amtf* 
rinkimu, kad visam mm. Užbėgus Ip 
kftd užprotestavus prieš toki neimn- 
nlšką elgimąsi

Taisome ^gokiaąrarj^įu^rtek- 
tdąiiUus Ir /kitus. .Ųsii flljbęą 
pilė' aitą darbapae 10/iaetiĮ *stt 
gerai apsiįam1^ att savą aaiatą.\ 

: ■Tai>^.te’^^^a4rante® ir taip 
vteoktes-jneąMią tedirbjstes. 
. ūrerpiūte& W> oatramt

' S/DUMBRAUSKAS, ..
■ 50 mchols.Bte /JteąftaJą, X ik

nMrpeXA į£ e # i o n U
GARSINKITRS

IMUttlRER

Btatat ra maalm n^al leakty-

į lala priSn»6ją phidią-

DYKAI KATAL00A8
Mitu norite

ant poro*.-ąitertką, tai V»rat*‘
traukite mraą

pnYmažma Krb* tMŽUtiurteKlil

TAe IFaierbttrjį 
Order

1Tairt|Huv>

v 1 *K* *J
i |S4k

• :sW 
: į V

i ‘ *

i Artistišku mtisų darH 
dija tūkstančiai draugijų.

.M

--

© 
ffl- 
’E
g'
@ * x . • ’ • -. .♦ . ■ .

fe . Patogiausias kelionei per. Jūres laikas yra
§ pavasaris. ’MMuautieins grįziį iietuvon geriau-r 
gv šia bus tų daryti imant laivą
fi ’' .................................

g
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H;S
B

>

'SI
-

M
i ‘

fe V

1MM kurm is New Torko išplauks apie balau- ■ 
džio 30.’&? ir plauks į Rotferdau), (HoląndŲų.* . i 
t Su tuo iaivu vyks Birtųvon PRAŠĄS 
įkĄSj ^drbi^tnJio^ redaktorių ir Jis kuliuneju 
^risiantiems fuo laivu Urtūviains patarnans per- 
važiuojant per svetimas šalis. » . ’ v’

ibi ■

f

XtataM

KAINA; i3 New Yorkoiki Eitlrilnij M flft Cfl
trečių kles£ •»•»»^■l,Vwiwlą,

^IIĮĮ.;II^-,I,,;:^.^I^,... ,nr■,./...,

Aaivakoi'rtų, pasportų,: ineome te > Mfo- 
kinis reikalais be atidėKojimo kreipkitės į* * • ■

LIETUVIU PREKYBOS BElĮDNą C
(idteamm Sules CerpoiaUbn^
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Atsakančiai itirn savo amatą. 
tu<»jaus paieško Uietų. ”

.r. NOirKEvim%
119 K^rttth Kh 

Tremom N, J.
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Reikalavimai

• « »•*- • • * <■ r- 9 ■

VETmES ŽINOS.
į q iF;ii

PASIDARBAVO.
Pereitų nedelią A. F. 

Kneižys buvo Manchester, 
K H. Prakalbas renge ka
talikiškojo Suisvieni jimo 
kuopa. Pr. Gudas, Dr. Lan
džius ir Dr. Jakimavičius 
kalbėjo Brightone, kur pra
kalbas buvo surengus Kata
likų Vienybe paminėti Lie
tuvos Nepriklausomybes su- 
kaktuves.

5

l!
<» 
f

i 

t

RENGS PIKNIKĄ. 
♦Praeitam nedčldienyj L, 

Ar8yN, A, ApskriČioReii* 
jąisija turėjo \asi- 

rimų apie išvažiavimo rem 
rengti liepos

LIETUVON.
S&1 Bostono pančekirie.i 

— viena , grnior-
į*ųtį lietuve mesenai Atvyku* 

tik 
.savaite^;> Keapsaka- 

ai libretų ktiogreičiausia 
įleisti Ameriką, ir - grįžti 
etuvoii.

''NAUJI SKVERAI.
So. Bostone Evakuacijos 

paminėjimas buvo 'sujung
tas su paskyrimu trijų skve
rų vardais Šo. Bostoniečių 
žuvusių, kare; Skveras, kur 
^Darbininko^ nainas stovi* 
pavadintas Deter James 
Nee- ‘ Ceremonijos buvo 
tuoj po pietų. Buvomarša- 
vimas, muzika, prakalbos. 
uDaTbininkorrnamas in kiti 
artimieji namai išpuošti a- 
merikoniškomis- vėliavomis.
r

SUgIBINKIMAS.
Kovo 1*1 dien.-Į ketverge 

btis 1*. M Kryžiaus 1$- šk^ 
iteaiis susiriiildmasJZ :8Q vai 
Vakare bažnytinėj svetainėj. 
Mal&iekitč yisi nariarii* W* 
;ję išrinkti atstovai aistis* 
jtyti, nes turime di^tg svar
bių dalykų aptarti. Kviečia 
visus 1

K Savickas, pirm.
į*

$89.16 
.,40.00 
.20.06 
.15.00' 
,36.00

, te. 2.56 
,«s».bo 

5.00 
fc btefe A.L,R.K.Mot. Sįj. 13 kp. 25.00 
& liepi D. L, K. Keistučio dr-ja 25.00 
dlfep. tolekta iš valku 
Ii Ilep. K^&įefkienė .
2 liep. BragunalHenG .

' ' i^V ‘

* « « • «
¥

*

»

•t-e .1

Vasarinė mokykla.
Siuvo Ūkę nuo 1019 m.

8 spalio Al. KasinškaitS 
bftt sunešta

Wbal. Al. Kaslnskaitė .....
gfigTsęiKK^ 2Ukp. ,....

Įteigęs; A Kaminskaitė .....
Eietuvos Vy<5h> 17 kp.

geg. M. Kllmoniute........

»

• «-

• 4

• 4 > •

4 t • —

4 • «į •

V.* •1£).4'4‘
........ 20.85 
• ••50

«Vaik*i nustokite 
bereikalingai prttit 
yra užtektinai BAMBOTO 
Jum abiem P

Kūdikiai mėgsta j( t ' 
Jie pra^o daugiau*!

Net ir mažyčiai žino, kad
: ĮBAMBIirO. J 

▼ra geriausia gyduole viMma paMnlyJe, kuri duoda galimyK’S būti 
liuoau jĮua viduriu uilitetCjini K - Ji pkvrikia p»-r virte* teiktj> 
lengvai,tačLtiu8tj!r.'..U Apt&koMapiiteiduteda jotiM nfcfitb*
apmokau pr.Sto siautLiite j risiunrmm* E lui watūijo;< *

,-/F» A^'.tilCHTEB.a CO. r.7?' '
Sfd- Ar«W.*k $įU £tetetet ' Ber€.c^fc<s' Vor* *

’' • - * . * - . ’ .

■M

. <

-d

ry-8*
-—^ - ■ ■ ■

.U'

APYOGĖKEPYKLA.
SomevvĮlle* Mos® —Su- 

batos vakare įbėgęs plėšikas 
į F j W. Bouschau 15^ 
Bi^adivay kepyklą grpjSiii- 
dartias patarnautoja*^Ir sa- 
vinmkuidšpleše)įp25 iŠ kasos' 
ir pabėgo.-^- ' ’

Npci* sūbatos, Asdvd 12j d. 
{n. * Mechanics name pra-^^Buaevteiėn?teAntanėliepū 00.5^^- .

i»iitųpį zigm. artinsis radoįsidėjo didžiausia aatmcbi-
t Uep’. Marijos vaikeliu Dr-ja ^5.00 paroda. Ta'paroda tęsi-s- 
į'llep, šv. Jono Ev..prnu>te.ia..<'. .50.00 / •rv. -
Hlep. §v, Kazliteięro B. Ktedr-ja 25.00! ;VlSą. SIU Savaitę.

\ Drangaį azsisRįtyMte 1921 m. 
Lietuvos Darbo Eederadjos laikraštį

“DARBININKĄ"
PAČIU DARBlNINKU ^lpyiaX4, VIENINTELI M DRAUGI

te^DARBl^KAŠ4’ Mita-m pfcrfefUjųfr darbo; tnStų-Wp W 
: ko, taip fąhrlkų—rninsto darbininkų, tarnaičių Ir visų, tų, Įturiė“ 
A^(lūrtflff_8W.da^^^^ Jik w<lQ'tfarbIijrnkam«ke-
[ llų į šviesesne fttettj Ir IMnrihgesnl dušftnltfkų rytojuj mirpdo“ 
; buūūr kurinis dūrbinftikai turi Ht iSs^votF-sau Į^utsid'udr^pątogeg- * 

nlų gyvenimo sūll^K Jbuštengsl4iįgF>*endijiti Jtisua ūūrhlrilnkū-teį- 
sfims leikalnvfmuste - < . *1 , :

AX,Ž. ^, .. <A . - > -
* Todėl visi darbininkąitetsslrasykltę.ir ėkhųjl|te sėv&Jtalktn&ii 

, jjEĄĘi'A; %-U.Rl ■$$$ WH ’20 ;. .ktekf-
ro-'tinmėrloai'klmiirhi Amerlkoje^etamswerinfJ**Ang1Uoje S, 

•■Sflfadjtf, A •. ' ■/■'•' ■ ^A'te--'>\tete. • v : A' ' ■'• ■
.. A-*”į* •' ?' ** ;te / ” ’’’

. LITHUANIA; Kaūnas„ Ož(Žkien?s g. Nr. 12. 
"-■ ■ ’ . jZki' '■.'i ■ J. •<' ''"
‘‘DARBIįJĮNKD*- Adm. Boston 27,-.‘Mafe ?

J
t k

T

k ' ‘ • ■'•/

rąjielkoiimai
-* '"■ *..............

Paieškojimų kalnu* WS. nu- 
rlam- ir “ihirbiuluko” Hkalryna 
Jama 1 syk) J merus ui dykų, ut 
8 ayklUM 11.00. Priafeltemn ut 8 
ajrklna fiM

BIZNIO PROGOS.
*

*f irų te Vnteuntsipg krantu*? ant. 
paniūrimo. Geraf įtaisyta. V ra tie- 
Pu* <tel eluirghiR Hateertes arba Radi* 

Įatur tnteymij* *fnltegl gyvenimui vie
ta ant Maine gatųr«. Įeina fenilą. Biz
nis gerui išdirbtu*. Atsisukite 

1311 JMHICHESTEU AVK., 
IMJIU'HEKTEH. MAHS.

• ' . v
„Į,Į.   T- . ■ ■lll>l-|.l,-l     nj,,., .Ulįhi:.,■!..

Reikalavimų kainos 2c. už fc- 
dį už kiekviena »ykį.

MsmasBBamMmaamaaaBMaasamamNmsb 
REIKALINGA

MERGINA arba 
MOTERIS

: MrbtI ofise atsakančioji įstaigoj Seutp 
Boatona; turi mokūti kaygvedy^V 
(taokkeeplnft) ir vartoti ‘•tjpewriter?’ 

, Atelšnipttte žemiau* #paduotu adre
su i»taakyd*|he* Kino* klanai muk* 

1* Kiek amžiaus ir ar prie ttvu sy***!
nate? ’ A

2. Kur ir kada baigėte mokyklų?
3. Ar turite patyrimu (eiperlenr© in |
- book-keeplng and typevzrlting)?
4. Ar dabar kur dlrtmteT | VARGONININKAS
5. Kiek algol relkalanalte U> 8 valam- j

dų darbo dienu? *
p, O. BOK 12,

8O. BOHT0N, MAŠStel

k

(BBYMOOT) 
LiBlUVIB• i’

Gydytojas m Chibuhu* ,
Gydo a4trl»* Ir chroniška* Hg** 

vyra moterų ir vatini. HfciaaaL 
nųpja krauju, spjaudalui, llapu- 
gm ir M. 4Mvn lahoratorijdj, 81- 
UHtM MUuilHM HMtMs kitur 1/- 
venantiem*. AdmaaJ

. 368 BmtfNAY, .j 
8oūth Boston, Mase. (į 

<Kax«*iiq No. 1.) jį
teKurne, taunp. E ir J

v Telefouiuk

M. T.M.GAFFHEY
'. v DANTISTAS

414 Broadway, S, Bcraton 
‘ (Vlržuj LteųPręk. B-yftt efl*>)

Cha.tMA- StigiKAT.uFte. LimrvižKAi.

,..    L j.

į

ącąaAiiįtfltfmvtfnįa
....................... . „ mMmaMuNr 

ItEOlSTiunTAS P&rtARAK
LIETUVOS AT8WtB1M*^

F.J.KALINAUSKAS 
" ADVOKATAS .
414 BROAmVAY, S. BoBTpN, ifita'

Tel, S. B. 441. .
> Gyvenimo vtefįtū: . .. 
A5 J8*” r

\ Columbla IL__h t
ki.aii'.r iTiiiaffatirun
I •',. JwlW

Ift'TOOTffltt
; ĄKnį..... ,.. _ ,„ 4

399AWv^eABWAY^
fl. VjtLAJums: Nuo 0 .n iW 7 v^vak.;

* /iionte—K.en«iU2jton 5B16 I
Paimtu tiktai pagal wtartite I

■ . WS E. AtWHi!Mr Avi, •; I 
. , PHILAŪELPHIA, PA. I

DR. E. G, KŪMAS j
, '. įhuinnMb vaustmi ; - 
fclO vai, jyte lr !^8 y»|, vakart- M ■bb«Sh»im»^'

Parsiduoda geri biz
niai gerose viėtoae-Abo- 
line ir barbo^e* Bavi- 
ninkai eina į didesnius 
bizniuš-Atšišaukitgrei-' 
tai. A'\teA.<Y *'

~ Litkuanian Real Bstače 
MsocMon,

7 . 42^ Pfbadvray^ * 
/dBottth Bastom llass; 

■. b Apkopė S- B^i8iW- ■ K
"'"ffltfiyi > wii

. *—■-;."j‘'-yTmu—į ,•■> ■. < <■>■*“*$> '-tf’. i.^’ '■/;,|^i

* '*h Ikfflilįh Bo^ClB^* ‘ii(Šyklt^‘'šiiio,a(li‘e8tt: . ' ■ tr-_
MiAfeipoi Po z4 niiteūM i; kįmeniuskiV tSaMiaimktdtsJ^ ; S*S!

| gayas, nauįaį apipentytas. y Kai-j iTS .Ttemont St„ . Somervllle, Mafuc: 

 

na $000., Taipgi 3 Šeimynų vi-l .~ -.■..;.~..^..»....nj
>sai'atnaiijinta, su elektrikais, 3J Aš Tonas Valnanskis ieškliu savo ku*. ; 
gazkd^peciai, po .4 rlumilS $1800. Į nl0 Aiįt,irt0 Laurlpairlo<kuU$• yyvem > 

 

įnešti 300, balansas.kalpa randas, ¥ftIrtIM <, d„w tor. a 
turm tuiijių antrandoSj $7 ih llŽĮ^ -j| tinnnčlu meldžiu pianėfiH 
j menesį. te : muų nes turiu lalifll. svarbu reikalu,

rB.,Wte(K>BB > A'-JONASVAiKAUBKISte
• (SiayininkaaJ * te‘- ^27 Kiltamf^t„ Trėnton, N, <K

27 Lynu Sh 0heW. Miss. I v--—..
mA'- ■ Atii- te tingit ! Palikim; Antano Cimbailnko, pael-,

-Tet -GąelseaA046*m i |rtn iftteKuukųtelMh^liij vaįte, 'ŠtiktųapA
te<—IplvmlaUs gyveno'Hū'Bois, Pa, AM’kits 
SK KĄZt^lBRO R. K. , | žinoft mMoflčklt pradeHc AvKa jiš imi&:

Trj7n.x.»z>c |Ja£ ats$fl.ū&K Turiu
JONAS KRU0KAUSKAS, •

21 CongreSs. Avė., AVaterbuty*. i?onn.

I GERBIAMI LIETUVIAI! 
| Pni-slduoila gmžhtusla vieta tW pik* 
i telki!, Alte! )tefc« upės. Paranku, įtež 
Įftrtl prie kuru. Netoli nuo' Bosamo.';

TJTHUANIAN KKAL 
ESTATE - -ASSOCIATION 

y 425BBOMŪVAV,
JĮQt!TH_BlWaX MAS& _ 

Plmiie Sik Boston į«W, . . . .... ..;;Z.|.„.....^ ' 

)/ Aš L Kuteeltenskas te ^InrllonR 8fl- 
‘ . khufi pgteškoni. Antanu Sitealfvne-

Įkn, papinę M ^valMv,U^JKnlvnj:U0R 
įlUpKkr., Bitiulfenfrųm vai.,, Įludellij kal
imo. Meldžia tn km* žinote prrnieškltė,

Ui-eikAW 
*W"

/

••

I>O I U AU d^iž^ įr :
iž įvairių pokšite šakų, išteistas. lieiuvdje ir ■užru'b'ežyjei 

Ainiu. galimagautitik- j - b
- " ; ' / ‘ ■ -v * T"

Vieninteliai Dabar Didžiausiame Visop!dętuvoj - 
' ■ A' , ' •,.’•• ■ ■ A-- '

' , - ; CENTRĄLĮNrAN-E; ' f *■ ”'-te"t?

t • ’ .J* * ' • ■ K -•' ' te. '.

ir* ***ew -*«•■*** ■Ųpr*~<1 4^ 'ir '** '■▼r ' ■'’*■>- 5- •*!j*

KNYGYNEkaUne

$

*

*■

f

t

r

i

. Ji..-Vi .r«*te'~

1

L M, F. MATIŪITIS į p*X*ii;: dtebo; Vifioiui Ltutek t PfilBKlBU AKIHIUP. v
.Vnlabdoąi 1-3 Ir 7^ P. M. ?

Į -17 Mtllbury Street,'■‘', ■■ 
WORCESTER, MASS. | 

jĮi"i|"ii.n imji ■

&

»
.VA£DVB08 *XTiįeA$A& < 

, SO..BOSTONfJtASS. te 
PIRM. — Jonas Pranaiti*,

524, &. Ctli St, So. Boston, Mas«. 
VičE-PiRM* ’ VW8yaiimtMto*. *

136 Bowen St, So. Boston, Msm, 
PROT.-RAST,.— V. .J.vJakžt**,’-

63 TėleĮrapli 8t;,; Boston 27, Mass. 
Į EIK. RAŠT. — Juozas Južka, *

Merydiff Academy 
, Arilūghton Hejgths.-Mato.

|I2D. Leonas Švagždi*;' , te - -
75 Sllter sCso.

Aperrieat lt jįįMdešS Mfeį 
Antanu Knut... . ' tiU'staSĮn® stf -mnnitt l.!etnwn' ;W

, , 2M *4 Mį So. BaM* MM.»*• «s’«« »■ P; ’
iM^nfiAT.TVA ~ PAvtfng T^risU* kuopa Mykošius Juodon. RaSinękįte
' 81.story.st, So.-BOTton, Mun teotlai lt-skėrys, nęs B Amerikos ko- 
| taMMH* Hlkntet įkw žlneW mums 18^w a vsnlmė ta-

S68 teita* Boston, lite fe “T JT1?- S’“*?? fe 
r ihiugyėteo.rtsainklmiil lMkoml kak fe’181“!6!1 te nepažįstantieji. - .
ųntrų nedSldičnUmSnesIo 1-ų vai, po , .^., \ 2 y,
pietų BažnytinSj salėj ant;5 gfc,. JŠbį.-UA.Lietuvos ftrmijos<knrelvis mūšų 
įBorton^Mass; , > . . ' |yiaU,suslra§irietl su pažįstamais;^pnA

_■, ■ - ' Amerikos, lietuvaitėmis, Rūtų jd»F
V, fGifO EV.te B£. PASALPIN&8 įmu man, tarnaujaučiam Lietuvos fa- 

BH-STBB VADYBOS ADRESAI. friuomenė|. Mano antrašas: 5-jo D. L.” 
I PIRM,,M. žtabaį * k. Keistučio pulko IlI-čto butalioj^t)

539*M £T-th"St,- So, Boston, Mto*k|Aypolednaš; Stavinėkas. Maita tevl^- 
‘Mr*» ■ k&’autra^£'klM Apskr.. Pabiržto

eRQT,.RAš,T. ?t*x-K, Įmini*,—. — t ANT A. : .. • - ,” £įix» rg 'Ai - ** ’ ftr' *3 1 ‘ X*. / . M-

__ J* JĮ -• lfc?ya<rytV»£/ M-cK : P'-K te J.' ’ Ą;-■FIN. ■ 1M. . ^totovpsteąrmtioszk^r^į* tw«-;
Tr.VfmmtTrųi^pbtu,ausirašingti,-su pn^staįaaSihbtemi

[Amerikos paneigtais/
L*1 *1*^ M gyvgnlmų-ir veikimu*. :X p-/ 
MARŠALE^ -tįStopohas jTavldgį U, ^. .Keistučio pulką IIL& imtoi 

D^a laito susirinkimus .toj ^ hijono štabas, Antanas. Pažatototoste 
nedSldienį ę.-avaL po PietvRflŽnytlnej |^ttno aAtcag^ Suvalkų rč<U

I Svę.taitoj_ . , j Alytaus apsto, Miroslavo vai, Lftu-
klnlų’ kaimo. LlTHUA3fIAv
' /'te v?-' , ,i

•

?

P.fc

Ieškau sesers SfflnltHyt&B Onos,' kg*, 
ri ižvyko’ i§ Lietuvės f Grands Rupltiš i 
įr jokios žinios hesuteikB ikižlol; l*’ra-’ 
šan atsiliepti ar kltų ^ranežtl apie ję. 
tHUnis Staniulis ^leksitiidr^ 04ąu & 

{ Z.. Ate‘ Vytenio pulkas ^r^kūlkoivaU- 
įtižiif įfiuoįia', Vęifci (tvatija., &itn~ 

Oakia:^ f- - / ■ ’
■• i.;, •. <. !’te- .’•■■’ i • "

»■ 1.1 .i.-iųm-i.»ts. .1 II ii .; ■■■ ■■ ,•■■■ .•!■■■■ ■ IĮ............

..............................., . Tel. So. Boston 028. '

M < V; ČASEBB 
(Kasparavi&ua),

Laikina! perkėlė' ofisų po Np. ‘ 
425Bsoadw.*1t, Sd. ĘpsroN, Mm. 

;;X-o o/<«o y<tttwn*ps.‘ ,
Tiuo~10 1« 12»0 ryta te 

w itKAB te P M;

A

E25 llep. Apaštalystes Maldos dr-ja 25.00 j •. : < > < į h';
i> itep. Petras Klburis ........10,001* ,fOjĄiętTTU;AT"mAirTrFT’ ' ■

liep. Morta Budvidienė ......5.001 ‘ * AKINAUUi
liep. Marijona Kllmoniute .,..7(M)0'|‘-'iUHti- PROGA. f

S‘ S te ’t ’ATO U Rasbtay’Je Sr.' Alfonse
<Mja______ „-.-.15.00[PRTapijes saleje kasmet stih
, so i920va. Kibnrienū .. ..... t-oo įinmas puikus ir naudingas

1920 iš vaikų surinkta 18.481 pįk l “Piloto duktė ” 
Įtugp. 1, 1,920; Ant. Stravinskas 5.00. ' eiKaiRS L llOIO UUKie.

FggrA, .1920, Jonas Sinkevičius 2oo rfas veikalas pritaikintas ga- 
ųgįl, 15^ 1920. VL Baldauskas 15.00 k>-^įos įaįkUį įr dengėjai tu- 
-igp. 6,1920, LUJkSsų; Kliubas lOiOO • • A •
jgp, io. 1920, a. Kohanskiuts i4.oo. Tt nepaprastą pasisekimą;

12,. §v. Petro ir Povilo dr-ja^o.od jau devyniolikti metai 
t.iwikri9 atkartoja po 

’ 15, losi, a, Kasinskaite 27.00 tris sykius į savaitę ir kiėk- 
. iš,. 1920, Dusevičtenė ir - I viena sykį pilnutėle salė 

M i020teA.Mėfekds Lietuviai turguj
U0, 1Q29,hP. Biaiv>49.JkP,;25.oo [pamatyti tą veikalą^ o ttid-t 

gėliau Užjaustų ii 
sįį, m šijefkteue ,a»2,oo savo rengėjams statant.’•>£- 

^touįsįpyaitien^ 12,9*1'naMtt&* veikaus prie • .fenrų 
.irų J?;; daugiau Išlaidų

' .te.--- • Hp darbĄ. J' 
„..... „ .$050.421 ^oriniieji galį jąr paimP 

. 33.781 ty t i kovo 15, 174r 22 dd. 
140,00 Į " , .. . . .. , - . ■ ■ ;
šaw| ’ “ŽYDU KARALIUS” I 

SCENOJE.
i ioonl ^riėlioj, kovo 20 d. šv. 
.som Petro lietuvių Bažnytinėj 

tepalo salėj LDS. l kp. ir A. K K 
. .9.00 K- 49 kp. stato puikų ir nau- 

...5.oo[dingą .veikalą pritaikintą 
jgavėnėi užydų' Karaliui” 

šis vpiknlas vra verstas Į |
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jBĄLSAS Iš LIETUVOS: 

 

[ Geri), “ptubinlnlrete reaktoriau:

kojfmĘi mano brolio’ Antano Tamošių-
'* . . W- ' *“ _ _ * , . 4_ . ___ 4£*'

-.—„—_— - , ,_4r7* ■ ,'. - »
Prašait pastolbtJ'Taikrnštyje paleš-

awt no, nes aš nuo jo neturiu jokios žfe 
Korius, [uios jau per 12 metų ir nežinau ar jis

su vartok 'Atoto tadresas: Pranas Tu-

įŠčIbus, Ukmergės apskričio.

’v . .--te • te? ..... r_,

t.

r

A

t

»

* '

4 r
i

V
i

i • 
.»>

mo

‘ .* Viso pribuvo.
• IŠLAIDOS 1020 M 
rž. i, ifieo, nžanitotfui s 
•p-.1T, 1920, mokytojams ....
ip. -17, 1020/ DŽanitorhii ...,.

v 30, 1920, PŽanltoriui . > -.. -
30, 1920, niokytotojams 160.00 j 4

■•...»*. < •
.5
« 4

4 ♦ »

jyp. 30, už multlgrabų
13, mokytojams • 4 t «. <> 

■, 20, mokytojams .......
»gp. 30, Dailės mokytojui „

30A‘Parb,’* už spaudi 
‘21, už tanikį *>.... 

ęs. 24, stato pataisymas

“• tiso IRIeista ...

VII^UJE—Au&m vartų ' A

netoliese^’ b8Žriy<$I<wte A < > .
Tnpse vI^<^ linygynuQse.: parsiduoda talPrši vfldoėČlUti įvairioms 
musų moA.-y/dtims'- te. pimuašijonia,, žemlapiai, vyčiai, ' atvirutes 
didžiausi aibe paSttlhkimeį spausdinti laiškai -su .eilčmls Jx tau tlškf 
'. **• -’ ženkleliai. -*. -A •
GentraUš 5^ ^Kazimiero Draugijoj Knygynas nuolatos ^olaika, 

' jiifKlibku# rį/šfits su <ROdtciR<mU4 fcHppu wrmQjnti ufFpBečyfe 
te kletljoje, Ivekarijoje, iFranciioje, Amerikinė) ir'per Cente, Knygy* 

mį Katine■'■ffdt&nvl iSrdiiinfti.'Į&iyffiai Av tąikrMSSuH. fyiipgi avežimomtš. 
fccdįmhte, kfis svarbu mūsp ^asiXkiemėt ^jaunįmiii nęf&Čfativtffa-* 

ilkliit atfKŠtesni niūksią ir apskritai Lietiirpa «rtewnjei?«!L ” te 
DRAtrėLTOMS IR .TAWIMG ORGANiŽACUOMS ŠUPAkOMA" 

- . * - A bibliotekos;■f . - ... • -k
Knygos parsiduoda teisingiausiomisAainomiA perkppčiams' dun*

4,1’■“ ’ * , te . ’ dama gefiniiošftnęįai.^.te ■ K1 „ a... • *;
Apie haujai ^gabnamas lbiyg^, , knygynuš kas savaite 

į «a •J- v . ’i* Ajr* f VJ.,4' ’▼. ? *4. * ' *v**- •' te i * »*• ' *.' ’*>-*! •**

. J A^ąrikfy Jqiygps ,slunčipm^ p^tu Ir pa^.iunUUia§, jėulyglbamalte 
atsieina.nė.bmgiai- ktte t^hi|Hjn pasirodo, musų knygų Hnkoje, 

’ L. ‘ viste taegajMiamft mūšų knygyne;-’ ' ,
^*1- -*- v AA - ‘A -r A ---,*’ -

' - - A- GENTRADlNIeKN®Wi^A&RįsĮASi>. ■: . .
t *

8 KAUNAS, Didž. Vilnlkus ^. Nr. M Telefonas IfcvM
' ‘‘ -<'* ▼- "* "** / f

j 1 V 1 ’’ ' ’i „ . •. ■• , * **«i '

. •■ .. -- ... ■ A - i ■•;

. *• - ..... ...... ' ............. .... .. . •

— ■ ' . lgl1"1”"' -■•'-■ ■■■ " ■" ■ •■”"•■ -_■ ■,..■■■□,■■. 4 lIB^
• ' . • ■ ’ . • -*_ * . , >■- KM 1

K“ pinigiį .bllVU 950.42 —
aidų buvo viso .....703.75 Imnsij. žymaus rašejo J, Šir-M
k-tosterių liekai...<$24,6.67 VllltO. . ■

: Iždin. Kun. K. Orbonai^lns, | NoTS piitengimaS. IT dta-Įl
^Ėin. įtošt.. n. patiianskas.^ Įbųžiaį reikalingi prie to vei- f g 

$ rrT;;;> ' kaft gana daug lešuoja, betii'
jg vasarine vaiku-mokykla. Pk-1 VIRS minėtos kuopos tlklSL, g 

uvo visų neturtų vietos ir apielinkių lie- Įg 
arav02, r«»”»«S tuviai užjaus , skaitlingu ai- I 

‘alininkas st >rkuwte ?in. jmžt. si lankymu, kas gal padengs Į g 
| bumu ir juo tebesu.?- Bet paslro- nots iŽlųidaSi -

kini mokykla bendrai nugalėjo lot *••„ . . . . . ' .
Ta, Po susikirtimu kntniikams 1b | jzAr ga labai prieinamą,

B mokyklų, bet anos, ptisča žmonoms Į.
Jtžduste MWiaUte|^^A’ftdo,"kad : žeSš===s=s^?e^==^^^s«=eB_ 
pinigų, <lr-jų ,lr atskirų žmonių su- j ~
U mokyklfti. yra likę <5175,59. Tai • IŠSIRAŠYKITE 18 Bar-f 
■MMM ytnw tt *N. 4 w biriuko laikraWi8 Liriū- 

„.AA“7 m Ayos. Už 5()e. gausite 18 eta. 
Fln. Ražt Vt. Paulauikat. įvairių laikrafcių.

toj toji mokykla,

B raito* laukti ntMknltos?

PRMOSKLESOS 

mNTISIlt 
DR. W. T. REILLY 

; - Dantys -flp7auklatnL.tr pripildo 
ibi visai ype mkaukmū, \mj getlatfc 

h slals prietaisais, su nauju Išradi- < 
Antį 'A \ .te
te " / 409 BBOApWAIte :
■■ South Boston/ Ma^.
|p-’'te'. tPvte Dordiester Šh> .. ',
r rV4i^tt®o»> Nnė 9 n n iki a v. v. 
[Į Neimliom10v*n iki 4v,Jr,

i ’

,į.Į u/ Jl'i.lM'H.A1. 'i J

Siti#,’ .11* k'!1 6tA.&Į'lL£

v«*

V |8ALDžrA77SfOS MRDIESV. JĖZAUS
DR-JOSVALjOVBOBiAORBB^ 

sfaMsiiw; £*M

264 Eifth St, Boston 27? Masu 
f gfctoMąaš,

- 08 Gold St> Bofctbn ’fifc • jkW-
IOT. RAST. — .Vincas VaikŽfior ' ____ __ _ _ _

178 BOiton St» Botom Žtt Mw* gyvas. Vžmokčti negaliu, nes. esu 
, iriĮ& RAST. Eram.Binkeviaušr . ..

132 Bowen St, Bosttfn Ž|į_jfaifc linošhjnas, Irgeliunu kaimo, Seslkųval- 
TKASIEItrUS'—.Jurgis Kanevičius,

174 Bolton SU, Boston ¥1. Mas*t LtĄ^Ią,

BU' ' Antanas Kmito, '

” - «R HnlG Rf Rnktnn ST. 14*i*i
Skaudulio m jut apstojai viltie*, „£
pasiduok.” Ateik Ir busi ekSamihao- B lPROT. RAST. -
.tas dykai 1ę ^gank-piano nuomonę Ir | | 

 

, patarimu. M esn taržjęa ISkM metų . 
pasekmingo* praktikos medicinoj* ir B, 
chlrurgljoM fcydknt ilgiaikine*, nėr-1 k, 

. vilks* ir,sapalu lota*, liga*. Tamst* _, 
gausite blim najutt kalu atsllauknlt* HI MARMALKA - P^nas Luko&eviČius,
vieną kart*. ■> ~ „ ■ t, ,, *nn in t.«t re Boston 2Tt-Ma*» į ___

j - Susirinkimai laikomi kas pirmą nF[ . ft^Iau^^<WUKriE , 
deidient kiekvieno mžnėste. 8 tai | mofto Blndų;+ Ūaelna 1& Vilniaus gub., 
pietų; ibk Petro ^Bažnytinėj ral0t - - - - ■
pogton; Ma**i.. te

T. fONDO
I • »► ,
Kun. K. UrbohavyČius, pr**ldeUt*B, “

KO VL 6-avSt,, fiįik Boston* Mm 
Kutu M. A. Pankus, Vlre-PlrmlUlnk**, į

448 Bark Avė., Bridgeport, Ot 
įp4< S. R tkattskaite; Viee-pirmluiūH |

B. valiuotas; iždininką*, „
1514 Oarson St, Plttsbnrrth įrijampty& npškr, 

IX VKrdžiuiltoiiiJmkMtorluA
222 S. Oth BU BrooklyU, N X f 

ai F. Ktntelte, iždo gtolAjss, - 
881 W**tmliurt»rAv»,

DamiLJimb
Ktm. X Kaulakls, iždo globoju,

8M WartųA St, Ml Pa.

U Jei tu ta&ta&f chmiškfc 
į] neraŠlDįj kmfo odd*, iUkitM, 
4f pūsle8,dirithų^ ubureptiaid 
Ji Hg^ UirMto w^», dy- 
?L kai, ir gauk mano nttomont fr

* * D&tkriiEUk * J '|- jR*’W’*****J»\ ^rA. A

IEŠKOK PAGELB0S KUR iFI GALI BOTI
; •■ ■.-•• • ; randama; . : ’ < v.

< JW JW*j0|M kjąaot NERVIIKAB, ILGLAIKINK8 Ir SUPAI
NIOTAS LIGM&, atiteįkia man galybf duoti Jum taokalUkua, Blaktro- 
MedlkaUlkui gydymu* kurld autelkin aurai»ln!mw kur Mtl budal j)*- 

jįatengia atlikti ir tuoml daug vytų tapo ižgalbžti mm kančių ir pavojln- 

1 ^sr^/Arz^ir^AUtMJioJitaAt* n«*lrvK»t*imai ir *b*s>rlt*r]iDc^i *T4rM*»i 
lyra pavojingų.Ateik JM nori patyrualo patarnavlam ir puikiai apžar- 
Kfc Biram™™" ■“““■ 

1BOTB*MOirr*T.,

te” 4 1

(Jaktmavi&n} >
50« BASI BA0ĄDWAT J

TBuaratMaaM

T< to. ĘotoMt WW»
M tASa* AAStSnPf M M > ? USte wvlin IMKW1PU@*4m. Iw» p.;ir iUtiuJikdž'•'’nS’’rYTW
Omu^AULMuo*: . *—1—Įftytate tte n ^ž. ■ . .. ..

PU. pietų;1 LW 8 t*L > 
Vakarute nuo B iki >'h ĮTrukU. pąv.» Dvarčtų kaimo; 15 metų* 

[ tam atgal gyvena Nebark, N, JJš ten 
Simonas. nuvažiavo j ,p»wę Išimto,^ 
v, o Kristupas i Mtas Saite. Prieše 
tis .palėštojlmb *-* yta?Wri&W <W* 
kita ■& Lletiitoš,* Meldžiu atsišaukti 
šiuo ndr^n: ■ * ,

' Bernardas te .Mikas BlmlM, 
Ox 110, P. O.,

602 Sout.h Sh, MnhūtįoM Clty, Rk l’tdeškan siiįvo rtrinign Juozo Stunko. 
■. “ . j vlčlfius, paeinu ■» Suvalkų Ma>? 

*„ j.mdvinu'vo Vnt»i 
. įenruljhiūnų kaimo. T metui atgal gjs 

Y, t veno Eltzdbeth. N. JvrO dabar neilnou 
W MU -JagųjUtiLMJtHB urite Jį 

ičklte pmneftft žino adrv-
- \ •. -, ’ • 

ANDRIUŠKEVIČIUS.
BU t 

e s

53$Broadway, S. Bogton- 
Omv ’ 

or & &
am® mam
PIRM. -> Motmpm viltam, , 

į ' 41 UatMi bl, 8o.,Bo«ton, Mumb.
Bl*>k*a. 

te I ĮfO WTM Bt., Bu. BMteon.4lM». 
JH^®te BAžT. — Ant»MU» Mottejunu, 

- 4®0 ŽAtU 8t, 8o?B(>«t<>uteMaM
|W. RAST, *- Juo«t» KmUAMkniH 

200 & OotUųje Bt., Dorebutėn 
KABIERIUS AnUrl«JuiMtoWkmk * 

140 XV, Oth.st, M Boaton. Ma#k 
MARŠALKA —Antfcmui GHtodia.

156 Bowi 8t, 8<x Boetuu, M«Nc 
D, L, K, KeUtučIo laiko WT 

▼ustelnkimua tam j
Ūmo teltaMlb 

8L. Baite*. 1 
vakar*. |AW<l«ml d4*ng» te 1 

ai t\vi®a aurtveikit prte mmk

H

7auklatnL.tr
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