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“PnbH«h6d ant dlatritruted tmdėr p<®. 
mlt (No. 684) ththorlMd by tha Act 
et October 6,1017, on flle at ttw Port 
OffKe of Boaton, Mala. By order of 
the Prealdent, A. S. Burleaon, Poat- 
cgjuiter Gęneral.”
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Eįikščionys darbininkai vie- 

nykitės! Spieskitės į vienin-
; - ti ...

tėlę darbo Žmonių organiza-
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ei ją Amerilmje Lietuviu
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« ŽINIOS Iš LIETUVOS.
(SjiĮėęifaKs “DarblnlnkuL” Korespondencijos)
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REZIGNAVO PURYCKIS.
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BRAZILIJA PRIPAŽINO 
LIETUVĄ.

KETURIOS GALYBĖS 
. SUSITARĖ.. MIRS ŽEMAITE.

(TELEGRAAIA) 
whskington, gruodžio 10.

■— Purickis, Lietuvos užsie
nio reikalų ministeris rezig
navo- šiandie. Ministerių ka
binetas jo reizgnacijų pri
zmė. .

, Brazilija pripažino Lietu- 
vos^neprigulmybę de jure. .

Žemaite, žinomoji lietuvių 
rašytoja-mirė Marijampolėj 
gruodžio ‘ 7 . Palaidota

. gruodžio 10 d. \
Liet. Inf. Biuras.

; —

, RUSIJOJ BADAUJA 
LIETUVIAI.

■ I

Vašingtonas, XII — 1.0 
d. (Liet. Inf. Biuras). —- 
Lietuvos Raudonasis Kry
žius yra išleidęs į Lietuvos 
visuomenę atsišaukimų, 'ku
riame jisai ragina savo sky
rius, o taippat ir Amerikos 
lietuvius siųsti mūsų ba
daujantiems Rusijoje. Rau
donasis Kryžius primena, 
kad bado paliestuose ~ Rusi
jos Pavolgio kraštuose gy
vena nemaža ir lietuvių.-Pa
vydžiu! Saratovo gubernijo
je yra dar 1863 metais įsikū
rę trys lietuvių. kaimai: 
Černaja Padina, Litavka ir 
Talovka,i kuriuose gyvento
jų yra apie 1000 suaugusių 
ir apie 2000 vaikų. Neseniai 
atvykęs iš ten, Kaunan lietu
vis klebonas praneša, kad 
“dabar daugumų jų minta 

y duona maišyta su šaknimis.’
■ Dalis tų nelaimingi] žmonių 

nebegalėdami toliau pakęs
ti sukrovė savo mantų į ve
žimus ir išvažiavo vakarų 
linkf, tikėdamiesi pasiekti, 
Lietuvos. Kiti gi pasiliko 
vietoje ir re likimas tikrai y-Ž’tčš riž apie 26,948 
ra baisus. Lietuyos Raudo- Imedviluių audimų, už $15,590 
na^is Kryžius yra pasiren
gęs jiems padėti maistu ir

* geldomis; Bet nupirkimui 
to y ra reikalingi pinigai, ku-

.1." ' riuos Raudonascis Kryžius 
tikisi sudės gailestingoji vi-

* suomene. Aukos priimamos 
Finansį Misijos raštinėje

- New York’e-, šiuo anrašu: 
’ / Representative of Lithua- 
Jj nia, New York .Office, 370 
v Seventh Avė., Neiv tork, N.

Y/'

Wasliington. — Nusigin
klavimo konferencija pa
skelbė pirmų sutartį priim
ta keturių galybių — Suv. 
Valstijų, Anglijos, Japoni
jos ir Franci jos. Tos vals
tybės sutarė palaikyti taikų 
Tolimuosiuose Rytuose. Su
tartis padaryta dešimčiai 
metu.t- •

Visos valstybės pasižada 
gerbti viena kitos teises. 
O kilus nesusipratimams, 
jiems išrišti pavesti bendrai 
konferencijai. Jei viena ku
ri valstybių, laužyti] sutartį, 
tai kitos tąrsis, kaip jų pri
vertus laikytis sutarties.

Sutartis ineis galėn, kuo- 
męt susitarusių valstybių 
parlamentai jų užgirs (rati
fikuos).

————— I

AUSTRIJOS PADĖTIS

Austrijoj algos vis daugiaus 
ir daugiaus pritaikinamos prie 
gyvenimo* kainų. Paprastai a- 
matninkai uždirba apie 12,000 
arba 18,000 kronų į mėnesį. Bet 
ir gyvenimo kainos padidėjo.

Bedarbės sumažintas. Ofi- 
ciališkai išduota, jog Viennoje, 
Rugsėjo 24 d., buvo 22,525 be
darbių. Iš tų buvo 9,642 meta
lo darbininkai, 4,788 miesto 
darbininkai ir 2,809 viešbučių 
ir restoranų, darbininkai.

Per 1921 meti] pirmus aštuo
nis mėnesius, 2,200,000. tonų an
glies iškasta, 1920 m. tik 2,100,- 
000 tonų išdirbta.
. 1921 m.' įgabenama tavorų 
daugiau, negu 1920 m. Iš viso 
apie 3,800,000 metrišld tonai, 
iš kurių 2,600,000’ tonai buvo 
anglis. Išgabenamų tavorų ir 
daugiaus buvo šiais metais.

Carol H. Foster, amerikoniš
kas konsulis Viennoje praneša, 
jog per Rugsėjo mėnesį 1921 
metais iš Austrijos į Suv. Vals
tija siųsta išviso tavorų už apie

>

GIŽAI (Vilkaviškio apskr.) AMERIKOS DOLERIAI, 
čionykščiame dvare paskubo*- 
misbaigiama-ruolti namas, ku
riame jau turėtų veikti lenkų 
ištremtoji Seinų Seminarija. 
Darbai buvo manoma pabaigti 
pradžioje spalio, o dabar štai 
'ir pusė lapkričio* praslinko ir 
dar neįrengta.pideliausia kliū
tis, kuriit ‘gnūtdiįi nuodėmė 
slegia nuo pat atsinaujinimo 
šių įstaigą tai stoka pinigų. 
Buvo manoma siųsti savo dele
gatų Amerikon aukų parinkti 
bet didelės išlaidos ir mūsų 
tautiečius prispaudusi bedarbė 
atgrasino nuo to pasirįžimo. 
Reikia tikėtis, j kad labiau pasi

autęs Užjūryje, supranzdami 
šios įstaigos svarbą, savo reik
šmingais centais parems jų. 
Neįrengus namo, nė mokslas 
seminarijoj negalėjo prasidėti. 
Naujiems mokslo; metams pa
kviesta profesoriaiskun. A. Ju- 
•cąitis, kun. Ratilis, kun. Či- 
žauskas ir k. Po Kalėdų tiki
masi tu laukti iŠ* užsienio į pro
fesorius žinomąjį poetų Puti* ą. 
Tai būt d iaugsmo!

- • *

jį laikyti visttotoeiie^; Bot tėi^a ^Bb^ąlį&ubūdtc 
sankrova Jai sekasi, nes ap
linkui užsimušęs nesurasi per 
10-8. varstus jokios sankrovos. 
Valsčiaus* name yra mokykla 
kurių lanko apie 50/ mokinių. 
Valsčius jau nuo pernai yra su
jungtas telefono viela su Ša
kiais. Tik gaila, kad čionykš
čiai perdaug yra įsimylėję į 
degtinėlę. Mat aplinkinės gi
rios duo’dą patogią prieglobų 
degtinei išsivaryti. Čia nė uo
lūs mūsų milieiantai nestengia 
sučiupti apsukriuosius “pra
monininkus.” Gaįįa, kad šiam 
laisvių amžy pas mus yra tiek 
daug neišmanėlių, kurias jėgas, 
ir laikų nuodijimosi amatui 
pašvenčiai Tokiam amatui tar
naująs ir Jankų viršaitis su sa
vo pabelbininku. Turbūt to
dėl ir šio valsčiaus taryba 8 d. 
lapkričio nutarė atsidėjus sek
ti valsčiaus piniginę apyvartų.

» *•»

>
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MAIŠTAI LEDŲ 
ŽEMĖJ.

London. — Ant salos Ice- turintieji mūsų Broliai bei Se- 
land (Ledų Žemė) buvo ki
lęs bolševikiškas maišas. 
Tas įvyko salos sostinęj'e 
Reykjavik. Buvo taip. Fre- 
derikssen, Ledą Žemės ko
munistų laikraščio redakto
rius, buvo žemiškame rojuj 
— Rusijoj ir sugrįždamaš 
parsivežė “aniolą” — rusų 
vaikų. Pasirodė, kad4 4 anio- 
lukaš” iš žemiškojo Tojaus 
beturįs akių limpamą ligą— 
trachomą ir valdžią nesutiko
• • "I? ~ J • * ■ P * -P-a* < .•'■TV-'I?

A,

Organas Amerikos Lietuviu 
R. K. švento Juozapų 

Darbininkų^ų-goe.
■ i—-i'i ,i n L . .....

“DARBININKAS” 
r ’ * .ts>( — Eina--—
UTARNINKAIS. KETVERTAIS EB 

SUBATOMIS.
J »i> »-•■>4-.M

Uirubeiy metams ....... » >., «♦. 5.00 
Bostone Ir apylinke] metams.,.. 5.00

. “Darbininkas”
866. Bboadwat, Boston 27, 

w Tel. South ŠostaUe
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Kaina IceJitaL

redaktorius nesutiko skirtis 
su rusiuku. Policija varu 
norėjo paimti vaiką ir užda
ryti ligoninėn. Tada Ffede- 
riksseno draugai stojo prieš 
policijų ir įveikė ją. Su tuo 
maištu policija negati apsi
dirbti. Rūstokas su tracho
ma akyse tebevieši pas Fre- 
'derikssena, o komunistų bū
rys saugoja namus, kad bur- 
žujtoė valdžia *tą žemišką a- 
nioliuką nepaimtų ir neati
duoti] ’ buržujų daktarams 
padaryti akių operaciją.

Ledų Žemė yra Ledų ju
re j, priklauso Danijai, bet 
turi plačią savivaldybę.

•

40 SUŽEISTA KUOMET 
STREIKIERIAI PALEIDO 

AKMENIS Į BĖGANTI 
TRAUKINĮ.

Chicago, III. gruod. 9%d. 40

; Į Lietuvą, turbut, pareina 
gerokai Amerikos l^olerių, nes 
aplink apsižvalgius ir Lietuvoj 
įsiklausius aiškiai jaučiasi ta 
tiesa kad visų prekių kainos 
priguli nuo Amerikos dolerių 
kurso. O kainų lygintojais su 
dolerių kursu, man rodos yra 
žydai.

Amerikos doleriai įneša į Lie
tuvą, žinoma, turtų, bet kartu 
su juo ir didelę demoralizacijų. 
Kad žydai naudojasi demorali
zacija pinigų daroma ‘žmonėse, 
tai nėra ko stebėtis, nes jų ran
kose vis; dar tebėra Lietuvos 
piniginių turtų daugumą, ir žy
das tokio jau pirkliškos-speku- 
liątiško prigimimo yra/ bet 
kad ir mūsų žmonės, tie patys 
lietuviai — ūkininkai besigai- 
niodami Spekuliantus, belenk- 

‘tiniuodami su, jais, imasi dary
ti žydiškai, tai jau nebegražu 
visiškai.

Staiga Amerikos doleriai bu
vo pakilę sulyginant su vokie
čių pinigais kainoje ir kaip ma
tai/visos prekės pabrango, jas 
pabrangino žydai. Ir' stebu
klingas kainų pakilimas — ( _ 
rytų laikrašyj paskelbta kad 
doleris jau kainuoją iš ką tik 

už 
.dolerį jau 300 auksinų ir tos 
pat dienos vakare*jau žydelis 
už prekę dar šiandie rytų kai
navusių pavyzdžiui 3 auksinus 
jau vakare prašo apie 4 auksi
nus. , , ’ ' •

Dėl žydų nėra ko stebėtis, nes 
jie vis lietuvį tik išnaudoja, 
bet kad buvo tokių atsitikimų, 
kad ūkininkai atvežę kų nors į 
turgų pardavimui užsimetė 
kad jiem mokėtų ir-gi Ameri
kos doleriais, o vokiečių mar
kių ištolo nebenori. Vargin
gam darbininkui nebegalima 
nė gyventi. Ūkininkai pirma 
tik rusų pinigus tėėmė, paskui 
tik vokiškus sidabrinius, o da
bar dolerių reikalauja. Var- 
rgingesnis visuomet turi nuken
tėti.

1
; VIŠAIdO-RŪDA (Mariam-

asmenų buvo sužeista, kuomet P0^ apskr.) . Pasirodė, kad 9 
stock jardų streikieriai paleido sPa^° įvykusis Budoje Žibu-

* * f?mų grynų pelno.
„ daugiau"^et 2000 kaį. PnmeLvin suruoštasai tą 

streikieriij buvo stairinkusi 
ant stoties, bet policija po 
smarkius kovos išvaikė.

Prie kiekvieno įėjimo apsta
tyta policija. Viršininkai už
sakė kanuolių ir bombų.

22 Komponijų advokatai 
įdavė peticijų reikalaudami 
teismo 'drausmės. Unijų vadui 
praneša, kad streikuoja apie 
19,000 darbininkų.

Taigi galima tikėtis, liiudnų 
paseluiių, nes kompanijos 
smarkiai rengiasi prie sulaužy
mo streiko ir gabena streiklau
žius lcaš gali iššaukti riaušes,

SVARSTYS VOKIEČIŲ 
FINANSUS.' ■

n . _

Paryžius. — x>remi eras
Briand 19 ar 20 d. gruodžio 

ramiai miegojo ir tik * ryte vyks Londonan svarstyti stt 
s miegant atsti Anglijos valdžia - Vokietij os

akmenis į viršutinį traukinį 
prikimšta darbininkais.

Gauja iš <

rio” vakarėlis davė, 1400 auk-
Tuo tarpu

t

*

y

/

A
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NEPAPRASTAS PASISEKT- 
' MAS.

dailės veikalų, $14,919 guminių 
išdirbiinų ir $12,758 popieros.

NESUTRUKDĖ MIEGO.

Burton-onTrent, Anglija, 
— Vagis naktį įsmuko į vie
nus namus. Bu policistu jį 
patėmijo, sekė jį į namus ii* 
pagavo. Šeimyna visų laikų

sužinojo, kas

f

GAL BUS SUSIKIR
TIMŲ.

« Maskva. — Rusijos Sovie
tų visuotinas susirtokimas 
prasidės gruodžio 20 d., De
legatai su raportais jau at
vyksta. Kadangi valdžia 
pastaruoju laiku krypo į de
šinę, tai yra laukiama smar
kių užmetimų iš kairiųjų. 
Bet Lenin esąs prisirengęs 
atremti užmetimus.

New York. — Į Brazilijos
^gg^ne ®i° Janeiro išvažia-
vo 12 inžinierių. Jie Brazi
lijos sostinėj turės nugriau
ti didžiulį kalnų, kurs dabar 
daro didelius nepatogumus. 
Kalnas bus sudinamituotas 
ir vieta išlyginta. 1 *

o .

ANGLIJOS KARINĖS 
JĖGOS.

’ 1

London. — Oficialėmis ži
niomis Didžiosios Britani
jos karinės jėgos yra tokios:

D. Britanijos armija 201.- 
127 kareivių.

Kolonijų armija 84.200.
Indijoj 75.896.

. Iš viso 361.223 kareiviai

. u 1 ■
Pereitą petnyčią,' gruodžio 9 d. 

So. Bostone, Mass. Lietuvių Salėj • 
kalbėjo Lietuvos karinis kapojio-' 
pas kun. Garmus. Išanksto buvo 
žinoma, jog didi minia Bostonie
čių norės išgirsti garbingą veikė- . 
ją ir šaunų kalbėtoją. Buvo no
rėta paipiti Munieipal, didžiausią 
So. Bostono salę, bet kadangi dft- 
bar eina priešrinkiminė agitacija, 
todėl nebuvo tos -salės galinrargau* 
ti Bažnytinė salė išrengta., Jė- ‘ . 
rams. Prisėjo imti nedidelę Lie- . 
tuvių Salę. Nors buvo įžangos, -į 
imama po 10c., bet salė žmonių 
buvo grūste prigrūsta. Lygiai p«- 
skdbtu laiku pasirodė ant estra
dos A. F. Kneižys, prakalbi] ve- ' 
dųas. Gerb. kalbėtojo kun. Gar- 
,u. us ; griausminga ir jausminga 
prakalba sukėlė įmonėse ugningų ' 
entuziazmą. ' . * .

Prakalbų vedėjas Kneižys pa
minėjo publikai, jog bostoniečiai’ 
tūri'pakloti $2.000 Lietuvos kata- 
lAikam universitetui. Ąukatin- 
kiai per žmones ėjo tris sykius ir, 
Kneižiui gabiai vedant agitacija, 1 
j i užbriežtoji suma — $2.000 Lie
tuvos katalikiškam universitetui ' 
išpildyta su geru kaupu. '

Aukų surinkta $2.163 su cen
tais ’ ■

Dar niekur šiemet vienu sykų1’ 
tiek aukii nesudėta.

Bostoniečiai atsistojo priešakiu 
visų kolonijų.

V alio Bostoniečiai! •
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Vargo Poetą.

STAKIAI (Raseinių apskr.) 
Pas mūs tilo tarpu nieko naujo. 
Gyvename po senovei. Mieste
lis per karų mažą ką nukentė
jo. Mūšių čif nebuvo’. Stakių 
klebonu* dabar yra kun. j. Juo- 

’zapaitis žmogus labai ramus ir 
-rimto budo. Praeitų mętų per 
'Sekmines Stakius atlankė J. p. 
Žemaičių Vyskupas. Sutiktus 
buvo puikiai. Patsai J. E. Vys
kupas persavo ilgą pamokslų 
pagyrS stakiškius sakydamas 
“Daug atlankiau turtingų ir 
•didelių parapijų bet niekur ne
buvau taip gražiai ir maloniai

žulikovskio paveikslas “Per
kūne. Jei nori apie tai plačiau 
sužinoti siųsk “Perkūnui” 15c.

_ “PERKŪNAS”
366 Broadway, Boston 27 Mass.

MAŽAI TEDIRBAMA.

kė vos apie 50 svečių, “Žibu
rio draugijos vakarai ir susi
rinkimai įvyksta parapijos na
me. Tas namas pradėtas sta
tyti prieš karų. Dabar jau su
dėta langai ir grindys. Tariaus ________  _ ___ _ __
dar trūkstaNlubų ir pečių., Tad sutiktas kaįp čia toje mažute,
žiemų susirinkimai* daryti yra į 
prasta. Užtat ir pavasarinin
kai pasiskubino šiltesniuoju 
laiku padaryti daugiau susirin
kimų. Diktai jiems padėjb sa
vo paskaitomis du Seinų Semi
narijos auklėtiniai. Gal dar 
daugiau čia pavyks išplėsti 
krikščioniškųjų draugijų vei
kimų energingajam kįn. Rič- 
kauskui, kuris* nešauni Čia; at
kelta. Jo rupesniu ir buvo su
ruoštas pminėtasai vakaras. 
Drąsiai galima pasakyti, kad 
šiuo vakaru visuomeniąis rū- 
diečių veliamas nępasibaigs.

Jonas Paukštys.

ištakių parapijoj”.- ]
Stakiuose gyvuoja Vartoto- ] 

jų B-vė “Mindaugas” kuriai ! 
pusėtinai sekas. Daugumas i 
jaunimo susispietę kuopelėje J 
“Birutė” surengia retkarčiais 1 
padorius ir linksmus vakarė-1 
liusl Taigi yra ir Šaulių kuo
pa, kuri nors neskaitlinga, bet 
vis gi veikia, buvo surengus 
vakarėlį, vaidino “Kurčias 
Žentas”. Šauliai turi smar
kiau imtis darbo, naikinti 
bravarėlius, kurių Stakių apy
linkėje dar vis randas, nors jau 

’ Šauliui jr yra gerokai išnaiki-

• .

*
* *
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Pavasarėlis.
r

k

i UŽSISAKYKITE. 1 

n “Darbininko” spaus-. I 
į Į tuvė pagamino puikių | 
e į konvertų. su paveiksle- 
| liu^ kurs parodo Kris- 

h taus užgimimų. Jie tin- 
h ka dėl įdėjimo plotkų.
p Gerb. vargonininkai t | 
H teiksis užsisakykiti, nes || 
q tai geriausias pasveiki- į į 
* | nimas su Šventomis Ka- < 
o ledomis ir Naujais Me--į 
U tais. ' K

U Kajuos labai c
o prieinamos: ■ 1 I
p UŽ 1000 konvertėlių $8.00 f 
1 ” • 500

” 300 
” '200

Darbo dieni] statistika rodo^ 
kad eiropiečiai toli gražu ne vie
nodai tedirba. Pavyzdžiui: 
Madjarai dirba per m. 312 dienų, 
Golandai 
Vokiečiai 
Šveicarai ir danai 
Prancūzai 
Belgai 
Italai 
^Ispanai . - 
Anglai 
Lietuviai

308.
305
303 .
3^2
300
298
290
278
267

: $6.00
$3.50 
$2.75 -

Konvertų mieris‘5x7^į.
Užsakymus išpildysime 
tą pačią dieną.

“ DARBININKAS^
' 368 Bfoedictiyį Bosfon 27,
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A.L.R.K.Fed ir TAUTOS ^FON
DO KULTŪROS VAJAUS ’ 

MARŠRUTAS

Kalbės KUN, P GARMUS.
\n

99

9

I

u

14 ”
15
16

18

Thompsonville, Ct. 
” Hartford, Conn.

So. Manchester, Ct, 
Tinker svetainėj.

2 vai. Nevr ISritaiii, 
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Kiną, ii SoUm Soeton^ ūtaralnkaia, 
tottveriaU ir Muhatomis. LeldMia Am. 
Ižarruviy RruoKATAtiltų žv. Juozapo 
DunmnkKV 8vukqa.

MDAteBINTSKAS 
SVEIKATOS DALYKAI.

I

• ' v f *■*•*■»**
nikotinas įsisunkia^ kraujo 
ir kranja$-su tais nuodais 
laksto pU visų kūnų.

' Taip susilpnintas kūnas y- 
ra gera dirva kitoms ligoms* 
Ligų peru visuomet yra ap
sčiai apie mus. Jei esamų 
sveiki, kraujas guviai natp- 
rališkai sunkstosi po gyslas, 
tai prieš tuos .perus, mes at- 
sispiriame. Jei kuomi nors 
kraujas nusilp^įnta^M 
spąra malėja n^ligij įerams 
pasilengvina pas^žiriogų įsi* 
v* ’W-W I '
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RŪKYMAS. * BROVIDENCE, R. I.

Gruzdžio 3 d. Šv. Onos dr-ja tu- . 
re jo mėnesinį' susirinkimą; Svar
biausiu iš nutarimų tai surengti 
vakarienę parapijos naudai, ku- 
ri.tureg .įvykti paskutinę dieną š'. 
nū Gruodžio 31 d. 1921 m. Virš- 
minėtiui, nutarimas thi ir bus .pra
džia. SVt Onos" dr-jos veikimo. Be 
abejo šitas" pirmutinis žingsnis 
Aat bus sunkiausias, bet tolinus, 
fGįfana tikėtis iŠ Bv. Onos dr-jos

Štai k(į sako Dr. Landžius 
apie rūkymą: \ į ■ 
. Tabokos vartojimas —- 
rūkymas, kramtymas, uos- 
ymas yra paprotys.. Nerū
kus, tabokos nevartojus jos 
;iek nori kiek pragaro sma
los. Tfet taboka, yra vienas’ 
;okių dalyki}, kurie angliš- 
kai vadinasi habit formėrs, 
tai yra paprotį gimdantieji. 
Prie tos rūšies >. be tabokos 
jriguli svaigalai, opiumas ir 
kaikprie kiti Jaiktai. 

; Reiškia jų reikia tik veng^ 
ti pradėti vartoti, tai jų ne’ 
tik nenorėsi, o jais tik biau- 
rysis.

Žmogaus prigimtis nerei
kalauja tabokos. Todėl jos 
vartojimas negali nekenkti. 
Štai ka daro kūnui taboka. 
Sumažina kraujo spaudilna, 
'sumažina kraujo sunkstymų- 
si, mažina širdies plakimų. 
Bet persirūkymas gimdo ka 
kitų. Sukelia širdies nena- 
turiškai smarki} plakimų. 
Tas apsireiškia ypač pas 
pradedančius rūkyti, pas 
vaikus. Ji} širdis tvaksi 
smarkiai, veidas pabala, iš
muša šaltas prakaitas, ve
mia ir tuomet žmogus mano, 
kad jau išmušė jo paskutinė 
valanda. Kiekvienas taba- 
kius atmena tų valandų, ku
rioj pirmu kartu prade j J rū
kyti. Ne vienam šitas, pa
tyrimas išeina geran — at
sižada tabokos iki gyvos gal
vos.

Rūkymas ardo nervus, ga
dina akis j nuo priklių tabo
kos dūmų akys parausta, 
kaipjmliaus. Toliau rūky
mas mažina smegenų veiki
mų, mažina protiškas išga- 

Rūkant tabokos nuodai
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Šuo piktas — sargas geras.

ŠIS-TAS IŠ VILNIAUS 
ISTORIJOS.
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Viso pasaulio darbininkai 
vienykitės Kristuje, po Baž- 

seliava, visuomene^

“DARB ĮNINKA S” 
. (TB3$W0ĖKERj , 

Thb IdTHVAittAM Tir-Wrmr
(Mfllabed eVcry Tuesday, ThurFday. 

and Satttrday by Št. Josrpn’s Ltth- 
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Gegužio 11 d. 1919- m. pirma vie

šoji Lietuvos kariuomenės prie
saika Kaune. -

Tas tiktai gali liepti, kas moka 
klausyti.

# Tomas Kempietis. jjes>
■— 1 < ~ —
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MAŽINIMAS.
- t................ ................ f

AUKŠTOS KAINOS

Visi sunkinusi augštomiv
- kainomis, guodžiasi pragyveni- 

, mo branguma. Visi laukia 
kalnų puolimo. Darbininkų užr 
darbiai netruko suinažėti po 
karo, o kainos tai nesiskubina 
pulti. ’

Laikraštis yra darbininku’’ 
.būtina reikmena. Reikia, kad 
laikraščiai butų pigūs. Laikra 
.Ščių nupiginnimu rūpinamos! 
ir įdėjos žvilgsniu. Kiekvienos 
idėjos skleidėjai ir platintojai 
nori savo laikraščius kolabiau- 
•sia praplatinti. Kad laikraš 
čiai plistų, tai be kito ko jų kai- 

. jja žmonėms turi būt prieinama- 
.Todėl laikraščiai stengiasi pa 
gal išgalių žemų kainų statyti 

Dabartiniu laiku štai Ame,ri 
kos socijalistų dienraštis. Th"j . KOb bUvljtUlblŲ. tUvUlALI 
New York CaJl skelbia ypatin

■ gų vajui Prašo, kad kiekvie > 
nas skaitytojas atsiiistų po

< dovanų. Už tas cįovanas pri- 
f žada atskirų numeriu kainų 

numušti. Žada vietoj 5c. imti 
po 3c. už ekz. Atsišaukime sa
ko: “Tau rupi, kaipir mums.

I" —........ Ii'im . ■

laikralčiai, kurie mokina tobulin
ti gyvenimą dedant to viso pama
tau Žmogaus širdie* kįltybę, mei
lę Dievo bei artymo, pasišventi
mą, mielašlrdystę bei labdarybę, 
veda prie skaisčios ir tikros atei
tie^ kokia gali prilygt; Jojo. Ka
ralystei. Tokių mums, o ne kito
kių, laikraščių tereikįa, kaipo au
klėtojų. * .
- Mūsų priedemž . a.

Pažinę spaūždjnto žodžio galy
bę ir svarbą mes, ne tik kaipo ka- 
talikai-krikŠčionys, bet ir kai- 
kataiikai-krikščionys, bet. ir kai
po žemes laimės ieškotojai turi
me laikyti savo priederme pasi
rinkti sau tik tai gerus, dorus ka
talikiškus laikraščius savo nuola- 
tiniais mokytojais, auklėtojais bei 
kasdieniniais vadais.

Antanas Los^lž.

* ■

Padavimu^ štai ką pasakoja a- 
pie Vilniaus miesto įkūrimą. Ži
loj senovėje ten, kur dabar Vil
nius, buvę gana tamsūs miškai. 
Kartą didysis Lietuvos kunigaikš
tis Gediminas bemedžiodamas tuo
se miškuose pasiliko nakvoti. Be
miegant Gediminas regėjo sapne 
geležiniais retežiais apkaustytąjį 
vilką, šimto vilkų balsais bekau
kiantį. Išaiškyti tą sapną Gedi
minas pasikviečia Krivų Krivait 
Lizdeiką. Pastarasis taip išaiški
nęs tą sapną. Retežiais apkausty
tas ir staugiantis vilkas, reiškiąs 
pilį,.kurios gyventojai skelbsią pa
sauliui Lietuvos ir kunigaikščių 
garbę. Šiuo sapnu dievai, Liz
deikos nuomone, Gediminui liepia 
pastatyti šioj vietoje pilį. Pildy
damas dievų valią Gediminas ir 
uždėjęs Vilniaus pradžią, pastaty
damas ant kalių) pilį, o pakalnė, 
sau rūmus. d

galėti.Rūkymas yia dirvas. josios vriay
taisytojas slogoms, džiovai, 
plaučių uždegimui, influe% 
zai ir kitoms ligojus.

*.

o

kad Tbe Call’o kaina'butų pi
gi, prieinama didesniam žmo
nių skaičiui nusipirkti ir skai
tyti. Didesnis laikraščio išpla 
tinimas reiškia didesnį socija- 

■ 'liszmo mokslo plitimų.” Angli 
■jos radikali} laikraštis Daily He 
rald dabar irgi varo. vajų. Jo 

-obalsis yra: Back-to-a-Fenny' 
’ Tas laikraštis išleido bonus ka

pitalui padidinti, prašo visokių 
draugijų bonus išpirkti ir kai 
tokiu budu kapitalas bus siy 
mobilizuotas, tai atskiri dien 
raščio numeriai busiu pardavi
nėjami po 1 penų. Dabar par
davinėjami po 2 penų.

Skaitytojai jau matė išųnu- 
sų skelbimų, jog mes varomės 
Suvisai kitokiu keliu prie 
“Darbininko” kainos nupigj- 
nimo. Mes neprašome aukuo
ti “Darbininkui,” kad jo kai- 

. . na nupiginus. Mes griebėme.
./ tos.biznio išbandytos taisyklės, 

; kad parduodant didelėmis par
tijomis kaina visuomet numa-

* žumaina. Mes išbandymui pas 
kęlbėme kainos . numažinimų

? per gruodžio mėnesį ir kviečia- 
m me visus pasinauduoti.

Jei pirmi 10,000 ekz. laikraš
čio atseina po 5c., tai sekantys

* 10,000 teatseis po le. • Tokiu bu
. \ du .laikraštis, turįs 10,000 skai

tytojų padvigubinęs skaitytojų
• skaičių gali pardavinėti po 3c., 

vietoj po 5c.
Jei “Darbininko” skaityto 

jai dabar teiktųsi pasidarbuoti 
. ir padvigubinti} jo skaitytojų 
skaičių, tai prenumerata ir L.D.-

* S. narių mokestis galėtų būt žy- 
ntiai- sumažintos, Idėjos ir sa- 
VO’intereso žvilgsniu kiekvie
nas “Darbininkę” skaitytojau 
ir L. D. S. naiys kviečiamas pyr

. gruodžio mėnesį, kapln “Darbi- 
fdnko” kaina vienu doleriu nu- 
maginta, padirbėti gavimo 
“Darbininkai” ..
•M* ..'
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LAIKRAŠTIS — UNIU Dt NUO- 
" MOKIU SKLMEDUAS IR

, AUKLĖTOJAS.
{ ... -f< <-

'* Laikraštis, kaipo žinių nešėjas, _ 
taip gyvenimo registrųotdjas ki’ 
taipo viešosios opinijos tvėrėjas 
dai- turi, ir auklėtojo užduotį, ša- 
e aprašinėjimo svarbesnių įvykių 
ir'žmonių balso reiškimo taikraš- 
is nuolatos teikia savo' skaityto
jams didesnį ar mažesnį dvasinį 
išauklėjimą. Net ir neturint ko
dam laikraščiui tiešioginai skir
tų žmonių sielai auklėti straips
nių, vis-gi jo skaitytojas iš leng
vo. spausdinto žodžio dvasia pakį- 
la kaip ir tasai aliejauus lašas 
vandens inde.

Kad suskaitančiais gerus laik
raščius įvyksta taip, kaip auk
ščiau apibudinta, taftą tiesą gili 
patirti kiekvienas, kurs tik mokės 
palyginti skaitantį žmogų su tuo, 
kuris- laikraščių neskaito. Nors,, 
suprantama' šitaip darant galės 
atsirasti h’ viena kita išimtis, bet 
to bus taip mažai, kad žymi per
svara susidarys laikraščius skai- 
tančinjij pusėje.

Koks laikraštis, tokie 
skaitytojai.

Laikraščiui turint tokią 
ką savo skaitytojams, kad 
pant jų auklėtojum ir net’ vadu, 
javaimi palieka aišku, kad Koks 
bus laikraštis, tokie bus ir jo skai
tytojai. Nors nekųrie nesako, kad 
laikraštis virsta tokiuo, 'kokiuo 
darosi gyvenimas, bet daleidžiant, 
kad gyvenimas darosi pagal žmo
gaus xprotą, o ne žmogaus protas 
pagal gyvenimą, turime pripažin
ti, kad nuo laikraščio, dvasios pri
guli ir jo' skabytoji; krypsnys. 
Laikraštis, eidamas į žmones, ne- 
ni į juos ir savo dvasią ir tąją lai
kraščio dvasia, kuri kįla nuo lai
kraščio rėdytojų, vadovaujamos 
vra skaitančiųjų minios. Gyveni
me mums jau teko pamatyti, ko
kius skirtumus žmonių mintyse y- 
ra padarę laikraščiai. Nekartą 
mes pastebėjome jau, kad kaikurie 
žmonės, išauklėti gerbti ir mylė
ti vieną dalyką, sutapę su savotiš
kos rūšies spauzdintu žodžiu, virs
ta savo buvusių • įsitikinimų prie
šais. Tai visa dedasi dėka laik
raščių, kaipo, savo keliu, skiepi
jančių žmonėms įsitikinimus.

Lįetuvių laikraščiai.
Kalbant apie laikraščius kaipo 

žmonių dvasios auklėtojus, nebū
tų išmintinga neprisiminti ko
kiuos laikraščius turime mes pa
tys.

Mes lietuviai, ačiū Augščiau- 
siam, turime tų naujienų ir nuo
monių skleidėjų gana daug ir jų e- 
sama įvairių pakraipų. Tikrai, 
pažvelgus į mūsų laikraščius gali
ma juos padalinti tik į dvi rūši: 
katalikiškus ir prieškatalikiškus. 
Kitokios rūšies laikraščių mes ne
turime, kaip kitos tautos. Visi 
mūsų tie laikraščiai, Iiurie sato 
dvasia skiriasi nuo Katalikų 
Bažnyčios mokslo iš pat šaknų, y- 
ra prieškatalikiški. Nors yra jų 
keletas pavadintų tautiškais ir ki
tokiuose gyvenimo klausimuose, 
kaip tikyba, jie kiek skiriasi vie
nas nuo kito, bet pačiam pama
te tokie laikraščiai pas mus visi 
stovi prieš tai, ką mokina katali
kiškieji raštai. g

Dabar, pripažindami laikraš
čiui nuopelną kaipo auklėtojui ir 
žinodami jo intaką skaitančiųjų 
protavimui, mes matome, kokiais 
keliais laikraščiai veda mūši! 
žmones. ’ Tie, kurie skaito dorus 
katalikiškus laikraščius yra auk
lėjami toje dvasioje; gi tie, kurie 
skaito priešingos minties laikraš
čius yra auklėjami priešingoje 
dvasioje.

Getrų laikraščių reikalingumas.
Žinodami, kaip didelę, svarbą 

turi žmonių gyvenime spąuzdintas 
žodis, mes sunkiai galime surasti 
žodžių apibudinti reikalingumą 
gerų, dorų laikraščių žmonių tar
pe. Patsai gyvenimas ir istorija 
parodę j*a, kad bė gerų ir dorų 
žmonių negali nieko tobulaus bū
ti žmonių gyvenime.

Tie laikraščiai, 
žmones taisyti bei tvarkyti gyve
nimą ar surėdymą su pagelba* - « * w. •« n. .
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“Darbininko” prenumeratos kaina

v BUVO
Suv. Valstijose metams ............   $4.0(1
Užrubežy arba į Lietuvą ir Bostono apylinkėse met. $5.00 

/

DABAR
PER GRUODŽIO MĖNESĮ TIK

Suv. Valstijose metams.................  $3.00
Užrubežy >rba į Lietuvą ir Bostone ir apielinkėje • 

metams..................................    .$4.00

SKIRTUMAS VIENU DOLERIU.
Reiškia, dabar užsirašydamas ant metų “Darbininką” 

sutaupysi vieną dolerį.. • -—•—■—•į -.
SAUSIO-JAN. 1-mos DIENOS, 1922-rų METU 

‘Darbininko” prenumeratos kaina 

BUS .
Suv. Valstijose metama ............................ $4.50
Užriibežy arjia į Lietuvą ir Bostone ir apielinkėje 

metams........ . ........... .... . . ............ . .  ..... ....$5.50
ČIA JAU SKIRTUMAS BUS DOLERIU 

■' IR PUSE ($1.50). ' .

Tai-gi užsirašyti “DARBININKĄ” da-
JI v • . *| v v • *>•

v Tai-gi uzsirasyti LJALt±sLWJNKA da
bar, per gruodžio menesį užsimoka, ypač šiais 
bedarbės laikais.

“DARBININKAS” buvo ięjrra pigiausias 
ir tinkamiausias laikraštis darbininkams.

Užsiprenumeruok arba atnaujink prenume
ratų DABAR. Tai .gerinusia DOVANA ŠV* 
KALĖDOMS,: .■ 1 '

Siųsk $3.00 arba $4.00 šiandiena “monėy 
orderiu,” Čekiu arba registruotanįe laiške adre
su: * i

“DARBININKAS”.
BR0ADWAY, . fiOSTON

*T:
«8>

i
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Šv. BonaveiKųt’o seminarijoe
auklėtinių darbuotė žymiai reiš- 
riasi. Be seto lietuti®^ klesij ir 
susirinkimų 'su programais, jie lo- 
£ia svarbią rolę ir kitose savo kle- 
sose.. Beveik kiekvienas lieuvya “ 
ioj mokykloj yra kame atsižymė- . 

jęs. Užtai jie pagerbti čia, ne tik 
visų kunigų, bet net ir vyskūpų.. 
Nesenai atsilankęs Jo Malonybė i 
Vyskupas_Kflliam Turner, D. D„ 
nei apie vieną tautą neužsiminė, . 
apie lietuvius užsiminė. Jis klau
sė ar lietuviai turi savo klesas. J 
Ragino lietuvius mokytis, savo 
kalbos. ' ?

Lapkričio 5 ir 6 dd. buvo čia 
šventinimai. Devyni seminaristai 
fcapolįšventytiTyumg'Uosna. Gruo
džio 11 d. bud vėl švAntinimat Jo 
Malonybe Vysk, John Cannon, D. 
D-, šventys tris klierikus kunl- 
guospa, šešis diakonuosna, tarp 
kurių bus vienas ir lietuvys sub- 
diakonas- Juozas Šaulinskas, ir 
daug kiti} gaus mažesnių’šventi- . 

J nimų (Minor Orders). - ‘
Lapkričio 27-tą, 7-ta Giedrinki* 

rų kuopa laikė savo mėnesinį su.- - 
slinkimą. Atidarė pirm. Jurgis ’ 
Šupienis. Apsvarsčius kuopos rel
inius, prasidėjo programas, kurį 
atliko du kuopos nariai. Pirmas, 
Subįiakonas Šaulinskas skaitė re
feratą. Antras, P. Kundreckas, 
ir-gi skaitė referatą: “Kodėl Lo
tynų Kalba Vartojama Liturgi
joj.” Abu atliko savo užduotis 
labai gerai. Pirmininkas paliepė 
abiems kalbėtojams pasiųsti savo ■ 
rašinius “Moksleiviui,” ką abu 
kalbėtojai sutiko padaryti.

Pabaigoj, P. Kundreckas įnešė, 
kad knygos, kurios buvo užsaky
tos, jau parėjo ir kad dar liko ka
soj pinigų, už kuriuos visi sutiko 
daugiau užsakyti knygų.

Bus neprošalį dar paminėti, kad 
dabar Šv. Bonaventūro Kolegijos 
Lictuvii! moksleivių knygynas y-\ . 
ra puikiai įrengtas: visos knygos ’’ 
apdarytos naujais geros skūros 
apdarais; visos geroj tvarkoj sų- * 
dėtos ir į katalogą sutrauktos. Tik 
gaila, kad dabartinė kny^į spin
ta (book-case) biskį mažas. •Da
bar kuomet parėjo naujos knygos, 
tai biskį stoka vietos. Jeigu pa- • 
sitaikys kur sugriebti pinigų, tai 
įsitaisysime naują spintą.

Kuopos Reporteris.

MONTELLO, MASS.
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yra smarkiausios Providenco, 
moterys ir mergaitės, bū- 

l: pirm.- A. Šunskiute, pagelb., 
Džekevičienė; prot. . rašt. E. 

Petrušiutč, fin. rast. A. Avižinio- 
nč, ižd. K. Rukšteįienė, ižd. glob. 
M, Bužinskienė. Geros Idoties 
Šv. Onos dr-jai.

Gruodžio 4 d. prasidėjo 40-tė su 
suma ir baigės 6 d. su mišparais. 
Tai buvo pirmutiniai tolti atlai
dai Šv. Kazimiero lietuvių bažny
čioj. Mes Providence’o lietuviai 
labai esam dėkingi už tai kun. J. 
Čaplikui. Atlaiduose buvo daug 
svečių kunigų. Gražius ir pamo
kinančius pamokslus sakė kun. L. 
Kavaliauskas iš AVorcester, Mass., 
kun. K. Urbonavičius iš- So. Bos- 

t

ton, Mass., kun. A. Petraitis iš 
Athol, Mass. Per visą 40-tės lai
tą providenciečiai lietuviai labai 
uoliai lankės į bažnytėlę, beveik 
visi atliko adventinę išpažintį. Šv. 
Onos ir Aniolų Sargų dr-jos uo
liai laikė sargybą prie'1 Šv. Sakra
mento.

Laike 404ės atlaidų aplankė 
mumis šitie kunigai: M. Pankus, 
Jankauskas, Valantiėjus ir Kar- 
kauskas iš Conn. vaistė; A. Petrai
tis, L. Kavaliauskas, K. Urbona
vičius, V. Taškūnas, J. Švagždys 
ir P. Juškaitis iš Mass. valstijos. 
Taip pat lankės ir svečias iš Lie
tuvos kun. Garmus. Visiems gerb. 
dvasios tėveliams, aplankiusiems 
mumis, tariam širdingiausį ačiū.

Prakalbos. *
Gruodžio 7 d. kalbėjo pas mu

mis kun. Garmus. Savo auksine 
iškalba žavėte žavėjo-klausytojus. 
Gerb. kalbėtojas savo kalboje nu
piešė keturis periodus Lietuvos. 
Būtent: okupaciją vokiečių, bro- 
vimąsi bolševikų į Lietuvą ir jų
jų smūgį nuo lietuvių, padėjimą 
ir vargus lietuvių okupuotose vie
tose-per lenkus ir dabartinį stovį. 
Jojo kalba ir faktai paremti dato
mis mėnesių ir metų pasiliko ant 
ilgo Providęnco lietuviuose. Per 
šias prakalbas aukų sumesta virš 
100 dolerių. J

Po $5.00 aukojo: A. O. Aviži
nis, E. Sapkiutė, J, J: Bolis, J. Čes
nulevičius, S. Cibulskas ir A. Mar- 
tusis, A. Vaitkus $3.00.

Po $2.00: J. Turonis ir V. Dze- 
kevičius.

Po $1.00: . Šimukonis, J. Ta-
raška, T. Cenys, M. Mackevičius, 
M. Dudutis, V. Vaivacka, J. Dze- 
kęvičius, M. Dudutis, V. Vaivae- 
ka, J. Dzekevičius* A. Sereičikas, 
V. Tamulevičius, V. Sakalas, J. 
Jurgevičius, V. Bigonis, A. Ginei
tis, J. Menkauskas, J. Rusas, St. 
Daliukas, M. Kacevičienė,*R. Ja
nušauskas, M. Tamulionienė, R. 
Daniulevičienė, O. Petrauskaitė, 
J. Bubinienč, M. Delionienė, Al. 
Džekevičius; P. Kačėnas, Ant. Dze- 
kevičius, A. Martušiš, K. Švedas, 
A. Bartulevičius, O. Černiauskie
nė, P. Bužinskjįs, S. Spiteliūnas, 
V. Menciunas, D. Bernatavičius, 
A.-Valeckas, K. Akulevieius, A. 
Mancevičiene, M. Ciurila, Z. Turo
nis, 0. Misevičienė, A, Avižinienė, 
V. Vinjęėvičius, P. Jurgovičius ir 
L. Ramaškiutė.

t
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KALBĖS BAGDONAS.
“■ ‘ I

Į Žemiau garsinamas pra
kalbas tesueina kuodidžiau- 
sios lietuvių minios. Kalbės 
apie Lietuvos darbininkų 
reikalus ir apskritai apie 
Lietuvą M. Bagdonas^ Lie
tuvos Steigiamojo Seimo na
rys. Kalbės ir Kerbelis, 
“Darbininko” administra
torius.

Šio apskričio kuopos turė
tų kosmarkiausia rengtis 
prie prakalbų. Išgarsinkite 
taip, kad visi lietuviai dar
bininkai ir 'darbininkės žino
tų kada ir kur bus prakal
bos.

Gruodžio 14 d., Į>. D. S. 81 kp., 
Amsterdam, N. J., 7:30 vai. t vaka
re. *

Gruodžio 15 d., L. D. S. 67 kp., 
Albaay, N. Y., 7:30 vai. vakare.

Gruodžio 17 d., L. D. S. 71 kp., 
Rochester, N. Y., 7:30 vai. vaka
re.

LDS. kuopos visais marš
ruto reikalais kreipkitės 
prie LDS. N. ; Y. ir N; J. 
Apskričio maršruto rengėjo 

Pauliaus Kyrio,

222 So. 9-th St.,

Brooktyn, N.. Y.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
’ Naujos Anglijos parapijoms ir 

ir idėjinių organizacijų , 
41 apskričiams. .

Lietuvių R. K. Federacijos 
Naujos Anglijos apskričio laiky
tame suvažiavime spalio 30 d. 
1921, S<fc Bosjton, Mass., nutarta 
sušaukti parapijų ir apskričių ats
tovų suvažiavimą, kad sutvarky
ti vasaros gegužines ir išvažiavi
mus. Tankiai įvyksta pas mus ne
susipratimai rengiant išvažiavi
mus. Vieni nori rengti išvažiavi
mą tą pačią dieną, ir kiti arba ap
skritis im parapija surengia išva- 
žiavimą\ vieną dieną. Tai užtad 
neturi gerų pasekmių. . Yra šau
kiamas šis suvažiavimas kad ga
lėtume pilnai sutvarkyti. vasaros 
išvažiavimus. Suvažiavimas į- 
vyks gruodžio 13 d., 1921, 1-mą 
vai. po pietų LDS. name, 366 W. 
Broadway, So. Bpston.M ass. Tai
gi gerb. parapijos’ir apskričiai/ 
malonėkite atsiųsti atstovus ar 
’vąldy narius f šį suvažiavimą. Ga
lėsime daug ką gero nutarti kas- 
iink vasaros išvažiavimų, kad 
paskui nereikė 
nas. .Z

Lictur

c Reporteris.

VIEVERSIO DAINELE;.

č’ibar, čibar pavasaris, 
Mano vaikai nelesyti; 
Tie, tie, tie plikapilviai

- Mano tėvo aruodą i-šicse!

A. f A.
_____ /

Lapkr. 28 d. mirė Pranuką 
Kuprienė. Palaidota lapkr. 30 d. 
Paliko vyrą Petrą, vaiką 7 metų 
amžiaus ir mergaitę 3 mėnesių. 
Turėjo 39 m. amžiaus. Kilus iš 
Viekšniij par. Pą tėvais buvo Bur- 
vidaitė. Ji buvo uoli LDS. 2 kp. 
narė. Jai .mirus kuopą turėjo su
sirinkimą ir užpirko šv. Mišias. 
Palaidota labai gražiai.

Darbai.
Darbai truputį sumažėjo. Bet i 

bėdos darbininkai nemato. Dar/ 
vis užsidirba ant pragyvenimo. Iš 
kitur atvykę, nemokantys čevery- 
kų darbo negal gauti darbo. I <■

Oras gražus. Iš laik/aščių ma
tome, kad Worcesteris , ir kiti 
miestai'nukentėjo nuo viesulų su 
sniegu. Pas mus to nebuvo. . į 

Korespondentas.

KAUNO GATVĖJE.
( •

— Ponai, ponai!
—- Ko tau?
-— Aš radau jūsų kišonyj 150 ; 

auksinų. Leiskite man pagal įsta
tą paimti trečią dalį. .

— Bet...
— Be jokių “bet,” štai jums 

100 auksinų ir sudiev. ■ **

naujų įkaity- keršto, neapykantos bei žtidyniib A j -r
veda prie pragaišties. ’’ Tiktgi tie ,

».
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vaidytis už die
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\d. N. A. Aps‘

Kamndulia. dent^ 
udirka, /
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Balandžio d. 1919 m. Valsty
bės Tarybos posėdy, išrinktas įni’- 

s • Valstybes -,prexį- 
as Antanas Siueto-

Iiiasis Lio.tm

Zz
/■

__—T— 
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VIENOJ PAŠALPOS 
DRAUGIJOJ.

— Gelbėkite varge! duokite 
duonai- — štai jau, ketvirta diefta, 
kaip nieko nevalgiau....
į—- Gerai, mes pashūpįsim —i 

a|eik pp dviejų savaičių. \
♦ -...—...

LIETUVIU PATARm
Laimės replėmis neprįtrauksi, o < 

nelaimė ir pati Ateiti?
Tyki khūlė giliai Šaknį knhu
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NMWAKK, N. J,

II; į Bk it W
, J«T*y Aptltiičio Suvožia-' .

" rimo.r ’ - y .

Dvidešimtoms ir metihia*apskrL
Šio guvašiayimaa įvylto 4 d. gruo
džio 1921 m. Suvažiavimas 
dąryiąt 3f vai., po pietų. Pritūna 
visi valdybos nariai. Dalyvauja 
didžioji dalis apskričio kuopų. 
IŠ valdybos raportų paaiški, kad 
viri Jos nariai savo priedermes pil
nai pažino ir jas priderančiai bei 
sąžiningai pildė. Pirmininkas A. 
Kazlas išduoda savo raportą raš
tu, kuris priimtas gausiais aplo
dismentais. • Pirmininkui už uolų 
ir nenuilstantį brolių organizavi
mą po krikščionių darbininkų vė
liava, už. sutvėrimą LDS. Pensyl- 
vanijos apskričio išreikšta širdin
giausią padėką atsistojimu. Iš Li- 

' teratiškos Komisijos raporto pa- 
' aiški, kad apskričio knygyną su
tverti. ir priderančiai sunaudoti y- 
ra ląbai painu ir beveik visai ne
galima. ‘ Literatūros reikale nu
tarta', kad kiekviena kuopa susi
darytų savo knygynėlį, iš kurio 
knygas nariams išduotų su .galio
jimu jas perduoti savo draugams 
ir kuopai nustatytame laike vie
toj išneštųjų knygų pagrąžinti už 
jas paskirtą sumą pinigų. Tokiu, 

/būdu būt galima plėsti sveiką li
teratūrą darbininkų tarpe. O kuo
pų knygynėliai iš spaustuvės vis 
prisitrauktų darbininkams mėgia
mos literatūros. Pirm. A. Kaz
las Apskr. paaukojo iš savo kny
gyno 50 knygų, vertės 15 dol. Nuo 
seniau buvo keletas gerų knygų. 

> Teikiu būdu /jau pradžiai sudaro 
gražų pluokštą literatūros. Tame 
nutarta didinti Apsljr. knygyną 
•ir iš jo teikti dovanas toms kuo
poms, kurios kiekviename metų 
bertainyju pasidarbuos 'daugiau 
dėl LDS., prirašydama naujų na
rių į savo kuopą; išplatinimo 
knygų iš minėtos kuopos knygy
no; išplatinime organo “Darbi
ninko” irHt.

Retorikos kursų apskrity įvedi
mo dėlei nubarta, kad kiekviena 
kuopa vieną trečdalį savo susirin
kimų laiko būtinai stengtųsi pa
švęsti abelnam gyvenimo dalyku 

. gvildedi^ui — diskusijoms.
Iš kuopų raportų paaiškėjo, kad 

gerokai gyvuoja, kurių tarpe pir
mą vietą rodos užima Elizabeth 
kuopa. Netvarko 14 kuopai pui
kiai vyksta su minėtu kuopos kny
gynu. Nors ižde pinigų neturi,' 

• bet nariai suskolina po penkinę ir 
už juos nupirko L. L. Paskolos 
Boną. Tėvynės meilę reiškia no 
žodžiais bet darbu.

Skaitytas katalikų moksleivių 
atsišaukimo laiškas. Suvažiavi
mas mažai svarstęs pasakė: “Jūs 
mūsų ateitis ir gerbūvio laimė. 
Jūs vadai į pergalę prie tikrojo 
siekio ir galas mūsų verguvės!” 
Tuoj sumetė 7 dol. 70 centų, kar
tu karštai kviečia kuopas prie rė
mimo moksleivių. Sutvertas Aps.

. dramatiškas skyrius. Į komisiją 
pateko A.x J. Dymta, J. Liudvi- 
naitis, D. Rupainis.

Atsilanko “Darb.” administra
torius M. Kerbelis, kuris sukrau
na giliausių linkėjimų visoms 

. kuopoms varde Centro Valdybos, 
kartu išreiškia vieną kitą žodį iš 
nelabai sėkmingai surengto aps
kričio maršruto. Ta mintis pla
čiai apkalbėta ir tuojau pasirodė, 
kad visa didžiuma kuopų rengia 
maršrutui prakalbas.
. Į. apskričio valdybą sekančiam 
metui išrinkta A. Kazlas pirm.,t 
Žiurkiutė vice-pirm., Kareneckas 

» fašt., J. Liudvinaitis iždininku.
Sekantis suvažiavimas bus Har- 

rison,*N. J.

1
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įlinkais, a niekur nėra, ėję jokių kunigą.už šliupo kritikavimą $• pataikavo^ nezaležnitikama ia'įjifet 
Y mokslų? Jiems nėra verta kalbi*bėga iŠ bažnyčias. Augustas tų- [ tarijfoma.
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“SimdaktS* pažins ėsą bemoksliais. Sakysią |jog nieks negali tarnauti Dievui Iii : M tiį)gi•f ' * 1 - -. ■■•i-j-; . -j
• rių skMeius.patrigubėtų. Dirbkim! “DIRVeS” ADMINI8TRATO- I 

visHienyW su pakentimu, f RĮA.W: B BAMOim 
Jo»m A. Tulauskaa.l ,

miroms: | (Rašybanetaisyta)

Vįią ibi? M/I^įkn
' domai. r p d. 1921M nekoksai “daktaras”

|rašo iŠ Dawreh.ee Mass. apie “Dir- 
Malonūs LDS. Com/.apaM^ĮvoąU Administratorių. .' • 

kp. draugai ir draugės. Štai ir 'Nieko nuostabaus butų jai ra* 
vėl mums artinasi nepaprastas Rytojas būt patašęs teisybę, bet 
darbas atlikti ir vėl mes. turim kaa užmėtą kelis neteisingus išsi- 
gerai panaudot savo mintis ir pa- Į reiškimus iš mano'gyvenimo Law- 
leist prie darbo, idant ko tokio Lenee^todel priverstas esmių atga- 
naudingo bei -nepaprasto gMep-Įiįy^ 
me nuveiki dėl mūsų apskričio ir Būtent, kad “daktaras” tikda- 
abelnai. dėl brangios LDS. organi- faar 8ttžinojęs tą “burbulą,” jog 
zacijos. {“Augustas Jankauskas adminis-; x Tai yra baigiantis 1921 metam, Lįoja į muštravoja “Dirvą,” 
turime rengtis prie 1922metų, me- k.as Laivrenco “daktarui” baisus 
tinio LDS. Conn. apskričo 12-to | i% p-rtm didvyrio.>? /
suvažiavimo, kuris turės įvyks 15 Tai geras baistlS juokas ir “bur
ei. sausio, 1922 metais, Bridgeport, įgulas,”-kad ačiui-.'Dievui jau tre- 
Conn. Būtų geistina ir patartina, I įį metai kaip mustravoju “Dir- 
kad kiekviena LDŠ. Conn. apskri- Vą/» o “daktaras” tik dabhr da 
Tv?T-nepaaaiirt^ j ^y^M sužinojo. fO kaip didvyris “Dir- 
virsminėtame suvažiavime, kadlVą»» muštravoja, tai “Dirvos” 
kiekviena kuopa pasistengi pri- bendrovęs.reikalas, bet ne Law- 
siųst skaitlingai delegatų su nau-|renco «daktaro” au “Darbini- 
dingais sumanymais bei įnešimais | ku ” •
ir pasistengtų, kad visi geri įne- v įoiiaus “daktaras” sako, kad 
Šimai būtų gyveniman vykdomi. [“Kun^jasaitis kalbėdamas bažny- 

Antra, tai bus metinis suvažia- hioj paliete gocijalistų biaurius 
rimas, kur reiks išsirinkti nauja darbus> ir Augustas išbėgo iŠ baž- 
npSkričio valdyba sekantiems me-|nygiOs.” Taip, iš bažnyčios tai iš- 
tSms. Kai delegatų daugiau, tai jbego, bet ir choras ne baigė mišių 
ir rinkimai lengvesni. O išrinkus .neg buv0 jau po ir
naują valdybą tankiri pasitaiko, ne buyo’reikaio giedot. Bet tai 
kad būna energija gyvesnė ir dar-1 vjsaį ne ]£urL Jaasitis, ir ne soci- 
buotė pasekmingesnė. | jaĮiSįų biaurius darbus, O tik Dr.

Taip-gi patartina visų kuopų be reikalo taip gmeižg kaip
raštininkam. LDS. Conn. apskri-Lr mane dabar Laivrencio “dakta.- 
čio, įduot kp. raportus iš praėju- ras » ’
šio pusmečio. Raportai gal būt j “daktaras” girdėjo kač
priduoti per delegatus, arba ku-1 pai skambmo, bet ne žino kur, 
rios kp. nesiųstų delegatų, tai lai Tai paklausk “Štaras kun. Ja- 
pasiunčia raštu vėliaus nurodytu!sajgj0> gaj pasakis kur varpai 
antrašu. Tad valioj visi sukrus-i skambjg0 ) 
kim prie darbo, nes kaip girdėt jš Q ka*Augusto “pakarno”
Bridgeporto padangės, tai^. jie I pra§ymo> įaį jaikun. buvo išmin- 
smarkiai rengias prie suyąžiayi- [-tinga.s “pakarnas” irgi, kad pasi
nio, deda visas pastangas kad tik I §auke paa save, tai rėdos Augus- 
žingsnį pažengt toliau už .kitus iri tag nenusidėjo ir jis galėjo su 
<artu užganėdint delegatus. | kunigu pasikalbėt išmintingai, ir 

Rast. B. Miciumene. | da yargąomnįant pakol tas Ku- 
: / nigas-apleido Lawrencių, taipL. D. S. KUOPŲ SUSI- I dar ir šliuba davė kada Augustas 

RiNKIMAI i O derej^nosi, kad būti parafi-
IIinMRfnif [jonu ar katalikišku vargoninku,
--------- :-----  [tai jokiu derybų ne buvo, nes tą 

CHICAGO ILL. Kunigas žinojo gerai kad esmių
J.DS- 38 kp. mėnesinis susirinkimai I katalikas.
vyks nedėlioj 1S d. gruod., tuojaus j . (Ka ir tu Laivrenco “dakta-‘ 
,)d pamaldų Aušros Vartų parapijoj I re ” nenuimsi nuo manės tos ka- 
.vetainėje, 2323 W. 2S PI. Visi naria ’ . .
ualonSsit susiekti i? nauju atsives | . r v '.

I Taipgi Augustas ne. įsbreze ir 
x , [neješkojo jokių progų “fiksit”

BRIDGEPORT, CONN. kleboną, nes ne turėjo jokio rei- 
LDS. 39 kp> mėnesinis susirinkimas [ kalo JI 4 liksit.

i vyks nedėlioj, 18 d. gruod., papras-1 O kas link vadovavimo p.jRa- 
toj vietoj, visi nartai malonėkite manauskienes ir tikro brolio Zig- 
būti, nes turime daug svarbių veika- J . ®
lų aptarti. Atsiveskite ir naujų na- |mo’ tai.tur būt tokiems dakta
rių. rams” tik alyysę pastrode ir au-

** ‘ TaZdyba. syse su uže, *kad buk su jų pagel-
--------------- ba tveriau nezaležnikus. Tame 

NEW BRITAIN, CONN. [dalyke atsižinok “daktare” pajs 
LDS. 36 kuopus mėnesinis susirinki-1 savo parafijonis, kaip tai, Umpą, 

mas įvyks nedėlioj, 18 d. gruodž., tuo- Andreliuną, Skusevičių, Butkevi- 
laus po pamaldų, Sv. Andriejaus baž-1 v. . . , ..
nytinėj salėj.. Visi nariai yra kviečia- cnL ir visus kitus, ar ne jie patįs 

yni atsilankyti, nes turime daug daly* I “fiksina” kleboną Jasaitį.
kų aptarti. . •' I Toliaus sako, “Augustas bueia-

Vatai/ba. v0 ranįas kun. Mickevičiui.” Tai 
- -------------- I irgi didele ironija. Augustas kaip 

CICERO, ILL. neuzkentia Mickevičia, taip ir da-
LDS. 49-tos kuopos mėnesinis susi-1 bar nžkenčia už jo šųnlupiškus 

rinkimas įvyks panedėlyje, 19 d. gruod. J Tfn:«pi(,;Tnrtą
8 valandų vakare 6v. Antano parapi- 
jos sretainSję. Visi nariai ir nares Į Toliaus daktaras sako, Pas* 
malonėkite pribūti paskirtu laiku. | kiaus Augustas bučiavo net klup- 
Tąip-gl atsiveskite ir naujų narių. | ščius klebonui, kad priimtu, kata-

Kvie®a j bku baŽnieion ir dovanotu.” Tai
7 ' i' ‘ ar -ja kaįbi sanžiningai »*“dakta*

KURMIO ĖDRUMAS. re,”? Ar Augustas nebuvo su- 
Le Chasseur illiisti’ė/rašo, kad vestas pasikalbėt su klebonu, per 

profesorius Rerig’as isSkaitliavęs klebono ir Augusto draugą? Ar 
šito mažo gyvulėlio apetito didu- nebuvo siūloma vargoninkyste ir 
mą. Paimta kurmis, sverentis prižadai “gero” gyvenimo pa- 
77,5 gramų ir įleista jį dėžutėn, remto. Kunigais kaip ir Karosui? 
pripilton drėgnos žemės. Maisto Bet Augustui atsisakius griauti 
belaisviui buvo duota žinoma už- nezaležnikus taip ir prajejo. Tai 
lėktinai, ir pasirodė, kad per 20 Lawrencio “daktaras” dabar ga- 
dienų jisai suėdė 1800 gramų slie- vęs progą ir keršija, užmesdams, 
kų, taip kad kiekvienai dienai at- kad tai yra tautinihkų “triksas” 
seiila po 90 gramų. Tiesiog keis- tverii nezaležnikų parafijas.
ta, jei atminsime, kad kurmio kęs- Toliaus vėl* sako, “Augustas 
dūminis iriaistas žymiai perviršija Į daužėsi po .Laivęencc agCntau-

Imo.” Tai$ jai agėntavo tai.ii* 
dirbo, ir dirbo sanžiningai, nes 
kur tak turėjo darba tai visur bu
vo pagodotas ir nenore! buvo at-

*
'4

4

f

v»

,ėsą laisvi, ir dėl tą mokyti. [ir velniui, ir apsistoti veidmainio- Įkuri* jaunejmi lietuviai, _ . 
Kun. Olęchnovica skundai nieko|, .įteSiarg k prąaeiokėlib pradeda!vęs, tNegalima pritarti bedievimji tylius su tautine .ąrfovac 

suprasti, .kad laisvamanybe Žmo4 Šliupui; jo laikratSiams ir būti to* [kaip iširo&a priMi$ >ri» toa 
gaus neįžląviną Lai^vamanyb&lkiu geru kataliku kai# Augustas, Įležnink4) abejotinos 
nepateikia geresnio darbo, gėrės-r kad sakosi esą SU broliu Zigmoh-ĮKhvo ąrnka«.” k
nės-.vietos; Trlahvamki^rtąBatįĮtu, ■* ., Į- “Mos?* toliau*sako'
dirbtuvėj dažbą dirba, kaip ir pir- m pradžia*kaMb r <newtoeW
tniau. . messkaĮtomąaavo parete«WB®» *

kataliku ne tik kuomet jis krikšti- Sandarietis K Norkus net nesą !j| 
jamas, ale iki kol mirs jis priva- [ legninkų organą “Atgimimą” M* 4 j

Bažnyčios įsa* tinęs, kad “Lietuva” »ėpripa|įi»« 1

negelbėjo, kur buvo apskundie 
: šaipo anąrchirią, -Bei gavo sar
matoj kad nei kompanija, nei in
spektorei AriguštO’ nė nubaudej 
Jei dar daVe pagarba vkad nie- 
mom nekaltai buvo įskųstas,, ir 

nebijojo stot akys į aky prieš kun. 
Jasaitį, 0 be užrijemimo nebuvau 
niekad nėr vienos sanvaites pil
nai, -b? niekad ne prašiau malones 
tokio Laivrenco pseodo “dakta
ro.”

Ir sako, “ tautininkai pasigailė
jo- Augusto ir prjjeme prie ^Dir
vos.” Šiame dalyke tegul “dak
taras” neužmetineja ‘JDirvai“ to
kiu darbu, kuriu “Dirva” visai 
ir nesapnuoja, O broliZigma 
kviesti i ‘‘Dirvos” redaktorių, tai 
'nei Augustas nei Zigmas ir sapne 
nesapnavo, Tik Laivreneo ‘‘dak
taras1’ nezaležnikų įgazditas tur 
būt iš piršto sau išlauže. Taipgi 
tegul “daktarui” nedreba kinkos, 
kad .Augustas ar Zigmas Cleve- 
lande tvers nezaležninkus, kaip 
ju ir Laivrence netvere, nes Zig
mas Clevelande nei mintiję netu
ri kad apsigyvent.

O jei “ Augnustas ir Zigmas y- 
ra katalikų tėvų vaikai, ir baž
nyčioj krikštyti,” tai jie rodos ži
no geriaus apie tai, nei Lawren- 
ce “daktaras.” Taip pat žino 
kaip katalikistę užlaikyt ir ja pa- 
godot. Tam reikalui Jankauskai 
“receptų” ne reikalauja nuo Lo
renco “daktaro.” 4-

O kas link plikumo, tai gal 
Dievas ir nubaudė už mus pikta- 
daristes kad netverem nezaležni- 
ku.

Šiuomi reikalas užbaigtas, Į po
lemikas neiisu. •

Augustas Jankauskas.

[hybM M«je, beftik vienas

1

LAWRENCE’O MĖNULIS,

dasi tokių kurie vadinasi moky-Į 
tais : bet jokio kito prirodymo ne- Į

ka,p' 10 naudotis kitais sakramentais ir dagavę. Jis pats sak&d i>a»foS 
dėlto kad jm 8., „aaiMi Dievo ir I ' ’

Tuom pasiremdami jie uzurpuoja Lg 
kaltoji viet4, laikraštininkit irku fc w ąmaw tasai pats." |“Man Mdos.- knd labfau r^kU 
S A I8*-? nr veikei ^vietas. Į jja)_ Bval,jje3Jlj3 delko, Jankaus-Įpripažinti Lietuviu Tautos Kat4- 
toku kad jie taš vietas bolževi- L TaUeU() kad hįk, TOgtl kofcią71oį.
Mkaipasisavma. Aklas aklinę- jfe a .-dę togtai( kgd jt 

f va^zl° 1 -k u B® g gaųd|mnn.q,as reĮgkja atsakomybę, Įneapseis be rtorganizaeij'os." ■ 
ne i etai. [ q^yarbių svarbiausia argumen- Į Ę kelių mėnesių sandaricČiai

Laisvieji taip elgiasi kaįp vie-Įtas prieš Augusto nekatalikišku-[išvijo Micke vyčių ir jo vietonį- 
nas žydas perkrikštytas. Žydas ! hią yra kad Augustas buvo pirmas [dėjo Naujos Anglijos “Sandąroii*
atėjo pas kleboną priimti katali-1 Laivrenceo nezaležniiikų — 
kygtę.. Po, reikalingų mokinimų, įkevyčiaus prietelis, ^vargoninkas neva kunigauti. Reiškia sanda- 
už mėnesio įsokio,. klebonas žydą ir parapijonas. Tuomi Augustas Įriečių pageidaujama reorgariteff* 
apkrikštino; žydas, norėdamas I tapo heretiku. Kad tapus atgal Į cija pilnai pavyko. Dabar neza- 
klebonui geru pašėlti, užkvietė jį l Rymo kataliku Augustas privalo I ležninkai yra #ne tik po jtektiię j 
pėtnyčioje į vaišes. Klebonas sė- [ar nuo paties vyskupo ar nuo ku- Įsandarieeių, bet jų rankose k VO- .

i

š*

i, ‘‘Jėzus Kristus- vakar,'šian- ta nezaležninkų/ Baskui ižte^ht: * 
♦’ ^rtilna ■ Idnrt lrrtvffiTK -».'i

. .. _ _ |

Mie-[ apskričio raštininką S'taąį šleinį J

v. 
r

i

I

da valgyti. Žiūri mėsa. Sako sa-įmigo, rymiško vyskupo specialiai Idovystėje, Mat kokie sandariu* 
vo naujaip krikščioniui:' “Šiau-j įgalioto, gauti paliuosavimą nuo čiai šventi — net kunigauja! . 
dien pėtnyčia Mums nevalia vai- ekskomunikaeijos. Iki kol jis to Augustas Jankauskas po, Ra- - 
gyt mėsos 1” Žydas atsiprašinėjo nepadarys jis bus nuo savo krikš- manaųskienės direkcija “paliksi* 
dar to katekizme neišmokęs. Grie- to Bažnyčios atmestas, exkomuni- Ino” kun. Jusaitį. Zigmantas Jan- ? 
)ė tą- mėsą. Pradėjo ženklus da-1 
rinėt ant jos ir žodžius Sakyt: 
“Aš tave darau žuvimi.” Ir vėl 
padėjo ant stalo svečiui. Klebo
nas atkartojo, kad čia mės^.. O1 
žydas sako: “Ne. Dabar jau ne 
mėsa. Aš pakrikštinau žuvimi. 
Juk ir tu sakei į mane, aš tave 
krikštinu. Ar palikau ne be žy
das, o krikščionis.” Taip iš lais
vamanių apsišaukūsių mokslinin
kais yra mokslo vyrai kaip iš tos 
mėsos kad buvo žuvis, nors žydas 
ir sakė ją esant žuvimi.

Prasčiausia žuvimi yra Augus
tas Jankauskas, dabartinis “Dir
vos” administratorius — Cleve- 
lando ‘‘Saulė.” Vyras be moks
lo, be talentų, statosi mokslavy- 
/riu. Bando užimti mokytų vietas.

Aišku, kad visuomenišku laik-1 
raštininku būti Augustas netinka.

Netinka jisai nei radėju būti 
kaip parodo jo “Atsakas Dakta
rui.” Jo “Atsakas” buvo spaus
dintas mašinėle.. Pilnas klaidų! 
Už tiek klaidų “Dirvos’Redakto
riui gal būtų galima atleisti. Ne 
administratoriui. Administrato* 
rius gali pasisamdyti stenografę 
tokią, kuri pažįsta lietuvių kal
bą.

Augustas savo “Atsake” pasi
rodo nieko nėžinąs apie lietuvių 
kalbą, rašybų. Raides vartoja be 
jokio supratimo. Ypatingai, ne
turi supratimo kur vartoti šias 
raides: i, e, į, e, y. Nežino nei 
kur kokius sustojimo ženklus sta
tyti. Nieko nežino nei apie saki
nių sustatymą.

Augustas nežino kaip ir kada I Bet jie tą padarė per nesuprati-1
.sakinį užbaigti. Nežino kaip jį 
pradėti. Pradėdamas sakinį jis 
vartoja klaidingai mažają raidę. 
Vidury sakinio jis deda didžiąją 
raidę. Gerb. Kun. Jusaičio pavar
dę jis pradeda su mažąja “j” ir 
visą pavardę netaisykliškai para
šo “Jasaitis.”

kubtas. Jei Augustas nori šauk- kauskas pasidarbavo, kad nerelkl - 
tis kataliku, jis privalo dokumen- tų Lawrenęo lietuviams vyskupo. I 
taliai prirodyti per kokį katalikų Norkus padare, kad nereikia nei | 
vyskupą, kur ir kuomet jisai su- popiežiaus ir padėjo Lavrrencp I
"sitaikė atgal su apsireiškusiuoju lietuvių popiežiumi sandarietį I 
Dievu ir su Jo apreikštąja Bažny-1 Šleinį. “Dirva” sako viskas ge- j 
čia. I rai. Taip darykim. ' j

Augusto “ pakarnumai, ” kalbė-l Norkus pasiskundęs ^ame: ? i 
jimai ir prižadai yra bereikšmiai, I pačiame Atgimime kad jis esąs i 
nes jis apsimetėlis; Jis kaip cigo-Pr laiškais ir laikraščiuose kalti- ■, 
nas gali ‘būti tokios vieros, ko- namas už nezaiežninkų “avantiu- 
kios kas panori.” Klebonijoje p ” Pasigiria, kad jis tą darąs < 
nuolankiausiai persiprašinėja. Už j ne baikij krėsti, bet dirbt tiėk, 
|durtį savo veikia. Tokis jo karėk- Ikfek maho. pajėgos tesės.”'. Au- 
I toris. Jis nuodėmių nepripažįsta. Sustas užginčija. Ir kam gi? į 
Gyvena nekatalikiškai. Veikia Ant galo Norkus sako: “Dabar ! 

[prieš katalikus. . yra gadynė griovimo visko..* o_ ;
Augustas meluoja ^akydamas, našesnei kovai dėl labo mūsųliaų- ■ 

kad jis katalikij bažnyčioj vargo- ar m^sll inteligentijąr reikia i 
ninkavo iki kun. Jusaitis išvaži^ akt^iai ^^autF bažnytinių te* i 
vo. Motiejus Pauliukaitis buvo p™1! yykinime, nes tik tuomet - \ 
kun. Jusaičio vargoninkas per me-Pus ga^ma prašalinti iš “dievno- : 
tų metus. Ir dar kum Jusaičiui ^” ,bizni ir veręiją.” Reiškią Į 
tebesant Lawrence Augustas su- laisvamaniai ^privalo griaut | 
organizavo' nezaležninkų parapiją Į Bažnyčią. ' į
ir ten iš'pat pradžių vargoninka-l “Laisvė,” socialistų, sako: -Įs į 
vo. ‘Procėvojo žmonių labui.” 'Atgimimo’ apžvalgos matyti kad ;

Augustas tyčiojasi iš religijos, visuomeniškai politiniuose klausi* \ 
vadindamas Mickevyčūį kunigu. Įinuose nezaležninkų organas^ęina•• j 

Neteisingai Augustas save vadi-1su vadinamais tautių^ikaiS, Iš . į 
[pa kataliku.' Neteisingai jis gina- 4Atgimini0 skaitytoją^nesupras. J 
[si nezaležninkavęs. Neteisingai r51/? Y™ Rūtinė bažnyčia ’ ir tt. Vj 
jis užtaria tautininkus ypatingai! ben^ dabar turėtų būt ftis* 
už jų prisidėjimą prie nezaležnin- ku ^elko tautininkai sutvėrėjuo
kų judėjimo. Žinom ir visi kaip I zaležninkyštę. Tai Šliupo tiks* 
geras katalikas tautininkus apgi- : ^griauti religiją. Tam pačiam^ 
na ' bjauriam tikslui eina ir “Sandai j

Tiesa, kad Umpa, Andreliunas, Įra ; jr Dfrva.^ Tam paČiam Įka- x 
I Skucevičius, Butkevičius ir kiti I daliklį panaikinimui darbuojas 
I buvo karštais nezdleninkais ir bai- Į Jankauskai ir visi sandariečiai. 
Isias katalikybai padarė skriaudas. troškimas tik pasiekt liaudies, 

anot Sekio.
mą. Jie Jėzaus išganingąją re-l Katalikams visos, visur, visų^ 
ligi ją nieko neturėjo. Jie tik bu- laisvamanių kilpos turėtų būt sa
vo administratoriais tautinihkų prantamos. Katalikai turetuper- 
laisvos minties, Oia tai tautinin-1samti Išganytojo žodžiais: ‘-^Ęiią 
kų spce'iališkumas. Jie velnio netikrų kristų ir netikrų pranašų, 
darbus dirba net per gerus žmo- ji© darys didžius ženklus ir Ste
nės. buklus, taip kad būtų įvesti į; pa

virš minėti žmonės ir kiti tin- ktydimą (jei tai būtų galima) net 
Toliau nebekalbėsiu apie . Au-1 Ramais keliais sugrįžo prie Kata-1 išrinktieji. Štai, aš jums, išaiiks- 

gusto tamsumą. Pats skaitytojas Į likų Bažnyčios ir kai kurie yrah° apskelbiau. Jei tat jumssak^* 
pastebės kad Augusto,'laiškas ir [persitikrinę gilūs katalikai. Kiti I tų: Štai, jis tyruose, neišeikite j 
“Atsakas” yra toks kratinys, kad! dar tebeskaifo laisvamanių laikrą-Į štai namų gilumoje, 

raštininkui pridera būti apsipaži- draugijų, 
nusiam bent su kalba, įr rašyba. 
Augustas, - žinom, vistiek Statysis 
mokytu, nes jis laisvamanis.

Po Augustę iš bažnyčios, išbėgi
nio choras dar iįįrėjo giedoti. Tą 
tvirtinu visi choristai ir pats Au
gusto persiprasinėjimas.

Dar ne taip sunku būtų dova
noti Augustui už jo tamsumą ir dimi dirbo Mickevyčiuį. Jam lai* 
pretensijas. Bbt kaip yra sunku Įžėsi, pataikavo, padėjo. Žmones 
jam atleisti už apsimetimą Cleve- įnezūležninkams trauke, Ol’ganiza- 
lande kataliku? Lawren.ce bentjvo. Buvo jų vienas direktorius, 
pereitais šešiais metais nieks ne-1 vargoninkas, simpatizatorius. 
matė nei Augusto sii pačia, su vai- Į Zigmantas Jankauskas būvi) yl 
kais nei jo brolio Zigmanto su pli- sa galva Laivten'co nezaležninkys- 
ka galva lankant mišias, einant Į tčs. .Jis jiems kalbėjo, mitingą- 
prie sakramentų, priklausant prie!vo, įsteigė knygyną. Buvo jo kny- 
katalikiškų organizacijų. Jie vi- I giu. Pats nuolat nezaležninkams 
si La\vrence jau nuo seniai buvo gyrės, jiems daug padėję#?1 Kata* 
vieši nekatąlikai. Sekė Šliupą, likams ir pasisakė kad už tai jri 
Demskį,^ Ramanauskienę katali-l-myli nezaležninkų judėjimą ir 

.giiųpas viešai) jiems padeda kad jie neturi vys- 
‘ kupoi* “Tik kunigas.M “Nė lėks 

žmonėms jungas? * žodžiu, visi
Lhivreilbo laisvamanių lyderUiai

Clevelando Saulė. . - *

Laisvų Pretensijos ir Tikslai.

Vadinami “laisviejie” tiek 
daug svarbos deda ant savo atska- 
lūnybėsy kad jie didžiuojasi ja 
kaip kokiu augštu mokslu. Jie 
saukia: ‘Būk laisvas! Būk apsi
švietęs!” Ir taip skleidžia melą 
kad būti mokytu tai reikia būti 
laisvamaniu.

Per dideles, pastangas tie žmo
nės, atsimetę nuo, katalikybos, 

* karts įperša tą^didinybę” ir ki
tiems. Žmogus norėdamas leng
vu būdu tapt “mokytu” — 
pa laisvamaniu. “Durnius 
savo širdy nėra Dievo.”

» Praktikoje, tečiaus, bent 
mąstantieji visokie “liuosagal- 
viai” nebėseka to apgaudinėjimo. 
Jie nebetiki, kad tai tiesa “būk 
laisvas/o būsi mokytas.” Mat pa
vogęs, apšmeižęs, palaidūnavęs, 
ant Dievo burniavęs — pagirtuok- 
liavęs mažos diplomos teužsipel- 
no. Todėl tokie atšalėlių ^didvy
riai kaip Bagočius, Antonovas, 
Šidlauskas ir k., susenę, ėjo jau
nuolių studentų tarpan mokytis, 
kad tapus paprastu advokatėliu, 
daktarėliu, aptiekoriu, ageAtuku. 
Taip, norint ką • išmokti, reikia 
mokytis.

Keista yra kad daugelis visokių 
atšalėlių yra ėję mokslus katali
kiškose mokyklose. Tik vėliau, iš 
“dėkingumo,” jie kalnus verčia 
ant įstaigų, kuriose prasilavino. 
Tai atšildytos gyvatės istorijos at
sikartojimas. '

Turime ir tokių atšalėlių kurie 
norėjo ir nori pereiti kokią ntoks- 
lo šaką, bet neturi gabumu ir ne
gali užbaigti 'Yra išvaryti iš kur
sų. Zigmantas Jankauskas tas 
Laivrence’o Mėnulis visaip ir vi
sur bandė išsimokyti ant advoka
to. Bet nors daug pašauktų, bet 
maža išrinktų. Račkauskas, san- 
dariečių vadas, nedarė seminari
jos moksle jokio progreso. Vie
na^ kunigas sako as pradėdama 
seminariją radau Račkauską‘ant
rame kurse. Užbaigiau. Račkaus
kas vis tebesėdėjo antrame -kurse.' 
O pakalbėk su'šios rūšies “ moks. 
Iinčiais/’ Jie niekins savo drau
gus išėjusius katalikiškus moks
lus. Niekins mokyklas, savo se
nus profesorius — ir visą pasaulio 
tvarką. ’ ' -

jai 0 ką jau bekalbėti apie tuos 
i^lirimuiafiitis^kurie statosi moksli* Augustas * protestuodama* prieš

tam
soko

kiek.
t

- i

$
4
<
i

3 
i

i
i

sarmata yra jį viešai rodyti. Laik-Į čius, tebepriklauso*prie laisvių . Katalikai turėtų melstis, vak- 
Į tuotis ir viską pamatuoti Katalikų

Bet taip-gi yra tiesa kaitanti- Bąžnyeios mokslu. Tas turėtų per. t
įlinkai vadovavo visą nezaležnin-įsisunkti visame katalikų gyveni* 4

■ Vi 
Daktarai J

'i—--------- - , .. l'.,j 1...^
LIETUVAI^ię IŠBANDYTAI į 

BURTAS. |
Kad prišiviliot' berniuką, atrask j 

pievoj gegužėlį žolelį,- pasją bhn

kų judėjimą. Ir tebevadovauja. | me. 
Tik žinoma, labai veidmainingai 
ir slapta. i

Tos teisybės jie nieks jokiais, 
būdais negali užginčyti.

Augustas Jankauskas visa šir-
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les ka užmest ant manės, taip kaip
*

1
*

jo kūncr svarumą. Nieke sau cdi-Įdains,; ii\ ilgai buvo be užsijemi- 
kas. 1

GRAŽIOS PATARLĖS,
Eina, kaip, su Karaliūnu.
Atriektos riekėsUebepripysi. • I leidžiamas nup darbo, Tegul pfy 
Kas Šuniui keltu uodegą kad*sako ir Kum Urbanavičius, ar gaj 

pats nesirūpintų.

kybos griovime. • 
prisipažino visą savo amžių paau* 
kovęs grimdmui Bymo Bažnyčios.

4¥ ...’i . * . . ’i • . v

Pakol. Žąsis galą gavo. ‘
Julijonu* gera Žmona
Raugi sūriui au nmtonm
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DAYTON, OHIO.

?xDaytoniečiai lyg užsnūdę gyve
na.. Nieko prakilnaus neveikia. 
Draugystes ir kuopos taip-gi tyli.

, Turiu priminti apie LDS-. 69 kp.
Rudos kuopelėj vyrai visi jauni ii* 

» galėtų daug ką nuveikti, ale kur 
tau, nę darbo imnsi, o šiaip įiiekū- 
čiais užsiima. Kaikurie yra net 
ardytojais. Tad visi broliai dar
bininkai stokim po vėliava! savo 

' organizacijos; visi kaip , vienos
dirbom it flirbkjr

4vi šaknelės: viena juoda kliu blį* .* 
ta/ Juodąją supenėk vyrelį^' 
baltąją pati suvalgyk.

■ t 0
■ I ' ! 'kliH/K - - -

, k -

Verda bobą kukulių^ 
Nei. didelius, nei mažiMk 
GaapadinSAteną.- 
Rjov4 žąsį balaną .
•Ne tiek pjovė, kiek ’dzymo* -

r
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. VIETINĖS žinios.
< . . ... Ą, ’ ’

( ’ BUVO DAUG
t Pereitų nekėlią lietuvių

’ Petro ^bažnyčią per abejas mifciaš 
* buvo kupina žinomų. Turbiif'dau-
! gelis manė, kad pirmąsias mišias
b

. s

v ..sv.

ir pamokslą sakys gerb. svečias 
. kun. Garnius. " Todėl nepaprastai 

skaitlingai žmonių buvo .prisirin
kę. Ant sumas prisirnka tiek,, kad 

' sėdynių pritrūko. lįgą ir įspūdin
gą pamokslą pasakė gerb. kunigas 
svečias,

yi«NA KA1BA ’
Beilis (į Mų). Ar aj nesakiau, 

kad taip bus. k _
Boba, Gi kaitri «

< Senis. Mat, senovės žmonės vis 
salėdavo, kad ateis •toks-laikas 

j M visi viena kalba, kalbėsima, ot 
ir išsipildė jįj ..žodžiai; dabar ir 
neišgirsi ltitosl kalbos, kaip tik 
vien apie 'duonos brangąniį..”

* darbįninkas
*

-

1

: GRAžI PRADŽIA .
Nors Kalėdos jau via pat, o šal- 

/ čių dar“ nėra, v Dagi nelab senai 
^įaiistinis griovė. Dienos gražios, 

.. gal šalčių, nei nebus.
—-- ---- 4---- —

KALBĖJO NASHUOJ.
Pereitą nedalią A. F. Kneižys, 

■LDS. Centro raštininkas kalbėjo 
' Nashuoj, N. H.

i

/

PUSĖTINAI SEKAS,
i . M. Kerbelis, “Darbininko”- ad- 

mifaistratorius, kurs pildo prakal- 
. • bų hiaršrutą Nevf Čorko ir New 

i JerSėy valstijose praneša, kad pu
sėtinai sekąsi.

Ukk wii.iiii.tHUg

, ~»';‘A ■“-J- f

Brolau, jeigu nori savo biznį ge- 
rai išgarsinti late Kalėdų, užsi- 
.sakykite Sieninių Kalendorių. Tu
rime naujausio išdirbimo tautiškų 
su lietuvišlcais mėnesiais 1922 xi 
ir šiaip visokiu įvairių naujų pa
veikslų. Jį Kaina, sulyginus su ge
rumu išdirbystes, už Į00 kalendo- 
dorių su apgarsinirtfu menesiai^ 
nuo 5 iki 18 dol. -Didis pasirinki
mas. Prabas paštu pasiunčiame 
ir ant pareikalavimo pristatome į 
jūs namus. Rašyk, nelauk, nes 
jau mažai laiko, Adresuok:

A. KAZLAS,
56 New York Avė., Newark, N. J. 
■—I--------—-----------------::—

*
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VISUS SPAUDOS DARBUS SPITE Į 
"MffliNINIJ"

JEIGU KORITEį kad,jūsiį visi i
pradedant’nuo mažiausius korteles 

ir baigiant didžiausia ltny(iaf būtu atlikti? k uo- 
gu* ai Si ausi a, geriausia, ir pigiau- 
SiA taįsiusldtetikį^I^AHBlNIMK^y^opa- 
.tirsite, kad čia netušti pasigyrimo žodžiai buvo 
jums rašyti^ o vien tik tas/ su kuo <fI>aPbiiiin- 
kas” šiandie gali pasididžiuodamas tai padaryti. 
*Įkjto, kad f<iJarbinkikasf? turi■moderniskiau^ 
sias Visiems spaudos darbams- mašinas, kokiij yi 
nei viena Amerikos lietuviu spaustuvė dar netu- ! 
rL -, ’ '

*Tai-gi, ’ visais spaudos reikalais, Visuomet <
kreipkitės į - z

“DARBININKĄ”
3«6 BROA.DWAY, BOSTON 27, MASS. . !

l'

\ B

I"

©
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STOTIES SUSIRINKIMAS.
E. L. Paskolos Stoties susirin- 

’ lomas Įvyks seredos vakare grim- 
dio 14 d. 7 v. v. “Darbininko” 
ofise. Visi stoties nariai ir koi .k- 
toriai malonėkite tuo laiku susi- 

' '•rinkti paskirtoj vietoj, nes reikės 
. nemažai reikalų aptarti.

' Valdyba

STATOSI MOKYKLĄ.
Bostono'' priemiestyje' Roxbnry 

' pereitą nedalią žydai turėjo susi
rinkimą ir padėjo kampini akine- 

. nį žydiškai high seholei. Susirin
kusieji tai mokyk lai sudėjo $5.000.

<■

L 
i 
i.

< »
užsirašykite.

Visi išsirašykite Lietuvos 
—Studentų Kalendorių 1922 me

tams. Kalendorius yra kišeni
nis, gražiuose apdaruose, labai 
tinka jaunimui. ' Visi išsirašy
kite. Atsiųskite doleriui, tai 
gausite tą kalendorių ir dideli 
glėbį visokių iš® Lietuvos lai 

■ kraščių.
Kalendorius gali būti graži 

,- kalėdinė dovanėli.
14 Sūskite užsakymą šiandie. 

, adresu"21:
DARBININKAS .

366 W. Broadvay
Boston 27, ^lass

(

i
i '

i
i

Didžiausi, Greičiausi Pasauly Laivai, 
šaunus Apsėjimas Su Keleiviais.

Ten Yra Vietinis Agentas Jūsų Mieste 
Ar Netoli Jo.

Į Lietuvą, Lenkiją,- Ukrainą ir į 
Visas Baltijos Valstijas per

p

Hamburg’ą.
SAKONIA...........Sausio 21
Gabiu S135. 3 klesa $103.50. Taksų $5. j
Per Gherbourg, Southampton,

' Liverpdol ir Glasgow:
\T,Gl’ilTA ...................... '..Gruodžio 21
SCYTIIlA ..........................Gruodžio 24
CAMEIU»NTA .................• .Gruodžio 31 ,
G\T?M\NT-\ .............. Gruodžio 31

Per Angliji ar Hamburgą i
Į Danzig’a ir Hamburgą — .>10b..>0.

į Liepoją — $110.00. Taksų — $5.00.
x ____ ___—----------

I

PATS NUVIRTO
— Aš girdėjau, kad tave vakar 

nuo laiptų nustūmė?
— Na, jau ir.nuo laiptų!

• - — Tai nė tiesa?
— Žinoma, mane išstūmė tik 

pro duris, o nuo laiptii aš pats nu
siritau.

KAD BATAI NEPELĖTŲ.
■ Kad batai ir apskritai odos dir
biniai nepelėtų, reikia juos gerai 
ištepti prancūzų terpetina.

Žiemos Kainos Jau 
Nupigintos.

Artimi susisiekimai su Lietuva. Ge
ras valgis ir užtektinai jo. Didelis de
nis, su visais moderniškais naujausių 
laivų patogihnais. __ -

T*<Red Star Line
Laivai išplaukia kiekyienų savaitę.

Iš New yorko į Hamburgą
SAflLAND (tik 3-Čitl klesa) Saus. 14 

Iš Neia Yorko į Antvrerp ą. 
r , r,r , X ...................... SllUsL. TLAI’LAND- .. 
FINLAN’D ••• 
KROO^LAND 
ZEELAN’D ...

.... - nusio 7 
Gruodžio 31 
Gruodžio*. 17 
.Gruodžio 24

Iš New York’o į Hamburg ą.
MONGOLIA ... 
MINNEKAHI’A

...Sausio 12 
'..Sausio 26 
GiAiodžio 26- 

MANC1IVRIA • ••• .-••• dniATE ST Bostono Ofisas: 84 ŠTAI*
Tikimas ątj.

84 Statė Stre > . centus.Arba pas vietinius. __________

_ ~ ŽEMAIČIU MVSI*.
• Du rtakst, du “iuks,’4„į^: 

du sienas, vienas em s- 
tauki, šmikš-po-tauks- (Karvė)

MOKSLEIVIŲ D0MEI. NAUJIENA LIETUVIAMS
Gruodžio 31 d. 1921, 2-rą vai . AMERIKIEČIAMS. * 

po pietų bus N. A Moksleivių aps- Į Neseniai atėjo iš Lietuvos l-mas 
kriėio suvažiavimas IVoreestęr, numeris Tautinės Kultūros ir 
Mass. Pilnutinio Gyvenimo Žurnalaę-
ĄįPai kviečiame vdsfls kuopash&Ų$MUVA’»- / ’ 

siųsti savo delegatus, nes labai y-Į 'Siųsk tuojaus 75c. ^Darbiniu- 
ra daug svarbių dalykų kas link kui” o gausi ^^RUO^IUVĄ.0 
Moksleivių organizacijos vardo, Į '‘DARBININKAS,’’

Taip-gi tą patį vakarą bus kon- Į 366 Broadway, Boston 27, Mase, 
eertas 'apskričio naudai. Tai-gll—... .........
kviečiame visus, kurie atjaučiate Įįss*1 i'1111 ji 1

rttafcyti k"**- J : Paįieskoiimai
Valio Moksleivių apskritis'! 11 Baięiimjimų'.Mm jJi&.ha*

' Valdyba.III rtam* ir “Darbininko* itaiitytč. 
„j. _ g . ...'..............  .. ............:.. Iii jama 1 lykį į metu* už dykų, ui

" ....... ' # r...  1 / ’aaa=l III a Byklu* |1.00. Prieteliami už 8

Reikalavimai . I I II ®’fl“
,1 «S3S3*SSaSMMSaSaSSiSBa 

I f
1 Prašau amerikiečių vaikinų ir 
Į merginų susirašinėti su manimi 
j Lietuvos armijos ginklininlcu, nes

<!•

M i" - '

Reikalavimų kainos 2c. ui io- 
dl ui kiekvienų «yk|-
........ Z ......-..

t

lak So. Boatou M®8 
MU G. LANDŽIUS 

(SMMOUR) 
Libiuvis 

Gydytojas ir Cbtruboar 
$ Gydo aštria* ir chroniškai liga* 

vyrų, mote^-ų Ir valkų. Egiamb 
nuoja kraujų, Bpjąudalui, lianų* mų lr jtt |avo laboratorijoj, su
teikia patarimu* laiškai* kitur uy 
van'antlem*. Adro*a*: 
* 506 Broadway,
South Boston, Mass.

^Kumpus G St.it Btoa^ay J
4

t. 
-t

i 16 Mdtų South Boztorr* X

DH.H.Š. STONE J
> ' Ašių SpeciaIistas I 
| 399a W. BR0ADWAY | 
j Valaudos : Nuo 9 r. Iki 7 vt tufe I

• l

i

; r

“Nerėikįa daugiau kankintis bo miego,
per i Asas naktis su verkiančiu kūdikiu/
Jį pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO
ir paguldau į loyą-”

Mėšlungis, dieglys, 
suiręs pilvas, perpilni 
vuduriai suteikia mažy- < 
čiui bereikalingą nes
magumą

B jAL M b X M“ O
Vaizbažonkiis užreg. S. V. Pat. Ofine

pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ! Jie prašo ] 
daugiaus i - Aptiekose parsiduoda po 35e. arba norint, kad pri- S, 
siųstumėm per paštą, tai reikia siusti Ule.

F. AD. RICHTER &. CO., Bcrough cx Praobiyn, Nav.'- Yerk

REIKALINGAS VEDĖJAS j Į kareiviškam gyvenime yi-a labai 
Reikalingas gerai suprant^s l maT°nr>- gauti laiškų 18 tolimo 

apie valgomu daiktų krautuvęAtsiųskite Lietuvą re- 
žmogus, kuris galėtu užimti piianžiųkikrąščių ir gerų knygų, 
vedejo vietą. Atsmaukite grei-1 Priešvalstybinių .laikraščiti nerei- 
tai aut Šio adreso: “Darbiniu-1 .Adresas: 5 p. D. L, K.Keis
to Administracija Care of B, S. f:učio Pulko 1 kuopos.ginklininkui 
366 Broadway Boston 27 Mass. Petrui Krasinslrai; LITHUANIA.

DU. M J. JAKMAUH
- (Jakimavičius) ! 

C09 KAST BROADtfAY | 
TELĘPHONĖ502.

i 
4- f 

■ V

"^^"tIESI KĖ^ON^^LlETūVĄTER MLIAVĄ 
(Karaliaučiaus prieplauka) 

ARBA PER LIBAVĄ, HAMBURGĄ—JEITKUNUS. 
šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant 

pasažieflai,, o ypatingai Lietuviai, galėtų keliauti stačiai į PILIAVĄ-. 
Lietuviai, važiuojanti į Riliavų, aplenkia Lenkų juostų (Korldorų) 

ir privalo turėti tiktai lietuviškų paSfjortų; jokių vljsų nereikia. 
Susinėsimas su Piliavn tai yra nauja šaka musų reguleriško susinė

simo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuviu tai trumpas ir 
parankus «kelias namon dasigauti.

\

musų

DIDELI DVIEJŲ SRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS: 
LITUANIA ......Gruodžio 21 LITUANIA ............. Vasari
EST.ONIA......... . .Sausio 11 ESTONIA .......

Taip-gi naujas tiesioginis kelias tarpe
LIEPOJAUS—DANZIGO-HALIFAX, Kanada

Visi jlaivai turi puikius kambarius trečios JdCsOs keleiviams.
,» Kreipkitės prie musų agento jūsų mieste.

Vasario 1 
Vasario 22

ilBoamaHas&iaflnnK
' TėL 0o. Boaton 270 

BR. JOHN tocDONNELL, M. D. 
Galima tutikalbčti ir Iteluvi&dl 
Onriio^VAtttrtioin 

Rytais ik 9 vai.
Po pietų 1 iki 0 vaL 

Vakarais nuo 6 iki 9 
536 Broadway,S. Boston

F.IJAlimSKAS
ADVOKATAS 

414Broadway, 
S. BOSTON 27 MASS.

Tel. S. B.. 0441. 
Antros lubos—Viršuj L. P. B-'Včs

GYVENIMO VIETA: 
135 Rowe St., Aubumdale, Mass. 

„ Tel. W- Newton 1016—R.

DR. A. J. GORMAN

..............................    | ■- ............. ■ ' r -■ 1 1 ' • .......................4...........................

REIKALINGADAVADNA Į ATSĮBAUKIMAS. 
| VARGINGA NAŠLE PaMkau 3a^dS3 E. Kru. I

ant likos, prižiūrėt stubų lr sykiu būt K. «•//,_ ..
gaspaclinė. šeimyna susideda iš 4-rlų;| nnSKO- (brolėno mano motinos 
mažiausiasi 10 metų. Našlė arba mer- Jadvygos iš Krušinskn Čeptllevi- 
gina nuo 3o lld 40 metų jeigu katra I - .. _ . , 7 . y.
norėtų gyvent ant ūkės, tai prašau at-1 nenea-Cepuųenes), knris prieš įs- 
sfšaukt šiuo adresu; I /ažiavinią į Ameriką, dar kelius

_ __________________ _____ I netus prieš pasaulinį karą, gyve-
KAM REIKIA KAMBARIO? |n0 Y*!“"“’'. NorKįu, ?a“ >da“? 1 
Geras karnas .u elektros Šviesa. Į n'arbui dalyku prasti, tlfnezi. 

šiluma ir visais kitais patogumais. Su-1 nau kur jis apsigyveno Amerikoj, 
lig įelkalavimo gamina ii valgi ir skal- l i->nq Ha išvažilindamas įialikn tpji- 
bla rubus. Kam reikalingas kambarys, f nes J1S įvažiuodamas paiino ma- 
kreipk|tės šiuo adresu: I ie dar vaiku. Todėl jį pap.ar jį

8414 soU’INSIU^a^e^ I pažįstančius prašyčiau pranešti ir
Galima matyti blie valandų. Pirmoi l itsiliepti. Taip-pat prašyčiau at
kilios is užpakalio. I ;įjĮepti ir- kitų., esančiij. Amerikoj

‘ Į pminaičių, kaip iš tėvo (Julijo-. 
I 10), taip ir motynos pusių ir Šiaip

1 | pažįstamų.
I Mano antrašas: LITHUANIA. 
110 pešt. Mariampolės pulko Ūkic 

šiuomi pranešame visiems So. Bos Į kuopa, kar. Anatolis Čepulis, 
tono lietuviams jog-aš atidarau nauji I -ri q ir;*,, a 
krautuvę, kurioje užlalkauĮjFairių car I * • S. Kitų Amerikos laikrascn. - 
goods, apynių, malt‘ ir įvairių lcitokii I nuolankiai prašau perspauzdinti. 
reikmenų ir parduodu daug pigiau ne į * A č*
gu kitose krautuvėse. Ateikite ir per | A. v
sitikrinsite. I

ANTANAS TUPIKAS, -------------- ------------------- :--------
405 Second St,, So. Boston, Mas^ I AŠ kaipo tarnaująs Lietuvos 
-------------- 1--------  • ■ I LietuVos kariuomenėje, turiu gar- 

PCfiDPE W DIPDV H®8 kaipti8 prie Amerikos lietu
ULyiiut Wi niuo I vių ir lietuvaičių. Aš labai malo 

PLUMBING ir HEATING nečiau su jumis susirašinėti apie 
Taisau visokius pečius. I tolimą kraštą. Kareivio gyveni 

116 Broadway, So. Boston, Mass i me didžiausias tūrtas yra laiška’ 
Tel. 910-W. su žiniomis iš iktų šalių. Mes bū

:______— I darni Lietuvos karžygiais laba
J norėtumėm susipažinti ir susirasi 

i įnėti su amerikietėmis lietuvaite
AK1T DADnAVIMA |mis. Perskaitę tą straipsnelį,ma 
Ali I I AhUAl llfIU ' ’ jlonėkite nenumesti į šalį ir neati 

Biznis gerai išdirbtas ir pato dėlioti kitam sykiui, bet išpildy 
gioje lietuviais apgyventoje vieto I kitę mano**prašymą tuojaus. Si 
je. Priežastis, savinįnkas išva I nekantrumu lauksiu iš tolimi 
žiuoja Lietuvon. Ateikite ant sc krašto laiškų ir laikraščių.' Ger 
kaneio antrašo: | biamos ameriketės rakinėkite mai

Antanas Ė. Jeseliunas, I laiškus šiuo 'adresu:
299 D Str., So. Boston, Mass I LITHUANIA. Jonas Saldanavi 
-------------------------------------- - Įčius, 5-ję p. D. L.' K. Keistuči< 
SALDtlAUBIOS ŠIRDIES V. JĖZAU (pulko 3-čio batalijono 7-tos kuo

DR-JOS VALDYBOS ADRESAI | pos
SO, BOSTON, MASS. Į

PIRM. — Antana* Kmlta*. I —————————---------- -—
284 Fifth St^ Boston 27. Mm |

VTCE-PIRM. — Juozas Andrillunas, Paieškau brolio Igno Akstino, kilę. 
273 Fourth St. So. Boston, Mass iS Randamonių kąimo, Merkinės valš.. 

PROT. RAST. — Vincą* Valkšhorin. Alytaus apskr. Buvo paėmę lenkų ka- 
178 Boltou St, Boston 27. Ma*-- 1 riuomenėn bet paleido Po to . Lietu 

__, _ . ,__ ‘i vos valdžia paėmė kariuomenėn. MelFIN. RAŠT. Pranas SlnkevičinB, Į ^|U įagjį žiI10i pranešti, arba jis pa b 
132 Bowen St, Boston 27, Ma® I [aį atsiliepia šiuo adresu: 

KASIERIUS — JurgEi Kanevičiui, KATRE STRAVINSKIENE,
174 Bolton St, Boston 27, Mase Į 23 Haveęhill St, Lawrence, Mass. 

MARŠALKA — Pranas LukoSevlSu* U. S. of A.
405 E. 7-th St, Boston 27, Mass I-----j_________________________________

I PaieSkau Juozapo Skiriaus, Kauni 
ptet, A Petro parapine 492 g PeSinto^mo F
Serenth Street, South Boston, Mass. | ™;totPSSlu&
~ ~ Į Ohicago, III., dabar girdėjau buk gyve
4V. KAZIMTSNO R. K. DRAUGIJOt I nųs kur apie 'St. Louis. Kas pirmas

VALDYBOS ANTRASAI praneš jo antrašų duosiu 1 dolerį
sifi ifiss Ivanų, Mano antrašas:SO. BOSTON, UASB. j TAA[0ŠAUSKA4TR

>r------ ------------ Į ’. (po vyru Ragauskienė)
PIRAL - Jonas Pranaiti*. I9542 Cartlonl Ave-> Detroit, Mich.

524 E- 6th St, So. Boston, Maa* 
VICE-PIRM. — J .Andruliunas, '

273 —-4-th S t, ’So. Boston, Mass. 
PROT- RAŠT. — V.- J. Jakštas,

147 ,H St, Boston 27, Mass. 
FIN. RAST. — Juozą* Juška,

Merycllff Academy 
Arllnghton Helgths, Hmm. 

I2D. — Leoną* švagždi*,
111 Bowen St, So. Boston, Matu. 

\žDO GLOBĖJAI — J. Grubinskas, 
B Jny St, Šou Boston. Ma**, ir

Antanas Kmita*.
284 Bth St, So. Boston. Ma® 

MARŠALKA Povilas Laučka, 
51 Story St., So. Boston, Mana

Draugijos antrašas reikale: 
' Bfl6 Broadw*y, So, Boston, Mas* 
Draugystė* susirinkimai laikomi kai 

antrą nedėldienj mėnesio 1-ų vaL p< 
pietų Bainytlnėj salėj ant’5 It, Bo 
Boston, MM*.

NAUJA LIETUVIŠKA 
GROSERNĖ.

.j

I

DRAUGIJŲ ATYDAI!
T htl 1 VPV®liav^> Kukardų, visokių Ženkleliu, Guzikueiu, Ant- 

-Lzll MbU-Vv spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą. 
STRUPAS CO., 90?92 Fcrry St. Newark, N. J.

PRANEŠIMAS SERGANTIEMS ŽMONĖMS.
Esu pasekmingai išgydęs naujausias ir chroniškas ligas, kaip tai:

Netyrą kraują 
Odos ligasF

ji Kepenų nusiskundimą 
’j Vidurių ligas
I Reumatizmą 

Nervų silpnumą 
Skilvio nemalimą. 
Inkstų ligas - 
Nervų išsisėmimą 
Pečių skaudėjiiną 
Spuogus nuo veido.

•>

*

*>
e
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u

/ į

(GUMAUSKAS) 

DANTISTAS '

705 Main^St., Montello, Mass. 

(Kampas Broad St.) 
Tek •. Brockton 5112-W.

DR. F, MATULAITIS
Gydo Visokias Liga* ■ 

Phiskibia Azotus. 
Valandos: !■—8 k '£-^43 P« M.

17 Milibury Street, 
WOBQESTER*MASS.

F

-Tel. So. Boston :828.
Lettuvys Dantistas 

DK M. V. CASPEB 
(Kasparavičius) 

Laikinai perkėlė ofl«ąt po No. 
425 Bboadkay, So. Boston, Mass. 

O/iao Valandą: 
Mwj 10 Ud 12:80 ryte Ir 

* 1:8G—6, ir 6:80-9 P. M- 
Ofisas uždarytas subatos va

karais ir nedaliomis.

t
v

Bell Phone: Poplar 7545
ADOLPH F. STANKUS

TIKRAS LIETUVIS
GRABORIUS

! 1023 Mt. Vebnon St.
į PHILADELPHIA, PA.

^ *****"*** *•**•**'**'* t • ■ 1

P. L. K. KEISTUČIO PR-JOS VAL, 
D7E0S ADRESAI, BOSTOlf, MASS. 
PIRM. — Motiejų* Versecku*, 
< 41 Gatės St, So. Boston, Msm.
VICE-PIRM. — Juozas Bliekas,

807 E. 9-th Sf, So. Boston, Mąs*. 
PROT. RAST. — Ant Mcdejunas,

450 B. 7th St, So. Boston, Ma**. 
ETN. RAST. —'Juozas Kavaliauskas,

209 E. Gottage St, Dorchester. 
&4SIERIUS — Andriejus ZaUeckas,

307 E. 9-th St, So. Bostonu Mas*. 
MARŠALKA —- Antanas Gruodis, ’

159 Bowen St, 8o. Boston, Masti' 
Posmertinės moka $200.00. Pašeipa • 

auo dienos susirgimo Iki pasveikimą ,
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėlio- ’ 

<inlu8 susirinkimus kas pirmų nedd-' 
diai| kiekvieno mėnesio po No. 694 
VVashlngton St, Boston, Mass. Ortų v, 
vakare. Ateidami drauge Ir naujų na
rių su savim atslveskit prie musų dr- - 
Jo* prirašytu. ( ■ ,

sv. jono kv. bl. p Atpiltas 
DR-ST8S VALDYBOS ADRESAI,

*>

'v •
»

*

179 Ek 3-rd Stręetj

v

New York, jf. Y.

Ir

9

do

!

i

'X—BZF VABTOJO JEIGU TIK REIKALINGA. 
Gydant visokias ligas: smarkias ir chroniškas, tai yra faktas kad aš per 
visų savo gyvenimą studijuoju šitas ligas. Pridedant mano ofisas yra ap
rūpintas su naująusiats instrumentais ir pFietaisom elektros ir tt Jold 
ekspensai nėra perdideli kad- tik pagelbėjus mano ligonius. Kogreičiau- 
s(a ateik ir persitikrink ar tavo liga yra beviltė ar galima Išgydyt. Ne
žiūrint kokia liga butų, tad mokslą? ir gabumat tave vėl sveiku, stipriu 
ir linksmu padarys. — PATARIMAI DYKAI.

Į Dr.WRONmVgK’i&!Geliai.

~ - T*

P E ?e^esi0

I LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS
’ LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIS-’- 
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

' . Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant sto+ies.| 
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieniai kursą. 
AT YDA. Mainymas pinigij ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kas klausia. . ,

G. Kunašauskas
t

| Paieškau., Kazimiero ir Antano Zi 
mantų, paeina iš Kaimo rėd., R^sel 
nių apskr., Kražių vai., Putramantlš 
kių • kaimo. Kas žinot arba jie patįs 
atsišaukit šiuo adresu: Jonas Rama 
nauskas, Putramantiškių kaimo, Kra 

., žiu vai., Raseinių apskr. LITHUANLV 
Paieškau Kazimiero Nemeikšlo. 2a 

metai kaip Amerike. Kilęs iš Doman- 
tių kaimo. Jei gyvas atsiliepki arba 
žinantieji praneškite šiuo adresu: 

VIKTORAS PETRAITIS, 
Plumtrees Road, ' Sunderland, Mass.

Paieškau savo brolių Jono ir Anta
no Bendzliinų, gyvenusių 1905 m. Nau
miesty, šakių apsk.; juodu jauni vyrio
kai. Taip-gi ir savo giminių: Antano 
Astrausko lr Vinco Grybo; pirmiau gy-. 
VeDjO- šakiuose. Jie patįs ar kas juos 
žino, meldžiu atsišaukti ant šito adre
so:

MARIJONA BENDZIUNIim,.. 
(po vyru Kbltkausklenė) 

„2602 Porthenais S t., Montroal, Canatlu.

PIRM. — M. f lobą,
589 Ė. 7-th St, So. Boston, Mamų 

VICE-PIRM. — P. Tulelkt*
180 Bowėn St, So. Boston, Maža. 

PROT. RAST. — K. Lulnls,
47 Valo St, So Boston, Man. 

RIN. RAST. — M, šelkys,
127 Granite St, So. Boston, Mass. 

KASIERIUS A, Naudliuna*,
W Vlnflald St, So. Boaton, Ma** 

'MARŠALKA* — Steponas Navicką*.
Dr-ja laiko susirinkimus kas trečia 

nedeidlenį kiekvieno mėnesio, 2-rų vai. 
po pietų Šv. Petro parapijos salėj 492 
E. Šoventh St, South Boston, Mass.
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