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Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Bpi&kitėg j vieniu- 
tfilę ^arbo žmonių organiaa- 
cij^ Amerikoje Lietuvių 
Darbininkų Sųjungų fc k [:

Organas Amerikos Lietuvių 
' R. K. Švento Juoeapo 

Darbininkų Sų-gos

■ d'arbininkas ’ ’
> ** Kuu

U'I’&KNINKAIŠ, KEVVEIUUIS III 
SUBATOMTS.

UirubeiyJ . ,>x>..,.
■ Boetont ir apylinkėj.muttumt, .,,iKUw

< i * ........ ...............

“Darbininkas”
• 3®J W. Bron(Rvtt& Uostfin. 2T, Mim
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nant uždega trobas ar uųf 
visų sodžių. ,

Panašiai. ‘lenkai elgiasi 
netik jų užimtose vietose ir 
nustatytoje Antantes ’ ĮCon* 
trolės Komisijom neitralėje 
zonoje (kur ištikin neturi 
teisės nei viena iš kariaujan
čių katįupmenįų eiti/— len
kai to nepaiso iięmieje ^ei- 
mininkaūja, • kaip namie) 
bet -jie. taip, pat puola dąž-. 
nai į šių pozicijų ęustį W- 
ŽMreję, kiirioj/vietoj ma
žesni lietuvių žvalgų būriai, 

to. gerai apsišarvoję, dides- 
niaty būriais, labiau į kdvų 
priširuošę ir puola dažniau
sia ne kaimus,, bet mieste* 
irus/ kad nutverti Lietuvos 
vaidininkų, kad išsiplėsti' 
Ijiętuyos valstybei ■ kusų, 
maisto sandelių. Mš' tokių, 
lenkų nepaprastų plėšimo 
ekspedicijų .paminėtinos y- 
pač ’ Tajemį Troškūnų mįę-.. 
sfeliuose, taip pat Ukmer
gės,- Panevėžio, .Suvalkų 
apslt keliose vietoše/ 
. Lenkai nepasitenkina vien 
apiplėšę — jie degdami ker
štu visai šalta širdimi pa
puolusius į jų rankas sušau
do, ~ \pač daug tenka ken
tėti toms. šeimynoms/kurių 
broliui ųr sūnūs Lietuvos ka
riuomenėje tarnauja. Ant
roj eilėj persekiojami kuni
gai, žydai ir Lietuvos mte-. 
ligeųtatepš^ 
dasAš - lenkų .apsilankymo 
Truskavoje : Laisvės N I ra
šo r ‘‘Ties Truskava įvyko 
susidūrimas. 20 lenkų raite
lių, j apsiginklavusių šautu- 
yaiš.dr JL kulkosvaidžiu su 4 
Ramygalos- šauliais vyku- 
siaįs . žvalgauti, “ Hmarkiai 
susišaudžiuš, krito 2 lenku, 
ir 2 arkliu negyvais ir’2 len- 

kas ir vienas sužeistas (Sta- 
ų / \
trūko, du sunkiai sužeisti

IR UETIHS.
— ■ 
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LEVKŲ ŽIAURUMAI ko aegiEvfc sudegina, 

LIETUVOJE. ' ! ' -

BEDARBIŲ BALSAB.«
x .

^phieag&p f U. ChicajdB 
Darbo Federacija, savo šujĮ 
rinkime \ svarstė nedari® 
klausimų Susekta, kad 1W 
3 darbininkų bedarbiaujlH 
Susirinkimas ragino valdi® 
leisti pirkliauti su Rurii® 
kad trionii -atidaryti rink® 
Amerikos išdirbiniams. | 

~ ^ NEPAVYKO, \ J

„J ?3| 
buvo- pirmas išbandvmaM 
Gabeno cukrų, miltiįk kfl 

■vos ir audeklų. Už tų'tU^| 
jo gauti kailių, kilimų ir fl 
Pasirodė, ;kųd neužsimok™ 
joz Kelyje perilgai reikėjB 
būti,ir maino perilgai reikM 
jo lankti. ’ . / •’B

TURĘJO " ji
B erti n; — ‘Gandai :eimįfl 

kad krausime sutarties 
Anglija Trockį ir Lenin tra 
vėjo Midelį ginčų'.
stovėjo už-sutartį o TrooM 
buvo priešingas, ’ B

■ y šviežiena/3

.STREIKLAUŽIAI
' NUK EKTRIO.,' 1

* ’ '

Trog, Nr V<*** tetreiklaU'- 
žiai' norėjo strytkariais va
žiuoti, bet ^intyžusi minia 
iižatakavo. štiytkarįils ir 
streiklaužiai sunkiai sužeis
ti. Jau dxd’savaitt kai mo* 
toiananal ir konduktoriai 
streikuoja.

7 ’ ■■■■;SUARE^VO.

r ; y ra Kalbama , įvairiuose 
šaltiniuose* jog Pilsudskis 
prašysiąs Paryžiuje liuosos 
rankos (elgimosi) Lietuvo- 
3^4 * y

Nepripažinimasz Lietuvos 
NeprMausomyfe tiSai st> 
stiprino pasiryžimų inūsų 
žmoiiių prie naujų ir didės- 
nių pastangų. ■

Mūsų, repatriacijos ir su- 
gražinimo iš Rusi j os iurtų ■ 
komisija išvažiafo Mastsvon 
po pirmininkyste p. Kalnie
čio. ■ ■

Derybos su Latviais seka
si gerai.

Liet. Inf.. Biuras.

r-v*.sus $odžiW kaip pav. Be# 
Jojos W-t dusodziu, Kėlęs-

■>’

:; Lietuvos Atstovybė Ame* 
rikoje gavo, sekamų kable/ 
gramų iŠ Kutino nuo p. Ba
lučio: ■ . ; r '
. Mūąų delegųeįja, kuri W- 
va pasiųsta LenMjon stilyg

• Tautų- Sųjungos prašymo, 
betarpiai tartis su lenkais 

' t plebncito v klausimu - Vil
niaus apiebnkėje,, tapo .at
šaukta, nes lenkai visiškai 
atsisakė svarstyti pasiūly- 

_ mus kaiminiskam išrišimui 
teritovialiij’ginčų Išrišimų 
terftorialio klausimo lenkai 
reikalau japalikti.TautųSą-_ 
jungai, o betarpiam svarsti- 

t inui pasiūlo daryti su Lietū- 
» va militariūs, ekonominias 

ir kitas panašias sutartis.
ų _Bausip 31 $epų męs davėm 

Tautų Sujungus Tarybai 
prižadų musų paramos ple-

... biscito rezoliucijai, išdęstv- 
dami išlygas kurios yra“ bū
tinai reikalingos teisingam

■ įvykdinimui plebiscito/kaip: 
de ' dc/ jufb pripažinimas 
Lietuvos nepriklausomybės; 
pilnų ir lygių laisvę vedimui 
propagandos; kad siunčia-

■ ’’maKariiįėm.ene-susidėtų tik- 
’ tai is neužiuteresuotų vals*

ir ttu
’ Mūsų memorandumas už-- 
. sįbaigia prašymu kad Len- 
fcįį Valdžia butų įtikinta ap- 
jįįimti B savo dalies ipraša- 
linti sovietų valdžios pasi- 

' priešinimų prieš siuntimų 
.tarptautinės kariuomenės. į 
plebiscito teritorijas pada
rant tinkamus žingsnius 
Maskvoje ir Rygoje.

- Delei nepripažinimo Liė- 
tūvoš Nepriklausomybės se- 

. «kūmos priežastys yra paduo- 
. dainos r — oficijaliai — ne
nustatyti rubežiai ir neišriš
tas Vilniaus klausymas; ne- 
oficijaligi. — mūsų nenore- 

•' / jpnas sueiti į artimus ryšius 
sų Lenki ja.
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UŽGINČIJO*ŽINIA.

London. —- Bevieliniu te
legrafu iš Maskvos Čičerin, 
Rusijos užsienio reikalų ko
misaras, skelbia, kad Ang
lijos pirklybos išlygose nie
ko nerado, ant ko negalėtų 
sutikti. Toliau užginčija, 
kad rusij kariuomenė pa
siųsta į Persija ir Mažųjų A- 
zijų-

MOBILIZACIJA., r 
- SJBIgE.

Tokio. Pagal- praneši-" 
mų iš Vladivostoko Amūro ’ 
apygardoj paskelbta, vyrų 
mobilizacija nuo 18 itež 40 
metų amžiaus. .. 1

11 '- 1 1——rr
k -

AUKOS AIRIAMS. *

'Neav York. — Katalikiš
kose bažnyčiose New Yorko 
diecezijoj Airijos nukentė- 
jusiėms surinkta $102.425.

_Delei įsteigimo oijnės pastos 
tarp VVasbington ir Ne^y York 
sutaupyta pei- metus $42.000, o 
dėl tokios pašto's-įsteigimo tarp 
Neęv Yorko ir Čikagos sutau
pyta$100,000.

AMERIKIĖČIAI! g

GEBĖKITE LIETUVOS SUŽEISTUOSIUS 8
■ KAREIVIUS! ' ■
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Dar nespėjo. "migbrtUIie/ ninku pari Raudamonių* šo* 
tuvos žeme Ityamcų kuriuo džių ir Mtįbse įtayapijosA ' 
jų aplaistė lenkų legionai ’ Vihiįad 1 žmonės dažnai 
pirmirkart pildami-Lįeii* plešil^ gųujomi^ (prie ku? 
vos teritorijų 'dar nesiejo tyiiį prigĮit.taip pat išalky 
nudžiūti motinų ašarosi už ‘Mteritf tį puolami ir apL. 
savo sūnūs, žuvusius kovojeI plėšiami-.fei paskutinių ru-^ . *<4-
su teūkaisruHėvyita laisve, -hii^ta^u 
dar gyvij^dos stovi afarše j govškis pi kųp|nefuri/už vi-. 
<e visi baisus, kruvini, žiau- ■ sa moka kvitais, Ne tik mų< 
rus legionų darbai ir elgesys *ka kvitais jfiž produktus, bet 
su Lietuvos gyventojais,Įir darinnii|lŲanisro užkvitas 
štai dąr varvų karštas ga/"‘' 
ruojautis ~kraujas iš Lietu
vos tautos žaizdos, kimių jai 
lenkai padarė savo pirmais 
puolimais, dar gyvu, nese
nų baisių įvykiųr skausmų 
visos Tautos širdis alsuoja? 
o Lenkai pasigalandę peilį 
vei įdūrė j tų pačių, žaizdų., 
jie išplėšę pačių , Lietuvos 
širdį Yilnių — stengiasi jų sius -da^>ą^ jiems 
pasmaugti ir nors negyvų ja 
išz Lietuvos kūno išplėšti.. 
Lenkai savo tikslo pasiekė, 
Lietuvos .širdis Vilnius 
jų rankose, bet ji dar. gyva/ 
dar plaka^ lenkai gi nepa
jėgdami jų pribaigti, sten
giasi jos patį kūnų pagrob
ti b: pasmaugti. •
;s. Baisus ..phmųpj^^ieiikų 
puolimų Lietuvos raikai, bet 
dar. baisesni -paskutinių, die
nų jų žvėriškumai — jie pri
mena 4 amžiaus barbarųgn- 
nų žiaurumų. Kur stoja Že
ligovskio “riterio” (Želi
govskis savo legioninkųs,va
dina “riteriai” liet, karžy-. 
gis “ricierius”) koja^ ten 
teka kraujo ir ašarų upeliai, 
kur jo kūrads žvanga/ ten 
vis naujos Lietuvai brangios 
laisvės aukos krinta. Len
kas virio- Lietuvoje kaž; ko
kia baisia pagiežos šmėkla, 
kai kokios, baisenybės šešė
lių —. visi nuo jo^bėga, jo 
lenkiasi, ne^ n&dme tam, 
kuris į jo nagus papuolė,. Jis 
neskiria fie vieno, - lygiai 
kerštu degdamas jis žengia 
į neturtingiausių bakūžėlę, 
lygiai elgiasi pasipynus jam 
po kojų su Lietuvos inteli
gentais ar kunigais. * Jam 
visi jo pagiežoj lygūs.

Kad visas lenkų daromas 
baisenybes geriau, persista^ 
tyfc, pažiūrėkime arčiau jų 
darbų ir elgesio. Pradėki- 
jne nuo Vflniaiis.;

Lenkui užimdami Vilnių, 
Ę atėjo; kaip visuomet jie, ei-

• ag
■gū
; Brt ' t .

g rištai kų sako J. V. Kudirka,, kuris šiomis 
•a.’ riHenomis sugrįžo iŠ Lietuvos. .

Generolo Žukausko žodžiai Man su Juo 
. PaskutiniuKart Atsisveikinant: 

“IlioBIUKIEęĮAI, PRISIŲSKIT NORS 6 AU: 

TOMOBILinS. KAD' FRONTE SUŽEISTUS g 
KJHKBĮVniS GALĖJUS GREIČIAU DAVEŽTĮ , | 

Į UG0NINE8, KOL RERDAUG NENUBAGA g 
JŲ KRAUJO, TO TIK JUS ŠIRDINGAI MEL- | 
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H AmerBdeČiai pey LMt. Rrek/B-vę jau du auto- E 
g mobiliu Lietuvi valdžiai yra įteikę. Ar mes ne- g 
g galime visus šešis paaukuoti. Lietuvių Preky- g 
3 bos Bendrove šiam dalykui renka aukas ir ji § 
B tuojaus Kaunan gali automobilius pristatyti^ , ® 

’g. Lai nenueina tas prašymas vėjais, Amerikie- g 
H Čiai, aukokimb nors po dolerinę, kas turi daugiau j ® 

L .kas neturi tai po mažiau ir siųskite aukas sėkan- į 
l Čiu adresu: ' -

- ' CORPORATION
BOSTON 27, MAS^.’

‘T'

VĮMuį'ff^a. ^- Dešimt jįjos .laivas' Aneana rfai 
taigtaakasn}:.wm vlitam-yj RusįjaT ' 
kų tapo suareštuota uz tai, 7 * * — "
"kad- šaukė, angliakasius 
streikam /.Valstijos įstaty
mas draudžia streikai! š^uk- 
ti anąĮiakasius. ' •

‘PRIEŠ GYDUOLES.

- vJYetc York.Prohįbici-: 
jos agentai pradėjo tyrinėti 
minkštuosius gėrimus, vais
tus,/ perf’umus ir kitokius 
aptiekų skystimus. Susek
ta, kad po tais-vardais-par- 
duodama .svaigalai.

■  .......................—'■■< ■ -I I H* *

NVSKENDO 'TRYS 
VAIKAI. ■- '

*. < ,
A
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juk duonoj niekas'^ Ueduoda. 
j Lietuviij įnteligentai be
galo persekiojami -—jie visi 
be skh’tumty įtariami šni-. 
p.ais, jų kįekvienaš žingsnis 
sekamas, |iet- gatvėje 'lietų*, 
idškai kalyti draudžiama? o 
jei kas kafea, tuoj .ąreštuo- 
japmu ir pfcfginiai bandža; 
masiŠ Viscjčs .tautinis^ dvų- 

/ , / • -užginta,''
visi lietuvĮslti.tyikraščiai už
daryti, ' vįsa/ kas* lietuviška 
baudžiamai varžoma ir per-, 
seklojama. | iškarto dūr lei
do l'iętitvhmniŠriai gimnazi
jai darbuoti#," bet gruodžio; 
3 d^buvo /suareštuoti .visi 
giiUuažijos^okyfeįai iYne* 
kurie mokausi (dar merą 
nit&

Žydu padėtis dar sunkes
nė vėl prasidęjo plautim 
tai organizuojami pogromai, 
žydų pulkai sušaudomi, jįj 
kiaufiavės apiplėšiamos. 
Miestas atrodys J kaip išmi
ręs—-ui ekamj ame nėra lais-r 
vės, tik lenkams ir jįt atėjū
nams “riteriams,”*, kurie 
žmones kankina, persekioja 
j r plėši a. ' . /

Toks* Vilniaus gyveninio 
vaizdus. Pažiūrėkime, kas. 
dedas provincijoje.

Plėšimai, tai pirmas' len
ku darbuotės ’ ’7 Lietuvoje
programos-punktas, Jie ne- *vxaL./ vur^nnt ***».*«» xu.v.fu j^mir
plėšia^ pavieniui, bet puola yantrųjį į Jonų Am- j damas £5000 į rnętus sup-
kainaiis, atskirai Šeimynas ‘ 
gaujomis^ būriais, šu gro- 
biui ' parengtais vežimais, 
jam tikru vadų ir-pįano ve-, 
darni.5’ Tij plesiikų ypač su* 
tinkama Ukmergės, vPane- 
yėžio, Vilniaus apskrityse, 
Seinų, Punsko ir - SuvMkų 
srityse. Plėšia visa ■—_ pra
dedant nuo) gyvulių, mėsos, 
piijigii, grūdų -\ir baigiant 
įvairiomis- brangenybėmis, 
kaip žiedai,: retežėliai, ši# 
kas* futros ir net ydantis

f

- e

frfMfaįįgV JL L
fezerdio< beciujųnejant vai
kams įlūžo ledas i/trys vaL 
kai.palindo .po ledu.' z

bombardavo arči?’
VYSKUPO NAMUS.

j—.--r^ ,
- *■ T . ..

_ MeYico, Meksikas,—-Rau
donieji bombardavo arci- 

_ i vyskupo namus. Taipgi
ku sužeistais^ Saulių ^/vei~ bomba buvo mesta į Ameti- 

'Tl._’/ri T ^7 į<os brangmenų sandėlį. Nie-
sys Kisidis, moksleivis) is- .^s nebuvo sužeistas, 
trūko, du sunkiai sužeisti j . 1 .
pWo. ’ Leiikai vienų vosMą" REIKĖS ALGA KELTU 
metų moksleivę (Btasį Kįi>;.
maitį) nusitempę.į Likėnus • London. — Anglijos pre- 
(2 verst.) kwkaptytiti su-^ mieiįas Lloycl George, gau- 

brožėviČių) ' įkįai teišsiverčia.. Alga turė-
“ Ties Lėnais (Taujėnų sianti būt pakelta-. , .

valš.;) jie’ pagavo trisžydus, . f
važiavusius telefonų taisy-l Ooyd George tūpsi ūžsįlai- 
mo reikalu. Lenkai- juos kvti Anglijos pmemiety Ijeiit 
sueų^ir.baisiausiai nužudė, du metu. „ , ‘ ų .
būtent f viavum nusikrilni- —*»• s

■ ' KARLU
. KALENDORIUS 

1921 -
'.. MLiiAMa

‘ ■ z -•

• I

J’

OfVVjVf JX«XM .fiouv^vv JAV. vi . — Y k <• vt. • _
.na/ ba^o, skurdo ir ligų ly- ^k«s žmonėms isimme- 

’duąį:yi^i produktaiiŠmtes- |%«v. ^eW 
Lnišityko, įeį kų dar randa- pa^* , Bad^iioiij kaimo gy^ 
jiia tai neprieinamomis..kai* ^n^jQ^ĮIąmdmutės,vnesęr

i-

1 Pereitų panyčių is /Kai| 
no atėjd Karių Kaleli dorių 
1921 metams. Yra gerini 
naudingų pašiskaityinų, 
gamintų žvalesniųjų Įpet^l 
vos rašytojų. Plačiai npr$ 
syta apie Lietuvos sųstlĖj 
Vilnių, j o įkūrimų ir tu Aj 
rašyta Lietuvos kariuoml 
nes’ veikimas pereitami^! 
metais. Kas tik nori ’š™ 
žausr smagaus skaitymo -l| 
išsirašo. tų Kalendorių, 
ri'll^puslagb# \ j 
• Kartu išsirašykite ?laa 
rasotų išTLietuvoš, Kas S 
siųs tas gaus Karių O 
lendįrių ir ekz.*ivairių Ka 
klaseįų iž,Lietuvos^ # i

Kūš t atsiųs ūdolarm^’ bi 
tas gaus Kalių Kalęndotl 
ii- 2$ ekz. 'višbĮ&ų jaifee&i$| 
iš Lietuvos, J ( 1

Užsakymai išgĮldonii ■ ’l 
pat dienų, kurioj gaunam|

būtent: vityių vgvą ^tykatyi- 
‘̂ rapktŠe m akaulę ir iš* 

įeške smageuiš; antram taip 
pat- gyvam s&piaiisi# pKyša- 
kinę- veido. .dali. nitskroclfĮ. 
tyiįa išniuše
tis ir išneša lieziuvį; tre
čiam ‘suptid^stlįtaš visas ręi* 
das ir tokiū kŪ^a nitkarikyv 
tas. ; (Kūnas galima matyti 
Ramigaloj,. kur juos^atvežė 
laidoti XI 24 cL vakare)/ 
Taip tatai lenkai veda žven- 
tųjį karų ąu Lietuyk!- 7 Tai 
neišsimanymas, bet ‘gryno 
gryniausi faktai, kuriuok 
įįžžr xpUtvirtinU kiekvienas 
ramygalietis, vadoKlefiš, lė- 
njūiškis, i., Netikėčiau, kad 
patsai nebūčiau patyręs’1 
baigia savo kotyspondėnėijų 
baisių faktų Mdytojas,. Pa- 

pasiskaityti į Lietuvosf laik
raščių skiltyse, o kiek jų 

. dar nepastebėti^ - įiesusekfa 
ir nestispėta sinašytu

/ ’’ * dffittržušis.
; (Bus daugiau) ;

Paieškomas 
VARGONININKAS - ■ 
JCtm. V. Taškūnas, 
. 22 Chapel St, 

NoHvood, Mūss.

»
*

.. Atsakantis*' V^LRGONI- 
NINKAH* paięškonias■: •

. Kun. M- A. Pankus,
’ —4d3-Park Ave., ‘ ♦ ■

Bridgeport, Conn.
•' •. •

poste POOstetejsSstete

| 'KELIAUJANTIEMS LIETUVON ŠĮ 
PAVASARĮ.

gg . . *-...- .fc J
B
# ONĮŽ per Hamburgu pirma partija žmonių va- g žino jaučiu Lietuvon kartu šitv Jonu Romanu, 
art Lietuvių Prekybos Bendroves prezidentu.
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uiai grįžusios. M Amerfkps; 
lenkų ,&reimf atėję pųši- 
plešti paštębęjo šeimininkės 
aukšv^iiis daittty patys priė* 
tyria juos išėmė iš būruos ir 
-rėkvizavo** (“Lietuva2’ X 
238). .7 ' ■ ■ '/

^Plešdami lenką# žmones 
plaka kaneiais, šaudo, areš
nV lietam pasifflttisiems« v^aznai gitam 
talctatakams.'fetaio W ™ą’sbn’*v+f' T'wfn™» ts’1-- 
šian&ty in vaitams. ***. juos 
kankina lenkai žiauriausiu 
b»ūduri-^-muša lazdomis, kar
dais kapojtn akis bacH’am 
sis nuplausto ir. panašiai, 
jei žmones neturi kų duoti 
ar priešinasi paskutinhkąs- 
nį atiduoti, lenkai keršyda
mi degina ištisus kaimus, n’
* ;... ...i ... i . '

i -

nomis, tai žinoma sun
kiausia atjauČiaina darbi- 
ninkains ir į biė&uomenek 
Jie netik miaistm neįperka, 
bet, svarbiausiai . jokio.’ už- 

Pdarbio neturi,- nes fabrikai 
‘ ir visos - buvusios dirbtuves 
heįvežant joms reikalingos 
medžiagos visa t uždarytos. 

: Badas'ųe vienų vargšų *at- 
■ lankoj su. badu eina jo paly* 
dovės — įvairos ligos. i . -

BetųŽeligovskU tuoj nž7 
Mejo 'visoms krautuvėms di* 
dejiausiųs mokesčius,,; ku- 
iriuos“ į 24 valandas jau ita&: 
jo užipoketi. Jo ■karinome- 
nė. visai ųetufūdama su sa
vim maisto . negailestingai 
plėšia- giniau A apylinkių 

| gyventojus; Ypač tedvįr4 
žydami ima jie nuo iiefuvįų^Įkarta&i apiplėšę 4r nieko 
o'Ątžnai keršydami, kad nfe- (Žmonėms nepalikdami išei*

A: >.

i Jei nori su ta parttyaYaŽhiotu tai tiiojauk 
|| niufiis' praiięšit Mos išgausint pasįortus ir vi- 
”* . sus kitus reikalingus dokumentųk partija^ 

bus Lietuvoje i laikų pradėti’ pavasario iarbų 
§į * ’' kalėsite parvažiuoti be jokhy keblumų, w P 
B * ‘ Romanas^ važiuoskartu su.įwiš iki Kauno; . 
g Trecios-klesos kaina iŠ Nexv^.Yorkiki Eid- .
•g kūnų $i30l70( Pirįnos klesos $18539.
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UTUUANIAN SALES
414 BRO ADWAY,
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k Ii South Bojrton’o utarnlftfai*, 
ii* Kuliai<»mUu IftldUa Am. 

‘iftJH* KaTAXH£IJ SV. JUttUPU 
ĮKyrrptoA.

?ewi____________ r

ARB ĮKINKĄ S 
:' ' (ThkW0RKEB) 

LmroAi<wr rHi-W*xxrY feaMuų. 
^.Ishetl ew Tuokiu/,, Tliiif^lrty, 

Batunlny by Sr, JoerFH’s Lhh- 
W It.-C. AsgoaĄ’ftOK w-I.A'hOA

įny >.»•<*».» x/*-> *-• •»• & > < *■ * */*. S4«00 
Jt»u HU<1 suburbs ........... .$5,00 
rtrign coųtitrles yeariy ....... .$RO0

as s^cond-clasH matter gept. 
at the post officV at Boston, 

i,*. Under the Act of Saite & 1870” 
tanco for piaillng at specinl rate 
ago ptovlded for in Section 

Ąct of Oct 8. 1017, nnthorlzod 
Joty 12, 1018.” . —

in-lXW.w*».i|.i. If 11 .1, i,1-iiii .I.H J-./ I|l Į r.

ENKAI APIE LIETE 
' VOŠ PASKOLA-

? Lenkų laikraštis Kąr/jar 
Gdizentti/ vas. 8 d. laidoje 
irti, kad Lietuvos skolosi 

tančioš “dosyc powažnie,” 
di’ Vokietijai Lietuya 
ta 100 milijonų markių; 
liąu mini, s kad ■ Amerika 
ypiiszcona w roku .1019 
e)-požyszka (sic)ū:pto- 

mtoww wysokosci 30 mi- 
rnoivmarek pokryta ’zaled- 

tezostala w stmne 1% įm
ina rnarek.”. .
Pagal tą lenkišką laikraš- 
Lietuva užtraukė Ameri- 
paskotą trimis .šimtais 

^tų ankščiau, negu Ame- 
ika atrasta. JTei lenkas, mi
tą klaida padarė, tai ne
rvai, kad markes su dok
ais sumaišė.

♦»!

KAUJA PASKOLA.*
Per 'kriminališkų netaktų 
kartinės Lietuvos Misijos 

tmėrikoje penkių-milijonu 
olerių Laisvės Paskola ne- 
ikelta per pereitus 1920 
etus.Tas neatlikta laiku, 

Jmda Amerikos lietuvių en- 
ŽUziažiįiui L. Misijai atvv-

:S nebuvo galo, kada dar- 
bai puikiai ėjo, kada darbi- 
linkų kišenėse buvo doleri- 

tiėfc, kiek niekuomet. 
■*61 tai smūgis Lietuvai pa- 
arytas neapsakomas. Taip 
pasidarbavusiai Misijai lais
vamaniai rengia išleistuves.

Prieš išvažiuosiant misi- 
šaukia paskolos platini- 

A stočių suvažiavimų tam, 
sudaryti centro komite- 

ų nabjai .paskolai varyti’. 
M j lik naujos paskolos va

lį rūpinsis naujas .Lie- 
ėtvbsį atstovas. Lietuvos val

io abejonės teini jo i da- 
lartihės misijos' darbuotę, 

M jos netaktus. Tai naų- 
? atstovų turbūt atsiųs su 
n tikromis instrukcijo- 

B e to žinome, kad kų 
t dabartinė Misija suma
lt SU tuo sumanymu išė- 
visuomenėn, tai. vis atsi- 

taip. kad džiugiuo ju- 
kaus žulikauskius. Ar. gą- 

i; tikėtis," kad bus kitaip 
ir? Pergyvename sun- 

; nedarbo laika, uždarbiai 
"inasi. Cri tasai suvagia

mas prarys ne vienų dar- 
įinkų - tūkstantį dolerių, 
am tikslui negaila iškas- 
bet vykti pirkti katę 

še ir tam eikvoti kelis
Estanęius brangiii doleriii 
i dūdelė meišmintis. Nau- 
Lietuvos atstovo bus už- 

nys sušaukti paiiašų su
žavimų ir sutverti pana-1' 

-centrų.. •
’ - Į ,Į

PILDOSI.

jKai ‘'Darbininkas” pa- 
slbė Lietuvos’' Valdžiai 

eiškima, kūr išdėta bu- 
Metaš prašymų, tai-L* 
” * ko, kad tųį neti-

Lietųvai kėnks- 
tame Pareiški- 

" Lietuvos priešininkų rei* 
' 4 4 ,w tikšti ir tt. Po

^Naiu ir alasui misijos 
pakal^tį 

f reikSii prilS. _ 
i'pildosi, neftii -<?-P

'■{os. Pareišldtne'S.
M
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Lietuvos Va! 
rimtais asmenimis dabarti
nė misiją — pati mkfija ui- 
sipuolimo ant mūs raAte pri- 
Bipažino esanti aižaukta. 
Pareiškime prašyta jjaakir- 
ti gen. Žukauskų Vyriau
siuoju Armijos Vadu’-Au- 
kauskas yra juo. Pareiški
me prašyta įvesti visiems vy- 
raų& karinio muštro lavini
mų žiemos: metu, kada Lie
tuvos vyrai liuosesni — pe
reitame '‘Darbininko” nu
meryje skaitytojui rado iš 
* ‘Vienybės , perspauždintų 
žinių apie tai, kad Mažasis 
Seimas nutarė fa padaryti. 
Pareiškime išreikštas buvo 
ūerimaštis dėl dviejų savis
tovių ginkluotų jėgų—^au- 
lių . in kariuomenės. Įve
dant visuotinų karinį vyrų 
lavinimų abi ginkluotos jė
gos automatiškai susiliėjm

Dar liko apdėjimas sjje- 
čialiaįs, mokesčiais tų grįž
tančių iš Ameidkos lietuvių^ 
kurie neturi bono ar auka* 
vinto liųdymb. Tas roikala* 
vimas rado atbalsio Ameri
kos Sėtuvių visuomenėje ir 
jis ĮienūtŪs iki tas sumanys 
inąs nebus įvykintas arba 
nebus parodyta rimtų prie* 
žasčių, kad negalima įvy-

Kokioj dabar šviesoj pa
sirodo L. Misi ja sugavo lais
vamaniškais rėksniais?

AB BUS OEENSYVAS.
The New Republic vas. 2 

d. laidoje komentuoja apie 
tariamų rusų ofensyvą prieš 
Lenkiją. Cituoja Lubo- 
mirskį, lenkų atstovą Ame
rikoje. Lubomirski sako, 
kad Lenkija “nesitiki sovie
tu atakos nei šią žiepią, nei 
šį pavasarį. Kodėl jie tu
rėtų tą darytį ? Jie žino, kad 
jie negali likętis militarės 
pergalės... Sovietų vadai 
nėra kvaili..; jie tikisi pa
daryti sutartį su Anglija. 
Tikriausias būdas ’ panai
kinti tokią sutartį būtų pra
dėti užpuolimo kara prieš 
Lenkiją.” 
j Tuo • tarpu New Yorko 
Tribūne korespondentas iš 
Paryžiaus-štai ką praneša:

‘‘Franci jos globojamoji 
Lenkija sukoncentravo di
delę armiją bolševikų fron
te. Lenkija tik laukia žo
džio ‘marš’ kad paleisti ant
rąjį, *didi ofensyvą prieš 
Petroerada ar Maskva.” '' ’ ** - *

Tai nuo savęs The New' 
Republic sako :

“Kur einasi apie santi
mus tarp Rusijos ir Lenki
jos, tai niekam negalima ti
kėti iki ištikro.įvyksta.” .

Vileišis savo rašte “Dirb
tina Uolitika” pasakė tikįs 
tam, ką princas Lub’omirs- 
ki. Lenkijos atstovas. Ame- 
rike. sako.

Lietuvos atstovas .Vileišis 
į ir Lenkijos atstovas Iprin- 
casfLubonuĮski pasirodo be
są vienminčiai. —

i __________ . .

NEVALIA RŪKYTI.

Suv. Valstijų senato parė
dymu Washingtone visuose 
valdžios namuose aštriai už
drausta rūkyti. Tas pada
ryta netik dėl etikieto ir šya- 
i’umov bet .ir dėl saugumo. 
Kas nežino, kaip daug- gąis- 
rų rūkytojai sukelia. Val- 
diškuose namuose yra svar- 
bių dokumentų, raštų. Švan
ku, kad tokiose vietose-gais
ro šansai būtų sumažinu iki 
minimumo. Todėl ir užy 
drausta ten rūkyti kaip dža- 
nitpriams taip ir ^isokiemš 
valdininkams. z , 4

Tasai senato' parėdymas' 
teestie rūkytojams paragi
nimu mesti rūkymo paprotį 
visai., Dabar nedarbo ir vi
sokių. reikalų ir bėdų laikai. 
Kiek tai brangaus grašio 
darbininkai' -išleidžia tai 
piktžolei. •

............Mi.-

Kn^gų užsisakytojama 
“Darbininke” duodama lai
kraščiu iš Lietuvos priedm

.

wi !■—■!»»! I ||>I ■ I

IŠSIRAŠYKITE iŠ Dar
bininko laikraščiųnš Lietu* 

,i Už 50c. gausite>18 ekz

y *
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'Šiais laikais'’dnžnai tenką 
girdėti, būk Katalikų Baž
nyčios mokslas, smerkda
mas perdidelę Žem^s gery
bių meti& kenkiąs sveikam 
civitaaeijos vystymuisi, slė- 
giąs visokią pažangą, ypač 
gi medžiaginę. Kaikurįetai 
prikjŠa visai krikščionybei 
Krikščionybei apskritai y 
pač^gi katalikybė, pasak jų, 
keikianti Lpasąulfe jį nieki
nanti ir tuomi parafižuojta- 
ti (smaugianti), energiją, 
kurios taip privalo kasdie
nine gyvenimo kova ir auk* 
štieji kultūros tikslai. To
kią savo nuomonę jie remia 
Šiais trimis argumentais: 

. L Katalikų Bažnyčia, pa
sak* jų, esanti klaidingos 
nuomonės dėl žmogaus gy
venimo tikslo ii* uždavinių;

U Katalikybė kohtempta“ 
Mj,os.,(maldos ir mąstymų) 
gyvenimą statantį aųgščiau 
už; darbo gyvenimą j \

3. . Katalikų Bažnyčios 
mokslas apie tobulybę ro
dąs, kad Bažnyčia vienuolių 
luoąią laikanti aukštesniu ir 
tobulesniu už by kuri pusau- 
liečių lūamą.

Dirstelkim arčiau į šių ar
gumentų vertę, “

Pirmiausią, argi teisybė 
kad katalikybė žmogui rodo 
netikrą gyvenimo tikslą ir 
klaidingų jam duoda žinių 
apie žemės kelionės uždavi
nius ?

Pradžia ir tikslas žmo
gaus . yra Dievas-ir tiktai 
Dievas. Toji pradžios ir 
tikslo, vienuma nurodo kar
tu mūsų esimo Šiame pasau
lyje priedermes ir uždavi
nius. Iš Dievo gavom gyvy
bę, Jam priklausome kiek
vieną valandą ir kiekviena
me žingsnyje, esame per Jį, 
taigi ir dėl Jo. Dievo atmi
nimas, Jam atsidavimas tai 
ir yra pamatinis, centrali- 
nis, viską apimąs musgy ve
ninio uždavinys. Dievo at
sidavimas mums bus mūsų 
uŽmokesnis- amžinybėj. '

Atsižiūrėdamas į tai kata
likų katekizmas stato mums 
prieš akis artimesnį ir toli
mesnį gyvenimo tikslą. Ar
timesnis tikslas tūri" savyje 
apėmęs mūsų priedermes ir 
uždavinius šio pasaulio gy
venimo. Išrišimas gi šiii. 
priedermių ir uždavinių yra 
būtina sąlyga, pasiekti toli
mesniam (galūtmam); tiks
lui po mirties. ;

« ■ ,j *

“Kam žmogus pasaulyj 
gyvena?” — klausia, kate
kizmas. ■ :>

— “Tam —atsako kad 
Dievą pažintų, Jį mylėtų, 
kad Jam tarnautu ir už tai A '• *< -
gautų amžiną gyvenimą.”

ijet argi tokis atsakymas 
nebus .naujas patrirjtaiinaš 
Bažnyčios daromu nriekais- 
tųt .Jeigu pagal Bažnyčios, 
mokslą visas žmogaus gyve
nimas turįs būti “Dievui 
tamayįm&sP dėl amžhiybės, 
tai Migi. gataiataalbėti apie 
Šio gyvenimo me^įagįnįus 
reikalus, apie Luta * darbą, 
pažangos užkariavimus?v.

Jeigu' “tąrnfemįš /Die- 
yuiP ^ei&itų W maidą> pa- 
mMdas, “savęs -targįnmųp 
dorybių įgijiiną^Ttamet šis 
priekaištas tikčąį taretų 
vėriėį / Tečiaų Bažnyčios 
nuomonė apie į “tarnavimą 
Dievui” yra daug platesne.; 
Ji nesitenkina tik gr^af tL 
ikybosfriąurn šio žodžio pra* 
ame) dorybūinis, bet apima 
yisą žmogaus gyvenimą, vL 
sus žmogaus darbus ir min
tis

xr1

f - * •

volė valdyti prigimtis ir ta 
valdžią plėstų nes taip jam 
Dievai yra įsakęs, nes'Apy- 
vaixda šį dėsnį padarė pa
matine dalimi pasaulio tvaj>- 
kos. Todėl žmogus viso
kiais darbais, kuriais jis 
suvaldo prigimties jėgas ir 
reiškiniu.s, “tarnauja Die
vui,’ * t. y, vykdė * J o valios 
ištaras.

IšJad žmogus šiąme pwu* 
lyj turi įvairių ir didelių ūž- 
davįnių; kad jis privalo sa- 
vo vidujes ir viršujės jėgas 
—^gabumus didinti; kad jo 
y m prievolė kelti mokslas, 
daile ir visokia dvasinė bei 
inedriagme kultūra,^vis tai 
'tiesioginės, išvados B ką- 
tulikųkątektam škelbiąmm 
jo mokslo dėsnių. Tekiau 
ne katekizmo *. dalykas kal
bėti apie reikšmę politinės; 
ekonomijos, pramonės, pri
gimties mokslų jr Jo 
uždavinys ^- mokyti . kaip 
žmogus* dvasine ir hioridė 
esybe (busybė), privalo elg- 
fBsavb^tbiuk^vitiosedar* 
buose ir viešame veikime, 
kad žengtų išganymo keta, 
Apreiškimą teisybių nuroy 
dytu. Taigi, Katalikų BažJ 
nyčia nėkiek nemažina svar
bos darbų ir rūpesnių kad 
pakėlus kultūra, tik reika
lauja, kad tie'darbai ir rū
pesniai netemdytų žmogui 
antprigimtinio tikslo jo e- 
simo čia žemėje įr, nesiprie
šintų' krikščionių moralybės 
dėsnių kodeksui.' šį/savo 
mokslo punktą, katalikų eti
ka visuomet ypatingu kir
čiu pažymėdavo, nūnai gi, 
kuomet materializmas visur 
viešpatauj a, dar “'energin
giau privalo tai pareikšti. 
Bažnyčia visam pasauliui 
kasdien primindama “sųr- 
sum cordal” reįrią. silpną 
žmogaus prigimtį, kuri grei
čiau pamiršta dangų, negu

••

ltias, meilė. Išplėšti pąsau- į 
Kui šie pamatiniai dvasinio 
gyvenimo veiksniai, — būtų 
tat pd&ti jis be aukštesnės 
vertės, be poezijos. Žmogus 
be maldos, be tikybinių 
tikslų, prieš saVe nuolatos 
tik darbų matųs, argi tas 
žmogus nebūtų tik dirbamas 
gyvulėlis?, ! ’ .

Kontempliacija ir gyve
nimas vienujolybe tai ne vie
nintelėj krikščionių tobuly
bes formos. Visi žino kad 
Bažnyčios šventųjųyra žmo
nių Įvairiausių luomų. Te
nai yra Jveūtųjų žemdirbių) 
Šventųjiį amatninkųir Šven
tųjų pirklių; ^ra artistų, 
filosofų ir mokslininkų, yra 
galingų karuliu ir elgetų. 
Taigi, nematomo čionai vien 
tik vienuolių. 4<Maldingu* 
mas- sako šv. Pranciškus 
Salezietis' knygoj M3?itotean’ 
įr* nįeko negadina, bet vis: 

tobulina; jeigi^ kenkia eD 
įį basaukima. priedermes^ 
tuokart ‘ maldingumas \yrą 
klaidingas. Bite medų ima 
B žolynų, bet jų negadina, 
nemažina jų grožis ir kvaps
nio. Tikras maldingumas 
dar daugiau mtveiika, nes 
pekiek nekenkdamas luomo 
ir pašaukimo;reikalani8,jaos_ 
dorina ir puošia/, r Klaidin
ga, ■ Bažnyčios pasmerkta y- 
ra- nuomonė pasak- kurios 
maldingumas nepritaikomas 
kareiviui, negalįs svečiuo
tis pas amatninkų/ kataliaūs 
rūmuose, šeimynoje. Žino
ma,: kontempliacinis vienuo
lio maldingumas tokios rū- 
ries pašaukimuose yra nega- 
JimaSj bet be jo yra daug ki- pasak krikščionybės priešų, 
tokių pamaldumo rūšių, kur Evangelija šiuo , taip svar- 
žmogų pasaulietį kuotik? Jbių. žvilgsniu pastojanti ke-.

. rimčiai gali privesti -Ariu 
kHWiot3škos toūilybše.” 

•Krikščioniška gyvenimo i- 
dealns nėra vientik au vie
nuolių lumnu surištas. Gy
venamoji katalikų tobuly- 
b& vieta nėra* tik vienuoly-.
HICTU. • , ,

Tai yra tįbuhų kas tiki*. 
Itii aUtinka. Žmogaus tiks* 
Jas yra susivienijimas su 
Dievu, to susivienijimo gi > 

meilė. Todėl pa- 
gal šv. Akvinietį (&.• 
TlteoL 2, ų 184, a 13) to
bulybės esmę sudaro dupa- 
matiniu Evangelijos įsaky- 
nmiiDųjyū įr artiūab męifc« 
MeTeak ffitaiyfL ®eWejW ji^ 
būk šiedu įsakymu reikalam 
jų/ tik dalios mūsų meilės. 
PrįėŠiūg^ SvangCįa žmo< 
gili liepiu-mylėti Dievų ir 
artimų visa širdimi, visa sie
la, visokis jegomH Todėl 
katalikų tobulybė, kaipo 
meile paremtą,'įsakojiaudo* 
tą gabumu^, tateųtiis į^ 'j^' 
gas taip kūno, taip sielos vį- / 

dėlto tai ji 
negali būti vieno tik lūmtm * 
puąsavybė," ■' . Si'
>★ č^reiktjų’ įsidėiųėtį daE 
vienas dalykas, kuriuo mūs ‘ 
tikėjimo . priešininkai vik- *; 
naL ji^ojAsiL^sayojfc 
Imųs? Tu#u omenyje Dib-. 
vo.'Apyvaizdų, kurių kri- • 
kščionys tilci. • ' k a

žmogaus darbo svarba 
Žmonijos''M^eniniė nuolat' 1 
didėja: . Pfetoč' ektopinija ; 
karštai reikalauja, kad bū
tų prašalinama,,viskas, ka^ 
tik slopina gyventojų ener^ • 
gijų Ar noijį' dirbti. Ir ye, ,

i

svar-

tam®. nri rfMftitata'&dite 
vaisiams,. ‘Evangelija nie
kur nereikalalija visiko iš
sižadėjimo žemčs gėrybių ir 
padorių linkjBinytaų? Kris
tus savo pavyjmBiu pašven
tino ir prasto darbininko 
darbo įrankius, ir majesta- 
tingą Dievo namą, ir vestu
vių puotą, ir sunkių kelionę 
smėlio tyruose. Jo mokslus 
Apaštalų ir Bažnyčios skel
biamas tokiems visuomenes 
gyvenimo ramsČiams kaip: 
sandorybos, /šeima, 'darbas, 
pucmvybė,. valdžią, —sti
priausius . jrftgitatap pade-.

Jta ' < ... ■. . *
Toliau, r katalikybes prie-; 

šai prikiša, būk ji kontem
pliacijos (t: maldos ta mą- 
styniti) gyvenimą visuomet’ 
kęluri atSščiaū SUŽ darbo gy*; 
vedimą, ir tai jų nuomone 
taįkęnkti pažangai;

Kesįtakn sugriauti *. W 
priekaištas. Katalikų teo
logai, teisybė, brangina kon- 
‘tęmplįąeijbs gyvenimą, bet 
kartų nurodo sąlygas ir sie
nas, kmtase. tokis gyveni
mas gali atatikti t3ksta*“^e* 
limas-protn ii' štedios priA 
dangaus Tėvo, uolus darbas 
dėl vėles išgahjono, Žinomai 
yra darbai daug 'didesnės 
vertės negu tię, kuriais že
mės gerybių įgijame. Te- 
čiau tai dar nereiškia, ' kad 
kiekvienam žmogui, % ko
kiose sąlygose jis. gyventų, 
grynai kontempliacinis gy
venimas yra geriausis. Di
džiausia žymė gero Dievui 
tarnavimo yra ėjimas tų 
Bažnyčios, ^visuomenės ir 
šeimynos priedermių, kurių 
mums skūra Apyvaizdą.Tai- 
gi, jei maldos ir mąstymai 
kenkia* eiti' šias priedermes, 
tuomet su Dievo valia jo gy
venimas jokiu būdų nesu
tiks. Jeigu kas, pavyzdžiui, 
dėl tariamojo kontempliaci
jos gyvenimo kilnumo mes
ta ėjęs tiesiogines -savo'luo
mo priedermes, tokiam ka
talikų teologai ir asketai ne
sigailėtų aštrių aštriausių 
papeikimų. y

Dėto, klaidingas yra ma
nymas, būk kontempliacinis 
gyvenimas nieku būdu nesu
taikomas su darbščiu prak
tikos gyvenimu. Jėzus Kris
tus gyveno su žmonėmis, 
dirbo ir mokino j mokėjo tę- 
Čiau rasti laiko; melstis* ir 
mąstyti.' Panašiai elgėsi ir 
Apaštalai • darbo sunkeny
bes jupge M karštą malda ir 
'amžmybės. tiesų apmąstymu. 
Šv. Tomas. Akviniętis*) te-

S. TJiecflv 2, 2,«. 1M a. 2, 3. 1SS, 
0^ j. - -

abejodamas aukščiau stato 
sumaniai sujungtą darbo ir 
kontempliacijos gyvenimą 
už grynai kontempliacinį. 
Jo nuomone, svarbiau yra 
kiti sviesta negu šviesybe 
.tik sau vienam turėti. De- 
riausiąi tasai elgiasi, kuris 
nesitenkindamas savo as
mens tobulybe, rodo kelią ir 
kitiems į tobulumą ir išga- 
nymąį - ;;./. 'L..A...Iv

veiihneįtastak kpkšliutųjo 
pašatikįmąs.ir luomas,; dar- 
bas ir įvairiausių uždavinių 
rišįmas galį - niti ? 'greta su 

sioa la^pps¥ - ir* aiwnybes; 
Itesų, apmąstymas sudaro? 
be abejonės, moralinio gy
venimo^tatataą‘tayta‘riėųA 
ryškiausi hota^hgbKžųio44 
gąta sieim sąyyjiių ; bet del
ta visi tari datbai ir 
įįąi. ąrg$ nustoja 
ųuoprinų? priešingai, ar
gi nenaudinga dar*
iaįne;. k^dtahogus: kartais ; 
ataptasaifdtadlgtoį r dangų ; 

įr.nuVargUBiaB rdnkas sūdė* 
da maldai?;, žeme būtų kai 
baisūs išdegę tyrai, dtaigus 
p kaip juodas karsto antvo-

tikimi*
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žemę. ‘ *
Tokis bažnyčios elgesys 

kuopuikiaušiai sutinka šu 
Evangelijos dvasia. Kas 
žmogui labiausiai reikalin
ga taspį tiecma-

apie kurį Išganyto
jas Mortai kalbėjo^, kaip tįk 
yra pamatinė Evangelijos 
mokslo mintis.. Jėzaus .Kri
staus mokslas ir gyvenimas 

- kalba dažniausia ne apie pa
saulio ištaigas, ne apie- že
mės rūpesnius, tik apie rim
tą gyvenimo vertimą, apie 
sielos pergales, apie stengi- 
mos vėlę išganyti. lSu tuo 
“pasauliu,” kuris netrokš
ta aukštesnės tiesos, m gero, 
kuris, mirksta žemės praban- 
gose nė nejausdamas malo
nės ir Atpirkimo reikalo, 
mūsų Mokytojas stojo atvi- 
ręn kovon. Savo mokiniams 
dažnai rodydavo į pavojų 
tūnantį dideliuose žemės rū
pesniuose. Pirmieji krik-- 
scionys irgi- panašiai supras-; 
dąvn žmogaus santykinė su 
pasaulių. Jie didžiavosi tiku 
ka<į? pašautai yrą? prikalti,} 
prie kryžiaus, — “erurita 
mimdo,” — ii* ieško auksfest 
mo ’gyveųimo ir aukštesnės 
nenykstančios'’ trokštą męL 
lės. * ’ ■ ; - 
i '• ' L «...' ■■ • ■
L Žinome kokio,. priešingų^ 
nm Šis mokslas suriko gęiau* 
liiigėje kultūros puikumu ay 
pąkįutoje / stabmeldžių * vi- 
ūimmęnęje, taipo-gi ta žy-’ 

taųtajb ii* pąįąkta įavįįkO 
jo Ręt. sis Aąjp
smarkus koiitta^M kaiptik 

miegin ^Kaip aštrus kaįnų 
vėjas* ,fįs atnaujinn iivta 
Jdmiri stabmeldyfe ktonių 
orų. ta klystamiems. parute 
šąttle8 šviesoje žėrinčias ino* 
ralyW .idįaftį. virštes“tat . .

jo pūtimu; riltta

414BR0ADWAY, . BOSTON 2fr,JM*S& ®1
; ■■ ■ • . ,r <■

Per Spalio mėnesį Lietuvoje išmokėjo DU
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1, Teisingai patamanja. Šiumčta pagal dienos kursą 
imdama tik ma^į daU iU 8aVG darbą. ' ‘ y ■

A; Greitai X ‘
nętiaiaikOjkarią pats 
riuatėjas^ipasiriiČ^ .

3. Greitai išmoką, itui javo skyrius Kaune, Vii- 
niuje,, PanevėgyĮę, Skuode, Mažrimuose, Xiepojur <
jė ir Vabalninkuose ir tiems kurie neg^ ątritį x 

. patįs atsiiinti piri^f tat pasiunčia pdta B Kau> V?
no., ' -. ‘ -Jk
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A S&ttgta siunčiu Dąt ptaru

giį ant pavasario? Ar ‘te laikas pradėti siųsti ™ 
per įstaigą, kuri yra suvirs dviejų tūkstančių & 
lactata-oūosayybė^ ? v
Basjįk šįanėfenta rėikajaųk kadtars, prisiųsta X 
me savo kursą, tada sūlyginknų lptais; &
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Ir Tamstai riųrii savo LiriUVOje pini
‘Visais reikalaištoipkSėsšekateiū’adiesuj .
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$ Kam, girdi. d»bti ir 
kam\tąXūpes- 

Bį. Ir pastangų, jeigu esą-

V-

ttOtpanaata
eu^rgingaUdąiB*

> rtasoldą neteisybę ♦»-1 nę 
koiiuniiniuuMe santyki uuse. 
peikia niekti nevaldomą 
troškimu įgyti. vis daugiau

tingaus žemes gėrybią. Ji Hn» prieš 
prie, įfti sėja, visnkį ištvirkimą, irimudoji-mi, (;

airiu*/ ' nei kluonus 
įkrauna, o teisiam dangaus 
; Tėvas juiMgamna. 
į : j Nuostabu, kad Evangelį- 
fjča kaltintojai nepastebi, 

labai ją tvirtinimas 
! priešinasi pamatiniams kri* 
i kščionią etikos įsakymams, 

urgi ir kuomet -krikščio
niu moralybė pataria taip 

‘ maitiklti Dievm l&d ’ žmo 
j ghs lauktą iiŽmekeshio ir 
i naUimo*- nž- aiškią mmd& 
! mę z Krikščionis pasitiki 
j Dievu, kurio galybe yra be- 
rybe kaip ir gailingumas jtv 

; M. jis, jog Dievas jo neap
leis nei laimėj* nei nelame/, 
jog'VįeŠpats laimins įorą jo 
prpto ir tanką darbą. .Bet 

į krikščionis nagali laukti tiž^ 
mokesnio ir palaimos už to* 
kį elgesį, kuriame pagal ®- 
yatigelijos mokslą Dievo 
prakeikimas . glūdi, ^rgi 
krikščionis nežino, kad- thi- 
gmiavįmas .yra sunkiu imsi* 
kaitimu, didelią nuodėmių 
eilejei Kaipneišvėngiamas 

^pasauliu , reiškinys .miriis,; 
taiįi lygiai neiŠTO^ama»y^ 
ta darbo prievolė. Seka jį 
paškuf.žmogą ąuo vygės ligi 

'karštoTj. JsiMnijęs fakščfo- 
niško*. .gyvenimo, idealas; 
žmonijos IšganytojasJUsavo 
pavyzdžiu ir žodžiu, tinginia
vimą pasmerkė. O dvyįikat 
pirmąją Dievo Žodžio sėji- 
kiį argi tai tinginiai.žmonės 
buvo? Katalikybė Dievą yo- 
(Įo kaipo gyvybės tobulybę, 
kaipo aukŠČiausį,. begalinį 
Veikimą, kaipo pirmą prie
žastį visako, kas llkSkūrL 
nąiosė įvyksta. Prigimtyj, 
kurioj; viskas dirba, veikia, 
ir kovoja, negali būti be dar
bo ir “žmogus. Kam gi Die
vas jį'hpdoVanojo risokęrio- 
pąįs gabumais, kurie ' tik 
per dgrbą gali' išsivystyti it 
;misirOyti? Jei būtą Mtaip 
1 Dievą& būtą įsakęs, Apriginn

mą ir MiręlieH kietumą. Tv.i- 
pflįi tinome, jog krikščio- 
nybė gyrė.ir ypatingai gerbė, 
tuo* aKmenia, kurie gera va
lia neturtą pasirinkdavo. 
Bet viaa tai dar nereiškia, 
kąd krikščionybė kliudytą 
protingai įr sulig teisingu
mo bei men&t dėsnijj siekti 
tlįdeMnią turtu’ir apskritai 
gėrovės- Troškimas dau
giau ftirfcti ętel aavęą ar dėl 
uęiinosi yrą instinktas. taip 
giliai nuleidęs šaknis# žmo* 
gaus prigimtvj, kad jį dar 
lįbiau stiprinti krikSčionyv 
be laiko nereikalingu daik
tu. Tečinti šio instinkto tin
kamai ąpriboto krikščiony- 
Ijė/insąLĮiepeikią^ ŠF., Dąu- 
lius netgi raginą pririgailin- 
gąjtj darbų tuo atžvilgiu,, 
ka& jie suteikia Dievu palai
minimo netikę dvasiniems 
bet ir medžiaginiems reika
lams ( 2 Con 9; 8+ T» )

Todėl, kas turtą stengiasi., 
padidinti tuo būdu, kad są
žine irprotasjiiekojam ne.- 
galetų prikišti^ tas gaK bu-, 
ti tikras, kad ir Mfečibny^ 
;>)ės mofelaa jo nepeįks, į*jrr 
kĮysy Mtrs įtempia. jegas? 
kad sau ir šeimynai šutei-f 
kits prideramą gyvenimą t 
artojas; kurs rūpinas ūkio 
kultūrą pakeiti; artistas,, 
kurs iš savo talento, darbn 
ir garbės medžiaginės nau- 
eidamas ligomms pagalbon 
dos semia, gydytojas; kurs 
susilaukia nštekHaus visi 
šitie žmonės argi negali bū
ti tikri krikščionys?

. Viena tik sąlyga ' jiems 
statoma: kad įgyjant, ‘val
dant ir didinant turtus ne- 
Užg'autij. proto ir moralybės 
nurodymą.

Svarbu ma' šitas dėsnis 
ypač gerai įsidėmėti, nes 
dąžuąi liet rimti ekenomis- 

jo nesupranta, štai ką 
,, T ___.c ____ ^.^,/,.yąšo; yiėna^ jųi Ifugo Eri-
SaiT^ūtoti'p'iĮtiėffiama foiS’S^jSR*)! ^‘‘Moralinį užda-

j

ma visako,* kas tik reikalin- 
. ga žmogaus gyvybei -palai?

.ksdj.ir padailiiitk Tiiiginia*v 
j ynpų. lį’ikšeionybė . laike vi- 
I guomet.sunkia nuodėme, nes 

-1 jis nięįkina Dievo dovanas ir 
? ardo viena pamatinių gyve
nimo sąlygą ir įstatą. Iš 
0hfbo- meiles .stokos gema 
nenoras gyventi, kas nūnai 
pastebiama kaikuriuose vi
suomenės sluogsniuose.

Darbas, darbas, ir darbas, 
— tai pamatine krikščionio 
prievolė. ‘‘Dirbdamas val
gysi* iš'žemės visomis 

. gyveninio dienomis,” 
bia Ggnezis (J, 17. 7. 
'nenorį dirbti, tėnevalgo. 
sakt) tautą Apaštalas) 
Tess. & 107.. Tai skelbia vi- 
tų^Bąžnyčios Tėvai, visi ka- 
tįjlką. mokslininkai ir eko
nomistai. Išganytojo žo
džiai apie dangaus pauk
ščius,‘ 'kurie nei sėja, nei 
piauna, nei į kluonus krau
ną; apie* lelijas; kurios, pui- 
.kiai puošiasi, nors nei dir
ba nebaudžia, — nurodo tik 
Dievo-globos didumą ii' r agi- 
na pasitikėti tikslingu Die
vo tvarkymu pasaulio.
—-Žmeguš-nėra vien dvasia,- 
JŠemk ; gyvuliški . geiduliai 
jame siaučia ir dažiiki užšlo- 
pina'sąžinės, prato-ir širdies 

j^jbkai'encijos srityj žmo- 
r, gaiis egoizmas didėlių nuo* 
jdolių' suteikiu netik pomh‘- 
tknam vėlės gjvenimuk bet 
ir visuomenės gerovei. Del
ta liberalė ekonomine politi- 

, ‘ka,. rodos, turėtą būti dė* 
vkįįga krikščionybei už tai, 
kad Ši malšina nepažebotus 

; norus. Bet kur
: tani Krikščionybės netuito 

gj*rimą ir kovą su godumu 
ji laiko pažangos trukdymu. 
O, tik reikia geriau įsidėmė* 

/ tif. kad. pastebėjus, jog kri- 
:WionybČ netik, netrukdo

/

a ekemem!- 
vfl primin 

dama tikintiesiems yaldy- 
inąsi, dudtrtinių, Dievo bai
mę ir artime meilę, Bažny
čia uoliai prie kė
limo žmonijos gerovė*. Ji 
pireikalauja įiuotatoe tai* 
pačiais reikalam tenkintis, 
kad nebotų pažangos, išra
dimą, pagerinimų; M 
gnošUi smėrkia nesveiką ir 
nenatHralą reikalų gamini
mą ir nuodėmingu žemes 
turtą išnaudojįmąį r

Klausiu apgali via Baž
nyčiai ekonomistas rituM 
ką norą prikišti C Juk ir jo 
mokidits ^inęi^ia nevaldomą 
egoizmą, * tinginiavimą, pa- 
Matuvavimą, netikslų tatų 
mėtymą. Kuomet išnyks 
prietarai prieš Bažpyčią} 
kuomet užviešpataus desnitų 
jog nė vieneto reikalas, tik 
visų, gerove yra tikslas ir 
porma ekėųomiinų jsaiitudų, armijos uesūtvers. 
*r- tuometį įe aBejoj ir miR ’ 1, j ; ,z
sų pijėšai turės pripa^fcti’ (Iš*fStudya i Šz^dee’1 
katalikybei Odelių nimpoL M. T>ębfeki;fp.)

nij, fcad ji įavmieHybt slė
gė, kad valdyt*** liepė, kad 
amžinybėn apmąatvmą teikė, 

žtedtiu Wr-.
Sinti imopeliui mokslui, ku
ris nsirms statė prieiĮ akis 
“pasaulio niekinimą.” Tik- 
raniH kataliku“pasaulio nie
kinimas” laiškia, tiksliai 
tariant, smerkimą visa to, 
kas pasaulyj yra blogiu ir 
niekšiška, kas yra priešin
ga Dievu valiai ir tikrąja! 
gerutei; ypatingose gi ap
linkybėse reiškia Rinktąją 
vienetą išsižadėjimą geidii'- 
lią Taimės dvi ankštesnių 
tikslu. , ; >

Bet toki vienetai; atsižvel
giant į žmogaus' prigimtį ir 
gyvenimo sąlyga^ bus vL 
sumnet tik Ubai reto& išim
tys.. Ėkmmm&tąi 5 todėl 
Ii • bitr< raięSn: &ai$Iikų 
“pasaulio nįekinbnas5J‘nie
kuomet perĄidelės vienuolių

W filMKTI LOVIO KOLONUOSE

KEWABK, N. J. 

Uarbiiiitikij Tarpe.
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Margumynai.
. ' .. 4; ■ • •*

Didieji pašąnlinio karo vei
kėjai buvo Clenieneeau 77 me
tą amžiaus, Fodi &į metą unp 
žiaus, Asįuith 66metą amt 
žians HmdeąbUi’g 7t 'metą am-., 
žiaus, Joffre 67 m, amžiaus, 
Lloyd George.55 m. amžiaus, 
Okiima 80 m. amžiaus, Wilson 
64 m. amžiaus. ' ‘

I* ■" ■ 1 '■ 1 1 ‘ ’•

Gilini jo j. moterų uemokslu- 
mas toks didis,, kad nei iš 1000 
'Viena nemoka skaityti arba 
rašyti.

Daugiau kaip 20 nuoš. cki- 
niečią nemoka nei skaityti, nei 
rašyti. . ’ , -

Saiighajaus miestc\ Chinijaj, 
leidžiama 73 Jaikraščia i.

t.
f*-’

e <

1

■* 1 Geschielite der Nariųmtloecono- 
mie. Lelpzig niūl HOidelberg 1878. I. 
K 86. -

•vinį,, kataliką nuomone, su- 
dai'o ne* pasaulio įveikimas 
darbu ir kova, bet išsižadė
jimas pasaulio ir jo links
iu vbią. bėgimas nuo jo vįlio- 
uiiL Neturtas, celibatas ir 
y engimas- žmonių, tai trys*
m it pr; g imimės'«Lo vybėij,- ku- 
įTomis į^įjamrs dangus ii* 
lvu'riu pavvzdįliaudžiai pri
valo- duoti kunigas.” Pana
šiai kalba garsus profeso
rius Rvseberis. / ' 

Kad • išrodžius, šio tvirtini
mo nesąmone, nėra reikalo 
kreiptis prie teologijos bei, 
asketikos. Pasišaukįm pa
galbon tik sveikąją logiką. 
Daug teisybės turi ekono
mistas, kad gina'medžiagi
ne kultūrą (pažangą). Mat, 
žmonijos darbo šaįos vis 
dauginasi, nes auga jos rei
kalai Bet ar-gi kataliku 
mokslą^ kuomet nors yra pa
smerkęs’šią‘pažangą ii' žmo
nijos reikaliį augimą? Nie
kuomet! Mūsą tikėjimo mo
ralybė pripažindavo kultū
rinio yjrstymos v reikalingu- 
mą, o tuomi- įy-reikalą augi- 
mą, kurs yra -tiesiog neiš- 
veugiamąs' išdąvinys vis, la
ibiau supainiotą'. gyveninio 

Ypač ekonominės sąlygą. Kadangi. krikščio
nybe, kaip liūdimą 19 amžhįy 
visuomet rėme žmogaus. ga
bumą vystymos, todėl' ją 
džiugina žmonijos genijaus 
tikrai naudingi užkąriavi- 
tĖįai ir girnai 'medžiaginėj 
sriįyji Džiugina ją geležin
keliai ir, telegrafai, pramo
nes pažangą įr visokis sielos 
.pergalėjimas neprotijigos 
medžiagos* • Kataliką Bąž- 
nyčįa: twįcšta# kad . žmogus 
didėlę sav(t vėt’tybęį padažu* 

į< Dievą,. visu savo gyve
nimu- .ii* kiekvienu darbu 
Telkštą. O modBagine į>a*

i

gyyommąb avgi ne^ąddecĮa 
‘/“kėli* 

■Vimm afyčitt’ lairnm*

Puse pasaulio eiga retą yra 
suęukoiui Cliinijoj,

’’ ... f■ 1 i ’■1 ■ * .
Clrihijai turi., geriausia .pąsauib> 
je- puštos sistemą. ’’ Kantono 
mieste pašto iškaščiai-pigesni 
ir greitesnis išnešiojimas, negu 
Nev.Yorke.

* . .’•••■
PuIman karai, tąri 2$),00b lo

vų. Kasmet užregistruoja 26. 
0( )0.00p- asmeną, turi -8.000 neg- 
gims tarnautoj ns, • muilo, per 
metus suvartoja už $60.000.

■ Raudonasis Ivryžius aproba
vo, kąd dėl karų* žuvo 35,399 
000 žniinią, kovąs lauke žuvo 
9 819,000, nuo ligų mirė 5,300, 
000. .

New Yorke vra 5,000,OČO 
mailių telefono vėlų, 8.67,875 
telefonisčių.

??we,Š karą Rusijos rublis 

vertes buvo virš 5Ge. Dabar 
reikia .5,000 rublių, kad nu
pirkus svarą kiaulienos^ Išei
na, kad Rusijos mužikas turįs 
kiaulę 200 svaių yra rublinis 
milrjonieris.

.per naujausią išrastą instru- 
u|entą vadinamą teleiuėgafonu 
vienas žmogus gali kalbėti 150, 
000 žmonių..

Cliinijoj yra 120 šilko dirb-

«. «

savo
skel-; 

“Kas 
i ”•—S’A

9

paikuti itin vletin&t rtaitoinliikų 
kuopos Kikdrinkiiiio Ukos iki Šiol nę» 
paskelbtu bent šie nutarimui: Viso
mis gujinuiinls ptfcjnanfeniš ’stotyhii 
teikti pnSelpii kftojkM Buriatus skurdu 

:«inaiigtatulėuia, r^. mokėti Jičms už <>r- 
simų 7Į’urWntiikį,' JM tol iki k<?I prie 
rtr-s <1 iriu L Kuopus iždų išdalinti bro
lių pHM’lptir.” išrinkta komisija iš: -L 
lemaitlK, P. Vileikis, J, I^etcmonas Iš
tirti !>0<hu‘blrtn>|ant!iii stovį.ir pasitarus 
Hi kuopm vMdyhiytkirti galimųjų. da
lelę pašėltos nelftttkhnit kuopos susi
rinkimo., Surasti Budus aurėngtt ko- 
ldas nm'.s brolkmy darbi-
nink«MS sušelpti. Kad minėtus dar
bais eitų sparčiau tr teisingiau, butiniu 
reikrtJInilUs kad vist senai' nedirbantis 
šeimynų maitintojui, kuopų narini, 
skubiai praneštų «i^e save minėtai ko- 
misijuLu tu neatlikęs, lot nėrugojii ne- 
gavę** jofclps pnSeJpos; nės komisijai 
nėra lengva surasti įpaSetpos felkidau- 

:J:iHi?itis narius, « iėfgtt Ir 8W{i8,‘tai g# 
Ii ilgai trukt L vienBldslai pageidautu, 
kart org, “Darb/’ korespondencijųsky
rių vestij taip’ kaip dabar, bent Iki kol 

! padidės,oi^iuias. .Riddžiij padidinimas/ 
kaip nekufeloiK kuopos reikulatijiu mit?' 
su .supratiinu butų labai nenaudinga,. 

, todėl kad mažiau kin^simndencŲtp be
galėtu sutalpinti ir tos pačios butų dar 
trumpinamos, s kas labai nepatenkina 
4$. rašėjuSį kartu remėjus^tr net ne*, 
■kuriuos prleteltus, tokiu’ badu susi- 
; traukiu "Uiitlj/’ aut savę# ūertžtto.faų* 
tos koimaijose ir tuom sulaiko musu 
visu spartesni bu jojimu, 
. Sekantis IJ)S, 14 kuopos nusirinki* 
mastinis TT d.-vasario paprastoj vle- 

j t<d! « tai vak. Visi, darbininkai, o y- 
puč nedirbantieji ateikit suslrlnkinatn. 
IŠklausysiin, apkhlbėslm, patobulinsi m 

t narių šelpimų, ^Atsiimsim tuos taip 
mkį veriančius Siomėtinlus už dykų, 
duodamus kalendorius/ Sudarysiu ple4 
tnjs. vasaros sezono veikimo. Mat nu
tarėm iždų ištuštinti iki' paskučiausib 
grašelio, tafgl reikia bruzdėti ’ kad JI 
vėl pripildžius' ir tuom apsiginti nuo 
kitos juodos dienos. Išgirsi nę, pama
tysim naujos valdybos apsukrumų, 
tvarkų, iš ko pažinsim’ ant kiek ji ga
lės atnešti naudos'mums darbinin
kams suslspietiisiems' j Vietine kuopę.

Broliai, darbininkai, kartę ant visa
dos nupurtlnkim nuo -savo apykaklės 
t.ę niusų gėrovei kenksmingų ncran- 
durną, Mes sunkaus darbo broliai .sa
vo intemptu darbu gerinkim savo var
gingų būvi, nes musę gerbūvis musų 
darbe. >■■'-■

. ............. . _ .

. ApHiokuota,4ji&i Ne\v Yprkc 
žįuT.kių yra. 5,000,000... ;

Genevoj Taittu Lygos konfe
rencijoj dalyvavo 241 delega-'. 
:ias nuo 41 kautos J Nei vienas 
delegatas nebuvo apsfrec^sffca- 
nuomones rūbuose. ’

—H ‘ ■
Paryžiaus ir kartą iSeino de

partamento nevedeįiai turės 
mokėti kavalerystės- mokesčius. ' 
Tai nutarė to departamento Ge-

tuviij, tau/35 nuo darbininkiį ,lerai§ Taryba.' Motinos fui- 
yra rnotetyš ir vaikai jaunesni, 
negu 14 metą amžiaus.

Mieste Hanyane, Cliinijoj.. 
plieno darbininkai -gauna po $3 
mėnesyje. • ’. '.

Chinijoj Šąnghajaus mieste 
uždrausta įgabenimas trumpą 
andaroką ir pasirodyti viešai 
plikomis rankomis aukŠeiaiau 
eiuimies. PadavacUjmię skek 
liiaina: “Visos," kurios.taip rė
dos, yra be gėdas ir eiml viešai 
į gatves be varžymąsi. Atei
tyje tokios bus areštuojamos ir 
baudžiamos.’^

i 1867 m. Amerika pirkę nuo 
Rusijos Alaską už $7?200,(XK>. 
Visuomenė hiauręjos& tuo pir- 
kiąiu, sakė, kacl tai begėdiškas 
pinigą aikvojimas* Kiti judkm

gimdžiusios; trečią vaiką ’ gaus 
po 350 frani tą, uį ketvirtą vai
ką gaus po 400 franką ir po 
450- franką už kiekvieną vaiką 
virš ketvirto. ’ •

. O daugeli* ir visai mmllrba. Bet 
gl gitllmu Hukytk kml nasiniuisčtai Juh 
tob’U juu labiau prud»,da atjausti He- 
tuvm /
/ j ■. JfypartarlAt

'AMŠTBRBAM,, K. T.'
• i »

Lenku Žvėriškumai
L'.-, - V- ..t ‘ '♦ A

šlumul'uš duodu žinoti aule Juosų 
Mockevičių, kuria dirbo *'»atfHrtlnldr r 
KpftUgtuvČj. Kaip Jh r
tuvę/tai į dvi suVnltOH atjtyu I«okų, 
raiteliui lt Jį sųMešnivo.. Buvo jau i&*. 
vedę sušaudyt, Tito bešaudė, IkK 
kui pnsudUm į Seinų 
vė per peukiim dienas pęl gert uet vąl* 
gyt Jr kalėjlnm išbuyo visų m50$U. 
Vf tę. jį siuireštiiva, kad Jis sakėsi lie
tuvis, d ne lenkas. Tiil jniltųž kokitm 
“pręstkųltlmim” lenkai žumųiMi fiąuilo.

’ •” . ' / \ ''

hatitllkiškų orginjtlMrijty ar ilraukijų. 
Bet rtnr y ra. „k tokių, ktnir trauko*! 
m wėtJmmmišktw ir tai«vamaWška* 

, iHVimizariJuM. Patartina, kart via! »u- 
riipra^Hj. ir pamigtų viriYt įmrrikąllH- 
git* orgHiifzarijaH fli‘ .kuvMMA o rn*y- 
ntri inje lietuviškų katalikiškų. M<k 

lietuviai katalikai, tal-iįl į su- 
vt,-* oi'gttnBttCljas ai' draujęljas prign> 
lėkim.. Ncslrtaąkim kitiem* išnaudo
ti ir kuij iniG rlsaip įMijtmktų. Vl«l 

Mirt prie giTCbuto atirijmiimb, a putnu- 
iyriiiuL kurt turistine įmurtų dri sa* 

iri auvųjų iri ntrikas mim hepa- 
jĮtoksę bet įmgiM 3

• - Tegu nei vieno nriteknv kuria ne- 
prigi'iiėtų prie LDS,

• ‘ . J, 4, TlrtaOA’aC
'.V u. _ r' “ ‘ ‘ ‘ i ' • ,

i ■ MONTEtt.0, MASŠ. "
,li

2 <L vlisuilS LDS. 2 Jtttupu laike mė
nesinį susirinkimų/ -Piritotaiisia buvo 
uvarštoma organizacijos reikalai, iš
rinktų ii .nariu eiti peę stabas parda- 
vlnęjftnt. knygas,, kurias gavome biš 

r’Tmriilntnko'* knygyno, įtžiušlnėjnut 
kaląllklškuš Irtikriuščlusr, d ypač prim- 
šlrišjnnt naujus narius prie, mimų 
brangios organizacijos I,DS, Pakeltus 
klausimas apie siuntimų atstovų į N, 
A. 4p3kričto mivažhivimę 2T d; viisa- 
rio į‘ Wori*estw\ Mw, _ Išrinktu šie 
asmenys: Elzbieta ItoŽČnlntė, MykolĄs 
Abriičtoskfls, Julius Biliūnas ir Petrus 
ĮJuškaltlSi į Perslmičlns pakvietimų į 
-putupijos išvažiavimų Ir imšvpntinlnaį 
parko liepos 4- it išrinktu Immtelja iš 
šiųTigmenųi v, Piguga tr T. Kiibiiius^ 
MpnteKečiu| guli didžiuotis -Įsigyju pul
kų daržę piknikams. Tai .tik učių iniv 
sų vartams 'Ir visiėuis geros šfrilles 
žmpnems, ktiriė ne tlL ducbuf bet ir 
iplniguto prisidėjo/

Sitpslo 3G d.' šv, Uoka- salėje buvo 
suloštus vienas iš gražiausių veikalų 
“Gims Tautos Genijus.” Nusisekė ge
rai, tik gaila, kad didesnė pusė žmo
nių turėjo grįžti, namon, nes netilpo 
į salę, pabaigus, 'žmonės reikalavo 
tę velkalę atkartoti vėl. I.ošėjiii l>u- 
yo šie: Stangvila — V. Bgknnauskas, 
Dangeruta — Teofilė Akstinienė, A- 
žbolas — Jonas Grigas, Žibuoklė 
Oną Parmonienė, Rudis —- Juozas 
švagždis, Vilkas — Nikodemas Bąlu- 
vičiit, Zubris — Petras Komenčkt, o- 
verū — Albina Viščiuniutė,.Prutėnas 
— Feliksas Rftdzevičia, Lietuva — Ro
zalija — švletkaitč. Mes tikimės, kad 
jie ir ant toliaus darbuosis dailės sri
tyje.

’ J. .f.

/ CAMBRindE' MA«S.-
r..^ ^T-.— • *.

Maivinfnkų Bavatfe

• Vi«wlo ff' U Vielinė Blaivininkų. 
; kuopa pradėjo savu savidM Wt 
ryte buvo iJlalylninky šy. mšlęs, k<l- 
rilis 'Mlaikė gerb,- liuii, I'r. Jųgkaltls/ 
pamokslų pasulfė blnlv; pPtaikintę ir
gi patsai kun, IL ,T. Poj pųpiftldij. 
davė bhUvinlnkę prislėgę. ’ Daug.žHio-. 
ulę sudėjo blaivybės pj'WdUš.

Vakavę buvo įn-aiiibgiL • Vietos ma
žieji blaivininkai sulošė ;veiKaięu M 
glrtudkllų gyvenimo. Su.dainoms tori- 4 
buvo solistų nėt. Iš Xotivbodr Masfs.

Pasibaigus programų f, prasidėjo gė
rynių paroda lt valgyumlį Daug tę
vo pridaryta skonių uesvaigiimnčM gė* 
rymų. Btivų dalinti f tris skyrius prdT- ' 
sus. prie pirmo pruiso buvo sklrtaTL 
PotemberglenČ padaryti gėrymali Prie 
jtnti'o- A. (^jndvyllenės, o prie trečio. 
M, SundukienČs. Teisėju buvo Br. 
Landžius. * . ' .

Sėkahčtame seknmdliųiyje bi|» blui* 
vininkų paskaitos, ’

Zžcporier/**

• f
/ 

( 
/

PRANEŠIMAS

■ LDS. Naujosios Anglijos Apskričio 
kuopoms, lm<l įvyks LDS, N. A. apskri
čio suvažiavimas vasario 27 d„ 1921,. 
ųedėlioj, l-mę vai. po pietų lietuvių 
šv, Kazimiero bažnytinėj svetainėj,' 
Provideiicė St.r IVorcestev, Mass. Titf*_ 
gi gerbiamos LDS. N. A? Apskričio , 
kuopos malonėkite išrinkti atstovus Ir 
atsiųsti į apskričio suvažiavimų* nes 
yra daug svarbiu reikalų, o katros ne
galėsite atsiųsti savo-atstovo, tai* ma
lonėkite prisiųsti savo-kuopų įnešlmys . «
apskričio valdybai. Taip-gi . gerbiu-;
mos LDS. N .A. Apskričio kiiopok, ku
rios dari neprisiuntėte savo duoklių j 
apskričio Agitacijos Iždų po 3 centus 
nuo nario į metus; tai malonėkite pri- » 
siųsti apskričio iždininkui ’ M* Abra- . 
člnskui 187 Ames St, Montello, Mass. 
Taipogi kurios, Kuopos dar tjeprigilltte 
prie LDS. N. A, Apskričio, tai malo
nėkite prigulėti prlų apskričio. uŽsimo- 
kedamos po 5c. ant metų nuo nario į 
Apskričio Agitacijos Tždą, kad visos 
kuopos, kurios randasi apie Bostonų, .< 
prigulėtų, prie Apskričio, tai kūrikas 
daugiau galėtume ką nuveikti. nes 
daug yra darbo kurį mes turėtume at-' 
likti. Tai Kuriems rupi LDS. organl- 
wtfja, tai važiuokim, ar siųskim© irie- 
šlmus į apskričio suvažiavimų. -

LDS. K A. Apskričio Valdyba: , 
Pirmininkas — V. J. Kudirka,

• • 37 Franklin St., .. 
Norwood, Mass. '

/ • Raštininkas -r- 4-J. Kdvlckdst *- 
58 Heaton Avė., -

- Nonvęod, Mass.

3

1 ■

• * ?’ 
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NASHUA, N. H. 

Adv. Milerio Prakalba? 
t .

Pasitarus T. Bakanatiskui, K. čio- 
čiui, viet. kleb. kun. P. Daiilumii ir 
kitais, tapo surengtos bendros., prakal
bos, kad labiau supažindinus Nasbua- 
jiečitts su Lietuvos reikalais. Prakai- 
bosi buvo .23 sausio, nedėiloj po pietų 
TremOnt Teatro salėj. Publikos pri
sirinko bemaž ko pilna salė. Kalbėjo 
adv. Mileris iŠ IVorcescer, Mass. Ant
ras kalbėjo vietJ kleb, kun. P. Danlu- 
irns. Jis taip-gi daug kę gen^pasę- 
kė apie“Lietuvę, nurodydamas, kari
mus lietuvių Amerikoj gyvenančių y- 
ra' pareigą prisidėti - kiekvienam prie 
apgynliuo jaunutės Lietuvos respubli
kos. ; - ■ ■

• šauliams aukavo sekantys i
J. Glaveckas ............... . . $10.00

Po $5.00: Kun. P.. Danį tinas, adv', A. 
Mileris (iš-ųrorcesjer), K Zapčnas, 1‘. 
Vyčis, T. Baięannuskas'. *•-.

• Po $2.00: p. Gaidys, A. Molis.- VV 
Miškinis,j A. Degėsis, L. Baškauskas.
A. .Tasiulevičius. .

Po $1.00: V. Kvartele jus, Z. liud- 
uickas, K. Petutis, M. MiSkinfs, J. An- 
dreikienė, J. Bernatonis, J. Bąfeniutė,
B. Kasparavičius, J. Teinavičiutču A- 
Barkūs, J.' Arlauskas, J- Vincus, A- 
Akstliiaš, X Grigas* S. Malinauskas, A. 
Bųkanauskas, J. Buriinskas, A. Saba
liauskas, A. Čaplikas; K. Cipčyfc, Y. Čy- 
žius, P. Juknevičius. S. Valentukevi- 
čius, P. Karldias, P. Virbalas, J". Trel- 
na virius, J. Jarmalavičius, A. Bando
mis, V. BorneikOj A. Kašėta,. D. Jake
lis, V. Bakanauskas, V» VMentukevi- 
Čla, T. Jukneviče, J. Kuinpa, V, Miš
kinis, L. Vųikšnis, J. Overika, P. įMo- 
tnza, P, Malevįčius, J. Steponavičių. 
M. Vičkačka, k Čeąnuleylče, F. Zln- 
keviče, J. Juknevičiaus. Šimkienė, V,. 
Treinavipe, A. Treinavičė, Z. Baęblis^ 
V. Brailauskas, fe. Kapčluimst ik Mo
tuzu, S. Kristųtis, U KibuTaitėf S.- fel- 
mannvičia, V. Lepeška, V. Vironls* L 
Svekim -J. įkliūtas. P, Tamulevlčiuš,, 
L. 'ZąpėnieAė. P. Vulentukevičienė, V. 
Makarevičius, M-Staknys. .

Smulkių aukų $20.M; viso..laibo. >— 
. t - . ' • •

Visiems aukautojams. .reikia ištarti 
Širdingai ačitiS^iiilgat pasiųsti Lietu
von per. Liet. Misijų, New Turke. Tuos 
pinigus pasiuntė išrinktas tani tikras 
komitetas, susidedąs iš šių t Ed/Clo- 
čys, T.-Bakanaunkas ir J. O verku;

Aukų surinktą nedaug, nes svarbiau- 
. -- , šia prieždsHs taaje, kad Ir JŠtoritf Žinok

4itn*Aęth visi priguli prie lietuviškų dirbą ųk po-&Į dienas savaitėj.

Valdybų* nary*.

CHICAGO, ILL.

• ■ A^ t A.
Mirė Adolfais šeimis 1 d. gausio, pa

likdamas savo numylėtų šeimynų dide
liam nubudime, moterį, 5 sūnūs ir S 
dukteris, A. n. Adomus šeimis buvo, 
tylaus budo; geras katalikas ir tėvy
nainis, atvyko J Amerikę su pirmuti
niu, lietuviij buriu ir po neilgam grįžo 
Lietuvon,- nes tame tarpe buvo Ame
rikoje blogi laikai. -Už meto vėl kelia
vo į Amerikę, ku^Jšgy.veno iki mir
ties. . Prigulėjo prie šv. Antano ir šy,- 
Juozapo draugysčių ir prie SlrilKA. 2 
kuopos, nuo pat įsisteigimo.

'Gerb.' Imu. P. kapelis suteikė pasku
tinį patarnavimų ir palaidojo- Šv. Ka
zimiero kapinėse, dalyvaujant gimi
niu. bei prietelių pulkeliui.

Velionio. vienas sūnūs. Tarnas, yra 
Lithuanian Booster” redaktoris.. 

.4. s:
“Tlie
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SttV. Vaisti ją kongi-esmanai 
farmeriams siuntinės/sėklų dy
kai. Tą jau peniai clarė. ’ fcjie-“ 
met tos sėklos jiems atseis 
$360,000. Kiekivenas 'koiig- 
rešiiiaąas siuntinėja tanų kam 
nori va|džios išlmščiais/

New Yorlm kasdien apsigy
vena. 350 naujų žmonių..

-' ' ‘ ' t

Jolm D. Rockefeller labda
ringiems tikslams išleidęs $475 
000,006.' -

.. ». , -■
Šveicarijoj bedarbių yra lO&r 

M). Jn skaičius kasdien rii-

♦

i

vo, • kad Amerika pirko tėdą 
kalną,-. Dabar Alaska vien 
žuvis kasmet daugiau duo
da Amerikai Uega už ją užrncK 
ketą, d

dinasi.

Austrijos.. sostinėje Vieunoj 
per pereitus metus streiką bu
vo927. - z _ J .

. -.... A-.-...
..........'-‘-I- --- T" ■_■,....................................................................
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TEMYKITE.
Mew York Ir New Jerseys UDS. Ap

skričio 17-tas suvažiavimas įvyks.27 
U vasario 1921 m- Aušros Varių pata- 
pijos. pobažnytinėje salėję Broom St.' 
New York, A’. Y. tuoj po pamaldų — 
tai yra 1-ę vnL po pietų. Tad dėle- 
galai malonėkite1laiku pribut. O kuo
pos būtinai, neišskiriant nei vienę, tu
rite šiame suvaMavijno dalyvauti. Pi'i- 
slęskite nors po 3 atstovus. Yra labai 
daug svarbių aptarimų* o taip-gi rei- , 
Lės Išrinkti dar kelis apskričiu .orga- 
nizatorius. Taip-gi nepamirškite nau
dingų įnęšimų dėl liibo LDS. ergaaiza-' 
cljos. Pagaminkite kuopų raporUis 
raštu, Kę atlikote? Kę manote veik- , 
ti? Klek narių turite, klek turto ttl-^ 
i i kp. lętf, U'as vt jtos yra lįbat gefe- 
tina sužinoti apskričiai- Tftd ineldž|u 
kad apskri suvažiavimas tdriity 
apie Šimtų- dele&Uų Iv kų,d; darbais nu-' 
stebintų, visus, i* ųpskričtųGiE orgau.1- 
zacijai išeitų ant. didžiausios maudos! 

Apskr. X<ašt; j, X pppijlę.

DAYTONvOHIO:
IM 6& kp. buvo perstatymas su 

dainelėmis šalinio .30 d .g., m. 7:30- 
vaL vakare SY.^žS^aub. svetainėj. 
NęfeltlkėtiU. kad tiek publikos prieis,; 
bet męs katalikų vleflybė'’ nežiūrėjo, 
kad ir lietus pylė tų vakarę, bet pri
ėjo' publikos pilna svetainė, kad jau 
sėdynių,'birro perntaža/ Kdikurle . tu- 
rėjų stovėt. Bet kę-gi padaryt, visi 
buVojužganėdintl. • Buvo Žmonelių, net 
ir iš kitę miestų atsilankę" sint minėto 
vakarėlio.. • .
. Tžarfga buvo didetiems 25c., o ma
žiems iOe. Buvo* vaidinta “Amėrtko- 
niSkos Vestuvės,“ kurios gana publi
kų. prijuokino. Sudainavo porę.dai- 
neUų uiieuas šv. Kryžiaus paiv—>“Aufc 
kalno karklai slubąva’’ ir ‘ ‘^Močiute 
"širdele-.- — ' ’— ■

Labai puikiai nusisekė •vakarėlis; 
bet garbė lošėjam, kurie ^v<y roles 
gerai Išpildė tr. daug padarė linksniy7 
btų dęl publikos Ir visi buvo užganė
dinti. '" ■ ■
' Tai ntolisit ir sesutės Ir jurus yra 
dabar proga prigulėti prie tds orga
nizacijos, prie LOS. (i!) kp. ir-blisit 
nariais ir padesift .jus dirbti naudin
gus darbus, o.tada mus niekas negales' 
išnaudok Bodos čia. ir ‘mažas skai
čius narių,, bet vis galima pastebėt.

r.< 1 ” - *- ■ *

f

•»

: šVIBžIBNA Ig
LimTvos. ■•

' šiandie gavome, iš.,Liėiip 
vos Karių Kalendorių 
metama ’ : ■'*

J^širašylnte '.tnojmį- 
gavome tik aprubhiių^ 
skaitlių. $ykht iŠsimšyfeK 
ir< laikraščių iš ^įįetuvP& 
Siųsk dolerinę, g&usį pūH^ą 
laikraščių ir paikų ; Karlų 
Kalendorių.

Dn Richterio Galingas Šeimyninis Unimentąs!
- •

Ivičkvieiigfe aptie- 
l;orius par diioda 
ram-EKpcIIerį. ' Ta- 
čiatix, visviėpa perši-

; ar $uu- ' 
nare' tikrąjį &u inka- 
ro valzbaženktiu.' ,

Jokių kitijnepriim-

TKėteisčtai sųfabri* 
Idiotą

/

r,AD. aiCHttRtco., 
į Betylu Tirt 

. s ■

Ilįii! Iii ‘l ‘Į I Į~. ri«Į»ęi »■ II**X

K 
%'

Pain-Expellcri^ 
.. yra1 naudojaniaš, stt- 

• viršum per 50 metų, 
beveik vi$oSe. pasau
lio valstybėse.

Kuo rcttinattškų 
skausmų, Heuralgt- 
j >s, apšlttbuno, tuk- : 

■ sretejmiO, rmiineaų 
: 1 lUV n r^tiihno it yrel- 
? - klin p.a š a 1 i u i tfi U i. 
vft$£;tyvo pergalimo, 
t šitas setiasv Ištikimus ; 

iMnjytiyi driiugas 
nuteikia iicapkniuiio- 

| jamę pagalbu ‘
»
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NAUJA KNYGA.
L.. W iWo M snaudi togeU it * 

k savo Isšofiiife iillįiįdoi Joauna Taria* . 
• ^auškaitę. KMygatą Odelio72 puilapią «u 

pngražiniiaaiii< Prekė 35 centai. Abidvi knygute galimn 
gante Ėitriosris pte- .
1$ 25 įęntai, iMfcjįĮą ji turi 64. Ad&auokita taip; .

W W WaadWr’ « ' 86. Briton,
■ "-V- \ ‘ .

t

. Norėdami smagaus, ; 
šaus skaitymo, ifei* 
iš “Darbininko” " 
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PADĖKA.

t
■
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v

Paieškojimų Ir reikalavimų kainos 
WSL fmrlmn* Ir “Darbininko“' akai* 
rytojams 4. sykj I nletuu ui dyką, ut 3 
sykiu* PrierelisMis už S sykius
♦IM

KURSUI MUPUOLUS

r
i

'f "UI 1111 III Hl | IĮ, H M
ATSIIMKITE LAIŠKUS Iš 

x LIETUVOS.
r r .tataĮ—^ta*i

Andriu^ Zaleekas, 
K. įilitttė 
X Woįega 
F. Jočis - 
K. Sldarebienka 
S. Zagurskis (2)^ 
P< Keržanskas 
A. Pųulauskis

į A, Mahwiut« 
K. Vundan.(2) 

. K Kutra (3) :
L J. Urcensky 
' J, Andryatfe 

p. Zaronskis. 
S/Kmito (2) 
V. Mikalayunas „■ 
Ą Kutas

‘ p. JPerausk 
K- Aapia (2) 
X Paulauskas

I ė

•

pd goriauata proga 
•akstaų į Uetuvų 
Greitumą nuritatUrp pinigų 
nieką su maniai nagai lankty* 
ntaoti; vlaUHaa pinigų 
Jaaa pristatau kvitas i 
lala priėmėjų ptaigų.

Laivakorčių agenuura | Lte> 
pojų. Hamburgu fr visur. t ■ 
Pasai kelioMi Į Uatuvų. \ 
Padarymas lietuviškų drik* 

mantų.
Pinigus slųsidta per palto 

Meaoy Order. Rašydami pri- 
MMto 1 et atornp* to vtoutoa
adresuokite:

P. MZtafla&K

I DYKAI KATALOGAS 
J Jeigu norite sutaupyti <8.00 
S ant poros ererykijr tai parsf- 
S’ traukite musų katalogą, 'ž 
| HeW«rWM  ̂

S Order Corporatipn, 
S StU S. VBson Street, 
3;- ^TFdterbun/, Conn.

t • .

Ona Kairia 
Jokimas Szihkeviviim

\ K- Spauora
J. Butėnas
K. Šiaiiųaftis (2) 

-Krukauskas. _
/ U »

PRANEŠIMAS,
• Yisi aktoriai veikalo “Žydų 

Karalius” malonėsite atsilankyti 
ifrt pTiiMiko^ L. B. Sr Wsario 
L2! d., subatoj, 7:30 vai. vakare. 

Teat Koinigiją,

. SUSIRINKIMAS.
Vasųrto 1Q d. šv, Petro bažnytinėj 

svetainėj Įvyks susirinkimas KątalP 
kų Vienybės 7:30 vai. vakare. Visų 
narių prašomu ateiti, nes bus renkama 
valdyba. Taipogi suneškit visus L. L.. 
P. Bodo tikletus arba pinigus. Turime 
laiški} 13 centro ir kitokių svarbių rei- 
kalų. Tad ateikite visi.

; : . Rašt.

•- «

<

•

r ‘

Lietuvos Vyčių 17 kuopos 
ir LD§. 1 kp. kambarių, ko
misijos . susirinkimas bus 

f utarmiiko vakare, vasario 8, 
19218 vaj. Tai-gi visi nariai 

. būtinai ateikite, nes yra 
. svarbjų Teikalų.

’ • ‘ * Komisija.- - - ų*

t«- rs * f >

.7f SVARBUS PRANEŠIMAS^

; •. So. Bostono Lietuvių Kooperaty- 
/ ve Bendrija' (Vartotoją Dr-ja) 

laikyanie metiniame susirinkime 
12 d? sausio 1921 m. ĄUtare, kad 

sVisx akcijonieriai bėgyje vieno 
- ' mėnesio (nuo 1 d, vasario iki 1 

ei kovo) priduotų savo teisingus 
. antrašus. Persikeldami naujųn 

vieton^ turi pamainyti savo ant- 
rašus'begyje 7'dienų. Neišpild- 

'. žius šio reikalavimo, nustoja ne- 
kuriųAeisių, kurios yra pažymė
tos metjAio susirinkimo protokole. 
Šiuo ‘ik visais kitais reikalais 
k^jjkites adresu: Lietuviu Ko- 
toliėraęija (sekretoriui) * 2$5 Broad 
way,? Boston 27, Mass.-*

. Pirm.P» Jankauskas

(Apgarsinimas) 
IŠVARČ nuodus iš 

JŪSŲ KŪNO.\,.4
C

■*- vaistų delei išvarymo nuodų ir kitų ne
gerumų iš kūno. Yra gera gyduolė dėl 

, išvalymo kraujo ir padarys silpnus i§- 
blyškusius ir nusilpnėjusius ir nervuo- 
tus Žmones! drutus, sveikus ir stiprius. 
Yra stebėtina gyduolė dėl pilvo skau
dėjimo, užkietsjimo, sutinimo, gaso, 

; skaudėjimo, apsidengęs liežuvis, bile 
7į>, ygmImo_.te-kitiĮ-.tnfriiĮ negerumų -Nng;U- 
“ Tone padidina jūsų pajėgas, duoda Ju-. 

' mi gerų apetitų Ir atneša sveikų krnu- 
jų išblySkūsiam veidui. Padidins jūsų 
svarumą, duos Jums daugiauambicijoš 
It Vėl pradėsite gyvenimų Išnaujo. Iš
kirpkite šį aprašymų *lr nuelkite į gerų 
aptiekų ir pasipkriite bonkų Nuga-To- 
nerimk per kelias dienas ir jei neišro- 
dys geriau kaip plrmiaus, tai atnešk at- 
gal aptiekoriui, o gausi atgal pinigus.

DRUGGIST:You canget Nuga- 
Tone from your joWer or from 
the Kational I^boratory, 537 So. 
Dearborn S., Chicago, III Ab- 
sttlutly guaranteed. .Retail price 
|t00. j

Gerbiamoji “Darbininko“ Redakcija! .
Prašau Tamarą pataiptati lalkra*- 

ty Mų mano padėkų* DHcavoJu ameri- 
MeOams.ul prtaiantlmų man lolkrai- 
čių kaip “Darbininko” ir dsugeUo ki
tą. Ariu jww» amerikiečiai ui prijan- 

ztbnų Lietuvos visuomenės. Terastos 
man suteikėte nasiramlnimų po s*n- 
kią dienos darbų, 
h*.

.RaeeMų apskr..kaimu.

Pasilieku ra pagar*

/p. StrstaouMkU,VHakVs raiščio,

LIETUVOJ AtąjOVYKfiJ

J. L MIIAUUSUS 
dttTotnm^M^ BosraatT, Mras.

iMrdoodB MivųkortM ant ge- 
rfatfrių MnUų į Braman ų, Ham- 
hur<*» Modųrdam'ų ir Ltopajų. 1 

Parūpina paaportna. verčių koo- 
riitadj*f ir JritoMus H
OravUko į ‘AngilMtų.
—M—“ir   "Tri

PRE»GH LIW 
* CAMPAGNK GENBBAME U 

TRANaiTIANTIOŲl H Kev York© ttentoc į Raaborg*.
LAIVAS KIASABA 
Utarninke, Kovo 15,

Kambarių Ir Trečiai KIokm v 
UMormal Priimami.

Kreipklffia prto Ttetfjįjgr Freoch 
Unt agriitn.

Pajiekkoiimdt ir
Reikalavimai.

DR, J. G. LAMDŽIUSI
(StYMOVB) |

A.

laikau brolio Parito Tarvido, kilęs 
Lietuvoje U Karato radybos, Utenos 
apskr;, Uipaltaoee. pate ar kas lino* 
te nuolankiu 1 meldžiu prsnriti man.

K. Tarr«4aW,9 «

Lietuvis 
Gydytojas Chirurgas 

Gydo nitritu ir chronilkra ilgas 
vyru, moterų Ir valkų. Ėgsantb* 
miojn kraują, epjaudahiti, Slapu
mų ir tt, savu laboratorijoj.. Ho- 
teikia patarimus laiškais kitur gyį 
vėnaatlems. Adresas;* 

3G6 Bboaduvay, 
South Boston, Mash.

(iCAMHAHU) No. 1,J 
( LD8. Įiųtne, kamp. E ir B’n'ay) 

aĮBstsoiraa^BiraariaaraesijasisaisasaBfasB

A^tRUONININKAS
ŽiiiiuitiK. atsakančiai 

Va i^ojiMiinkystę 
IeSkau Vietos.* *' 

♦ Antrašas \ 
“ ttttrb.AdnMsf

' , . ...........>

t

AMERICAN LINE
’ msrontuBit

HFUVoikoĮHAMBViaa y
’ -PiįgttAšiHMift k*tkM^ dėl ■ ĮyMTAAlįy v|^į 
01d«ifi vMnaSkM daMtaviį irhrtn, Miyi.- . 

uavja MAtraKmu Uptat* • • •' vasario ai d.
LHUAB MnmnUHDA.CBaujagKOVO 24D. 
Mik įJewTiTew ’fdrfc į Llepiojų ................ $182400

Ūmi N«w ’frork į ®tktnnw 130.00

* Tfe$& Įdeacrn VelrtviM aprūpinami tarnų ga valgiu M 
čieliatne Uždaryti kamtariai delinetęjpų te

Kreipkite4 84 SU
? . . irtaivtei■’agmjhiik'•’ / *

-•- .........v--:......................... ...................

*"’■ v-

■*t-

Telefoną* ’

DR. T. M. GAFFNEY
/ DAN0PIBTA8 . ' r

414 Broatfivayy S* Mostam
( Viršuj Jtlieti 1‘rek. R-vės ofl*))

(Imima UusrkriiB&r LUCTVVUiKAL

* patekkan Jwo Jokubausko ir Oux 
JokubauakytM po vyru . Adomavičių 
nė. Paeina 11 Turacto apakn, Skaud- 
vlHto par., PiiteUii kaimo. Prie* karų 
gyveno Faraone. Jeigu W Jluot, «r 
patys prafau atrilaukti, jonu* Jako.* 
JtaMl'tot TrtMhiyča vįftitrL
ČIO. LITHDAYrA. v .

IrŽkUu Petro Mačinllo; paeiną 13 A- 
tlkonių sėdimus, Deltuvos Vai., Uto-. 
mergėm npekriCK Kauno rėd. Turiu, 
svarbų reikalų, Meldžiu atsiliepti. 
Mano sdreaųs: Ata^iutigį Atiko-
nių «od., DeRuTot istl., Ubmerįės ap«- 
krifio. pI^iitTAMTAi - /. .

Mykole Balkaiti, Kazyte; Čup&ys, 
Jimyto Dųpkyto to Ignuce-Lullyde meL. 

Jūsų kaip brolių IŽ vienos tėvy
nės,. dulkite Žinoti motulei Anelei ūes- 
Mencl. Ėstt intorriavotus pęlf įmIlbkuSi 
Nėra gy/enimo bu bėru pinigų, gelbė- 
•idte^jeČgalKėr—_ ------- ----- -  į

, . ' £-. . Jonai česna. [
Adresas.^ Josef Kttrylko dla X, čes- 

no Ečzajsk Powiat Jįiuocut Galicia, 
Polantt ‘ -, ‘. .. C-

r AŠ. Viktorus pivoriunas Panevėžio 
apskričių, šimouiųynKčiauŠ ieMkhu sa
vo brolių gyvenančių Amerikoj Alolzo 
;&• Ir ięariullo> Pivoriūno. Mano adre-' 
isas< rM, Panęt’ėįfio miestof, .
katino 3To,' S Viktorai Pieortuna^

T ''V

l

*■

JUOZAS MKTRIKEVIČIUStl -X
išvažiuoja Lietuvon 12 (L Vasa
rio, š. m. su laivų ‘‘Lapland,”. su 
juomi važiuoja, apie 100 lietuvių. 
Laivakortė $112.50 nuo New 
Yorko iki Eitkūnų. Mes marū- 
ptnain; pasus ir reikalingas^vizas 
tų šaliii, per kurias važiuojant rei
kalinga turėti. Mūsii žmogus pa
sitinka ir .praleidžia iki laivui ir 
iš lfęw Yorko iki Katino. Norin
tieji suspėti kartu keliauti, pri- 
duokite pasus tuojaus"dėl reika
lingų vizų.
. Vardai pasažierių, kurie keliaus 
ir turi jau vizas:

J. Palionis, M. Palionienė, L. 
'Černius, B. Vaitkus, $ Kaunas, A. 
Rutkauskas, D. Rutkauskienė, A. 
Rutkauskaitė, K- Minkovski, J. 
Minkovski, Bekšp, M. Bekšas, O. 
Bekšaitė,. J .Misevičįus, P. Misevi
čienė, T,Misevieia, J. Misevieiufė, 
B. Raulinaitis^ lL Raulinaitienė,; 
B. Kaulinantis, V. Raulinaitis, J. 
Kucka, L. 'Kuekienė, P. Ozbutas, 
P .Repšys, A. Mockus, B. Mockie
nę, D. Burokas, U. Burokienė, A. 
V’ozgivdas, V. Šaitis/ P. Matulis, 
F. Stundis, J. Klevas, Kloviene, 
Ida Klęviutė, J. Gene viela, A.‘Ge- 
nevičiutė, J. Rikert F. Goldberg, 
A. Briedis, A. Rikert, Z. Rikert, 
J. Žekonis^ K. Žėkoniene. * :

FELIKSAS EGAUNIS• * v
Mūsų karjeras išplauks su 2-ru 

būriu šiame mėnesy ant laivo 
Acįiutania, Vasario 2G diena.

PETRAS BARTKEVIČIUS 
; Mūsų t Banko direktorius^ iš
plauks su kitu gana * skaitlingu 
•būriu Kovo *26 drnna; laivu,., 
Amsterdfimlir vežs pasąžierius j 

.Kajumi. SūMsąis reikalais kreip
kitės į . ' \

BALTIC STATĖS, i 
FIHANCECORP.

* ■X

Ieškau žento Vinco Vnrinsko ir su
nitus Antano Ktžlo. Jfe patys ar kas 
apie juos žtoo, meldžiu greitai ‘• atsi
šaukti šiuo ♦' antrašui 2toa *KBSiehS, 
BaJMerįSkto stoties^ Balbieriškio i}al,f 
^MariampolSe apskr. LWEVA£lA., ’l

ieškau savo pusbrolio Motiejaus čiu- 
daro ir puseserėsrl^lzbietos OiudarytėsJ 
o po: vyru tai dar nešinam ries .girdė
jau,, kąd išėjo*'už • vyro, Jų gimtinė 
Užubalių kaimo, Pabiržės parapijoj. , 
Jie išėjot, prieš karų ir iš sykio gyveno 
plttsŽIeid, Mass. Madison Avė; Bet per 
.karų to-dabar nesu- gavęs nei jokios 
Žinios iii nežinau, kur gyvena, dr mirė 
ar gyvi/‘gal tik taip išpuikėjo-, kad 
nesiznalmlua. • Gal nebemano į Lietu
va grįžti, tai prašau jeigu esate gy- 
•vi'pasiaiškinti lr' kaWŠ>initočių*žlito- 
te apie Jtlosį tai praneškite man Šiuo 
antrašu: apstok,.Pa&lrįgė vai..
Iiikia^ kaitiio, A[otiejti8 ~ Aittitkasr. 
LfTimm. :■.. *

1 ■ ... '
" ■. . - v • t- .
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Kas Dvi Savaites44O” Laivai

-R' •*■

’ M

__ 4./_

įi ■ -
i

1 Pąieškuu* švogerio Petro Bartkaus* 
prieš kutų gy vno Duytojr, tllifo, dubar 
nešinau kur; Taip-gl pnieSkau drau
go Aleksandru Vaitkevičiaus, pinua 
gyventi Ovėlande, (ibio, dabar nėši* 
nan kur. Prašau abiejų atsišaukti, 

. VIKTORAI GUDAVIUIA,’
15 Wunwi Ct,^ Bridgeport, Conn.

..„
AŠ Marijonu S’iiudargiittč, po vyru 

rįjeriėckfeiiė, ieškau - savo brolių J11020 
Saudargo. Jis giinę^ Rietavo parapi
joj. Buvo Liepojoj ir Chegiirie mieste 
už urėdu lnk$. I’rašuu paties atsiliep
ti ar žinančių apie jį pranešti šiuo

fiunk nrsteckies,
w Biptoy n, Enąftbdtbpm, x j.
r..

Ieškau, Juozų Putelį 11* jo seserį Unų, 
&h$-jaiM8t<?Wte ^i^»„VĮėWlų 
-puub SvMwčtų k, Dųr Juškau juo- 
$iį Vargetų, š«ltontilt|, ^jEžer8kį Ir iii* - 
tuk pažįstamus ir gimines. Buvuu pa*, 
kliuvęs ’} razbalninkų .pankas, mane 
bitisitiL aprubavojo ir sveikatų 
Turiu ir daugiau Visokių naujienų 
pranešti, 'Adresas; KarRintas palii- 

: VičkStiitį at., PleneHiį, lį'. LITU?

Ksotm»va9to«' Notahas 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ 

F.J.KALINAUSKAS 
ADVOKATAS .

: 414 Broadway, ■& Boston, JJlĄsu, 
Tel. S. B. 441.

£ y v e n I m o v i«t a i
; 15 ĄsNArous

, Coltimbia 915H.' •• '
T**

r ' 16MiaĮg Soum-B<toT0Stkt--—

oa. r. s. stone
- i 'ŲAidnį r8PEėi4ias®4»
; jg9ėĄ-.MnUQ^WAV -

Vai:anuos r Nuo Q r, M T v» Jake
r -

Štt

Vi,

fEW YORKO Į HAMBURG
Cherhourg ir Southampton 

tORBIT* ....... 21 D. «EGUŽIO " 
. OBOPESA ;.... 4 D. BIRŽELIO 

ORMTNA ...... 18 D.BIBarilAO 
Urnos. 2-ios ii- 3-^ios klesos pasažierianis.

K .Gražus užlaikymas dėl trečios klesoe pasažierių 
' THE ROYAL MAILSTEAM PACKET CO.

• ■ LI. ( EAVES &• < AGENCY, • . ' , .
GENeRATJ AR-EtVTAT KATT.TAJ ANart.THJ >GENERALĮ AGENTAI NAUJOJ ANGLIJOJ 

v - - < 1Q Congress;Sfcr Boštony?Mass. . ’ ~ ' 
t Arba pas bile laivokorčių agentą.«
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Nuga-Tone’ yra vienas iš geriausių Iok? okq‘ pr/vjrlwn.-n- iisiit flAtoi iSvnrvmh nuoriu Ii* Idtu ne- EH)attWay,

mh.,.. 1—,uį ni KiliSkyriim^ji j i

ĮlBBaMsaHBMaBMBSB
r. * * Phone—Kensington .'š., _
’* Po pietų tiktai pagal sutartu 
b 2588 E, ALLEOHriNY AVli ‘ i

PHILADELPHIA, PA.

DR. E. G. KLIMAS )
Lfetnvis Gydytojas. x l 
’ ‘ Prijrijitoo Valaswi 

vai, ryte ir. vai..vakare, JR
A

J,

M. F. MATUIAITIS
Gtdo Visokias Lipa* / 

psz8KiBtA Akinius. » 4* 
Valandos*•<1—8 ir 7—8 Pr M.

WORCESTER, ;•

rv t

, Ieškau Jotių Petraičio. Iš Lietuvos 
u kilęs- Samburayos dvaro, Stakių par., 

gimė Puškinų kaime, Viitoglriij per.
’ TiuJu'svarbų reikalų^ Noriu‘žinoti :tr 

da gyvas yra. Prašau patsai «y kas’ 
‘jei šmote ,malonėkite praneštilaišku/- 

-:uk to! jums busiu dėkingas, Mario ad7 
Viesn*: * ■ •- ’ ’
;. ' » MIKOLAS DEMŠKI&, 

ll(> Nevv .Vork ĄVenue, Netvnrk, 7«
. —----J ---- —---—•

Aš, Domicėlė Sotkauskienė, Ieškau 
Savo vyro Btasia^atkauskos. Jls^ma- 
nu apleido' Jau septyni, meta! atgali pa
likdamas mane su mažu .kūdikio dije^ 
linm varge ir žmonių pajuokoj. Tollėl 
kas apie ,|j žinote, nmlonekĮte praneš- 

į 'ti/ už kų. busiu labai dėkinga ,,arba jis 
pats lai, atsiliepia. Jef neatsiliepsi per 
mėnesi laiko, tai aš paduosiu teisman, 

A’elkalaudtona^pėrsiskj’riiuo; Jis yra 
vidutinio Ūgio, juodi plaukai, dryžos 
akys ir mėgia pajuokauti*. Kilę iš 
Lietuvos Kauno ,r£d:,' ,žfidilių npUkiv, 
Kuršėnų parūpi jds. * *i ’

' D., SATKĄI'SKlilNfi,
IX' Oaiiton Štrėet, v Montello,. Maus.• K- . ...

-/r_., : 1----------------- ----------------------------------------------L----------------------------

9

f

&

4■ Tel. So.’ Boston 828. E .

Libtuvys Dantistas B
■-1

! LalktaaL perkėlė Ofisų po No. ;■ 
425B.'toA& wax, Bo. Boston, -Mass/ S

■ ::ų ' ■ ■
= v Nuo 10 11d ryto

: PRMOS KLESOS : ■ J 

DANTISTAS 3 
DR. w: i’. SEILLY 
'Dantys ištraukiami ir priijjtoo , 

ml visai be skausmo, su gerinu- 
slais prietaisais, sti nauju iirmii-.

469 BR0ADWAY>t ■
i South Boston, Mass. 1 

' (PrielDprchester St,)_ 
Valandos : Nuo 9 v. r. iki ’8 v. v. 
Nedeliom: Kno lOv.r. iki 4*%v..

•<

MISM vlu9 SB ll>T*r«9*wWllVarwflB«[dit^Kl S <»m’£Slf lriVsilici

»iBžiĮžžBI^B H fe KM W uS H <41 • M

Ai ’ ”* ’ '* ’ *■ j, '
. Afr Ali tiunur Augaitis. ieškau pusęge- 
rės Ahetog- AugMtukėš^ Gilėjau ’kad 
pirmiau gyvmio Bittsburgii,! Pa. Taip- 
pat paieškau Juozo Viri .Jonę-^eiuetutob 
Visi jpftęina iš Tauragėg'-apsir ir vųl- 
ščinus, Kuisių kaimo. . , . ‘ ■ ;

•• ANTANAS. AUGAITIS/' ?-.■ 
1645 iVabiinsia ivę.,. • Chicago. III. 
'f——~~——~ 

•<'Paieškau Kazimiero ir Juozapo Kal
vio Kauno rėd,, Ukmergė^apskr., Žiel- 
ros pašt, Paželviii sodž.. Jų Švoge- 
įto. Domintakas Druskių tapo užmuš
tas, vario- kasyklose ęhampion Copper 
Co., tai galima atieškot! iš kompani
jos apje .$3,000. ale nėra kam to da
lyko užimti. Patjs atsišaukite arba . 
žinantieji: praneškite apie’ juos .'šiuo ’ 
antrašu: ’ ’. , ' . ... . 3

7,. JUKNIS, . ’
Box 426, Priinesdafej Mieli.-

7 *: ■ ’ - ’ '■ > *r* -
— 1 I*1,)*" 'i ■■■■■—■■■■■■■*»!■

Paieškau savo švogerto Juozo Kaz- 
Įausto; 'paliko mane 5 metai atgal to 
lAvažiave į Lerkiųg Mieli. Prašau jf 
pati ar kas-kitas danešt.ant šito ailre- 
fio: - ' V

. STASYS REMENIUS,
46 Layniand St, Hoosiclą Kalis/ N. Yį

,-. . . .-*• .... : . .. -I’ “ - • - -........ --- y
Aš Konstancija Ivanavtolute, paloš- 

kliu savo puseserės 'UrŠulės Grąimiu- 
tės fr Marės aJnkauskienėa. Paeina 
iŠ Suvalkų Vėd., Vilkatišklo ’apskrlčio 
Buderežių kaimo. , Žinau kad; gyvena' 
Bostone. Meldžiu atsižaukti šiuo* ant- 

~ ' v
KONSTANCIJA IR KAžILĮNSKAS, 

6831 Bayiiss Avė. Cleveland, Ohio, 
Į .“ '7-^- '-t—

Ieškau Antano ir Marijonos Lukošių, 
iš Lietuvos paeina Kalino red.,MaŽeI- 
kių apskv., Tirkšlių valsčiaus, ’Pleno- 
klų kaitau. Turime svarbų reikalų.’ 

r Meldžiame pačių atsišaukti'ar kris juos 
ŽĮriO, meldžiam pranešti, .už kų Imsi- 

įanų dėkingi. • .
■■ , . POVILAS IJEBIKIS,

Štai AV. Broauiva^, So. Boston, šias ?.

ŠV. >EV^BL.' PAŠALPms
DR-STSS VALDYBOS ADRESAI.

' ir—L— . •- Jį-"
PERMį M. žioba, :\

,530 E. 7-th S.£„ So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. P. Tuleikis. į

•* ‘ 13to“Boweri St, So.-Boston,.Mass 
PROT. RAST. — K. Lutais,

47 Vale St, So. Boston, Mass. 
FIN. RAST-’— M. Karčiauskienė,

47 Vale St, So. -Bostori, Mass. 
KASIERIŲS A. Naudžiūnas, . ,

IG'.VInfield St/So. Boston, Mass.. 
MARŠALKA — Steponas Navickas.

Draugija Miko susirinkimus kas 3- 
čių nedėldlenį kiekvieno., mėnesio.

J,-,-,:.'.-—; j ..^'

ŠV. .ĖA%ĮA[IEitQ B. k.J&RAtiGŽTOS. 
VALDYBOS ATPRAŠAI

■ ' . SO. BOSTOV' MASS. .'

PIRM. — Jonas Pranaitis, . -
ū24 E, (?tU St, Šok Boston, Mass. 

^VIČIĘ<PIBM1 -7 Vladas pautauskris, 
136 Borcen St, So. Bofctori, Mass.

PROT. RAŠT. Z. KJapataūskas, 
; . 140 BoAten St, So. Boston, Ma«s-
;FIN. RAŠT. Juozas Juška, 

Merycliff Aeademy "
Ariinghton Helgths, Mass,

Ižp.-—'Leonasšvagždis,
, 75 Sllvąr St, So. Boston, Mass.

IŽDOGLOBŠJAI—J.Grubinskas,
3 Jay St, So. Boston, Mass. fr

: AhtanagrKmitoėr - • ~
! 284 5th St, So. BOstop, Mass, 

MARŠALKA— Povilas Laučka,
: 61Stoty St, So, Boaton,; Mass. -
' DraugljoB antrašas reikale: 

-36Uįjįoųdwa^: So. Boston, 'Mase.
, Drai^at^.suslrinklmal laikomi kas 
antrų, nedėldienį mėnesio 1-ų vai. po 
pietų Bažnytinėj salėj ant 5 gt,. So, 
Boston, j^aas. ‘

H n. u 'Tia^opy ■

>

So. Boston, Mass. 
(Apgarsinimas) s

LDS. K. Y. ir N. J. APSKRIČIO 
VALDYBA., ■ - • • r

Pinnininkas —- A.KazIas, ’
56 New York Avė .y 

■ Newark,N. J.
Vice-Pirminiukas —P.Rupainis,

. ’ 30. Wamvick St., (
Newark, N. J.’.

Raštihinlsas — A. J. Dymta,* ' 
222 So. M St.,

Brooklyn, N. X*
Organizatorius—A. Mieruinkas, 

10 HavrisonSt.,
* Patersou, N. J.

Iždininkas — J, J. Liudvinaitis,

k
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DAbar . laibas užsisakyti 
aMį “Daibiniiikų” sau ir 
Sms arba pažįstamiems j

taneratos karna: 
etoms .. $4.00 

$2.25 
$5.00

ptiieškafi savo dėdės Petro Noėkhri 
no iš Tabavų kitlmo, Bartnlnkų para
pijos ir paieškau tetos Barboros Tūba* 
i‘ij kaimo, Bartininkų Parapijos, Pra- 
šnu atsišaukti ant sekančio adreso: 
Puntteo valščiut, Seinų apskr,, (ta^iį 
kaimo, .ivosae Litvinas. LTTPDANiA.

' >■   * —•' ? .■ta^.ta.. ui.-,. ,^.1. ■■Į^.lr - .1. III H|'.■ !■

Išsirašykite i§ “Darbinin
ko” LDS. Kalendorių. 1921 
metams, laibai indomus. 
Kaina 25d. “

DR-JOS VALDYBOS ADRRSAr ~ 
. ' ...: SOi jsifSToĄ ■

PIRM.x-~AūtadaB_ KmitaB,
-. 284 FLfth St, Boaton 87, Hm 

VIOE-PIRM. Jums Kavolipaiy 
:• M st„^toū ŽT, Mota. 

PROT, RAšTk Vincas Vailrfnorlna, 
178 Bolton St., Boaton 27,* Maga. 

FM RAST. — Prabas* Sinkevičiui.
132 Bown St, Boston žt» 

KASIERIŲS — •,7urgIs<Kaneviėlua,
174 Boltoii SU Boaton 

MARŠALKA — pranasLukoėevičitM, 
■40d M 7-th St, Bostort 27, M»w. .

Susirinkimai lalfcotpf kas pirmų ne- 
dėldieni kiekvieno mėnesio & vai. po, 
pietų Sv. Petro Baltoytiftėj uatoL #<>*’

aL

!’■ ‘'VIDURIŲ UŽKIETMTMAS” '. ' 1 f
k -Yra didėi^.l)ėdjt kiek>1enoje sunktoje ligoje, gimdantis dvasiškų slogiaimų, ® 
' ■ susierzlnlm* nerviškumų,- akiųsilpnumų, atmintiesutistojimų to tt X 
į? ? VARDAN SAVO VIDURIĮT |

- i '.PABANDYK “L IE PILKOS” - / >
_ GARSAUS VIDURIU ^pecialiSTo - . ’į.

■ " GydUolftij^uo. uS
KR0N1ŠKO VIDURĮ UŽKIETĖJIMO f ®

j įirjiuo to paeinančių ligų* kaip tai:>Nup liguista galvo&skaudejlmov- nuo vtoS 
į įšoktų šleikštumų, nuo apetito nastojimo, nuo liežuvio apdengimo-plėve, »uoį ®
< fetslduodaiičto kvapo, nuo vidurių, UėmaJIto« to nuo -aitrumo.. Stebėtinom Vto’ft 
j J'duKių.lA^iJytoio^'kurios veikto-b^skaukmb. Tos gyd(tot^4?eria sųVyje pult# 
i iktousltių*valstdš, kokius tik pinigai ir.^ubunų£Lgali iuiamintL' Siunčiama. b;y®
< |kfauriįtovaistnSfc kokius tik pinigą! to gUbrimaO^toP^nnintL.fSUinriama by g
i į kur ^gplaikbis f I.bO. Pinigai gražinami, jei neužganmtot Antrašas i ./ . S

42$), •..•($* B
■.L.lll.—.-.—...,.

• • ^. ' ' fa.-’

. • • -
’ . ., * .

% ’ «*. t ‘, f*. ,

Jftl TninriM noĮ»fangot 
. skaudulio ar toimutolairiltiea, 

ptujlftuok.” Ateito ir buri ėkMarinuo- 
. tasdykal ir gauk-manonuomonę ir 

patarimų. Ai era* turėjęs 18-kns metų į 
pasekmingos praktikos medicinoje ir 
chirurgijoje, gydant lTglaikines, nėr* 
vilkas Ir supainiotas ligas. Tamsta 
gausite pilnų naudų kaip atsilankysite 
pas mane lr matysimės ypatilkai Įdek-

t s Jei tu turi lto&ią chroniflcfe 
Į nervišką, , odė*, inkrtų, 

pūsles, ai i> &TM SUp&UuD* 
I tą Ūgį teiraukis manįs, dy- 
*\v kui, fr muk nnorooiifr ir 

w ^iaatimą,-
.v A *

- IEŠKOK PAGELBOS KUR JI ®ALI BOTI I 
RANDAMA ' . I

' M<tų patyrimas gydant NERVIŠKAS, ILGLAIKINKB Ir SUPAI- 1 
NIOTAS LIGAR, jrutelkfaman galybę duoti Jum* mokritikuo, Elridro- I 
Modlkaližkua gydymui karto «ut*Uda raramlnimua kur kiti budai «*• I 
totongi* atlikti lt tnoml daug rytų tapo togribiti nuo kančių lt parojb*- I 

Atidėliojimai, nariruplntaai ir nepritaikomi gydymai I 
yra pa'nįipjrl. Ataik jri norl patyrualo patamrimo n imlktaT aplar* I 

‘fSff OArrtRAŠ MORŪNEY JSS, Į 
220 TsaMoarr w., < bostom.mam Iltafavtfa TmAM* . ■ LmhmmmmSSAJAtahh*il(i TmU**

* ., .

Paieškau Motiejaus Banlškevlėiaus 
to Jo sūnaus Juozo, Samnlkų kaimo, 
Onuškio parapijos, Traitf apskirtu* 

[ niaus rėd.. Malonėkite atsišaukti arba 
į kas žinote apie juos, malonėkite pro- 
[nešti sekančiu adresu:

JADVYGA ILANIŠKEVICIENS, 
12 \Vashlngton St., Greenfleld, Maga.Į -*

Ieškau Anelės Jatironhitės Kilus, iš 
Virnlnus riki., Daugų par., Kiminų kai-, 
mo. Malonėsit tamistoM atrifauktl ar 

[Kai kas iinot, tu! matanėelt pranešt, 
uos aš jnoriu su tamstom suBlIlnot, 
TūbHri paieškau Antano Gecevičluns 
Vilniaus rėdA Nedringlų puru Barulat- 
kų kalino, Meldžiu taurintų a-toišaulc- 
tL Aš mirėčiau tamtotom nuslMl- 
imt, nea turiu svambų reikalą piut ta- 
mtotus, . • *

OKA KADSEV^IŲT*, 
W Limcoln Are.. — -

i

4

« mmntDIckiiu^nip^Mk
. ; r ;

Dr. Ignotas Slankiu 
imwsufttW«. 
t Littuvh pftknrts ir Cbuurfri..

Nuųiitrita ikl5 pi ptotri' 
Vakarais, Ketverge nuo • Ud tF.M,

DR. PAIR J. JAKMtmi
___(JAJrimiviftini) .;

i 509 E AST BROAD WAt
TELEPHONE W. ’

«
■-/

(i1
- Tel, Dtotota’ ’

MUOHNilatMmfEU,

Galima' eaį«W W > We0ret»mt 
OmiK} Valkudos: 
J Rytais Br p -tat

" " Pu etato 1 iki S vai.
- Vakarato'nuo d Iki 9 

536Bro^dway, S.Boefen

<DYBOS ADRBBA1,
PIRM.— Mettajus Verseckam 

.41 Gatės 8t, Be. Bokto^ Mass.
VICE-PIRM. — Jums Bižokus,

140 W. 6th St, So. itoeton, Mass, 
PROT, UAiT. —• Antaną* Motiejūnas. | 

456 M Tth 8t, So. Boaton, f 
• EIN. RAtT, — Jmmas Kavaliraskaii, ! 

‘ 300ig, Oottaįe St. Derdmator. i
KABIBRIUB —Andriam* Bmlimefcm*, 

140 W. tm St. 8a. JtostoU. Ma&s. 
MARŠALKA — Antaaor Oroodta |

ifift Bwm» Sta Bo. Boaton, »
D. L K. KelaOriSo taiko aini” J 

ainius raririaklanm tau 
dtaftl kiekvieno mfceeto DU
V^aaMngton Sto Btatom v>4
tatUto, ‘ ‘ dkaugt ir naujų na* ” 
It prie musų ūh 5..

-J ;■<
7» J

Rockform IIK %
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Boston, W •
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