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Organas Amerikos Lietuvių 

R. K. Švento Juozapo 
Darbininkų Są-goa.

“DARBININKĄ
Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spieskitės į vienin
telę darbo žmonių organiza
ciją Amerikoje — Lietuvių 
Darbininkų Sąjungą.

SUBATA, 29 D., 1922.

KAIP EINA STREIKAS, mis raidėmis ant pirmo pus
lapio. Jau užvedė kalbą a- 

anglekasių pie galimą valdžios įsikiši-Prisižiūrint ;
streiko bėgiu, ypač tėmijant 
ūpą kapitalistinės spaudos 
ir vyriausybės sferų — da
rosi įspūdžio, kad angleka
sių streikas eina gerai, kad 
jisai galės būti laimėtas. 
Pirmą porą savaičų kapita
listų' kontroliuojami dien
raščiai — beveik nieko nera
šė apie streiko bėgį ir reika
lus. Tokia, matyt, buvo 
komanda iš viršaus. Tik iš 
pradžių pasistengta nura
minti publiką, kad nesą jo
kios baimės, nes, girdi, ang
lių esą prikasta tiek ir tiek, 
o čia dar daugelis neunijinių 
kasyklų dirbą, kad net pyš
ka. Valdžia net per kelis 
syk, dievobaimingai atsidū
sėdama užreiškė, kad ji jo
kiu būdu negalinti kišties į 
tą ginčą. Neturinti, girdi, 
teisės. (O Adome Smitai! 
Džiaugkis ir linksminkis sa
vo grabe, kad tavo pagoniš
ka doktrina taip ilgai pa
saulyje viešpatauja).

Po to viskas nutylo, ir ty- 
įėjo gana ilgai. Matyt val- 

r džia buvo patikėjusi ant žo
džio kasyklų savininkams, 
kad jiems pasiseks pa
smaugti streiką, o su juo ir 
anglekasių uniją. Tasai pa
siryžimas — ar-gi ne vertas 
palaiminimo — bent doleri
nio. Argi ne tikrai patrijo- 
tinis, 100% amerikoninis 
darbas būtų nuveiktas.

Bet trečioje savaitėje atsi
rado reikalo vėl prabilti. 
Pirmos skaudžiai streiką pa
juto plieno liejyklos ir gelž- 
keliai. Plieno liejyklos jau 
ima uždarinėti kai-kurias 
savo dirbtuves. Gelžkelių 
važma sumažėjo visu trečda
liu ; 100.000 vagonų stovi be 
darbo. Wall Stryto piniguo
čiai kaso pakaušius, kas čia 
bus, girdi ? Anglekasių 
streikas sulaiko visos Ame
rikos biznio kilimą.

O čia kaip tyčia unijos 
viršininkai ramiu tonu už- 
reiškia 1) kad jiems nepa
prastai sekasi organizuoti 
anglekasius, . ligšiol buvu- 
siuos neunijistąis — ir net 
West Virginijoje, 2 )kad jie 
esą pasirengę streikuoti 6 
mėnesius, jei reikėsr tai me
tus ir daugiau ir iki tol, pa
kol savo reikalavimus pilnai 
laimės.

Ir dar pridūrė gerą pata
rimą: lai, sako, kongresas 
priverčia kasyklų savinin
kus, kad jie eitų su mumis 
tartis, kad pripažintų uni
ją, — tai gal mes ir paliau
sime streikavę.

Indomu, kad tasai patari- 
unijos vice-pirmininko 
už gerą priimtas. Val

džios oficijozas “Washing- 
Poet” padėjo jį didelė-
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DARBININKŲ REIKALAI.
tartį ir svarstys, ką Vokie
tijai daryti, jei ji neįstengs 
kontribucijos išmokėti.

mą.
Taip atrodo, kad valdžia 

ima jau abejoti, ar ištikrų- 
jų mainų savininkams pasi
seks papjauti uniją.

Broliai anglekasiai, lai
kykitės! Jūsų bus laimėta.

Ypač reikia saugoties ne
pasiduoti provokacijoms. Iš 
daugelio vietų ateina prane
šimų, kad samdyti kompa
nijų milicininkai užpuldinė
ja anglekasius. Nelengva 
tokiame atvejuje susivaldy
ti. Bet reikia susivaldyti. 
Provokacijos — tai pritir
tas piniguočių kovos būdas. 
Po tox eina teismai, kalėji
mai, dar didesnis žmonių 
varginimas ir ūpo nupuoli
mas.

Visi darbininkai turi nesi
gailėti įvairios paramos ang- 
lekasiams, nes toji kova, tai 
visų darbininkų kova. Kad 
ir prisieis visiems šiek tiek 
pavargti, bet tą kovą laimė
jus, paskui visi galės ra
miau atsikvėpti. Grįž uni
jos ir ten, iš kur jos buvo 
išvytos. Tik dar mėnesį-ki- 
tą kantrybės.

Lenkus.

Vyturys.

KALTINA KURSTYME.

Dublin. — Airijos parla
mente kilo svarstymas riau
šių ir sumišimų armijoj. 
De Valera, buvusis Airi
jos prezidentas, yra kalti
namas sukurstyme prie 
maišto. Dėl šito kaltinimo 
kilo aštrios diskusijos. De 
Valera gynėsi, kad nei jis, 
nei jo šalininkai nekurstę 
prie maištų.
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PRIMINIMAS.
PAMINĖKIME SAVO ORGANI

ZACIJOS ŠVENTĘ KO- 
IŠKILMINGIAUSIA.

Jau buvo pranešta, kad LDS. 
metinė organizacijos šventė pri
puola gegužės 7 d. š. m.

Tą dieną kiekviena L. D. S. 
kuopa privalo apvaikščioti koiš- 
kilmingiausia ir gražiausia.

Būtinai reikia pažymėti kuomi 
nors, kad būtą nauda ir mums 
patiems darbininkams.

Moksleiviai, kurie eina augštus 
mokslus labai dažnai dėlei netur
to be laiko žūsta ir visos ją pas
tangos nueina ant nieko.

Mes nuolat skundžiamės, kad 
nėra vadą, bet labai mažai rūpi
namės ją išauklėjimu.

Moksleiviai, mūsą vienminčiai 
yra didžiuma “Darbininko” ben
dradarbiai

Jiems, už rašynėjimą “ Darbi
ninkam” būtinai reikėtą atlygin
ti.

Atlygindami moksleiviams da
rome dvigubą naudą: šelpiame 
moksleivius ir patįs nudojamės ją 
pagamintais raštais.

Tokie moksleiviai visuomet bus 
su mumis ir jie atsimins mus ir 
padės kovoti su išnaudotojais ka
pitalistais.

Tad šelpkime juos.
Prie L. D. S. Centro yra bendra- 

darbią fondas iš kurio šelpiami 
moksleiviai, kurie rašinėja “Dar
bininkui.” Dabar tas fondas iš
tuštėjo. Būtą labai gražu, kad 
apvaikščiodami metinę šventę tą

■ fondą papildytume.
į Nariai sulig išgalės prašomi au- 
| kuoti ir jeigu kuri kuopa turės 
i surengusi vakarą, skirkite visą į- 
i žang-ą tam tikslia.

Beto, neužmirškite streikuojan- 
i čią darbininku audėją ir anglia- 
| kasią. Jiems parama ir-gi būtinai 
reikalinga, kad laimėjus kovą su 
išnaudotojais *darbadaviais. Prie 
LDS. yra Streikierią Fondas ir 
aukos siunčiamos per tą fondą vi
suomet pasieks darbininkus kovo- 

I jančius už būvi.
Šiandiena mums darbininkams 

tuodu klausimu yra vienu iš svar
biausią: išauklėti vadą ir padėti 
kovojantiems darbininkams lai- 

i mėti kovą. '
LDS. Centro Raštinė.

LIETUVOS BALSAS.

Genoa, bal. 26. — Šiandie 
Lietuvos delegacija ekono
minės tautų konferencijos 
paprašė pripažinimo Lietu
vos D e Jure ir* prijungimo 
Klaipėdos prie Lietuvos. 
Taip-gi išreikštas protestas 
prieš lenkų okupaciją Lietu
vos žemių.

PINIGŲ KURSAS.
KLAIDOSASTAISYMAS.

Balandžio 25 dienž Įvyko ant 
pinigą kurso spaudos klaida, vie
toj $4.50 turėjo būti $5.10.

Žemiau paduodame kiek 
kainavo pasiuntimas 1,000 
aukisnų į Lietuvą. Prie že- 

i miau paduotų kainų yra 
priskaityta pasiuntimo kaš
tai :

Pirmadieny, baland. 24 — $4.60 
Antradieny, baland. 25 — $5.10 
Trečiadieny, baland. 26 — $4.60 
Ketvirtadieny, bal. 27 — $4.40 
Penktadieny, bal. 28 — $4.40

LITRU ANIAN SALES
CORPORATION,

BOSTON 27, MASS.

VEŽTIS IR SIŲSTI PINIGUS Į LIETUVĄ.

SeiveepO SojSTON.-Mass.:0;S. A.
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J08 lengvini iškeičiamos į pinigus visose Lietuvos ištaigose.
REIKALAUKITE Lietuvių Prekybos Bendrovės perlaidų vietiniuose Bankuose 

ar pas vietinius agentus. Jeigu jie nenori jų Tamstoms parduoti, praneškite mums ant 
sekančio adreso:

UTHUANIAN
414 BBOADWAY,

SALES CORPORATION
BOSTON 27, MASS.
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NAUJA KONFEREN

CIJA.

Genoa. — Francijos pre
mijas Poincare pareiškė, 
kad jei Vokietija gegužio 31 
d. neišmokės jai paskirtos 
kontribucijos, tai ji į nieką 
neatsižvelgdama savaran
kiai spausianti Vokietiją iš
mokėti. Anglijos premiero 
sumanymu bus šaukiama 
konferencija tų tautų, ku
rios pasirašė Versaliu su-
rmrjm i :u- ,_____ ,,‘7

ŠNEKA- APIE NAUJĄ 

KARĄ.

Genoa. — Anglijos pre- 
mieras Lloyd George buvo 
pasikvietęs Anglijos ir Ame
rikos laikraščių korespon
dentus ir aiškino, kad Eu
ropą laukia tamsi ateitis, jei 
nepavyks konferencija. Nu
rodė, kad rusų Vokiečių su
tartis reiškia susijungimą 
dviejų trečdalių Europos 
žmonių prieš kitą dalį. Sa
kė, kad šita sutartis yra žen
klu naujo karo. (Bet Versa
liu sutartis buvo pirmu 
ženklu naujo baisaus karo).

SKIRIA AMBASADO

RIUS.

Berti n. — Vokietija ir 
Rusija rengiasi tuoj pradė
ti diplomatinius ryšius su 
Rusija. Abi šalys jau šneka 
apie ambasadorių paskyri
mą. Rusija ketina paskirti 
Krasiną.

NETEKS DARBO, ...

Lynn, Mass. — šią savai
tę neteks darbo 13.000 čeve- *■ • -A*.
rykų siuvėjui. Dirbtuvės 
bus uždarytos iki unija pa
dalys naują sutartį su kom
panijomis. Kompanijos no
ri numušti algas ant 20 nuoš. 
Tai unija atsako, kad pra
gyvenimas teatpigo ant 13 
nuoš. Taip ir eina derybos 
dėl algų ir nėra susitaikini
mo. Dėl rinkos sumenkėji
mo jau metai kai 17.000 dar
bininkų bedarbiavo.

NUOSTOLIAI DĖL 

STREIKŲ.

Philadelphia, Pa. — Nuo
stoliai dėl streikų per du
pastaruoju metu Philadel- 
phijos mieste buvo $20.000.- 
0( »0. Pusė tos sumos yra ne
tekt os per streikus darbinin
kų algos.

SUDEGĖ MUNšAIN'eJ.
Peaibody, Mass. — John * 

Broidy rastas negyvas ap
leistame name. Ištyrimas 
parodė, kad mirė nuo mun- 
šaino.
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Iš New Yorko į Kauną per 9 dienas

Keliauninkus palydės iš New York’o iki Kauno Lietuvių Prekybos Bendro 
vės prezidentas JONAS J. ROMANAS. '-t \

KAINOS
TRECIOS KLESOS

ANTROS KLESOS
$152.50

KARO TAKSŲ $5.00.

Iš Piliavos iki
Eidkunų ir
Kauno bus pa
rengtas specija- 
118 lietuviams

*

keliauninkams 
traukinys.

“BERENGARIA” IŠPLAUKIA Iš NEW YORK’O GEGUŽIO 30 DIENA.
Norintieji važiuoti j Lietuvą “Berengaria” laivu ir turėti sau už palydovą j

UTHUANIAN SALES CORPORATION
, boston 27, mass.414 BltOADWAY

-l • _ U”,
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MOTERIMS SVARBU.

♦

. . . Valstija . . .

Rengkimės prie Moterų 
Sąjungos Savaitės.

KOKIAME GYVENIMO 
PERIODE DAUGIAU 

GIRTUOKLIŲ.

U. S. S II I P 1 N (r B O A R D

KUna ii South Boeton’o utarnlnkal*. 
tervergals ir subatomia. Leidžia Am. 
Lot l v j. v Btmo Kataixkq St. Juozapo

*

*

straikas.

“Entered as second-class matter Sept 
12, 1915 at the post office at Boston, 
Mass., under the Act of March 3,1879.”

"Aceeptanee for maillng at spedal rate 
Df Dostage provlded for ln Sectlon 1103, 
Act of Oct. 8, 1917, authorized on July 
12. 1913.”

S«b«or*pNon Ratfi
Vearly .................................................. $4.50
Boston and suburbs ....................... $5.50
Foreign countries yearly............... $5.50

pgRBiinRggB ;
suprasti kaip kad yra — ka
riuomenės dalimi... saulių 
palaikymas yra ne taip opiu 
klausimu.”

Todėl pirmoj eilėj turįs 
būti sandariečių partinis 
•^romelis. Girdi ‘ ‘ j eigų duo
di šauliams centą, tai poli
tiniams reikalams (Politi
niam Iždui) nusiųskie dole
rį.”

Nors akylesnieji jau nuo 
senai žino, kad laisvamaniai 
nerėmė ir neremia Lietuvos, 
nei šaulių aukomis, bet da
bartinis jų prisipažinimas 
atidaro akis ir užsimerkė- 
liams. Dabar visi mato, 
kad laisvamaniams jų parti
ja yra pirmoje eilėje.

K DARBO LAUKO.
i

VĖL APIE LENKŲ 
BUKAPROTYSTĘ.

Jau “Darbininke” buvo 
minėta, kad rimtas Ameri
kos mėnraštis The Atlantic 
Montlily išvilko eikštėn len
kų bukaprotystę. Lenkų ir 
kitų tautų proto jėgos buvo 
ištirtos Amerikai stojus į 
karą. Tada sumobilizavus 
vyrus, jie buvo tam tikiu 
komisijų ištirti ir sugrupuo
ti. Tada tai ir pasirodė ne
svietiška lenkų bukaprotys
tė.

Dabar kuomet Amerike 
tiek svarstoma apie ateivys
tės varžymą, tai rimtieji a- 
merikonai ir nurodo, kad 
lenkų negalima daugiau įsi
leisti į šią šalį dėl jų buka- 

įč protystės. Anuokart apie 
tai prabilo The Atlantic 

1 Monthly. Dabar apie tą pat 
jfe rašo The North American 

Review. Čia vėl lenkus Vaiz
duojama visoje jų nuogybė
je. Parodoma, kad iš su
mobilizuotų lenkų vyrų 70 

į nuoš. buvo tokie mulkiai, feį/*" • • •
K, kad proto neviršijo vaiko 11 

m. amžiaus. Šitas 70-tas 
nuoš. netiko armijai, o tik 
tiko užvaduoti mulus, jau- 

t čius, asilus. Lenkai savo 
| proto išsilavinimu pasirodė 
FL,/žemiausia už visas tautas.

Po lenkų tautos aukštyn ei
na šitaip: italai, rusai, grai
kai, turkai, airiai ,austrai, 
norvegai, belgai, kanadie
čiai, švedai, vokiečiai, ško
tai, danai, liolandai ir ang
lai.

Lietuviai neturėjo sky
rium grupės. Neturėjo nei 
latviai, nei estai, nei finai, 
nei žydai. Jie turbūt prie 
rusų grupės buvo priskirti.

■v •
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h IŠLINDO YLA Iš MAIŠO.
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Jau kiekviena iš moterų 
žino, kad kiekvieną metą 
“Moterų Sąjunga,” iškil
mingai apvaikščioja “Mote
rų Sąjungos Savaitę,” kuri 
pripuola Gegužio mėnesyje.

Taigi visos Mot. Sąjungos 
kuopos privalo iškalno reng- 
ties tinkama? prie tos Sa
vaitės. Kiekviena kuopa bū
tinai privalo prirengti va
karą su prakalbom, paskai
tom, ir platinti “Moterų 
Dirvą.” Taip-gi dėti visas 
pastangas, kad prirašyti 
naujų narių prie Sąjungos. 
Abelnai, supažindinti visas 
moteris ir mergaites, su ta 
prakilnia organizacija.

Idant davus progą visoms 
prisirašyti prie “Moterų 
Sąjungos,” sumažino įstoji
mą per pusę: Į apšvietos 
^skyrių 25 centai, I. pašalpos 
skyrių $1.25, II. pašalpos 
skyrių $1.50. Ligoje moka 
pašalpos, $5.00 ir $10.00 sa
vaitėje. Pomirtinės $150.00.

Brangios Sesutės Sąjun- 
gietės! mūsų obalsis 7-tam 
Seime buvo, kad lig aštunto 
Seimo prirašyti 1000 naujų 
narių. Taigi stengkimės tą 
išpildyti, išnaudokime pro
gą, būkime agitatorės, eiki
me per namus, prašykime 
gerb. dvasiški jos, kad ragin
ti! moteris iš sakyklų rašv- 
ties prie vienatinės katali
kiškos lietuvaičių organiza
cijos Amerikoje.

Brangios Sesutės Lietu
vaitės, kurios neprigulite 
prie šios organizacijos, tai 
nepraleiskite progos prisira
šykite. Nes gera organiza
cija, yra geriausias draugas 
ligoje ir nelaimėje.

Sesutes, tik tada mes at
sieksime savo tikslą, kada 
mes būsime organizuotos. 
Tik organizuotos gali viena 
kitai labjau padėti, vargelius 
sumažinti, nelaimėje sušelp
ti.

Sesutės Lietuvaitės, seno
vės raštai parodo aiškiai, ko
kia buvo- moteries padėtis 
anais laikais. Nes skaudu 
pamąstyti, kaip žiauriai su 
motere elgės prieš Kristaus 
atėjimą pasaulin. Taigi 
kiekvienos moteries ir mer
gaitės priederme yra būti or
ganizuota. >

Nes moteris, kaipo Moti
na, turi didelę atsakomybę 
ant savo pečių, ant jos re
miasi jaunosios gentkartės 
ateitis. Abelnai ir visos tau
tos ateitis, nes jei Motina 
bus apsišvietus organizuo
ta, tai galima tikėtis gerų 
vaikeHų.

Šiuomi

American Plan. Open 
shop. Karo metu darbinin
kų stigOĮ. Kad jų gavus ka
pitalistai turėjo netik bran
giau jiems mokėti, bet dar ir 
girti juos. Skaitant laikra
ščius nuolat matai, kad A- 
merikos darbininkai yra tik
ri Amerikos patrijotai, loja
lūs piliečiai ir tikri ameri
konai. Karei pasibaigus ka
pitalistai užtraukė kitonišką 
giesmę. Pasirodė mat jiems 
dabar, kad tie darbininkai 
kurie organizuojasi, nebėra 
tikrais amerikonais, jei ne
sutinka pasiduoti “tėviš
kai” kapitalistų globai ir 
stato savo reikalavimus. 
Susirūpino kapitalistai ta j a 
“vergija,” kurią ant darbi
ninkų uždedančios jų įvai
rios unijos ir pasiiyžo juos 
paliuosuoti iš jos. Esą, uni
jos — tai neamerikoniškas 
padaras, jos varžančios as
mens laisvę! ir paskelbė sa
vo amerikoniškąjį planą, su
lig kurio darbininko laisvės 
negalinti varžyti jokia ten 
unija, bet tik pats kapitalis
tas. Žinoma jie to taip aiš
kiai nepasako, bet žodžiai 
dalyko nepermaino.

Sulig to “amerikoniško
jo’ pieno derėtis su kapita
listu gali kekvienas, t. y. pa
vienis darbininkas, bet ne 
kolektyviai, t. y. ne darbi
ninkų unijos; reiškia darbi
ninkas bus toks lasvas, kad 
jokia ten unija tos laisvės 
nevaržys ir jis derėsis su ka
pitalistu kaip jam tinka. Ki
taip sakant, derėsis jėriukas 
su vilku ir kiti jėriukai jo 
‘ ‘ derybų laisvės ’ nevaržys!

“Amerikoniškojo” pieno 
programe yra open shop, lie
tuviškai tariant — atvira 
dirbtuvė; čia pridesim—ne- 
unijistams. Teorijoje tai 
reiškia, kad dirbtuvėje yra 
priimami lygiai unijistai ir 
neunijistai, bet praktikoje 
pasirodo, kad mėginama su
laužyti unijas ir įvesti in- 
dustrijalį absoliutizmą, ir 
kapitalistinį paternalizmą. 
Kitaip sakant, kapitalas 
bando pasilikti darbininkų 
caru ir “tėviškai” jį “glo
boti” ir išnaudoti.

“Neamerikoniškasai” pie
nas, darbininkų pienas rei
kalauja, kad dirbtuvės dar
bininkai būtų organizuoti ir 
kad galėtų derėtis su kapita
listais ne pavieniai, bet per 
unijas ir jų atstovus. Jie 
supranta, kad mažiukams 
tik vienybėje yra galybė.

Amerikos kapitalistai 
priešinasi industrijalei de
mokratijai, nenori duoti 
darbininkams balso. Carai 
irgi nenorėjo duoti žmo
nėms politinės demokrati
jos, Anglija nesutiko duoti 
Airiams ląisvės, bet kas at
sitiko 1

*

Mainierių 
matinė (basic) mainierio i 
mokestis yra $7.50 į dieną, i 
sulyg 1920 sutarties, bet jie < 
streikuoja! Stebėtina! Ne
gana to, kietųjų anglių mai- : 
nieriai dar reikalauja pakel
ti mokesčius — 20% kon- 
traktoriams ir $1 darbinin
kams į dieną! Dar labiau 
stebėtina! Bet mes nustosi
me besistebėję, kuomet su
žinosime, kad už darbą vie
no anglių tono darbininkas 
tegauna $1.972, t. y. n'epilnai 
$1.98, gi mes už tą patį toną 
mokame vidutiniai $10.41. 
Klausimas: kas gauna $8.43 
4'5. Sakoma, kad anglys yra 
perbrangios, bet kame tas 
brangumas ? Jos turėtų bū
ti pigesnės, bet kieno kaštu: 
ar darbininko, kuris tegau
na nepilnai $1.98 už tono iš
kasimą, ar tų, kurie painia 
virš $8.43c. ? Tuos $8.43c. pa
sidalina mainų kompanijos 
ir retailer’iai, t. y. anglių 
pristatytojai. Vienok nei 
kompanijos, nei •retail’eriai 
visai neketina atsižadėti sa
vo pelno ir bando atsižadėti 
mainierio uždarbio dalį, ku
ri visai nėra didi. Tiesa, 
maineris sulyg 1920 metų 
sutarties uždirba pamatiniai 
$7.50c. į dieną, bet klausi
mas, kiek dienų jam teduo
da dirbti ? Iš 304 dirbamų 
dienų metuose mainieriai 
nedirba vidutiniai 90 dienų. 
Karo laiku, kuomet darbas 
ėjo sparčiausiai, tik du me
tai tebuvo, kuomet mainie
riai “temistavo” po 61-ną 
dieną į metus. Iš 32-jų me
ti! per vienuolika metų mai
nieriai negavo dirbti viduti
niai imant po 100 dienų į me
tus! Tomis dienomis reikė
jo valgyti taippat kaip ir

dirbamomis dienomis. 'Reiš
kia, kad pridėjus nedarbo 
dienas mainierių uždarbis 
anaiptol nebuvo perdidžiau- 
sis. Kompanijų pastangos 
dar ir tą numušti yra tikrai 
nedoros. Lengvi galėtų at
sižadėti šiek tiek iš savo di
džiulio pelno, užuot mainie- 
rius kankinę, o taip-gi ir 
mus visus.

*

*

viso pasaulio
*

Proletarai 
vienykitės! sakė Marksas, ir 
kelkite revoliuciją. Rusijoj 
jie tai padarė, Išgriovė vis
ką ir gavo badą. Meš kata
likai sakome: darbininkai 
vienykitės unijose ir išgau- 
kite savo teises evoliucijos 
keliu. Vienybėj galybė! Da
bar kapitalistų galybe, ne
trukus bus mūsų!

Vykeitis.

Prieglaudoje, skiriamoj gir
tuokliams, “Port Hamiltone” 
New Yorke buvo 600 asmenų, ap
rūpinami! ir gydomų nuo girtuok
liavimo, kuriuos pagal amžių 
šiaip buvo galima padalyti:

nuo
9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

Anglijoje ant 100 girtuokliavi
mo atsitikimų atseina

nuo 20 lig 30 m.
9 9

9 9

9 9

Didžiausis
kaip matome, nuo 30 lig 40 metų 
amžiaus, tai yra tame gyvenimo 
periode, kuomet žmogaus jėgos 
yra pilnumoj išsivysčiusios ir dar 
nepradėjusios nykti.

15 lig 20 m. 5 asmenys
20 9 9 25 9 9 47 9 9

25 9 9 30 9 9 78 9 9

30 9 9 35 9 9 116 9 9

35 9 9 40 9 9 115 9 9

40 9 9 45 9 9 99 9 9

45 9 9 50 9 9 66 9 9

50 9 9 55 9 9 28 9 9

55 9 9 60 9 9 24 9 9

60- 9 9 65 9 9 21 9 9

65 9 9 70 9 9 1 9 9

30
40
50

9 9

9 9

9 9

40
50
60

9 9

9 9

9 9

girtuoklių 
asmenys

9 9

9 9

9 9

27
46
21

6
skaitlius alkoholikų,

I

z

%

kviečiu visas mo-

teris ir mergaites prisirašy-, 
ti prie “Moterų Sąjungos,” 
kur d£r nesirarida kuopa, 
tai tegul artimiausios kuopos 
pasistengia sutverti. Kuopą 
gali sutverti iš 7 narių.*

Stokime į darbą, dirva 
plati, tik išnaudokim visas 
progas. Susijungkim vie
natinėje katalikiškoje lietu
vaičių organizacijoje Ame
rikoj.

Marijona Jokubaitė, 
A. L. B. K. Moterų Są-gos 

Centro Pirmininkė.

*

PAVASARIS EINA III

Saulutė kas sykį vis šypso linksmiau, 
Sniegelis jau tirpsta ant žemės; 
Pavasaris eina arčiau ir arčiau — 
Ir veidas im’ švisti aptemęs.

Sulauksme gegužės dienelių gražių, 
Kai žali berželiai linguos.
O kvapas malonus žiedelių jaunų 
Ir liūdinčią širdį beguos.

Ant beržo viršūnės gegužė kukuos 
Supama vėjelio švelnaus — 
Begriaudins ji širdį suspaustą varguos 
Ir kiekvienam skausmą atjaus.

Gurklianiškis.
Anda.

. r ———-------
. S s •

*
Kada užburta toli žvaigždelė
Spindulį keistą man išties;
Prie aiškaus tikslo brėkštant dienelei
Auštantis rytas tūlį tiesi..

Kada tai karšta buvus krūtinė 
Vėl gyvą ugnį sau sužiebs
Ir jau apsnūdus viltis auksinė
Keliu idėjos vėl eiti lieps 1 —

Kada vėl sodžių savo gimtinės 
Lankysiu ir draugus senus;
O po pastoge gryčios šiaudinę — 
Sugrįžęs sveikinsiu tėvus 1

I

Kada vėl gimtą šalį regėsiu, 
Žieduotas lankas levenies —111111 11 
Tada aš jau, jau nekentėsid, 
Linksma, ramu bus ant širidies.

Dui-cin-san, 1-16-17.

B

Gvrl&aniZkis.
>

DeDe SAMAS ATVEŽ TAVO BRAN
GIUOSIUS PER JŪRĘ.

Rašyk šiandie, reikalaudamas knyge
lės apie išanksto užsisakomą kelionę.

ĮJĖDE SAMAS rūpinsis tavo mylimaisiais kelionėje per ju- 
rę. Jo puikus nauji laivai po vadovyste Suv. Valstijų 

linijų teikia geriausių patarnavimų, kurs gimdo naujų ga
dyne keliavime per jure- Jei tu nori, tai gali ineiti Suvie
nytų Valstijų Linijų į bile agento ofisų ir užmokėsi už savo 
mylimųjų kelione iki pat savo namų durų. Ir ant kiekvie
no kelionės sprindžio jie bus po budria Dėdės Šamo akia.

Reikalauk šiandie knygelės, kuri tau paaiškins, kas 
tau reikia žinoti apie kelionę ir apie Suv. Valstijų Linijos 
laivus. Jei pats keliauji j Senų šalį šį metų, tai žiūrėk, 
kad keliautum po globa Dėdės Šamo ant Suv. Valstijų Li
nijos laivų. Tai bus užtikrini i visokie patogumai ant val
džios laivų, vistiek ar vyksi pirmoj, antroj ar trečioj kle- 
soj. .

Moderniški Patogumai; Puikus Patarnavimas.
Gal būt tavo mylimieji yra girdėję pasakojimų apie 

senų laikų vargingą kelionę, blogų maistų ir dar blogesnį 
patarnavimų. Tik pagalvok, kaip jiems bus smagu įžen
gti į trečios klesos kajutų rasi i švarias be plėtmų paklodes 
lovoj, valgyti geriausius valgius moderniškame patogiame 
kambaryje, turėti patarnavimų budrių tarnų, vienu žo
džiu būti aprūpintu, kaip yra pritinkama ponams ir po
nioms nuo pat įsėdimo ant laivo iki laiko, kada saugiai jie 
pasieks tavęs. Arba įsivaizdink šituos patogumus sau, kuo
met tu grįžti atgali Reikalauk geriausio už savo pinigus. 
Keliauk i»o globa Dėdės Šamo.

ŠIANDIEN KULKAI \V K NEMOKAMOS
K .V YC, EI.ES.

Yra perkalbėtojai ant I. ievieno laivo. Daktaru* 
visuomet prieinama* nepairi at*itiku*. Muzika li
ra <lcl palink*ininiino ri*a. Yra. treV-io*io* klesos 
pasažieriant* rūkomasis Lambarys, kambariai mo
terim* ir bendri kambariai, kur visi sueina.

Viską* daroma, kad. visiems pasažuriams butiį 
smayu ir gera. Pavesk Dėdei Šamui atgabenti ta
vo brangiuosius iš užjūrio. Ji* lengviomis išlygo
mis ir lengva užsisakyti rietą išanksto. Šiandie 
pasiųsk kuponą.

T<> U. S. SHIPI’ING BOARD. I’assenger Dept. 540 D 3 
45 Broa<lway. .X'cw York City.

Meldžiu atsiųsti nemokamą knygelę apie kelionės rei- 
knlus. pilnus paaiškinimus apie Suv. Valstijų Linijų ir pa
aiškinkite man. kaip aš galiu atgabmiti išanksto užmokant 
savo gimines iš užjūrio.

,}fano vardas ...............
Ot. amu. arba K. E. D.
Miestas . . .

ItASAŽiERiv Dept. 540 D .3, 45 Bboadvtay, Nevv Yokk City

v-------

1CH3RASI

T')lY’Pl1"n'V’<:Aėliavų, Kukardų, visokių Ženklelių, Guzikučiu, Ant- 
UbUVC spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 

Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą.

\

STRUPAS CO., 90-92 Fcrry St. Newark, N. J.

¥ 
¥
4
4
4
4
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Susivienijimas Lietuvių 
R. K. Amerikoje

yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 
MIRŠTANČIAM RAMYBE!

Tai musų, lietuvių katalikų nesugriaunama tvir
tovė. Lietuvy katalike! Jei dar prie šios crrgani- 
cijos nepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj prisi
rašyk, nes ji:

1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtines $150:00, 
$250.00, $500.00, $750.00, $1000.00. $2,000.00. $3.000.00.

2. Moka pašalpą nariams ligoniams kas savaitę po: 
$3.50, $7.00, $10.00, $14.00, $21 00.

3. Šelpia suvargusius narius ir našlaičius.
4 Nariai gauna S. L. R. K. A. tfrgąną, savaitinį laik

raštį ” Garsą”.
5. Skleidžia apšvietę, leidžia gerus raštus ir dalina na

riams veltui.
6. Platina tikėjimą, dorą, rūpinasi tautos reikalais, re

mia Lietuvos respublika
7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vienų 

metų amžiaus.
Įstojimas į S.-L. R. K. A. pigus, mėnesine mokestis lengva. Kuo

pos yra visose didesnėse lietuvių kolionijosc Amerikoje, todėl, norin
tieji informacijų, kreipkitės prie kuopų Sekretorių arba tiesiai j Cen
tro Kaitinę:

;- s . * 8. L. R. K. AMERIKOJE
; 222 So. 9th str., Brooklyn, N. Y.
3

«

4
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DARBIjriSKIt

BIRŽA
LIETUVIŠKŲ ĮSTAIGŲ OBLIGACIJŲ

BALANDŽIO 29, 1922.

UŽVARDINIMAS

Lietuvos Laisvės Paskolos Bonai 
Lietuvių Prekybos Bendrovės Šerai 
Lietuvos Atstatymo B-vės 
Lietuvos Industrijos B-vės 
Žemės Banko 
Lietuvos-Am. Pramonės B-vės 
Progress Shoe Kompanijos 
Lietuvos Tarptautinio Banko 
Baltic Statės Finance Corp.

>»

> ’

> J

, >

>

, »

Nomina-Parduo- 
lė kaina
$100.00

5.00
10.00
10.00

100.00
10.00

100.00
238.00
100.00

dauž
100.00

8.00

80.00

25.00

Perka (t sakiausia 
už

*

pirkta ui
100.00

7.00

100.00

10.00

BIRŽOS TAISYKLĖS.
NORĖDAMAS PARDUOTI sūrus ar bonus turi prisiųsti savo Še

rus ar bonus ant žemiau paduoto adreso nurodant žemiausią kainą 
už kurią sutiktume! parduoti. Mes stengsimės parduoti už tiek kiek 
daugiausiai galėsime gauti, bet už nemažiau kaip Tamstos bus nuro
dyta. Gavę pinigui mes Tamstai visus prisiusime pasilikdami tiktai 
sau už darbą 5 centus nuo dolerio.

NORĖDAMAS PIRKTI Šerus ar bonus turi prisiųsti pinigus nu
rodydamas kelis ir kokius bonus ar Šerus nori pirkti ir augščiausią 
kainą kurią nori mokėti. Mes nupirkę Šerus ar bonus pagal Tams
tos noro prisiusime bonus ar šėrus ir likusius pinigus atskaitydami 
sau už darbą po 5 centus nuo dolerio.

Dėl platesnių informacijų ir su visokiais Reikalais kreipkitės ant 
sekančio adreso:

LITHUANIAN SALES C0RP0RAT10N,
414 BR0ADWAY BOSTON 27, MASS.

AMERIKOS KATALIKŲ PARTIJOS:
Jų nėra, bet priseina a- žaliojo stalelio; kaikurie be- 

pie jas rašyti, nes yra žmo- velija tą daryti ant baseball 
nių, kurie mano, I ’

. . isania. Tankiausia pnseina' 
girdėti apie taip vadinamas partijos sudarymo prieina 
rūomuviečių ir vanagininkų tie, kuriuos praeitame 
partijas, bet visai be jokio straipsny esu pavadinęs kle- 
painato. Ruoniuva užimarikalais,betkuriemsgalge- 
poziciją panašą į Knights of riau tiktų sodiečių vardas, 
Columbus ir kalbėti apie ko- nes sodžių taip ir neša nuo 
kią ten ruomuviečių partiją jų. Amerikos lietuviai ka- 
yra toks pat nonsensas, kaipjtalikai jiems išrodo lyg se

novės Lietuvos sodžius, ku
riame nėra net nei aptiekos 
ir kuriame klebonas tėra 
vienintelis inteligentas. Jie 
norėtų, kad viešoj organi- 
zuotoj katalikų darbuotėj 
kunigams (ne visems, bet 
tik jų pakraipos) būtų pa
vestos autokratinės teisės 
ne tik tikybos, bet ir visose 
kitose srityse. Bet jei tai ir 
būtų partija, tai yra taip sa
kant generolų partija — be 
kareivių — ir todėl ne parti
ja. Be to dar jųjų vardas 
nėra Le gi jonas, bet, kaip vi
sur generolų, jų ir pas mus 
nedaug tėra. Tuotarpu jų 
užduotis yra apsaugoti Ame
rikos katalikų visuomenę 
nuo kuni gi i-“ bedievių” ir 
pasaulinių inteligentų! Kaip 
prakilna!!

Be visų tų “partijų” yra 
dar viena, plati kaip pasau
lis. Jos vardas — AŠ.

Koterijos nėra dar parti
jos. Be koterijų vargiai kur 
apseinama. Partijų pas mus 
nėra ir prie tų apystovų, ku
riose mes 
negali.

Partijų 
principų. 
Lietuvos gerovę bedievybėje, 
spiečiasi į partiją ir vadina 
savę kažin kodėl tautinin
kais, nors visas ją darbas 
apsireškia bedievybės bru
kimu ir kova su katalikybe. 
Kiti vėl į principus pasiėmė 
bedievybę ir individualizmo 
nugalabijmą ir susitelkė į 
kelias socijalistines parti
jas; mat vieni venaip keti
na naikinti individualizmą, 
kiti kitaip; vieni nori jį vi
sai užmušti, kiti norėtų pa
likti. jį pusgyvį.
, Mes katalikai visi sutin
kame ant tų pačių Katalikų 
Bažnyčios idealų ir, išsky-

buk jų e- ir football estradų.
Galbūt arčiausiai prie

kalbėti apie Kolumbo Vyčių 
partiją. Tie, kurie ruomu- 
viečiuose nori matyti kokią 
ten partiją elgiasi panašiai 
tiems, kurie netaip dar se- 
nai bandė prikišti Kolumbo 
Vyčiams kokius ten slaptus 
tikslus, norėjo matyti juo
se slaptą politine partiją ir 
baidėsi išsvajota ketvirtojo 
laipsnio Kolumbo Vyčių 
prisiega.

Kalbėti apie vanaginiu kų 
partiją yra dar didesnis 
nonsensas. Kad sudarius 
partiją neužtenka vienų tik 
palinkimų bendrumo, reikia 
dar idealo.t Taip vadinamie
ji vanagininkai turi visi vie
ną bendrą palinkimą: viską 
peikti ir nešvariai koliotis, 
bet tai ir viskas. Jokių y- 
patingų idealų, katalikiškes- 
nių už katalikų idealus, jie 
ligšiol dar nesurado ir tur
būt nei patys nesitiki nie
kuomet jų išrasti. Peikia vi
są katalikų darbuotę ir ko- 
liojasi ot taip sau, gal dėl
to, kad tas jiems gardu, pa
tinka, prie to jie linkę kaip 
tūli gyvūnai staugti prieš 
mėnulį. Katės koncertuoda- 
mos naktį dar partijos ne
sudaro, nesudarys jos nie
kuomet nei vanagininkai.

Ultra konservatistai irgi 
partijos nesudaro. Jų labai 
mažai ir jie, nepratę prie 
viešos organiuzotos darbuo
tes, nei joje dafyvumo ne
ima, nei patys nesiorgani- 
zuoja. Jie baigia išmirti.

Agnostikai, t y. tie, ku
rie visai ignoruoja viešąją 
organizuotą darbuotę tveria 
“partijas” ir laiko “posė
džius...” prie žaliojo stale
lio, bet ligšiol dar neteko 
girdėti, kad būtų bandę su
sitelkti į partiją. Beje, ne
visi iš jų posėdžiauja prie

rus gal vienę, kitą nesupran
tantį laiko dvasios asmenį, 
ant tų pačių priemonių jų 
vykdinimui gyveniman, bū
tent : tobulinimo individo 
bažnyčioje ir veikimu per 
organizacijas ir spaudą už 
bažnyčios. Šiandien tik 
kraštutinis atsilikėlis te- 
kvestijonuoja būtinumą dar
buotės organizacijose ir 
spaudoje. Sutinkame, kad 
S. L. B. K., L. D. S., Mo- 
tenj Sąjunga, Vyčiai, Mok
sleiviai ir kitos mūsų orga
nizacijos yra reikalingos ir 
remtinos; sutinkame, kad 
tiksliam mūsų darbuotės fi
nansavimui yra reikalingas 
fondas; kad pasekmingam 
darbui reikia visą veikimą 
sucentralizuoti Federacijo
je. Rodos nereikėtų ginčy
tis, tik visiems dirbti išvien. 
Apie skaldimosi į kokias ten 
partijas negali būti nei kal
bos. Ir principai ir taktika 
ta pati; pasilieka tik asme
nys, bet dėl asmęjių partijų 
netveriama. Meksike, jei 
a$muo nepatinka, daroma 
konspiracijos ir keliama re
voliucijos. Mums to nerei
kia. Jei koks asmuo stovin
tis prie mūsų darbuotės 
vairo kani'nors nepatinka, 
yra tam viešos opinijos bo
tagas. Jis geriausiai nu
plaks kaltininką. Jei kriti
ka bus pamatuota, viešoji 
.opinija nuplaks ir prašalins 
netikusį veikėją; jei ji bus 
nepamatuota, teks nuo jos 
pačiam kritikui. Konspira
cijos yra nereikalingos.

Ten, kur norima matyti 
partijos, yra tankiausiai 
niekas kitas kaip koks nors 
neužganėdintas Jonelis, kurs 
mano galįs daugiau nuveikti 
negu tas Jonas, kuris dabar 
veikia.

V. K. Taškūnas.

IŠEGZAMINUOJU AKIS
PRITAIKAU AKINIUS.

Sudužusius stiklus ir sulaužytus 
rėmus sutaisau į trumpą laiką. 
Patįs dirbam akinius.

Vienintelis lietuvis optometris- 
tas (akių specialistas) Naujoj 
Anglijoj.
platesniu informacijų kreipkitės prie 

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
377a Broadway, So. Boston, Mass

PHTTADF.I.PHIA, PA.

Sv. Jurgio parapija.

Į šv._ Kazimiero Draugiją įsira
šė amžinais nariais: Petronėlė 
Martinkaitė ir Pranciška Drauge- 
liutė ir sumokėjo po $35. Kas 
kart Amerikos lietuviai labiaus į- 
vertina prakilnų šv. Kazimiero 
Draugijos veikimą bažnyčiai ir 
tautai, todėl gausiai ją ir remia. 
Širdingiausiai ačiū!

Kun. P. Kaščiukas.

CAMDEN, N. Y.

Gerb, kl. J. Alaburda, Šv. Ka
zimiero Draugijai paaukavo $25. 
Labai ačiū! Reiškiu tikrą pagar
bą.

Kun. P. Raščiukas.

GRANO RAPIDS, MICH.

Į mūsų miestelį buvo atsilankę 
du grinoriai ir laikė prakalbas 20 
d. balandžio. Pirmiausia pasakė, 
kad atvažiavo iš Lietuvos su tiks
lu rinkti aukų dėl Lietuvos liau
dies, girdi bus rinkimai į seimą, 
o mes pinigų neturim, žinote bro
liai sandariečiai dėkime visas pa
stangas, kad galėtume liaudies 
darbą gerai varyti.” Tada pra
dėjo save girti, o kitus šmeižti ir 
niekinti. Natkevičius pripasako
jo visokių melagysčių. Buvo at
siradę neišmanėlių, kurie šitiems 
bedieviams aukavo. Tomis auko
mis Lietuvoj bus stiprinama be
dievybė.

Ten buvęs.

PITTSBURG, PA.

Bet

gyvename, būti
/

negali butų be 
Tie, kurie mato

kaip silkių

n

VALPARAISO, IND.

Geri

16 d. baland. Velykų ryte buvo 
gražios pamaldos. Ėjo proesijoje 
Marijos Vaikeliai. 3 vai. po pietų 
bažnytinėj salėj Marijos Vaike
liai turėjo vakarėlį. Visi links
mai pažaidė, padainavo ir pas
kui visi vaikai linksmai į namus 
skirstės. Toji dr-jėlė dabar ren
giasi prie puikaus vakaro ir uo
liai darbuojasi

' Varna.

Kovo 26 d. laikytame Giedri- 
ninkų 2-ros kuopos susirinkime, 
programoj dalyvavo V. Balanda 
ir L. Prospalius.

Pirmasai skaitė nuosavąjį pa
rašytą rašinį apie gimtinės tėvy
nės vietą ir josios išvaizdą. Ra
šymas gana geras, primenantis 
Lietuvos vietas ir jaunystės die
nas.

L. Praspalius kalbėjo temoje 
namų gydymas ir apsaugojimas 
gyvulių nuo ligų. Kalbėtojas pa
rodė gana daug patirimų iš Lie
tuvos ūkininkų gyvenimo. L. 
Praspalius yra didis žinovas gy
duolių ir kaip jas sutaisyti tinka
mai. Jis nemaža turi patirimo ir 
žmonių gydyme. Paskutiniu lai
ku susirgo smarkiai vienas moks
leivis ir kito išėjimo nebuvo kaip 
tik vežti į ligonbutį, taip drau
gai nutarė, o L. Prospalius ėmė ir 
išgydė be daktaro pašaukimo, o 
vien tik savo patirimais gydyme.

V.J.

PHILADELPHIA, PA.

Priminimas liberalams.

kurie vestų 
veikimui ne-

Mūs kolonija nemaža, 
veikimo kaipir nėra. Ypač ka
talikiškoji visuomenė yra užsnū
dus. Laisvamaniškasis gaivalas 
turi savo urvą, atsiprašau, namą 
ir ten nuolatai turi good time. 
Ten pilna dvokiančio raugo ir lė- 
bauninkų prikimšta 
statinė.

Katalikų veikėjų, 
darbą ir vadovautų
atsiranda. O jaunimo yra. Ypač 
šaunių mergeli!} yra apsčiai. Būt 
galima rengti visokias pramogas 
—< šokius, vaidinimus, apvaik- 
ščiojimus, jei vadų atsirastų. Kai 
Lietuvos neprigulmybės dienos 
paminėjimas įvyko, tai įvyko kon
certas. Bet geros tvarkos nebu
vo. Kai ėmė rinktis žmonės, tai 
salė dar buvo uždaryta. Žmonės 
prie salės turėjo ant lytaus lauk
ti. Seserų vienuolių išlavinti vai
keliai išpildė programą. Buvo 
dailu ir smagu žiūrėti ir klausy
ti.

Jei uolumo atsirastų, tai veiki
mas išsijudintų ir žmonės pradė
tų kilti. Dabar nesusipratimas 
didelis. Kaip va pavyzdžiui be
dievių prakalbų plakatai dalina
mi prie pat bažnyčios. Komitetas 
tą mato ir nieko nedaro.

Lietuvos Dukrelė.

NASHUA, N. H.

Kaip jau žinoma čia ir 
Gaujoje Anglijoje įvyko streikas. 
Daug šeimynų suvargino ir dar 
galo nesimato. Iki šioliai visų 
tautų darbininkai laikos vienybė
je. Dėl streiko ir veikimas su
mažėjo.

visoje

HENRY J. SCHNITZER STATĖ BANK
141 Washington St., ^tew York, N. Y.

I

PO NUOLATINE KONTROLE BANKINIO DE
PARTAMENTO NEW YORKO VALSTIJOS 

KAIP BENIAUS, TAIP IR DABAR
SIUNČIA pinigus į Lietuvą pagal dienos kursą. 
BANKAS, turintis geriausius ryšius Lietuvoje, iš- —i----- ------------- jr saujpaj

VAK0RTE8 j Lietuvą ir iš Lietu
vos ant greičiausių ir geriausių laivų.

PARŪPINA PASPORTUS, pasirašymus konsulių ir 
suteikia geriausius patarimus keleiviams.

NORĖDAMI GAUTI PREKES auksinų ar laivakor
čių, rašykite į SENĄ ir gerai ŽINOMĄ:

moka pinigus greitai 
PARDUODA LAIVAKORT

vien tik partijėlės šulus, nedalai- 
kė duotojo pagarbos žodžio ir ne
pristatė automobilio, kaip buvo 
prižadėję? Kodėl?!? Ar gal ra
si jiems tai pinigai, ką kainuoja 
pasamdymas automobiilo, buvo 
reikalingi svaigalams, kad apgir
džius atstovą, tuomi sukompromi
tuoti Lietuvą pasaulio akyse? 
Man regis ne — daugelis čionyk
ščių tautininkų turi nuosavus au
tomobilius — galėjo taip padary
ti, kaip kad padarė gerb. An
driuškevičius iš katalikų tėvynai
nių pusės... Kodėl jie (jau nie
ko nekalbant apie tą, kad vos ta
da pardavė tik vieną boną ir pa
dengimui išlaidų nuo susirinku
sių, neva tėvynės reikalams, iš
kaulino apie 70 dolerių), nepri
dabojo kad niekšai, priešai liuo- 
sybės Lietuvos neaplaužytų vėlia- 
vėlių lietuviškų, kurios pu«šė 
automobilį, tarnaujantį atstovui; 
ir jei gerb. Užumeekis neįsikištų 
laiku, gal būtų ir automobilį su
laužę. Ir ar tai yra pagirtinu da
lyku, metus atstovą savo tėvynės, 
už kurią neva galvas guldo, kaip 
rusai sako; Na proizvol sudby, su
sirinkę ofise svetainės lėbauti, 
tuomi peržengdami šios šalies pro- 
hibicijos įstatymus? Tą viską at
skleidžiu prieš lietuvių visuome
nę tik dėlto vien dabar, kad norė
jau užtylėti... (delei šventos ra
mybės). Bet kad mūsų tautinin- 
kai-Iaisvamaniai reališkume pasi- j praeitį žmonijos istorijos 
rodo priešai tėvynės, nes faktiš-' 
kai reikalus savo partijėlės stato 
augščiau reikalų tėvynės, tai lai 
visuomenė juos pažins nuodug
niai. ..

sako poni Kairaitienė, kas 
ai m it ė — pati nedirba jau tris 

mėnesius; krokuolis ją kankina 
baisus, o vis-vien viską atiduoda 
pavargėliams. Šitai ir dabar pa- 
skutiniomis dienomis atbėgo mer
gaitė ir verkdama sako: ‘Adely- 
te, ui mokėk mums už butą, nes 
mus meta ant gatvės.’ Na, ir ką 
pasakysite, nuėjo ir užmokėjo iš 
savo kišenės, nes tos šv. Vincento 
Draugijėlės yra tik vien apskri
tas ratukas — zero — nieko; prie 
to dar vaikams nupirko čevery- 
kaičius ir suvedus juos pas savę, 
gerai pavalgydino.” Indomumas 
man pakišo mintį, kodėl tai mer
gaitė, o ne pati pavargus motina 
atėjo prašyti. Tat klausiu: ai 
kartais ta mergaitė ne yra kūdi
kiu tos pasileidusios moteries, ku
rią, delei jos paleistuvystės vis 
atsisako gelbėti. “Taip!22 patrir 
tino šeimininkė. Staiga tat pik 
tumu stvertas, sušunku: “Ir jinai 
gelbsti paleistuvius!!” “Jina 
kalba, atsako šeimininkė, kad kū 
dikiai nekalti, jei tėvai niekšai — 
jai širdis plyšta iš skausmo ma 
tant žmogų pavargusį, be skirtu 
nio ar jis geras, ar blogu yra.’ 
Tuomi tapau perblokštas, nes i: 
mūs Dieviškas Mokytojas, Jėzų 
Kristus mokino mylėti — gelbė 
t i visus pavargėlius be skirtumi 
kas jie tokie nebūtų. Atsilošę 
tad kedėje, mintyje pažvelgiau

ma 
čiau Romos Lukreciją, Juditą, I 
zabelę ir daugelį kitų istoriški 
moterių, bet... bet jos man pa 
sirodė vien tik nykštukais prie 
ją, nes kur yra meilė link pavar 
gelio, ten yra dievystė...

X

Įpuolė kaip tai netikėtai “Vie
nybė” No. 27, 1922 m. Joje tai 
radau korespondenciją iš mūsų 
miesto pabriežtą St. Grinienės a- 
pie atsilankymą mūsų mieste Nat 
kevičiaus ir Žygelio 26 kovo. Ko
respondentė labai entuziastiškai 
aprašo tą, kaip daugelis tautinin
kų vadina istorišku nuo tikiu. Net 
korespondentės vyras (tai taip 
pat reiškia kaipo ir jinai pati) 
aukavo 52 dol 50 centų dėl... dėl 
tos klikos kurią rperezentuojf 
“gerbiami” svečiai — p. Natke 
vičius ir Žygelis. Dabar, pats sa 
vaimi gema klausimas: — Kas y 
ra svarbesniu, ar savo tėvynė — 
valstybė, ar viena maža politiška 
klika — partijėlė, kaip kad ta 
kurią čia atstovauja viršminėti 
ponai? Jei klika-partijėlė — tai 
viskas yra tvarkoj — atsiprašau, 
jei ką įžeidžiau, ir užbaigtas kriu
kis... Bet jei tėvynė-valstybė y- 
ra svarbesnė, tai kodėl gerb. ko
respondentė savo laiku nepranešė 
visuomenei, kaip kad dabar a- 
pie tuos du politikierius praneša, 
kad kaip buvo atsilankęs mūs 
mieste 30 spal. 1921 m. gerb. ats
tovas Lietuvos, p. V. Čarneckas 
(kurio tai ypatoje, 'sulig politiš
kų supratimų, buvo pati mūs tė
vynė — Lietuva — Valstybė) ; ir 
jis prie to dar nebuvo atsilankęs 
sau taip sakant, paprastai, bet 
Lietuvos Valstybės reikaluose, 
kodėl gi, klausiu, ne pranešė, kad 
nuo estrados iki svetainės ofiso 
palydėjo jįjį ne vadai tautininkų 
kurie tas prakalbas suruošė, bet 
Užumeekis? O ofise — kodėl jie 
"drįso atstovui piršti išgerti svai
galų?.. (Ar tik kartais jie ne
manė paduoti jį į rankas prohi- 
bicijos agentų?..) Ir jam nege
rus, kodėl jie jįjį neišlydėjo iki 
automobilio? (Ar kartais tik ne
troško kad įvyktų ant jo ypatos 
pasikėsinimas nuo priešų Lietu
vos?..) Ir... ir sakau: kas-žin
kaip atsitiktų, jei nesumanumas 
gerb. Stasio Bairfino,. kuris tai pa
prašė policijos viršininko, kad jis 
prižiūrėtų (ir kaip priguli prižiū
rėjo) kad nieko blogo neatsitik
tų dėl,gerb. Lietuvos atstovo; ir 
gerb. Vaclovas Andruškevičius, 
kuris tai nebegailėjo nei savo lai
ko, triūso ir automobilio dėl ats
tovo — kitaip — atstovui prisiei
tų žygiuoti pėkščiam, arba “stryt- 
kariu** trankytis nuo svetainės 
šv. Jurgio iki Muzikaliikos sve
tainės, o nuo šios svetainės, vėl 
iki savo viešbučio. Kodėl gi gerb. 
korespondentė nepranešė visuo
menei, kad tautininkų vadai, ku
rie dabar stačiai apote^zuoja

v

HENRY J. SCHNITZER STATĖ BANK
141 Washington St., New York, N. Y.

Lietuvos žvalgas.

PHILADELPHIA, PA

(Part Richmond)
22 d. šio mėnesio balndžio užė

jau pas čia gerai žinomą gerb. 
Kairaitį. Prisisveikinęs, toliaus 
bekalbant, klausiu: “Kur yra ta 
jūs gazelė?... Šeimininkė ant to: 
Tai kalbate apie Adelę Lukoševi- 
čiutę? “Taip!” atsakau. “0 
tamstelė su ja blogai — perdaug 
ji mielaširdinga — sau labai ken-

BOSTONAN MUZIKOS 
MOKYKLA. ;

ištirti smalkos mokytojai duoda M 
vo geriausią patarnavimą jtwą, vaA> 
arba mergaitei. Smuikas duodama 
už dyką su pirma kurso lekcija. Ds 

395 Broadway,
Room 4,

i
So. Boston,

UŽTIKRINTAS SIUNTIMAS PINIGŲ LIETUVON

KELIAUJANČIUS LIETUVON
3

M Mes tinkamiauisa aprūpiname visais jų kelionės reikalais, P 
<5būtent: išgavime pasportų, uždarbio tax’ų paliuosavi-E 
Ernas, vežimosi bagažiaus ir visais kitais kelionės reika-H 
g lais. t'

Turime užėmę ant didžiausių ir greičiausių laivų ge-H 
► riausias vietas. H
§ KELYION ĖBUS MALONI IR LINKSMA, nes ren-g 
Sgiame LIETUVIŲ KELIAUNINKŲ BŪRIUS,

Kurie manote keliauti Lietuvon ir pageidaujate tin-H 
gkamo patarnavimo, kad kelionėje išvengtūte įvairių ne-k, 
■ malonumų ir kliūčių, tai nelaukę kreipkitės prie mūs 

gLIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS SKYRIUS!
K. A. Venčius, Vedėjas ir Notary Public

» LAIVAKORČIŲ IR PINIGŲ SIUNTIMO AGENTŪRAI 
70 Lawrence Street, Lavrence, Mass. 3

____  Tel. 1543.
TINKAMAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS.



VIETINĖS ŽINIOS. |
PAAIŠKINIMAS. ‘

į J ‘ Darbininko ” nume-
r ris turėjo išeiti 8 pusi. Bet 

spaustuvėj elektros jėga bu- 
| vo “sustreikavusi” ir dar- 
|bas buvo sutrukdytas.

L
ATMAINA.

Ateinančią savaitę
š š '

atsi- 
plankantieji ‘iDarbininkan ’' 
| ras žymią atmainą. Tėmy- 
L kito.

i CAMBRIDGE, MASS.
I Nedėlioj, balandžio 30 d. L. Vy
čių kuopa rengia nepaprastu va
karą Bažnytinėj Svetainėj, Wind- 
sor St. Vaidins. įdomi) veikalą 
“PANČIAI.” Pradžia 7-tą vai. 
vakare.

Nepraleiskite ąuksinės progos 
nepamatę šį veikalą “Pančiai.” 
kuris dar pirmu syk bus statomas 
mūsų kolionijoje. Stengkitės kuo- 
;kaitlingiausia atsilankyti, kad 
susipažinus su vienu iš gražiausių 
ir įspūdingiausių perstatymų. Šį 
teatrą vaidins L. Vyčių 78 kp., 
Laivrence, Mass., kuri yra pasižy
mėjusi savo gabumais vaidinime.- 

Įžanga pigi: suaugusiems 25c.. 
vaikams 10c.

Visus kviečia Komitetas.

• hARBININKAS
Šiomis dienomis ‘‘ ‘ Darbininko ’ ’ 

redakcijos narys p. KAZYS GER- 
VILIS važinėja po Mass. valsti
jos lietuvių kolonijas pardavinė- 
mas knygas, užrašinėdamas “Dar
bininką” ir prirašinėdamas narius 
prie L. D. Sąjungos. Apielinkės 
lietuviai galite ’jan\ pilnai pasiti
kėti.

*

“D-ko” Adm.

NAUJIENA LIETUVIAMS 
AMERIKIEČIAMS.

Siųsk tuojaus 75c. ‘‘Darbinio 
kui” o gausi “RUOMUVĄ.” 

“DARBININKAS,” 
366 Broadway, Boston 27, Mass

• y 
- *

• y* n

IšV.AŽIAVO.

| Jonas J. Romanas, Lietu- 
: viu Prekybos B-vės prezi- 
| dentas, nuo pereitos nedėlios 
yyra Chicago j ir sugrįš apie 
[vidurį ar pabaigą kitos sa- 
I vaitės. Chicagoj ir apylin- 
: kėse laiko prakalbas.

TĖMYKITE.
Susirinkimas Lietuvos Žemės 

Banko šėrininkų įvyks 30 balan
džio 1922 tuoj po pamaldų baž
nytinėj svetainėj ant 5-tos gatvės. 

< <erb. šėrininkai ir šėrininkės kaip 
So. Bostono teip ir iš apielinkės 
nalonėkit koskaitlingiausiai susi- 
•inkt. Turim svarbių aptarimų 
<as link mūsų organizacijos.

šėrininkas.

S GEGUŽIO 1-2-3-----j----------------------- Turn to the Bight
GEGUŽIO 4-5-6----------------------- Wesley Barry Penrod •
GEGUŽIO 8-9-10—The foųr horsemen of the Apocalypse

Ei.
GAVO ATSAKYMĄ.

-

| LDS. 1-moji kp. pereitą j 
nedėlią surinko $15 gerb. 
kun. Kemešiui, LDS. dva- 

„sios vadovui, mišioms Glo- 
.bvjo dienoj. Pinigai buvo 
tuoj pasiųsti ir štai koks at
sakymas gauta:

GREIČIAUSI MODERNIŠKI 
LAIVAI PASAULYJE.

Šaunus apsėjimas su keleiviais. , 
Ten yra vietinis agentas jūsų mieste 

ar netoli jo.
I LIETUVĄ, LENKIJĄ, RUSIJĄ 
LATVIJĄ UKRAINĄ IR Į VISAS 

BALTIJOS VALSTIJAS
PER HAMBURGĄ. 

CARONIA...................... 1 f U Geg. 13
<AXONIA ..................................Geg. 25

Cabin $130. 3-ėia kl. $103.50.
Taksų $5.00.

Per Cherbourg, Sonthampton, 
Liverpool ir Glasgow: 

CAMERONIA ........................ Gegužio C
(’ARMENIA ........................ Gegužio 17

Iš Bostono:
SAMARIA ...................................... Geg. ?.

. i CARONIA (per-Hamburg)... .Geg. 14 
lr BERENGARIA............Geg. 30. Birž. 2(

bet ne daug intelektu- Asmeniškai vedama ekskursija susisie 
kime j Southampton j Danzig, 

Piliau ir Libau:
MAURETANIA.......... Bal. 25. Geg. lt
AQUITANIA ......................Geg. 2 ir 23

Per Angliją ar Hamburgą 
Į Danzig’ą .$106.50 — Liepojų $107.

Taksų $5.00. f

■KIŲ PARODOMAS POBŪDIS.
Juodos akys, (tamsiai pilkos) 

ra karštos aitrios ženklu meilė-

Tamsiai
I :io dažo,
grynumą, 
ališkumo.

Aiškios, 
ramiu, tvirtu 

linksmumą, 
kuiną.

Rusvai pilkos su geltonu, paro
do karštą meilų ir švelnų atsida- . 
vimą. Juo tamsesnė gelta, juo j 
karštesnė aitra.

Mėlynos su žalsvais dažais ne 
aip stipriai parodo šitas žymes, 

’ et mažas perėjimas žalsvon spal- • 
. on akyse bent kokios spalvos, y- i 
ra išminties ir narsos ženklu.

Žilos, ar žalsvai žilos, su gels- ■< 
mis ar mėlvnais šešėliais ir vis i* • v • . 1besimainančiais dažais yra nite- į 

lektuališkiausios ir parodo stu- 
mingą, įspūdingą pobūdį — m i“- | 
„inį uolaus ir aitraus, kuris pa- i 
daro poetišką ir dailininkišką po- j 
budį.

Šviesiai pilkos arba geltonos, j 
parodo nenuosaikumą; žalios. — I 
prigavvbę ar kokietybę. Akys be Į 
jokios ypatingas spalvos (tik. 

j menki mėlyno ar žilo dažo šešė- j 
'iiai. drumstos, neaišikos, kaip ir 
: numirę) priklauso simpatiškam

mėlynos, arba pijonki- 
reiškia didelę meilę ir

šviesiai mėlynos, su 
žvilgsniu, parodo 

gerą ūpą ir nuosai-

* 192.2 m. balandžio 26 d. 

įGerb. L. I). S. I-os kuopos 

i valdybai — per raštininkę 

ipanelę Alena Kolianskiufę— 
i" ' 
^Gerbiamieji ir Mielieji:— 

t Iš Tamstų kuopos per raš- 
■-tininkę panelę Aleną Ko- 
hanskiutę esu gavęs $15.00, 

"kaipo auką Mišioms Šven

toms. Ačiū nuoširdžiai už 

tą gausią auką. Lai Dievas 

■išlygina Savo malonėmis už 
Tamstiį, gražias širdis. 

Tamstą norą mielai išpildy

siu: Gegužės 7 d. atlaikysiu 

Mišias Šv. pagal Tamstų in-. 

tercijos. j

Su tikra pagarba 

Kun. F. Kemešis, ‘ pobūdžiui ir parodo beatydą, silp-
L. I). S. D v. Vadė na atsidavimą ir šaltą, saumeilĮ 

j !>udą.

II t

- .» ■ . imu . . ~ . ■
DRAUGAI IR DRAUGES! 

“G I E D R A”
Skaitykite ir platinkite lai

kraštį “GIEDRĄ.” Lietuvių 
Katalikų Moksleivių Organų.

r
PAN.—UTARN.—SERED.

Geg. (May) 1-2-3

DIDELIS VEIKALAS 

"TURN TO THE RIGHT” 
— ir—>

TOM CORRALL’S 
Muzikališka Komedija 

“THE TWO AVIATORS"

KETV.—PSTN.—SUBATOJ
Geg. (May) 4-5-6

FRECKLES BARRY

Penrod The Giggle getters su
20 dainorių ir šokėję

"ME, HIM ANO I"

DR. N. M. HAMPSON
Gydo veneriškas ir odos liga&i 
OFISO valandos: 2—4 P. M.

5_7:30 P. M. 
ir sulig sutarties.

419 Boylston St. Rooms 307-308 
BOSTON, MASS. '

Phone B B 4200

I

- TeL So. Bo«ton 2488

DR. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR

CHIRURGAS.
Gydo aštrias Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų. Egzami
nuoja kraują .spjaudą lūs, šlapumų 
ir tt. savo laboratorijoj. Suteikia 
patarimus laiškais kitur gyvenan
tiems. Adresas:

506 BR0ADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS. 
(Kampas G St ir Broadway) 

VALANDOS: 9-11, 2—4, 7—9

-X. ~ —■
1 16 Metų South Bostone

i

I

UOU.ANDI 8 AMERICA LINE V
Geriausias ir tiesiausias susinė
simas per vandenį su Lietuva. 
Laivai iš Rotterdamo nuveža 
pasažierius tiesiai į Piliavą.
Laivai išplauks iš New Yorko

)||I[UW AM5TKDAM
NOORDAM1^ Gegužio 6 i ■

DOTTĘRDAM
Gegužio 13 * ■RYNOAM

Musų laivai turi geriausius pa
togumus trečios klesos pasažieriams.

Užsakant vietą kreipkitės prie 
prie vietos agentų arba pas

HOLLAND AMERICA LINE
89 Statė St., Boston, Mas3.

TEATRAS
“GRAŽI MAGELIONA

%

Rengia Lietuvos Vyčių 17-ta kuopa

s.

(April)

29 dieną

1922

Subatoje,

Balandžio
[April]

VAŽIUOKITE Į LIETUVĄ.
Gegužio 14 d. nedėlioję, 1922, didžiausiu laivu CARONIA 

iš Bostono tiesiai i Kauną per Hamburgu.
Visi važiuojantieji per mus gauna geriausias vietas ant lai
vo po 2, 4 ir 6 lovas atskiruose kaiųbariuose. Visus ke
liaujančius palydėsime iki pat laivui iš Laivrenee. Ham
burge taip-pat pasitiks mūsų atstovai iš Kauno ir pasodys 
į expresinj trūkį ir be jokių keblumų nuveš tiesiai į Kau
ną. Kurie mislinate važiuoti tai būtinai nepraleiskite šios 
progos, nes tokia retai pasitaiko. Ir kurie neturite dar 
pasportų, tai kuogreičiau ateikite Į mūsų banką, o mes 
visakuo aprūpinsime. »
DIDŽIAUSIA IR SENIAUSIA LAWRENCE AGENTŪRA

URBŠAS, SEKYS IR KD.
101 OAK STREET, LAWRENCE, MASS.

%

IŠEGZ AMINUOJU AKIS
PADIRBU AKINIUS.

Žemiaus paduodu 
symptomus kuriuos 
pagimdo nenorui ai iš- 

kos akys: nematymas, kreivos a- 
kys, pavargusios ir skaudančios 
akys, bėgimas ašara, sausos akys, 
trūkčiojimas akies ir blakstienų, 
galvos ir nugaros skaudėjimas, 
ūžimas ir svaigimas galvos, nervų 
liga, negalėjimas važiuoti gatve- 
kariais ir daug kitokių nesmagu
mų. Prašalinkite priežastį ir bū
site sveiki. Visuomet pagelbės 
jums

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. j
AKIŲ SPECIALISTAS

J77a Broadway, So. Boston, Mass.

NEDĖLIOMIS paveikslai b us rodomi tik vieną sykį. Durys 
jatsidarys nuo 6:15 ir prasidės nuo 7, o baigsis 11 vai. vak. 
g___________________________ _____ . _______ - .
i BR0ADWAY (Šalę Pašto) SOUTH BOSTON.

REIKALAVIMAI.
--  — --------

Reikalavimų kainos 2c. už žodi nž 
kiekviena sykį.

DR. H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
399a W. BR0ADWAY

VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

-i

t 1

■■ <

. t

i
Tel. So. Boston 323 

LIETUVYS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

Laikinai perkėlė ofisų po No.
425 Bboadway, So. Boston, Mass.. 

Ofiso Valandos-:
Nuo 10 iki 12:30 ryte ir nuo 1:80 

iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. vak.
Ofisas uždarytas subatos vakarais 

ir nedėliomis.

Tel. So. Boston 270

J. MAC DONELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuviškai.

Ofiso Valandos:
Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo 1—3.

Vakarais nuo 6 iki 9.
536 Broadway, So. Boston.

II
 LIETUVIS GRABORIUS.

Šiuomi pranešu visiems, kad nupiginau kainas ant grabų 5 
ir už visą palaidojimą. Palaidoju numirusį nuo $100.00 ir | 
aukščiau. Taigi Boston’o ir apielinkės lietuviai, pasitaikius I 
virš minėtam reikalui, visuomet kreipkitės pas mane. Už s 
nuvažiavimą į kitus miestus nieko nerokuoju. Darbą atlieku S 

gerai, gražiai, mandagiai ir pigiau bile kur kitur.

Patarnavimas visiem dykai. Viršminėtais reikalais kreip- i 
kitės šiuo adresu:

• P. J. AKUNEVIČIUS,
258 Broadway, So. Boston, Mass. I

Tel. S. B. 1891 M. ir S. B. 381. |

Balandžio

Nedėlioję,

t

‘I LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausia LIETUVIŠ
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems j 
LIETUVĄ.

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą. 
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kas klausia.

G. Kunašauskas
’ 179 E. 3-rd Street, New York, N. Y/

30 dieną
/ •

1922.
p POBAZNYTINfiJE SVETAINĖJE,

x Ant 5-tos Gatves 41^^46 - So. Boston, Mass.
v- ' >..W-

S ubitoj, Pradžia 5 vai. vakare Nedėlioj, 7:30 vai. vakare.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti*

PARSIDUODA
Didelis “drv good” štoras lie

tuvių apgvventoj vietoj. Prekė 
tiktai $3000.

A. IVAŠKEVIČIUS
361 Broadway, So. Boston.

ANT PARDAVIMO FARMA. '
15 akerių ūkis. 5 akeriai dir

bamos, dėl daržovių ,likūsi ganyk
la ir miškas. 10 obuolynių me- 
Ižių ir teip-pat visokių uogų. 5 
kambarių stuba, aplinkui pijazas. 
1 barnė, dėl 100 vištų vistininkas. 
1 arklys, 2 karves, 2 kiaulės, 30 
rištų. Teip-gi visi ūkės įrankiai.

milios iki stotei. 19 milių j 
Bostoną. Netoli dideli ežerai. 
Triobos geros. Kaina tik $3,000. 
Išlygos visai lengvos. Norėdami 
plačiau sužinoti, kreipkitės šiuo 
adresu

LEOPALDAS GRUBIS,
Motintain St., Sharon, Mass.

BR0ADWAY GARAGE

DR. A. J. GORMAN
(GUDAUSKAS)

DANTISTAS

705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Broad St.)

TeL Brockton 5112-W.

DR. F. MATULAITIS
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRISKIRIA AKINIUS.
Valandos: 1—3 ir 7—8 P. M.

8 Vernon St. Worcester, Mass.

Bell Phone: Poplar 7545
ADOLF F. STANKUS

TIKRAS

LIETUVIS GRABORIUS
1023 Mt. Vernon St., 

PHILADELPHIA, PA.

NAUDOKITE!
Ar Jų-*ų Plaukai 
NAUDOKITE jRllffleS 

Ar Jų» Norite Juo»
NAUDOKITE ĄuffleS 

Všlaifynmi savo plaukt* gnazūu* ir tankiais 
NAUDOKITE įtylffles 

' Uzlail^inui galva* odos sveikai ir Svariai 
* NAUDOKITE ĄtlffleS

Parandavoju automobilius dėl pasiva- 
’.infjimo ir persikraustymo daiktus: 
eipgi parduodu aliejus, tirjerius ir vi- 
x>kias automobiliu dalis.
BROADWAY GABAGE 

PETRAS JAKIMAVIČIUS, 
Savininkas,

543 E. Broadway, S. Boston, Mass
Telefonas: So. Boston 51370.

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

80. BOSTON, MASS.

ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI.

Unite d rmjHamburg
American ESS American 
Lines Inc.==A A

Pttiknš, šviesus ir geras kamba
rys tinkamu ofisui ant rendoa L. 
0. S. Name, 366 Broadway, South 
Boston, Mass, Kampas Broad- 
way ir E gatvių. Kreipkitės pu 
“Darbininkų.”

TARP NEW YORK’OlR HAMBURG’0 
TRUMPIAUSIAS SUSISIEKIMAS SU VISAIS FORTAIS 

CENTRALftS EUROPOS.
. Savaitiniai Išplaukimai Kas Ketvergas

nuo Pier 86 No. River, 46-th St., New York.
Kambariai su 2, 4 ir 6 lovom ant visų laivų. Puikus val

gomieji kambariai, 
sos pasažieriams. 
IVUERTTEMBERG 
puikus kambariai.

salionai ir erdvus dėkai trečios kle- 
Ant laivų “HANSA,” “BAYERN,” ’ 
ir MOUNT OLA Y yra keli specialiai

’Du nauji 20,000 tonų laivai 
RE3OLUTE ir RELIANCE 

išplaukia kas antrų u ta rn inkų su 1-mos, 2-ros ir 3-čios kle
sos pasažieriais. Paskiau bus mainoma. Klauskite agento: 

JULIUS ROTTENBERG, 
260 Hanover, St., Boston,

Pajieškjojimai
Paieškojimų kainos LDS. na- 

I rlams ir “Darbininko” skaityto- 
•I jams 1 sykį j metus už dyka, nž 
k 8 sykius $1.00. Prletellams už 3 
J sykius $1.50.

I

I PIRM. — Vladas Paulauskas,
90 B St, So. Boston, Mass.

VICE-PIRM. — V. J. Jakštas, 
27 Story St, Boston 27, Mass. 

Į PROT. RAST. — Antanas Janušonis, 
1422 Columbla Rd.,

Boston 27, Mass. 
I FIN. RAŠT. — Juozas Juška, 

Merycliff Academy,
Arllnghton Helgtbs, Mass. 

I IŽDININKAS — Leonas švagždys, 
111 Bowen St, Boston 27, Mass. 

I IŽDO GLOB. — J. Gmbinskas, 
8 Jay St., Boston 27, Mass. ir

Antanas Kmitas,
284 5-th St, Boston 27, Mass.

MARŠALKA — Povilas Laučka, 
61 Story St, Boston 27, Mass.

DRAUGIJOS antrašas reikale:
866 Broadway, So. Boston, Mass.

DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 
kas antra nedėldlenj menesio 1-ą vai. 
po pietų parapijinėj svetainėj, 492 E. 
7-th 8L, Boston 27, Mass.

PROT. RAŠT. — Antanas




