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Tebeina juodi 
dūmai.

Rymas. — Ikšiolaikiniai 
balsavimai ant popiežiaus i- 
šejo be pasekmių. Kasdien 
po keletą sykių Rymo gy
ventojai sustoję ant stogų 
ir ant šv. Petro bazilikos 
pleciaus pamato iš Vatika
no kamyno juodus durnus. 
Tie durnai pasauliui prane
ša, jog Šventasis Tėvas dar 
neišrinktas. Išrinkus po
piežių iš kamino paleidžia-

mi balti durnai.
Ikšiol balsavimuose dau

giausia balsų gavo kardino
las Gasparri, buvusis a.a. 
šv. Tėvo BenediktoXV sek
retorius ir kardinolas Luai- 
di, Palermos arcivyskupas.

Bostono kardinolas O’Co- 
nnell pribuvo į kardinolų 
susirinkimą panedėlio vi
durdienyje. Yra spėliojimų, 
jog jo kandidatūra bus pa
statyta ir jos jis gali būt iš
rinktas.

Francužai viešai skelbia nemokėsią 
Amerikai skolų.

FRANCIJA NEMOKĖS 
SKOLŲ AMERIKAI.

Paryžius. — Pirmu kartu 
Francija užsiminė, jog"}* nemo
kės skolų karo metu užtrauktų 
Amerikoj. Pusiau oficialis Fra
ncijos laikraštis Temps rašo, 
kad Francija mokės skolas, bet 
su šitokiomis išlygomis. Gir
di reikia, ištirti ar Amerike 
Francijos užsakyta amunicija 
nebuvo amerikonų vartojama. 
Jei taip tai apskaitliavus tam 
tikrą sumažinimą padaryti. A- 
merika turinti laukti iki Fran
cija gaus kontribuciją iš Vokie
tijos, o jei ne tai Amerika tu
rinti Francijai paskolinti savo 
jėgas priversti Vokietija išmo
kėti kontribuciją. Toliau rašo-

Visiems indomios žinios

• '"l 

VISIEMS AMERIKOS 
LIETUVIAMS

• X

paleidžiant.* Be abejonės tei- peiįka tas nuosavybes. PRANEŠIMAS
i, o ir žy

dų iš Rusijos pralobusių grįžta 
ir griebia tas nusavybes.

Pereita vasarų Lietuvių Pre
kybos B-vės pirko Kaune muro 
namus su dideliu pleciumi už 
500.000 auksinų. Dabar už tą 
vietą, siūlo 4.500.000 auksinų. 
Šiauliuose minėtą Bendrovė 
pirko namus pernai už 400.000 
auksinų. Dabar už tą nuosa- 
įvybę žydai siūlo 1.200.000 auk- 
i sinų. Žinoma B-vė nei nemano 
tas nuosavybes parduoti. Tik 
džiaugiasi, kad susiprato laiku 
įsigyti.

Didesnių fabrikų Lietuvoj 
tuom tarpu kaip ir nėra. Kau
ne Tihnanso dirbtuvė tuščia, 
Rekožo audimo korporacija nu
pirko. Iš didžiųjų Lietuvos fa
brikų tik Trenkelio Šiauliuose 
pradeda krutėti.

■ Mažų fabrikėlių ir dirbtuvė
lių malūnų, tartokų, vilnokar- 
šių, audiminių, plvtnyčių ir tt. 
ne visų lygus,bet kaikurių turi 
■gražią ateitį. Ypač tos, kurios 
vandenų jėgą vartoja. Tos 
dirbtuvėlės kurios jėgą gami
nasi malkomis, blogą ateiti tu-

Y'ASHINGTON, vairia 
(Elta.) — Galvanauskas s 
ganizavo Lietuvos minist 

- - — • —• .
___ ______ ------------- ---------- -u.

Galvanauskas, ministeris 
mininkas.

Jurgutis, užsienių reįfcaii; 
Dobkevičius, finansų. 
Petras Vileišis, susisiek: 
Aleksa, žemės.
Karoblis, teisingumo.
Inž. Sližys, šalies apsauga 
Kazys Oleka, vidaus reil 
Juodakis, švietimo.
Soloveičikas, žydų reikal 
Gudų — vakuoja.
Visi ministeriai vra’Bep 

niai iš skiriant prof. Jurj 
kurs yra krikšč. demokral

smas nenuleis jį pakarti. Tai 
kokia iš to išvada ? Bet juo
kai šalin. Kiek aš apie jį su
žinojau, tai jis esąs labai nuo
laidus ir labai pasitikintis savo 
padėjėjais. Bet jei šmugelį va
rė tik jo padėjėjai ar tai jis ne
atsako už ji} neprižiurėjimą ir 
sukontroliavimą. Taigi ar šiaip 
ar taip išsiaiškins Purickis nu
eina nuo arenos - kun. Purickis! 
tai veik antras kun. Jonas Ži-j 
liūs. Su laisvamaniais labai 
draugavo ir nusidraugavo. 
Kuomet laisvamaniams pasi
taikė progą paūžti ant katali
kų, tai nepasigailėjo savo prie- 
telio. Amerikos laisvamaniai 
ir socijalistai neprivalo per
daug ant Purickio užsivaryti, 
nes juk Purickio dėka Vilei
šis turėjo progos per pusantrų 
metų atakuoti katalikus iš au- 
gštos Lietuvos atstovybės po
zicijos.

Dr. Grinius atsistatydino 
griežtai reikalaujant savo soci
jalistų — liaudininkų partijai. 
Socijalistai liaudininkai turi 
du pamatu ardyt kabinėta. Abu 
grynai partijos ne Lietuvos) rL MklkpąJongste ir jų Lie- 
reikalas. Pirma, kad katalikai 
reikalauja sau priklausančių 
teisių mokyklose ir kitur. Tai-

CHICAGO IR APIELINKIŲ 
KOLIONLTOS.

Šiuomi skelbiama, jog že- kabinetą. Jin ineina^. 
miaus nurodytose kolionijose, j 
lankysis Lietuvos Finansų Mi
sijos kalbėtojas. Nuošrrdžiai 
prašoma kolionijų gerai prie 
prakalbų prisirengti. 
Vasario 16 d.
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Kovo 1
2 Bridgeport (Chicago)
O 
O

4
5 Town of Lake ir 18 &

Union ”
6 North Side, (Chicago)
7 West Side,
8 Cicero, III,
9 Melrose Park, HL
10
11 So. Chicago, III.
12 Reseland ir West Pu- 

llman, III.

’ Parašęs tris laiškus, tūlą lai
ką nieko nerašiau, o tik žval
giausi po Lietuvą. Viliuos, kad 
anie mano laiškai pateko ‘ ‘ Dar- 
bininkan,” viliuos, kad ir šis 
nedings. Apie Lietuvą indo- 
mauja ir tie amerikiečiai, ku
rie mano grįžti ir joj apsigy
venti ir tie, kurie ketina apsi- 
likti Amerike. Todėl suteik
siu tokiu žinių apie Lietuvą, 
kurios abejiems indomios.

Pirmiausia politiškų žinių, 
apie politinių Lietuvos stovį. 
Svarbiausia tai Vilnius. Lie
tuva ris derybomis diplomati
niais keliais bando Vilnių at
gauti. Kito išėjimo nėra. Gin
klu pradėti atimti Vilnių per- 
didelė Lietuvai rizika. Jei de
rybomis ir diplomatija Lietuva 
Vilniaus nelaimės, tai tuo tar
pu gali atsirasti Lenkijai pai
niavų su kaimynais. Juk ži
note, kad visi Lenkijos kaimy
nai, netik Lietuva turi gerų 
priežasčių dėl kurių bile valan
da pagatavi kibti Į Lenkijos ku
dašių. Todėl pavasaris gali 
aušti su bėdomis Lenkijai, o su 
nauda Lietuvai. Ar tik Berli- 
nas su Maskva nesusitars pa
vasarį pulti Lenkijos. Tada 

j Lietuva atgauti} Vilnių. Lie
tuvai prijaučiu anglai, italai, 

• vokiečiai, rusai ir skandinavai. 
O ir francūzai bene tik maino 

i frontą. Kauno Laisvė pers- 
ipauzdino iš “Jaumal dės De- 
bats” straipsnį Vilniaus klau
simo. Labai prielankiai rašo- 

įma Lietuvai. Tas laikraštis e- 
sąs pusiau oficialiu ir rašė fra- 

įncūzų misijos narys Vilniuje.
Paskutinis Tautos Lygos posė- 

į dis pripažino1, kad Lenkija prie 
i Vilniaus neturi teisių ir Vil
niaus Seimo nepripažino. Tai
gi Lietuvos politinė padėtis E- 
uropinėj politikoj lyg gerėja. 
Lietuviams tik reikia laikytis^ 

Dabar apie Lietuvos valdžią. 
- Keno rankose Lietuvos val
džia? Sakoma, kad krikščio
nių demokratų. Bet taip sa
komą, tik dėlto, kad jų daugu
ma Seime. Bet jau seimo ko
misijose krikščionys demokra
tai veik lygiomis dirba su savo 
idėjiniais priešininkais. Krisč. 
demokratai komisijose nesuda
ro reikalingos didžiumos ir įs
tatymų projektai išeina dau
giau socijalistiški, negu katali
kiški.

Ministerių kabinete kur kas 
daugiau liberališkai — socija- 
listiško gaivalo, negu katalikiš
ko. Kaip va žemės ūkio minis
terijoj yra Aleksa karštas soci- 
jalistas, veik komunistas, švie
timo ministeris Bizauskas kata
likas, bet kiti tos Yn misteri jo s 
augštieji valdininkai liberališ
kai — socijalistiški. Todėl per 
tą ministeriją smalkiai veikia
ma mokyklose prieš katalikus 
Užsienio rekalų ministeris Pu
rickis buvo krikščionis demo
kratas. Be abejonės jau jus 
pasiekė žinios apie skandalą 
dėl Šmugelio. Ar jis kaltas šmu
gelyje? Sunku pasakyti. By
la teisme. Sakoma, kad ma
žus vagis kariama, o didelius

i Detroit, Mich. 
Detroit, Mich.

Saginav, Mich. 
Grand Rapids, Mieli.

Milwaukee, Wisc.
Shebovgan, Wisc-

m a, kad Francija visvien gry
nais negalės skolos gražinti, o 
turėtų atsilvgynti prekėmis. Gi 
didžiausia Francijos pramonės 
sako yra vyno sunkimas. O 
dėl prohibicijos Amerika nega
lės vyno imti iš Francijos. To- 
'del girdi Amerika turinti at
šaukti prohibicijų. Toliau tas 
Francijos laikraštis rašo, kad 
prekėmis butų nepatogu mokė
ti dėl Amerikos augštų muitų. 
Todėl girdi Amerika turinti 
panaikinti muitus.

Šitokie francuzų pasityčioji
mai iš Amerikos stebina Ame
rikos visuomenę, bet Amerikos 
diplomatai jau senai žinojo, 
kad Francija stengiasi išsisuk
ti nuo skolų atmokoj i mo Ame
rikai.

tuvoj nedaug tėra. Apskai- 
liuoja, kad jei Lietuvos gele
žinkeliai negaus anglies, tai
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23 Port Wasliington, Wi.
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Kenosha, Wisc. 
Racine, Wisc.

Waukegan, III 
St Charles, III.

Brigliton Park,

NEPAISO NEPILI1 
ČIŲ.

EITRA
Balti durnai

NAUJAUSIA ŽINIA
Rymas, Vas. 6 -s— šiandie 

11:33 vaL prieš piet iš Vatika
no kamino pasimatė balti du
rnai, paskelbiantys išrinkimą 
Naujo Šventojo Tėvo. Išrink
tas Kardinolas Raiti, Milano 
arcivyskupas. .Turi 65 metus 
amžiaus. Vardą priėmė Piaus

i.
_____________ ____ •

IŠBRAUKĖ Iš UNIJOS.
Berftn. — Vokietijos prezi 

dentas Ebert 51-oj gimtojoj 
dienoj tapo išbrauktas iš Bal
nų Dirbėjų Unijos už jo prieš- 
darbiniTikišką veikimą. Ebert 
pradėjo sayo karjerą kaipo bal
nų siuvėjas, paskui buvo išrin
ktas į Reichstagą, buvo vienas 
iŠ žymiausių socijalistų vadų, o 
kilus revoliucijai, Ebert stojo 
į valdžios priešakį. Paskui St 
Seimas išrinko jį prezidentu.

i

v

Naudinga Visti* 
DIRBTUVĖJE, OFISE. 
NAMUOSE IR KELYJE.

Danį parankiau Ir sma
giau rašyti su fontanine 
plunksna. Daug mažiau 
išlaidi) vartojant fontani- 
nę plunksną. Pirk dabar.

Kaino*. 11.50, $2.50, $3., 
$3.50. $4.. $4.50. $5.00. 
$5.50, $6.00 ir aukščiau.

Darbininkas,’*
886 Broadvay. 

Boston 27, Mass.

FONTANINĖ 
PLUNKSNA

St

gi priešingai partijai netaktin- Lietuvai girių užteks tik 3-4 
ga nusileisti.- Antra, tai pava- metams. ^Paliks tik durpes, 
sarį bus rinkimai į nuolatinį 
parlamentą. Tuomet agituo
jant lengva bus kritikuoti val
džia ir savo programą piršti, 
neturint saVo partijos žmonių 
pačiose viršūnėse.

Tiek apie politiką.
Lietuvoj duonos gana. Pini

gų pas ūkininkus, turinčius 
gerus ukius, yra į valiai. Kai- 
kurie net perdaug pinigų turi. 
Dvarininkams ir darbininkams 
riestai. Dvarininkams dėlto 
bloga, kad darbininkas bran
gus, o privilegijų jie neturi. 
Dvarininkai, kaipir ūkininkai 
turi lygiai mokesčius mokėti, 
rekvizijas duoti viešų turi 
darbų pareigas eiti. Todėl 
daugumas dvarininkų nebijo 
žemės reformos. Tik norėtų, 
•kad už atimamas žemes bran
gesnis atlyginimas butų. 
Prastam darbininkui Lietuvoj 
gyvenimas nelengvas, nors 
kiekvienas prasimaitina. Ir u- 
kininkams, kuriems daug šei
mynos priseina gaudyti, beda- 
voja.

Žemė Lietuvoj dabar nebran
gi, jei palygyt su kainomis, bu
vusiomis prieš karą. Kur 
prieš karą kainavo $100, tai 
dabar perkama už $2O-$3O. Bet 
perkant auksinais, tai išrodo 
baisi suma. Yra žemės po 
1.000 ir po 700 auksinus už de
šimtinę. Bet ir yra ir tolių 
vietų, kaip va prie Kauno ar 
Šiaulių, kur reikia mokėti po 
kelis tūkstančius auksinų už 
dešimtinę. Juo tolyn, juo bran- 
gyn eina žemė ir na:uai. Ką 
pernai buvo galima pirkti už 
10.000-20.000 auksinų, dabar 
reikia mokėti 150.000-200.000 
auksinų. Miestuose ir mieste- 
liuose namai ir “lotai” pasiu
tiškai kįla. Brangsta dėlto, 
kad iŠ Amerikos pargrįžusieji

(Bus daugiau)
Nereikėjas

PASITARIMAI SU ŽYDAIS.

Vašingtonas, 11-1 d., (Eitas) 
Sausio 31 d. New York Wal-i 
dorf Astoria viešbutyje buvo 
sušauktas Lietuvos žydų susi
rinkimas su tikslu įkurti Lietu
vos žydų Amerikoje organiza
cija

Susirinkimas pripažino rei
kalingu teikimui moralės ir ma- 
terijalės paramos Lietuvai su
jungti visos Lietuvos žydus į 
vieną organizaciją ir iš savo 
tarpo išrinko laikiną komitetą, 
kuriam pavesta išdirbti orga
nizacijos statutą ir jį pateikti 
kitam susirinkimui, kuris bus 
sušauktas apie vasario mėn. 17.

Susirinkime apsilankė prava
žiuodamas į Pennsylvanią Lie
tuvos Atstovas V. Čarneckis, 
Atstovybės Sekretorius, M. Vi- 
nikas, ir Atstovybės Juriskon
sultas, B. Mastauskas. Dalyva
vo taip jame I. e. Finansų 
Prekybos ir Pramonės Ministe
rijos įgaliotinio pareigas d-ras 
J. Bielskis.

GERAI LAtMĖJO.

« JPori fand, Ne. — 12 žuvi
ninkų laivu išplaukę į jūres 
viena diena pagavo 20.000 
svarų žuvies. Už ją gavo $1.- 
400. Žuvininkų buvo 12 ir 
po lygiai pasidalino.

PIRKO DIRBTUVE.

Detroit, Mich.— Henry Ford 
supirko Lincobi Motore Co. dir
btuves. Toji Kompanija buvo 
subankrutavusi.
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13 _____ .......
14 Aurora, III.
15 Rockford, III.
16 Beloit, Wisc.
17 .................. .
18 Indiana Harbor, Ind.
19 Gary Indiana.
20 .............
21 Kankakee, III. 
Rockdale, UI.

23 De Kalb, PI.
24 ______ _______
25 Springfield, III.
26 St. Louis, Mo ir E. St.

Louis UI.

Providence, R.I. — M 
to Newport baptistų k 
gas Christopher užprote 
vo prieš majorą už leid 
rodyti judamuosius pav« 
lūs nedėldieniais. Tasai 1 
tistų kunigas yra nepil 
Tai majoras—atsakė^ 
ateivis, Išgyvenęs 20 1 
ir netapęs pilečiu šios ši 
neturi teisės viršinink 
priekaištus darytu

27 .............
28 Collinsville, UI.
29 Dorisville, III.
30 Kevranee, III.
31 Moline, I1L

Bal. 1 .............
99 2 Spring Valley ir Ogles- 

by, UI
3 ...... ............. .....
4 Westville, III.

5 Indianapolis, Ind.
6 Clinton, Ind.

Visos čia įvardytos kolioni- 
jos nuoširdžiai prašomos pasis
tengti skirtoje dienoje prakal
bas surengti. Jei jau kartais 
skirtoji diena Tamstom būtų 
visai nepatogi, tuomet prašo
ma tuojaus pranešti Misijos 
raštinei apie tai ir bus pasis
tengta ant kiek galima tinka
mesnę dieną Tamstoms parink
ti, bet pageidaujama, kad čia 
nurodytose dienose prakalbos 
įvyktų.

Saginaw, Port Washington, 
ville, Moline, ir Clinton Pasko
los Stočių nėra, todėl visų tuo
se kolionijose esančių darbuo
tojų nuoširdžiai prašome tuo
jaus susirašyti su Misijos raš
tinę, kad viską į laiką būtų ga- 

l Įima sutvarkyti
Lietuvos fin. Misija 

i Paskolos Skyrius, 376 Seventh 
Avenue New York City.
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ĮSIGYK L. D. S. 1922 
KALENDORIŲ.

Kas nusipirko šių met 
D. S. Kalendorių, tas tu 
ko pasigerėti beskaitytte 
garsiausių Lietuvių Ta 
rašytojų straipsnius be: 
les. Šių metų LDS. Ki 
dūriuose, skaitytojas 
daug gražių maksi 
straipsnių parašyta,” k 
retai kurioje knygoje ga 
rasti. Taigi, kurie nori 
sigyti šį Kalendorių 
pasiųsti kaipo dovaną į 
n&ns į Lietuvą, tai tuc 
siųskite 25c. stampoms 
money orderį, o mes pas 
me nurodytu adresu.

Agentams duodama 
laidą. Agentai pariski 
kitę su užsakymais.

“DARBININKAS 
866 Brodvay, 8a. Bostoų

BUSTOS IR SKAITO

Jei nori sužinoti aph 

rius ataltilrimna
tyk laikrašti “Perkūną?’ 
visi tavo namai butų Iii 
parsitrauk viena numeri,

Jeigu nenori nuaidėti 
nui dievaičiui tai 
saiA draugams, arba 
Lietuvą savo gj 
KalAdų dovaną. Kainą 
$1.50; pusė metų 85 

“PiRKtnmr 

8flB Broadvay,

Sostam r,

366 Bnndv&y, Beeton ST

■*

1f Ji



DARBININKAS

PHILADELPHIA, PA.

<
Parapijos susirinkimas.

V—is.
J. Naruševičius.

WORCESTER, MASS.

X

*

Komitetas.

pačių Trurterai turi tiesą peržiūrėti pa-\vus j šį suvažiavimą.

I

t

LDS. NAUJOS ANGLUOS 
APSKRIČIO KUOPOMS.

Kurs mergelę pasitikęs 
Ranką tuoj paduoda 
Arba kelia skrybėlaitę 
Su didžia paguoda.

Aš mylėsiu glamonėsiu, 
Ant rankų nešiosiu. 
Mano būsi nepražūsi, 
Kaip akis dabosiu.

Tai, Rožyte, aguonėle, 
Paukštele gražiausia, 
Tu širdele angelėle, 
Brangiausia mieliausia.

Kuris rūbus dėvi dailius, 
Bet madų nevaiko,
Kurs nerūko ir bolinių 
Niekuomet nelanko.

Ne tas jūsų kurs mergelių 
Vardus visaip kraipo 
Savo galvą vien priglaudęs 
Prie mergelės laiko.

Ne tas jūsų kurs švelniai tik 
Glamonėti moka,
Ne tas jūsų kurs bučiuoja 
Ir vikriai pašoka.

Kurs paėmęs už rankelės 
It brolis seselę,
Gražiai vedas pasivaikščiot 
Po žalią pievelę.

Kuris nežada nešioti 
Ir šilkais apvilkti, 
Tiktai žada tau padėti 
Vargų naštą vilkti.

Ne tas jūsų kilrio batai
Tik tviksi tik žiba
Ir akinių retežėlis
Ant nosies vos kibą.

Nežiūrėkite į veidą 
Didelį gražumą, 
Tik pažvelgkite į širdį 
Ir jo mandagumą.

Rinkit šitokį vaikiną 
Visuomet laimėsit.
Tėvą, motiną ir brolį 
Ir vyrą turėsit.

Kurio žvilgsnis visad rimtas 
Į akis kad žvelgia
Ar vienystėj ar būryje 
Mandagiai paselgia.

-------------------,—

NEWARK, N. J.
• 4 '

Ne tas jūsų kurs saldainiais, 
Gėlėmis apkrauna,
Kurs į “šio” ir “muvinpikčius” 
Kas vakaras mauna.

PASTABĖLIS.

Mergelėms.
Jūs mergelės lelijėlės,
Esat išmintingos
Prieš mainysiant savo luomą 
Būkite protingos.

“Entered as second-class matter Sept 
12, 1915 at the i>ost office at Boston, 
Masa, under the Act of March 3, 1879.”

“Acceptance for maiUng at special rate 
of postage provlded for in Section 1103, 
Act of Oct 8, 1917, authorized on July 
12, 1918.”

Subscription Ratu:
Yearly ................................................$4.50
Boston and suburbs ...................... $5.50

’Foreign countries yearly...............$5.50

a South Boston’o utarnlnkaia, 
ąetvergaia Ir subaiomis. Leidžia Am. 
J*™1'1-' Htmo Katalikų įv, Juozapo 
Dambikhoh; Sajtkua. #

RB ĮNINKA S” 
(The Worker) 

LcthVanian Tbi-W«ckxy Papu.

Fuoiisnec every -jrtretsasy, Tbursday, 
and Saturday by Sr. Joskph’b Ljth- 
»at?iax R. C. AssoctATioAnr Labo*.

Viso pasaulio darbininkai 
vienykitės Kristuje, po Baž
nyčios vėliava, visuomenei 
gelbėti.

' Pagalios sulaukėme ži
nią apie naują Lietuvos mi- 
ūisteną kabinetą. Iš nau
jai inėjusią veikėją ypač 

| . žymėtinas inžinierius Pet- 
ras Viliešis, vienas senes- 

£ niąją Lietuvos atgimimo 
l veikėją. Finansų Preky- 
|i bos ir Pramonės ministeris 
į' Dobkevičius ir prieš tai jau 
į jis dirbo finansų ministeri- 

■ joj. Finansą sritys yra jam 
..žinomas ir jo mėgiamas da
lykas. Švietimo ministeris 
Juodakis mums nežinomas. 
Apsaugos ministeris inži
nierius Sližys yra vienas iš 
jauniausią veikėją.

—

Balsas iž tėvynės Lietuvos.

Visi išgirskim Amerikos lietu
viai, mūsų motinos Lietuvos bal
są. Kviečia visus, kad ir mes a- 
merikiečiai stotumėme į eiles su 
Lietuvos, Tėvynėj esančiais pilie
čiais.

Su didžiausiu entuziazmu ap- 
vaikščiokim tą teip prakilnią ir 
garbingą mūsų tautai dieną 16 va
sario. Visi žinom, jog pasiskelbė 
Lietuva Laisva ir Nepriklausoma 
Valstybe, vasario 16 d. 1918 m. 
Tai lietuvių Fourth. July.

Mes tikimės, kad miesto majo
ras dalyvaus. Bus garsių kalbėto
jų. Kalbės visiems gerai žinomas 
amerikonas, kuris visados darbuo
jasi tarpe lietuvių ir daug ko yra 
□adaręs dėl lietuvių gerb. R. 
Woodruff, president of the civil 
■service eommission. Teip-gi kal
bės gerb. kun. Kašeiukas. Prie to 
bus šv. Kazimiero parapijos eho- 
as su tam pritaikintomis dainelė

mis. Bus kvartetų, solių. Ap- 
.aikščiojimas bus 16 d. vasario, 
1922 m. Šv. Kazimiero parapijos 
svetainėj 7 vai. vakare po No. 331. 
Barp St., Philadeluhia, Pa. Ant- 
as prakilnus apvaikščiojimas 
am pačiam tikslui bus ant Rich- 
nondo Šv. Jurgio parapijos sve- 
ainėj.

valams purvyti mūsų kolionijos 
jaunimo šventą darbą. Mano tek 
sybės žodžiai teestie verdantis 
vanduo ant to brudo, kurs teršia 
clevelandiečiams.

J. V. Marijampolietis.

Sausio 29 d. parapijinėj svetai- 
nfcj, įvyko šv. Trejybės parapijos 
egalis susirinkimas, sušauktas 
gerbiamo klebono kun. P. Sauru- 
saičio.

Susirinkime dalyvavo teipo-gi 
vyskupo atsiųstas šv. Jokūbo ai
rių parapijos klebonas kun. 
Morphy.

Gerb. kun. Saurusaičiui atida
rius susirinkimą ir atkalbėjus 
maldą,kun. Morphy pasakė trum
pą karštą prakalbą, ragindamas 
pamiršti viską kas buvo ir vėl sto
ti petys į petį prie darbo, kad ne
duoti pražūti mūs parapijai.

■ Sako: “Vyskupas yra gailestin
gos širdies, jis padės jums, jis ne- 
daleis jūsų parapijai žūti, neda- 
leis, kad kas atimtų iš jūs jūsų 
bažnyčią, tik jūs stokite darban 
ir dirbkite visi išvieno. ’ ’

S. Praniui ir kitiems paaiškino 
santikius su buvusiu kleb. kun. 
kun. Budrevičium apie neišdavi
mą atskaitii ir kun. B. pareiški
mus, kad jis atskaitas išduodąs 
jei norįs, o jei ne, neišduodąs,

Kun. Morphy pakilo ir labai 
stipriu balsu sako: “Aš matau jū
sų tiesą. Kiekvienas kunigas tu
ri išduoti atskaitą iki paskutinio 
cento, iš kur gavo ir kur išleido.

nors per keletą metų Newarke 
viešpatavo parapijos suirutė, ka
talikų vieni su kitais nesutikimai 
ir tt. Bet tarpe tų visų nelaimių 
nieko nepasipelnė nei “tautinin
kai, V nei bolševikai. Katalikai 
savo rekordą išlaikė.

Atsibaladojo nezaležninkija ir 
visu smarkumu pradvjo savo de
moralizaciją. Toliaus nuo Netv
arko gyvenantieji, nepažindami 
Netvarko lietuvių katalikų būdo, 
mano, kad dabar Netvarke daug 
katalikų suklaidins. Taip visai 
nėra ir nebus. -

Susirinkimas Woreesterio drau
gijų apvaikščiojimo 16 d. vasario 
įvyks pobažnytinėj salėj vasario 
8 d. š. m. 8 vai. vakare.

Draugijų atstovai malonėkite 
susirinkti. v

Rengimo Komisija.

kuopos. Kožna moka Įstojimo į 
Federacijos skyrių po $1.00 me
tams. Iš tų pinigų Federaeijos sk. 
turės mokėti pusę į Federacijos 
apskriieo agitacijos iždą. Tai-gi 
gerbiamieji A. L. R. K. Federaci
jos Naujos Anglijos Apskričio sk. 
malonėkite pasimokėti savo duok
lę vasario mėnesyje. Pinigus siųs
kite apskričio iždininkui J. Gli- 
neckiui, 366 Broadway, So. Bos- f 
ton, Mass.

• A. L. R .K. Federacijos Naujos 
Anglijos Apskričio Valdyba:

Pirm. V. J. Kudirka,

Rašt. M. M. Kamandulis.

Jau švmta, brolau! 
Eik dirbti tuojau 
Apleistus ląukus, 
Nors darbas sunkus; 
Dirbk, kaip išmanai, 
Teisingai, gerai, 
Kad veik Lietuva 
Pakiltų laisva!

O daugiausia kuris geria 
Arba kaziruoja,
Neduok rankos, netark žodžio, 
Lai šalin važiuoja.

Jeigu norit būt laimingos, 
Jūs turit žinoti
Meilei protą nepalikti 
Jų žingsnius daboti.

Sugrįžęs iš Lietuvos Ro
kai prieš pat 

jo išvažiavimą iš Lietuvos 
< kataliką Laikraštį “Laisvę’ 
| patiko “Lietuvos Balso” li- 
1kimūs. Valdžia prikibo prit 

prof. kuh. Bučio straipsnio. 
E Kuomet “Lietuvos Balsas’ 

buvo uždarinėjamas, tai lai- 
i svamūniai ir socijalistai 

triubijo, kad klerikalu val
džia persekiojanti spaudą, 

v Tada mes sakėme, kad tai 
buvoTšmeižtas. Dabar ir ak 
las mato ir durnas supran 
ta, khd Lietuvoj spaudom 
persekiojimas nėra klerika
lą darbas. Tai naujas lai 
švamanią ir socijalistą pai 
kūmo prirodįmas.

| Bujmijo jie, kad katali 
kai stoją uš Hymanso pro 
jektą. Dr. Šliupo stojimai 
už Hymanso projektą paro 
dė ir nesusipratusiems tei

Bubnijo jie apie Lie 
tuvos žvalgybos tamavi 

ą krikščionims demokra 
tams — žvalgyba paganun; 
šmugelį Jonišky  j ir parod< 
šmeižiką veidą. Bubnij< 
jiefouk klerikalai perse 
kioją spaudą —katalikiško? 
“Laisvės” uždarymas duo 
da “black eye” laisvama 
nfems ir socijalistams.

«

CLEVELAND, OHIO.

Mūsų kolionijoj lietuvių randa- 
d nemažas sckaičius ir jie visi su
kilę į keturias šakas. Apie tau- 
ininkus ir raudonskūrfus nieko 
tekalbėsiu. Tarpe mūsų
cdtalikų išsiranda tokių, kurie 
griauna visš naudingą mūsii dar- 
>ą. Save vadina gerais katalikais 
r smerkia katalikų jaunimo orga- 
.izacijas. Štai “Dirvoj” kokis 
ai plfetagalvis, kurs save vadina 
<eru kataliku, net katalikystės 
tpgynėju, senu šios kolonijos gy- 
entoju, o teršia katalikų jauni

ną. Matyt atsitiko pagal lietu- 
išką priežodį Žilė galvon — vei
das uodegon. Kad taip yra, tai 
tai kas prirodo. Jis buvo šv. Jitr- 
;io parapijos komitetu 1919 ir 
>o kolektos apleido ir nepasirodė 
ki kunigas J. Halaburda apleido 
nūsų koloniją. Toliaus reikia pa- 
akyti, kad jis yra lenkišku pat- 
ijotų. Aš čionai^ paliūdiju. Kaip 

:o moteris mirė, tai jis pasibijojo 
v. Jurgio klebono, suprantama 
lelko ir nubėgo į šv. Kazimiero 
enkišką bažnyčią. Dviem mėne- 
dam vėliaus jisai panorėjo vesti 
intrą rrfoterį. Ale nebuvo progos 
nūsiĮ kolnijoj apsivesti su bažny- 
inėmis apeigomis. Turėjo naba
gas apleisti mūsiĮ miestą ir išky
lauti į Newark, N. J. ir apsivesti 
enkiškoj tautiškoj bažnyčioj. Pa- 
jyvenęs du mėnesiu laiko Kear- 
įey, N. J., palikęs savo moterį, su
grįžo atgal ir iki šiai dienai tar- 
lau.ja laisvamaniams ir jų šlamš- 
ui agentauja. Toliaus tiršminė- 
a ypata rašo kad per pirštus žiū- 
•ėjęs kaip Vyčių vadai kramto 
Jlevelando visuomenę. Čionais ne 
jis per pirštus žiūrėjo į vyčius, ale 
vyčiai į jį, nes jis pasidengęs po 
katalikyste tarnauja laisvama
niams.

Gerbiamieji Clevelando veikė
jai, stokit į eiles teisybės kareivių 
ir laisvės kovotojų. Nuvalyki m 
itio šunvočių Clevelando lietuvių 
visuomenę. Neduokim tiems gai-

LDS. Naujos Anglijos Apskri
čio suvažiavimas Įvyks vasario 19 
dieną 1922, 1-mą vai. po pietų Lie
tuvių Svetainėj, 26 Lincoln St., 
Brigrton, Mass.

Gerbiamos LDS. N,_A. Apskri
čio kuopos malonėkite'atsiųsti sa
vo atstovus į šį suvažiavimą, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti 
dėl LDS. organizacijos. Taip-gi, 
kurios kuopos dar neprisiuntėte 
savo duoklę po 5e. ant metų nuo 
nario, tai malonėkite prisiųsti iki 
suvažiavimo. Neprigulinčios kuo
pos kviečiamos prisidėti prie L 
D. S. Nauj. Anglijos Apskričio už- 
•nokėdarnos po 5 centus nuo nario 
ant metų į apskričio agitacijos iž
dą. Taip-gi atsiųskite savo atsto- 

Neišgalin- 
eios prisiųsti atstovų, siųskite įne
šimus raštu apskričio valdybai; 
mokesčius siųskite apskričio iždi
ninkui M. Abračinskui 187 Ames 
St., Montello, Mass. Siųskite at
stovus ir gerus įnešimus suvažia
vimam'

LDSS. N. Angį. Apsk. Valdyba: 
Pirm. V. J. Kudirka,

37 Franklin St., 
Norwood, Mass

Rašt. A. J. Navickas,
58 Heaton Avė.,

Norwood, Mass

Nelab senai Brookly- 
no “Vienybė” verkšlenda- 

rima pranešė, kad garsusis 
■ nesandaros varpas, kuris tu

rėjęs su Vileišiu Lietuvon 
vykti, per kurio tai Misi
jos i ario kaltę užsilikęs 

cw Y6rke ir turėjęs būt 
fclicitūotas už storage. O 
Kai sausio 17 dienos “Lie- 
■voj” besanti žinia, kad 
Be varpas jau Kaune. Tai 
faatom. kaip “Vienybė” 
■no dalykus. Kaip.“Lie- 
■rva” praneša; tai anas 
ferpas Chicagoe tautininką 
mmui nulietas busiąs į 
Karo mužiejiejaus įkeltas 
■ bils skambinta vas. 16 d.

‘‘Draugas” praneša, kad 
a. a. Šventojo Tėvo Benedi
kto XV įsakymu 1919 m. 
buvo visose katalikiškose 
bažnyčiose aukų rinkimai 
nukentėjusioms dėl karo 
tautoms. Buvo surinkta 17 
milijonų 750 tūkstančių ly
rų. Iš tos sumos Lietuvai 
teko 350.000 lyrų.

Kartu su Romanu Ame
rikon atvažiavo dailininkas 
Žmuidzinavičius. O muzi
kas, kompozitorius Nauja
lis jau sausio 11 d. išvažia
vo Amerikon.

rapijos knygas kada nori. Man 
pirmą sykį tenka tas girdėti, kad 
• >in. atsisako atskaitas išduoti ir 
aš tiesiog nesuprantu. Jei aš ga
liu išduoti, kodėl kitas negali to 
paties padaryti.”

Šv. Jokūbo parapijos klebonas 
nors kalbėjo angliškai, bet jo kal
ba taip buvo aiški ir suprantama 
mažai angliškai mokančiam. Kun. 
Mv”ppy valdo vieną iš didžiųjų 
Netvarko airių parapijų, kuri tu
ri savo dideliausį ligonbutį ir mo
kyklą.

Nors mūsų parapija šiandie sto
ri labai blogame padėjime, bet y- 
ra tvirta viltis, kad pire galutino 
iškrikimo ir bankruto neprieisime. 
Išnykus nesusipratimams, užvieš
pataus vienybė, o kur^vienybė, o 
kur vienybė, ten galybė.

Spėjome, kad kun. Saurusai
čiui atvažiavus nesusipratimij ga
mintojai prilips liepto galo. Taip 
ir įvyko... Dar- vienas žingsnis... 
Bet ir jį gerb. kun. S. pastebės, o 
gal nereiks...

Naujiem] šiandien Newarke ne
trūksta. Visas jas aprašius į pen- 
kius “Darb.” numerius nesutal- 
pintum.

Apie gerb. kum S. pabaigoj su
sirinkimo priminimo, yra tai vieni 
plepalai leidžiami daugiaus rtieko. 
Aš tarp katalikų visur dalyvauju 
ir žinau, kad visij gerų katalikų, 
o ypač katalikų veikėjų yra labai 
gera mintis ir jie labai gerbia uo
lų kun. P. Saurusaitį.

Kiek parapija tūri skolų dar vis 
negali surasti tikrenybės. Susirin
kime išrinkta komisija tam dar
bui. ' /

Buvusis parapijos komitetas, 
kuris garsiai protestavo “Ž.” 51 
num., nors aname susirinkime jau 
buvo prašalintas, bet vėl nekurie 
tie patįs buvo išrinkti. Šiame su
sirinkime nors buvo bandyta per
kalbėti, bet didelė didžiuma pa- 
rapijonų pareikalavo, kad visi bū* 
tų prašalinti. Kas ir padaryta. 
Nutarta dar kreiptis su prašymu 
prie vyskupo, kad newarkiečiai 
jokiu būdu neišgalės daugiau sko
los mokėti kaip apie $45,000.00, 
nes’ už tiek pinigų t. y. paskolos 
buvo galima bažnyčia užbaigti, 
nežiūrint, kad virš 3 metų ineigoe 
taip paskaitant yra dingę.

Kaip ten nebūtų, bet Newarko 
katalikams jau ištikrųjų reikėtų 
tie visi nesusipratimai pamiršti. 
Eiti visiems prie vienybės ir pra
dėti vėl naują gyvenimą.

Reikia pripažinti Newarko ka
talikams didelę garbę už tai, kad t: pašelpinės dr-jos ir idėjinės

“DARBININKO” ADM. 
PRANEŠIMAS.

Sulig LDS. 6-to Seimo nu
tarimo, su 1 d. sausio 1922 
m. “Darbininko” prenume
ratos kaina turėjo būt pa
kelta ant 50 centą. Bet pra
ilginus Kalėdinę “Darbi
ninko” pFenumeratą nuolai
dą iki 15 d. sausio š. m. pra
sitęsė dvi savaiti ir pakėli
mas prenumeratos kainos.

Tai-gi dabar pranešame 
gerb. skaitytojams ir rėmė
jams, kad nuo 15 d. sausio 
1922 m. “Darbininko” pre
numeratos kaina bus:

Suv. Valstijose
Metams...................... $4.50
6 mėnesiams..............  2.25
3 mėnesiams..............  1.25

Užsienyje (ir Lietuvoj) 
Metams...................... $5.50
6 mėnesiams.............. 2.75
'3 mėnesiams....... .  1.50

PDarb.” 'Administracija, 
366 Broadway,

So. Boston, Mass.
rI

Savo sprandą vien atsukęs 
Į akis tik žiūri,
Rodos gatavas suvalgyt 
Tokią meilę turi.

«

Saldūs žodžiai pirma šliūbo 
Po tam tulžia virsta,
Vietoj rožės, angeliuko — 
Velniuką išgirsta.

Visi prižadai jums duoti 
Ant vėjo nuėjo
Ir nei vieno savo žodžio 
Jis neištesėjo.

Jeigu tėmysit į žodžius, 
Pažinsit ir protą.
Todel galite išskirti 
Vėjavaikio šmotą.

Pirm vedimo jis žadėjo 
Ant rankų nešioti,
Bet matyti nei iš vietos 
Negal’ pakiloti.

Juk galėjot jį pažinti • 
Iš žodžių paikumo, 
Jeigu vyras neštų pačią 
Kiek būtų keblumo.

Tad mergelės netikėkit, 
Toks netiks į porą 
Iš jo gero nesulauksit 
Palaidas it tvora.

Nors jo veidas nėr teip dailus 
Kaip ano sportuko,
Bet gyveninis bus tau meilus 
Be jokio kabliuko.

f

Jei veidų mes nežiūrėtum 
Tiktai žmonių sielas,
Būt gyveninis mūs laimingas
Ir saldus ir mielas.

Veidas proto, o gražumas 
Doros neatstoja,
Nes tik žmogų išmintingą 
Visi pagodoj a.

Visi priežodžiai tei]) kalba, 
Tankiausia teip būna
Kad prasčiausiam žmogaus kūne 
Graži siela tūno.

Tad mergelės pažiūrėkit 
-Į protą pirmiausia,
O į veidą žvilgterėkit 
Tiktai paskučiausia.

Jeigu dings tarp jūsų meilė, 
Pradings ir gražumas, 
Nes grožybė be dorybės 
Tik niekas tuštumas.

Visi žmonės Dievo leisti,
Visi sutvėrimai,
Nors įvairūs, nevienodi
Jąją prigimimai.

i

z

PRANEŠIMAS

L. R. K. Federacijos Naujos 
Anglijos Apskričio 

Skyriams.

A.

I

• 
Kaip jau žinote,! Federacijos N. 

Anglijos apskritys yra nutaręs, 
kad kiekvienas skyrius, prigulin
tis prie to apskričio, mokės savo 
duoklę. Federacijos skyriai ran
dasi kiekvienoje lietuviu kolioni- 
joje. Prie skyrių priguli visos vie
tos ■ katalikiškos organizacijos, k.

Pirm vedimo kurs teip myli 
Kad gatavas praryti, 
Apsivedęs net akyse 
Nenorės matyti.

Tai-gi, saugokis mergele 
Tokio apgaviko, 
Nes jo meilė nekainuoja 
Nei mažo skatiko.

Žmogus yra gražia siela 
Pasaulyj gražiausia, 
Nors jis būt iš prigimimo 
Nedailus, biauriausis. -

įbaimins Dievas moterystę 
Kas tiktai kur veda, 
Kas tik pamatą šeimynai 
Negriūnamą deda.

r. (rvdten/.
■ * ■ ‘ ' £.~

(Iš LDS. 1922 meatms Kelendoriaus, 
kur tos eilės labai sumaišytos išėjo.)
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Ašen jaunas bernužėlis... 
Visad tokiu noriu būt.
Toks gi mano rūpesnėlis: 

Kaip senatvei reiks iškliūt ?

Jau vėlybas vakarėlis, 
Žmonės ėjo pasilsėt.
Tik aš jaunas bernužėlis 
Eisiu laukan vaikštinėt.

Motutė pagimdė skausme mažutėlį, 
Kurs’ augo gyvybėj po jautria širdim, 
Pirmųjų mokina dabar poterėlių 
Kad Dievą mylėti! nekalta širdim.

Striukas bukas vokietukas sep
tyniais kailiniai apsivilkęs. (Svo
gūnas).

Tai motina meili' priglaudus vaikutį 
Prie savo krūtinės ugningos, karštos, 
Mokina maldelę kartoti mažutį, 
Kurs sekdams kartoja žodelius maldos.

Sokratas sako, kad žmo
nėms, daugiau nieko neno
rintiems, kaip tik likti ge
rais, yra lengvu kiekvienas 
mokslas.

Z kS
M

““

Mergelė į pirtį eidama karo
lius paberia, o išeidama susire
nka. (Saulė ir rasa)

AR GALI BITĖS LAIKĄ 
ATSPĖTI?

Voras yra labai ėdrus, 
mas anglą mokslininkas Dž. Leb- 
bok (f 1913 m.) priparodė, kad 
žmogus voru sekdamas sulig savo 
didumu turėtu kasdieną suvalgy
ti: du jaučiu, tris avinus, dešimts 
kiaulių ir 4 statines silkių. Lai
mingi mes žmonės, kad Dievas ne-

Gal krūtinę nuraminsiu 
Naktužėlės žvelnumu.
Saują gėlių prisiskinsiu 
Ir gaivinsiąs jų kvapu.

SPAUSTUVEI
Mes atliekame SPAUDOS' DARBUS nuo Vi- 
eitinės Korčiukės iki Knygos ir Laikraščio, ' 
Kainos Prieinamos. Darbus Atliekame Geei- 
tai/

Birželio 30 d. 1420 m. Vilniuje 
buvo dideliausis maro ligos įsiga
lėjimas. Visame Vilniuje tą die
ną buvo į 1500 mirusių maro li
ga.

» ■■

VAKARO SVAJONĖ.
FONTANINĘ PLUNKSNA

- Jeigu nori, kad raštas atro
dytų gražiai ir jeigu nori sutau

pyti kod augiausia laiko. Dėlei pla
tesnių informacijų klausk pas

366 Broadway

DARBININKAS

Smulkmenos
_

SVEIKATOS DALYKAI.
Z

KELETAS MINČIŲ APIE 
RAMYBĖS KOVĄ.

Sūnau! Kame Mano įstaty
mai neviešpatauja, ten joki pa
reiga nėra gerbiama.

O kame sėra užlaikomos pa
reigos ten'ne vienam iš tu įsta
tymų nebus gana padaryta.

Kame Aš neturiu laisvės, ten 
viską piktybė laiko nelaisvėjo.

Jeigu neteisybė ims viršų, tai 
užsibaigs persekiojimu.

Abejingumas nėra galimas ir 
pats save apgaudinėja.

Niekas gudriau neužsipuola 
ant Mano įstatymų, kaip tas, 
kurs skelbia abejingumą.

Balau.

NAIKŲ PASAKA

Buvo kitą kartą kalnas, ant 
to kalno miškas, tame miške 
buvo trobelė, toje trobelėje gy
veno bobelė, turėjo baltą avelę; 
baltą avelę — vėl prasidėsime 
nuo galo...

Gyvenk nuolatinėj kovoj su 
savo blogais papročiai, ramy
bėje su kaimynais ir kiekvieni 
nauji metai teranda tave geres
niu.

Gyvenk taip, kad nereiktų 
tavo gyvenimo darbų slėpti, ir 
kad neturėtum noro rodyti 
juos žmonėms.

K .

BEREIKALINGAS PERSPĖ
JIMAS. '

Pamišky prie kelio grybauja 
žmogelis. Keliu eina mokytas se
nukas. Pamatęs grybaujantį so
dietį, senukas pasuka iš kelio, pri
eina prie žmogelio ir pamatęs, kad 
jis renka ir netikusius nevalgo
mus grybus, tėviškai jam aiški
na:

— Klausyk, tamstele, krepšy 
kaip matau yra ir nevalgomų nuo
dingų grybų, būk atsargus, jų ne
valgyk, nes gali nusinuodyti!

— Nebijok, ponuti, nenusinuo
dysiu. .. Mat, aš eisiu grybus 
valgyti! Aš juos mieste parduo
siu.

NORS KARTĄ ATSIKIRTO.

Visai plikagalvis dėdė erzina 
savo mažutę broliavaikę sakyda
mas :

— Taip, Petruk, nedaryk, tas 
negražu! Taip negalima, nepri
tinka! Daryk štai taip! Daryk 
šitaip! Vaikas negalėdamas kaip 
kitaip atsikirsti vis labiau jį erzi
nančiam dėdei, nušoka nuo dėdės 
kelių, suvelia savo maža rankute 
visus savo galvutės plaukus ir 
garsiai šaukia:

! —i Padaryk, štai, dėde, taip!
,A?

Kad bitės gali laiką, Augus
to Forelio tyrinėjimai patikri
no šitą įdomu bičių gabumą. 
A. Forelis su savo šeimyna va
saros metu valgydavo terasoje.. 
Jau nuo 7 vai ryto būdavo už
tiestas skobnis ir ant jo susfa-' 
tyti visokie saldumynai; nuim
davo skobnį 10 vai. 12 vai ant 
to pat skobnio valgydavo prieš
piečius, bet saldumynų ten ne
būdavo. Keturiomis vai. pietų 
metų saldumynai vėl būdavo 
atnešami 30—40 minutėms, 

u 7 šimto metrų atstuAe nuo tera
sos buvo bičių avilys. Vieną 
sykį virėja, išvirus vyšnių kon- ’ 
fitūrų, padėjo jas ant lango, 
apstatyto, gėlėmis. Netikėtai 
viena bitė patėmijo konfitūrus 
ir, matyt, pranešė apie tai savo 
draugėms, nės po kiek laiko 
balkone prisirinko viras bičių 
spiečius. Skaniu .penas rastas 
lange paskatino bites apsilan
kyti čia kasdieną. Iš pradžios 
bitės atskrisdavo nevienodu lai
ku, bet greit suprato, kad tik
tai* nuo 7—10 ryto ir nuo 4—5 
po pietų jos gali pasinaudoti ir 
pradėjo lankytis vienodu laiku. 
Paskui, kuomet saldumynai bu
vo nuo lango pašalinti, bitės 
dar ilgai nesiliovė lankyti tuo 
pat laiku palangėje. Matyt, 
kad bitės puikiausiai moka lai
ką atspėti.

Naujas ištrenkė “Perkūnas”
iii)mininti

1TM KUK

EXTRA! x;. EXTRA!
NEPRALEISKITE PROGOS

k
/

Štai tų istorijų žen-

21. Skirsnemunė.
22. Baisogala.
23. Vilkaviškis.
24. Kalvarija.
25. Darsūniškiss.
26. Punia.
27. Suvalkai
28. Biržai
29. Reseinial
30. Šeduva.
31. Veliuona.
32. Žiežmariai
33. Kiedainial
34. Maišiogala.
35. Lyda.
36. Žasliai
37. Valkininkai,
38. Daugai
39. Plungė.
40. Balninkai.

__ '“ ■* ' ~ 1

Ką tik atėjo iš Lietuvos siuntinys, Lietuvos 
Valstybės, Žemaičių, Gedimino, Vytauto ir Lietu
vos senovės pilių

Tie nepaprastai ženklai yra atvirlaiškių
formoje, kurių eina 40 į vieną sąsiuvinį. Kiekvie
nas minėtas ženklas, reiškia kokį nors atskirą mies
tą, pilį, apskritį, Lietuvių Valstybę ir kaip ku
riuos mūsų tautos didvyrius, 
klų reikšmė: *

1. Lietuvos ženki—Vytis.
2. žemaičių ženki—Meška
3. Gedimino ženki—Stulpai
4. Vytauto žen^.—Skydas.
5. Vilnius.
6. Kaunas.
7. Gardinas.
8. Šiauliai
9. Marijampolė.

10. Geranainys.
11. Telšiai
12. Jurbarkas.-
13. Viekšniai
14. Ariogala.
15. Kernavą.
16. Rodūnė.
17. Rietavas.
18. Alytus.
19. Babtai
20. Ašmena.

Senai jau yra kalbama, kad 
nuo saldumynų labai genda 
dantys. Ta nuomonė ne visai 
teisinga. Dantys ne nuo visų 
saldumynų, bet tiktai nuo tą, 
kurie limpa prie dantų.

Pav. cukrus greit ištirpsta 
burnoje, išsiplauna iš tarpdan- 
čių, negauna surūgti ir dėl to 
jis negadina dantų.

Bet visai kas kita saldainiai 
arba konfitūrai: jie limpa prie 
dantų, pasilieka tarpdančiuose 
ir surūgę duoda gadinančią 
dantims rūgšti. Kaip sako Vi- 
rubovas, turtingieji žmonas an
ksti netenka dantų dėl to, kac 
vartoja tokius saldumynus, ku
rie limpa prie dantų ir pasilie
ka terpdančiuose.

Kas prisius vieną dolerį ($1.00X tam tuojaus 
pasiųsime 40 tų gražių ženklų (visą sąsiuvinį). L. 
D. S. nariams po 85c.

Tai-gi pasiskubinkite įsigyti kuogreičiausia, 
nes nedaug jų teturime. Pinigus siųskite:

“DARBININKAS,”
366 W. Broadway, . Boston 27, Mass.

KAUNO KINEMATOGRAFAI IR 
AKIŲ LIGOS.

Pastaruoju laiku Kauno kine
matografų lankytojai labai pradė
jo sirgti akimis. Mat tankus žiū
rėjimas į greitai slenkančius pa
veikslus labai įvargina žiūrėtojo 
akis, kurios pradeda skaudėti, 
ašaroti, o kartais net pasidaro 
raudonos ir užbrinksta. Apskri
tai kinematografai labai kenkia 
akims ir silpnina žmogaus maty
mo organą.

VARTOK

t X

VORO APETITAS. davė mums voro prigimties! Ar 
ne tiesa?..

DARBIA 1NKĄ

Boston 27, Mass.

GYVULIŲ ŠVARUMAS.

Kiekvienas tur būt patėmijo, 
kaip mi^ė priėdus tupi ir trina 
vieną i kitą pirmąsias kojas, taip 
kaip žmogus prausdamas. Paskui 
muse pradeda glostyti galvą, trin
ti akis, toliau paskutinėmis kojo
mis trina pilvą ir sparnus, vidu
rinės gi kojos palaiko kūną ir ma
žai padeda dabintis. Apsivalius 
musė išsyk nusiramina ir jos iš
vaizda sako, kaip ji gerai jaučia
si po tokio darbo.

Gyvulių švarumas turi didelę 
reikšmę, jis apsaugo juos nuo vi
sokių kenksmingų mikrobų, bak
terijų ir nuodingų grybų, tankiai 
patenkančių į gyvulių odą ir vi
durius. Tankiai pasitaiko, kac 
kai kurių gyvulių seilės yra lig 
muilas ir užmuša kenksmingas 
bakterijas. Tas paaiškėja iš to, 
kad gyvulys išlaižo savo žaizdas 
ir lig dezinfekcijuoja. Taip pat 
vabalėliai, prieš pradėsiant praus- 
ties seilioja savo pirmąsias kojas; 
tomis seilėmis jie greičiau nuvalo 
nuo galvos ir akių limpami nešva
rumą.

IRGI BANDYMAS.
■

— Poneli, būk taip geras! 
Mano vyras visiškai serga, prie 
mirties jau, čia netoli, pasku
bėk, gal pagelbėsi.

Gydytojas. Už valandėlės nu
eisiu, tuo tarpu neturiu laiko. 
Parneši jam tuos proškus, bus 
dėl prakaito.

Po valandėlė žmonelė atbėga 
atgal ir praneša verkdama.

— Ponas gydytojau, nebeda
ryk žy£io, jau vyrelis mirė.

Gydytojas Mirė? Hm..-, Ar 
jis mirdamas prakaitavo!

— Prakaitavo, poneli.
Gydytojas tai gerai, tai 

dideliai gerai

DANTŲ GEDIMAS NUO 
SALDUMYNŲ.

/

PIRMI POTERĖLIAI.
Gamtužė dūmojo dūmas vakarines 
Ir skleidės tamsos slaptingosios sparnai, 
Paukšteliai užbaigę gražias sutartines 
Ilsėjos ramybėj lyg meilės vaikai.

Pakilo rūkai lankose ir vandens 
Sutverdami vaizdus baltųjų šmėklų, 
Pelėda vaitoja kaž kur, gailiai stena 
— Lyg raganos verktų, ieškoti} vaikų.

Kaimelis nurimo — užmigo svajonėj, 
Artojai jau ilsis po darbo dienos, 
Tik geras Dievulis gal girdi dejones 
Iš kaimo bakūžės menkos nevienos...

Vienoj štai bakūžėj nemiega gyvybės, 
Nestengia naktis jų akių užmigdyt, 
Abi jos sus’glaudę iš meilės gilybės 
Lyg nori širdys’ kita kitą skandyt.

Vaikutis suėmęs rankeles mažutes 
Kartoja motutės žodelius gražius, 
Veidelyj jo spindi meiliausia saulutė 
Ir gražiu’ vaikučio veidelius skaisčius.
Širdutė jo plaka nekalta, prakilni 
Atjausdama meilę Dievulio brangaus, 
Žodeliai vaikučio sielos meilės pilni 
Kilniausiai besiekia augštybių dangaus.
Nekalta širdutė Dievuliui maloni, 
Supranta jis sielą vaikučio brangaus, 
— Joj nėra gyvenimo purvo, dvejonių, 
Joj atspindis žemėj iš augšto dangaus.
Maldelė vaikučio maldaut viską gali, 
Nes dvelkia maloniu sielos tyrumu, 
Atsiekia ji kitą — laimingąją šalį, 
Nes eteris neša ją ramiu dvelkimu. z
Pirmi poterėliai Dievuliui gerajam 
Per amžius vaikuči ui atmintini bus, 
Nesiduos jis gyveniniu! engti piktajam^” 
Kilnumas ir jėgos sieloj jo nežus.
Dievuli! Tu leisk to atsiekti vaikučiui, 
Nes tokia jo motinos tvirta viltis, 
Tegul dideliam bus jam siela mažučio — 
Tebus jam rami kaip pirmoji maldelė ateitis!..

Vargo P o ei
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GERAS LAIKRAŠTIS
Tai Geriausia Žmogaus Mokykla, 

KELRODIS PRIE LAIMINGESNIO 
IR ŠVIESESNIO GYVENIMO.

Skaityk Laikraštį, Kuris Paduoda Naujausias 
Žinias iš Viso Pasaulio

JUO YRA LAIKRAŠTIS

DARBININKAS'

• Suv. Valstijose
Metams........................$4.50
6 mėnesiams..................2.25
3 mėnesiams..................1.25

VISUS SPAUboS DARBUS PAVESK

“DARBININKO” 
MODERNIŠKAI

EINA TRIS SYKIUS Į SAVAITĘ
4-rių ir 8-nių puslapių.

' Prenumeratos Kaina :
Užsieny (ir Lietuvoj) ...

Metams ... ......... ....$5.50
6 mėnesiams...........   2.75
3 mėnesiams.................1.50

“DARBININKAS”
366 W. Broadtoag, Boston 27,Mass. ■
’ TEL. S. B. 620.
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Reikalavimai
f

Rengėjai.

LIETUVOS ŽEMLAPIS
Kaina 75 Centai.

va

šuva-

va-
i

I

11

gausi 
fono-

333 BROADWAY,

Reikalavimą kainos 2c. už žo
di oi kiekviena syki.

i

Reikaligna (Salesmen) pardavėjai 
dirbt delei didelės Insurance kompa
nijos. Nebūtinai prityrusieji tame dar
be. Rašyk koki darbą dirbai, kokj ta- 
vorą pardavei per pereitus penkius me
tus. Taip-gi duok paliudymą. Rašyk 
i North American Aceident Insurance 
Co., .120 Milk St., Boston, Mass.

TeL So. Boston 270
DR. JOBN MacDONNELL, M. D. 
Gclima autilcalbeti ir Uetuviilcai. 
Omso Valandos:

Rytais Ik 9 vaL
Po pietų 1 iki 8 vnL

Vakarais nuo 6 iki B 
536 Broadvay, S. Boston

Tai naujausios laidos 
žemlapis ir kiekvienas 
lietuvis turėtų įsigyti. 
Sulankstomas ir apda
rytas puikiais viršeliais.

Darbininkai organizuoki
te s! Spieskitės į vienintelę lie
tuvių darbininkų organizaciją L. 
D. S. IF.J.KALIN AUSKAS

ADVOKATAS
414 Broadvray,

lį S. BOSTON 27 MASS.
TeL S. B. 0441.

i j Antrog lubos—Viriu] L. P.
\ GYVENIMO VIETA:
) 135 Rowe St., Auburndale, Mass. 
J Tel. W. Newton 1016—R.

DR. A. J. GORMAN i

į®e®e©e®®®®®©®®®@s®®®®©©®f

CO.,

VIETINĖS ŽINIOS.
Darbininkų Šokiai.

’A'A Subatoj, vasario 11 d. 
š. m. Lietuvių Salėje, kam
pas E ir Silver g-vių, So. 
Bostone įvyks L.D.S. 1 kuo
pos šokiai. Tai bus didžiau
si metiniai šokiai. Priva
žiuos jaunimo iš visos Nau
jos Anglijos, kaip tai: iš 
AVorc-esterio, Montello, Law 
rėnce, Lovfell, Cambridge, 
Brighton, Norwood, Na- 
šhua, P«rovidence ir kitų.

Griež geriausia orkestrą 
šiame mieste. i

Vietos jaunimas, šokė
jai atėję į šiuos šokius ne 
tik kad puikiai pasilinks
minsite, bet dar ir susipa
žinsite su kitų kolonijų jau
nimu; nes šokėjai turėsite 
progą susipažinti ir pasi
kalbėti su kitų kolonijų vei
kėjais.
• • Bus skanios šaltakošės• *■'ir gėrimėlių.

^Niekados dar Bostone ne
buvo tokių iškilmingų šo
kių, kaip kad šie L.D.S. 1. 
kuopos.

Kviečiame skaitlingai vi
sus.>

PRANEŠIMAS GERB.
DARB.” SKAITYTOJAMS

Sulota,'4 4

SVARBUS PRANEŠI
MAS LDS. CONN.

APSKRIČIO 
KUOPOMS.

Prakalbų maršrutas gerb. 
M. Bagdono, Lietuvos Dar
bo Federacijos atstovo ir 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 
nario bus sekančiai:

5 d. vasario š. m. 7:30 vai. 
kare, Waterbury, Conn.

6 d. vasario š. m. 7:30 vai. 
kare, New Haven, Conn.

8 d. vasario š. m. 7:30 vaL 
kare, Ansonia, Conn.
_ 9 d. vasario s. m. 7:30 vai. va
kare, New Britain, Conn.

10 d. vasario š. m. 7:30 vai. va
kare, So. Manchester, Conn.
12 d. vasario s. m. 7:30 vai. vaka
re, Hartford, Conn.

13 d. Vasario š. m. 7:30 vai. va
kare, Bridgeport, Conn.

Gerb. LDS. Conn. Apskri
čio kuopti valdybos teiksis 
kogreičiausia paimti svetai
nę ir tinkamai išgarsinti a- 
pie atsilankymą nuo seniai 
mūsų laukiamo svečio ir dar
bininkų prietelio iš Lietuvos 
gerb. M. Bagdono.

Kalba begalo gyvai ir tu
riningai ir išimtinai apie 
Lietuvos darbininkus.

Kuopų valdybos ir nariai 
stokite į darbą, kad į prakal
bas sukvietus skaitlingiau
sias minias išgirsti svarbių 
žinių iš Lietuvos.

B. Mičiunienė,
L.t).S. Conn. Apskričio 

Raštininkė.

ĮSIGYK LDS. 1922 METŲ 
KALENDORIŲ
kuriame rasi

GRAŽIŲ, INDOMIŲ IR 
MOKSLIŠKŲ RAŠTŲ. 

Taip-gi, pasiųsk į Lietuvą 
savo giminėms bei pažįsta
miems, už ką jie bus dėkingi 
gavę tokią brangią dovanėlę 
nuo Tamstos.

“DARBININKAS”
366 E-t»dway, So. Boston, Mus.

DOVANOMS

FONTANINI 
PLUNKSNĄ

Kuri bus atminčiai ilgam 
laikui

Kainos Prieinamos.
Reikalauk Katalogo. 

“DARBININKAS, 
366 Broadway 

Boston 27, Mass.
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Svarbus
*♦1 Pranešimas

Gerbiamiems
X Klebonams.

Kai kurie gerb. “Darbinžn- 
>” skaitytojai nusiskundžia, 

tad negauna reguliariškai lai
kraščio “Darbininko, manyda
mi, kad gal Adm. nesiunčia. 
Taigi prašytume gerb. “Darb.’* 
skaitytojų, kurie negauną 
“Darbininko” reguliariškai ar
ba visai negauna, o yra užsi- 
mokėjas, kad tuojau praneštų 
“Darbininko” Administracijai 
Gavus Adm. toki pranešima, 
imsis visų galimų priemonių, 
kad prašalinus tą priežasti, ir 
kad “Darb.” eitų reguliariškai 
3 sykius į savaitę kaip ir vi
siems.

“Darb.” Adm.
366 Broadvay,

So. Boston, Mass.
T

PIGI FARMUKE.

t
t
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Tik ką išėjo iš spaudos 
labai parankus ir rūpes
tingai sutaisytas KATE- 
KIZMĖLIS vaikučiams 
prirengimui prie Pirmos 
Išpažinties ir Šv. Komuni
jos, “Pirma Išpažintis.” 
Gerb. Klebonams duoda
me speeijalę kainą, už 100 
egz. $7.50.

Taip-gi, Gerb. Kun. F. 
Juškaitis parvežė iš Lietu
vos kelias dešimtis Evan
gelijų knygelių. Gražiais 
drobės apdarais 6x8, la
bai parankios. Kaina $1.50

Geistina būtų, kad Gerb. 
Klebonai pasiskubintų 

užsakymais.

“DARBININKAS”
366 Broadway,

Boston 27, Mass.

NĖRA SKIRTUMO.

ič

i
Mums nėra skirtumo ar 

Jūsų bila už spaudos dar
bus $50.00 arba $500.00 į 
mėnesį.

Mes priimsime užsaky
mą didelį ar mažą ir nori
me parodyti Jums delko 
mes manome, kad galime 
būti Jūsų spaustuvinin
kais.

Jeigu nebūtų gera prie
žastis, tai mes neužimtume 
brangios laikraštyje vie
tos šiam apgarsinimui

“Darbininko” Spaustu
vė įrengta naujausiomis 
moderniškomis mašinomis 
ir spaudos darbai atlieka
mi greit ir gerai.

Su visais spaudos dar
bais kreipkitės šiuo adre
su:

8 akeriai miško, 2 ake
liai dirbamos žemės, 5 kam
barin nauja stuba, 1 karvė, 
1 arklys, 50 vištų ir viso
kių ūkės įrankių. Pusė va
landos važiuoti iš Bostono. 
Priekė 3,500 ir 800 inmokė- 
ti.

Antanas Ivaškevičius, 
361 Broadway So'. Boston.

Tel. So. Boston 605.

ANT RANDOS 6 KAM
BARIAI DĖL OFISŲ.

Puikiausioje vietoje vi
same Clevelando mieste, vir
šui Lietuvių Bankos ir į- 
rengti moderniškai. Tuo
jaus skersai gatvės lietuvių 
bažnyčia. Pageidaujamas 
lietuvis daktaras, ypač den- 
tistas.

Norėdami platesnių in
formacijų kreipkitės šiuo 
adresu:

P. Brazaitis, 
1254 E. 59 Str., 

Cleveland, Ohio.

PARSIDUODA 
“CONFECTIONERY” 
KRAUTUVĖ.

Geriausia proga pasidary
ti pinigų, kadangi tą biznį 
galima pigiai papirkti, nes 
savininkas turi kitą biznį 
prižiūrėti. Visas įtaisymas 
pagal šios mados. Dėl pla
tesnių žinių kreipkitės pas 
B. KONTRIMĄ, 361 Broad- 
way, South Boston; telepo- 
nai: So. Boston 605 arba 

(Roxbury 4743-R.
T

“DARBININKAS”
366 Broadvray, 

Boston *27, Mass.
Telefonas So. Boston 620

I t

VISUS SPAUDOS DARBUS SIŲSKITE Į 
"DARBININKĄ

JEIGU NORITE, kad jūsų visi SPAUDOS 
DARBAI, pradedant nuo mažiausios kortelės 
ir baigiant didžiausia.Zrnt/.ąą, būtų atlikti: k u o- 
graičiausia, geriausia ir pigiau
sia, tai siųskite tik į “DARBININKĄ, ’ ’ o pa
tirsite, kad čia netušti pasigyrimo žodžiai buvo 
jums rašyti, o vien tik tas, si^ kuo “Darbinin
kas” šiandie gali pasididžiuodamas tai padaryti. 
Dėl to, kad “Darbininkas” turi moderniškiau
sias visiems spaudos darbams mašinas, kokių 
nei viena Amerikos lietuvių spaustuvė dar netu
ri.

Tai-gi, visais spaudos reikalais visuomet 
kreipkitės į

“DARBININKĄ”
BOSTON 27, MASS. i 

i

Didžio Išlankstytas 
26i/2x33y2

Sulankstytas
6y2x9i/2

G’alima gauti 
“DARBININKE,”

3$6 Broadivay,

Boston 27, Mass.

Greičiausi Moderniški Laivai 
Pasaulyje, 

šaunus Apsėjlmas Su Keleiviais.
Ten Yra Vietinis Agentas Jusą Mieste 

Ar Netoli Jo.
-Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą, Ru

siją ir į visas Baltijos Valstijas 
per Hamburg’ą

SAXONIA..............Kovo 7
Cabin $130. 3-čla kl. $103,50. Taksų $5.

Per Cherburg, Southampton, 
Liverpool ir Glasgow.

SATURNIA (iš Portland) Vasario 16 
ALBANIA (tiktai Cabin) Vasario 18 
ALGERIA ...............  Vasario 25
SCYTHIA ........................ . . . Vasario 25

Per Angliją ar Hamburgą į
Į Danzig’ą ir Hamburgu — $106.50, 

į Liepojų — $110.00. Taksų — $5.00.

Tek So. Boston 24tš

IR. J. C. LANDŽIUS
Linu vis 

|l Gydytojar nt Chirurgai 
i I Gydo aštriai ir chroniškas ligas 
į 1 vyrą, motenj ir valką. Egraml- 
| Į nuoja kraują, spjaudalus, filapo-
< j mą Ir tt. savo laboratorijoj. Su- 
5 ■ teikia patarimus laiškais kitur n- 
J j valantiems. Adresas: 
D 506 Broad way,
< j South Boston, Masb. 
t) Kampas G St. ir Broadvray 
H VALANDOS: 9—11, 2-4, 7—0

5©®®®®®®®s®®®®®®©®®®®®®®r 
16 Metų South Bostone 

j DR. H. S. STONE | 
I Akiu Specialistas 
1 399a W. BROADWAY
• ? Valandos : Nuo 9 r. iki 7 v. vak. 
?®®®®®®®®®®©®®®©®®®®®®®®®

DR. PAUL J. JAKMAUH
(Jakimavičius)

R8 KAST BR0ADWAY
TELEPHONE 502.

KAS NORITE ŽINOTI?
Jei kas norite žinoti apie Ko

munistu Tikslą, Žiemos Gegu 
žinė, apie Parsidavėlius, “Va 
nago Tėvą, kuris norėjo pasiim
ti svetimų lašinių gabalą, (at 
siprašau aš norėjau pasakyti 
Bendrovės lotus) ir Katras Di 
dvyri, kreipkitės į “Perkūno” 
Redakcija prisiųsdami 15 c. 

• Perkūnui ant gelžkelio tikieto.
“PERKŪNAS”

366 Broadway, Boston 27, Mass

|‘FONOGRAFO ADATOS’ji
$ Galima su viena adata 

grajiti dešimts rekordų.
t 

Prisiųst 10c. delei sampe- f! 
« lio, arba vieną dolerį, o gausi (S 
S 12 bakselių ir prie to duosim f! 
$ dubeltavą rekordą DYKAI. 
I Rašyk šiandien ir 

naujausią rekordų ir 
grafų katalogą.

IDEAL RECORD
Box 452, Scranton, Pa.

ANT PARDAVIMO DIDELĖ 
GROSERNĖ.

Su naujausiais įtaisymais elek
tra malama mašina, nauji show 
cases ir viskas kas tik reikalinga 
krautuvei. Parduosiu gana pi
giai. Kam reikalinga atsišaukite 
arba ateikite po šiuo adresu: 317 
Dorchester St., So. Boston.

FOTOGRAFAS IR 
M ALIORIUS VAŽIUOJA 
LIETUVON.

(GUDAUSKAS)
DANTISTAS

705 Main St., Montello, Mass. 

(Kampas Broad St.) 
TeL Brockton 5112-W.

Buvęs Nashua, N. H. fotografas ant
ai kartu važiuoja Lietuvon. Ameri 
kiečiai lietuviai kas norite kad jusą 
Lietuvoj butų nutraukta ant fotogra
fijų tėvai, broliai, seserys, triobos ai 
mdybos su gyvuliais arba bile vieta 
Lietuvoj, tai rašykite tuojaus trumpa 
r aiškiai keno ir kokį paveikslą pagei 
laujat. parašant pilną adresą jūsų gi 
ninių Lietuvoj ir teip-gi savo adresą 
.tad sugrįžęs ateinančią vasarą 1922 m 
taiečiau prisiųsti jums prabas nuimti; 
aaveiksių. ' Gavę prabas galėsite užsi 
aikyt paveikslų kiek matysite reikalą. 
Pinigų ant rankos nereikalauju, už 
tenka garbės žodžio. Norintiems suži 
lot apie savo paliktą turtą Lietuvoj ar 
kitokius reikalais, mielai patarnausiu 
ir visas žinias atvešiu Amerikon. Ad

resas: •
V. J. STANKUS, Fotogr., 

5013 Melrose Street, Philadelphia, Pa.

Pajieskojimai
Paieškosimu kalno* LDS. na

riams ir “Darbininko” skaityto
jams 1 ryk J 1 metus už dyką, už 
3 Ryklus $1.00. Prietellama už B 
sykius SUSO.

Bell Phone: Poplar 7545
Į AD0LPH F. STANKUS

i IKRAS LIETUVIS
GRA BO RIUS 

1023 Mt. Vernos St. 
PHILADELPHIA, PA.

D. L. K. Keistučio Dr-jos Val
dybos Adresai, Boston, Mass.Žiemos Kainos Jau 

Nupigintos.
Artimi susisiekimai su Lietuva. Ge

ras valgis ir užtektinai jo. Didelis dė- 
nis, su visais moderniškais naujausią 
laivą patogumais.

V1 Rn> Ccml Ina
Laivai išplaukia kiekvieną savaitę.

t Iš New York’o į Hamburg’ą, 
Danzig’ą ir. Liepojų.

SAMLAND (tik 3-čia klesa)... .kovo 7
Iš New Yorko į Plymonth, 

Cherbourg’ą, Antraip’ą.
FINLAND ..’.............i.........Vasario
GOTHLAND.......................... Vasario 18
KROONLAND...............'...Vasario 25
ZEELAND.................... .......Kovo 4

^AMUffSrUNK

Dirbti] VPVe!;a^’ Kokardų, visokių Ženklelių. Guzikučių, Ant- 
spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 

Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą. 
STRUPAŠ CO., 90-92 Fcrry St. Newark, N. J.

Aš Katrina čeponienė, paieškau sa
vo pažįstamo Jono Laurušonio, kuris 
tyveno Gardner. Mass. 1920 m. Buvo 
pasirengęs važiuoti Lietuvon ir jau tu
rėjo laivakortę ir pasportą. Nuo to 
’aiko jokios žinios neturėjome apie jį 
(J. L.). A pi a i kėnio iš Lietuvos nuo 
io tėvo laišką su labai svarbiomis ži
niomis. Tai-gi jeigu kas žinote apie 
jį arba jis pats meldžiu pranešti že
miau nurodytu adresu. Jis paeina ij 
Pasvalio apsk., Daugėną parap., Smil
gių kaimo.

KOTRTNA CEPONIENfi. 
23 Battle Street, Orange, Mass.

DR. F. MATULAITIS
Gydo Viboxiab Liaui 
Fbihklku Akinius.

Valandos: 1—8 Ir 1—8 P. M, 
17 Millbury Street, 

W0RCESTEB, MASS.

TeL So. Bost&i 828.
Lhtvvys Dahtssaa 

DB. M. V. GAS2EB 
/Kaaparavi&DO 

LaUteai perkfflė «flsą » Mo, 
425 Bboabwat, So. Boston, w»*f 

Ofiso VoUuUoti 
JRn 20 m 12:80 ryta Ir 

’ l-M-6 ir R B.
Ofisas uždarytas rabato* va

karais ir nedaliomis.

POLITIKOS APGARSINIMAS.
Vienas Daniel W. Casey, rezig

navo iš pozicijos žmonių reprezen
tantas nuo Ward 10 į Massachu- 
setts Legislatūrą dėl užėmimo 
augštesnSs vietos kaipo pagalbi
ninkas Valstybės Advokato.

Jo rezignacija palieka vietą dėl 
rinkimo kito atstovo. Tas rinki
mas atsibus Vasario 7, 1922 me
tų. Yra patartina balsuoti už pa
sidavusi i U vietą Leo J. Hallo- 
ran, advokatas kuris yra vietinis 
gyventojas^ daug pasidarbavęs 
žmonių gerovei

Iš New Yorko į Plymmrth 
Crerbourg, BnuMvrrttel, 

Hamburg, Danrig.
MINNEKAHDA.......... . .............Kovo 8
MANCHURIA .......................... Kovo

Iš New Yorko į Hamburgą 
(| rytus Qerastown keliaujant) 

Bostono ofisas: 84 8TATB ST.
TIkietas tiesloi PUlavon.

INTERNATIONiL MERCAN- 
TTT.R MARPne CO.

120 laivų—L800.000 toną {talpos. 
84 Stato Street, * Boston,

22

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINE
“Cit neverki mano 
mažulėli — neraudok, 
aš tau duosiu BAMBINO 

' čiučia-liulia. ’
Greičiau bėgki j aptiekę ir 

nupirki 35c. bonką

BAMBINO
VaMMteUls ntatf S. V. Pat. Oflae

Arbatinis šaukštukas 
tuojaus pašalins kūdi

kio vidurių diegimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galu
tinai pašaline užkietėjimą. “Kadiklai nėgrts j|! Jie prašo daugiau t” 

Motinos! Jeigu jųsų aptiekorius neturi jo, tai priaiuskite 
40c. pašto markėmis tiesiog į

F. AD. NCHTER 0 CO,

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

SO. BOSTON, MASS.
PIRM. — Vladas Paulauskas, 

90 B St., So. Boston. Mass.
VICE-PIRM. — V. J. Jakštas,

27 Story St., Boston 27. Manu 
PROT. RAST. — Antanas Janušonis, 

1422 Columbia R<L.
Boston 27, Mass 

FIN. RAST. — Juozas Juška, 
Merycliff Academy,

Arlfnghton Heigths, Mass. 
IŽDININKAS — Leonas švagždys.

111 Bowen St, Boston 27, Mass. 
IŽDO OLOB. — J. Grubinskas,

3 Jay St, Boston 27, Mass. ir 
Antanas Kmitas.

284 5-th St, Boston 27, Mass. 
MARŠALKA — Povilas Lančkn,

61 Story St. Boston 27. Mass. 
DRAUGIJOS antrašas reikale:

366 Bronriway, So. Boston. Mass. 
DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 

kas antrą nedėldienį mėnesio l-< vai. 
po pietą parapijinėj svetainėj, 492 E. 
7-th St, Boston 27,

PIRMININKAS — J. Adomavičius, 
122 Bowen St, So. Boston, Mass.

VICE-PIRM. — Vincentas Zaleckas, ~ 
Sl.Mercer St, So. Boston, Mass. i

PROT. RAST. — Antanas Macejunas, - 
450 E 7-th St, So. Boston, Mass.

FIN. RAST. — Juozapas VinkeviSus,
169 W. 6-th St, So. Boston, Moša. 

KASIERIUS — Andriejus Zallectaas,
307 E. 9-th St, So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Viktoras Zičkis,
209 E. Cottage St, Dorchester, Mass.

D. L K. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus gas pirmą nedėl
dienį kiekvieno mėnesio po No. 694 
Washington St, Boston, Mass. 6-tą v. 
vakare. Ateidami drauge ir naują na
rtą su savim atsiveskite prie musą dr- 
jos prirašytL

ŠV. JONO EV. BL. PABELPINBS 
DRAUGYSTES VALDYBOS

ADRESAI
PIRM. - M. Zoba,

539 B. 7-th St, So. Boston, Man*. 
VICE-PIRM. — P. MIkalauakaa,

248 W. 4-th St. So. Boston, Maaa. 
PROT. RAtT. — J. Šeduikis.

280 Silver St, So. Boston, 
FIN. RAŠT. — J. švagždys,

171 W. 5-th St, So. Boston, Mana. 
KASIERIUS — A. Naudžiūnas,

16 Wlnfleld St, So. Boston, M»* 
MARŠALKA — J. Zafkls, 9

7 Wlnfleld 8t, So. Boston, Mass.
Dr-ja laiko soafrinkfanis kas tre^ą 

nedėldienį kiekvieno mflneaio. 244 
po pietą šv. Petro parapijos sallj, W 
E. Seranth St, Soath Boetoa, Mus




