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Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spieskitės į vieniu-

✓

tėlę darbo žmonių organiza
ciją Amerikoje — Lietuvių 
Darbininkų Sąjungą.
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NEREGĖTOS IŠKIL- 
I MES.

Rymas. — Nedėlioj vas.
12 d. su neregėtomis iškil- 

| mėmis tapo apvainikuotas 
L naujai išrinktas popiežius 
B- Pius XI. Kuomet išėjo ant 
| balkono švento Petro bazili- 
Ikos palaiminti pasaulį, tai 

po dešinę turėjo Bostono 
k kardinolą O’Connell, o po 

kairę Belgijos kardinolą 
K Mercier. Apie baziliką žmo- 
|, nių buvo susirinkę arti 200. 
K' 000.
MfcrF -A x

Į' 'ATVYKO PASIVĖLINĘ 
I Rymas. — Philadelphi- 
' jos kardinolas Daugherty ir 

. Kanados kardinolas Begi n 
atvyko Ryman 72 valandi 
pervėlai, kad dalyvauti po- 

į piežiaus rinkimuose.

ATNAUJINA POPIE- 
-ŽI-AUS PAVEIKSLĄ.

Rymas. — Išrinkus nau
ją Šventąjį Tėvą, prasidė
jo Rymo bažnyčiose perma- 
liavojimas popiežiaus pa
veikslų. Visose Rymo baž-
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Lenkų žiaurumai Vilniuje.
nyčiose, kurių yra 400, virš 
didžiojo altoriaus yra gy
vuojančio popiežiaus pavei
kslas. Užėmus Apaštalų 
Sostą popiežiui paveikslas 
yra permaliavojamas. Per- 
maliavojama tik veido išrai
ška. Šiaip paveikslas lieka 
tas pat. Už permaliavoji- 
mą tepliorius ima $4.

IŠMĖGINS GYVENIMĄ 
KALĖJIME.

New York. — Kinijos le- 
gacijos narys advokatas 
Franklin Chiu iš Washing- 
tono čionai surakintas su 
teismo nubaustais piktada
riais ir paimtas valstijos ka-

nas savanoriai nori išmė
ginti gyvenimą kalėjime. 
Nežinia, kaip ilgai jis ten 
iškentės. Jam norint jis 
bus paliuosuotas.

• v

Prirašynčk Prisirašyk
Naujus Narius Prie L. D. S

Vieninteles

LIETUVIŲ DARBO ŽMONIŲ ORGANIZACIJOS 
AMERIKOJE

Įstojimas SOc. —- Mėnesine 3Sc
GAUSI

• *
Puikią dovaną KALENDORIŲ ir brošiūrą 

“KURIŲ BUS VIRŠUS?” parašyta Uosio visiš
kai dykai; gausi organą “Darbininką” 3 sykius įi r

i >

^Savaitę ir naudosies visomis kitomis privilegijomis. 
Dėlei platesnių informacijų kreipkis pas vie

tos L.D.S. kuopos valdybą arba tiesiog pas
L.D.S. CENTRĄ

366 Broadw.ay, Boston 27’ Mass.
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Lietuvos
y

KONTROLĖS KOMISI
JA PRIĖMĖ IŠTREM

TUOSIUS.

f

Vašingtonas, 11 9 d. (El
ta) Vasario 7 d. ištremtuo
sius iš yilniaus lietuvius 
prįėmę Tautų Są-gos Kon
trolės Komisijos nariai. To
liaus Kontrolės Komisiją 
pasiūlė pargabenti iš Vil
niaus ištremtųjų šeimynas. 
Tačiau ištremtieji prašė, 
kad juos grąžįtų Vilniun ir 
akcentavo, kad nori teis
mo. Kontrolės Komisijos 
nariai pažadėjo pranešti a- 
pie tai Tautų Sąjungai.

------------------- I---------------- 
ANGLIJOS [AkiRIUO-

MENĖ Į ULSTERĮ.

Londonas, -j- I*remieras 
Lloyd George vąkar parla
mente pranešė, • kad jei Ul- 
sterio provincijas pasieniais 
žmonių pagrobimai ir susi
kirtimai nesiliauja, Angli
jos vyriausybė nusprendė į 
Ulsterį pasiųsti kariuome
nę. Sakė, kariuomenės bus 
pasiųsta tiek, kiėk bus rei
kalinga apdrausti to pasie
nio gyventojus Įir palaikyti 
tvarką. įi

NETEKS DARBO.
I

W ashington. — Laivyno 
Departamentas skelbia, kad 
priėmus nusiginklavimo 
konferencijos sutartis, A- 
merike laivų statymo dirb
tuvėse turės būt atleista 20. 
000 darbininkų.

BALTRUŠAITIS ATVY
KO KAUNAN. '.

Vašingtonas, 11. .9 d. (El
ta) Vasario 7 d. Lietuvos 
atstovas Maskvoje, p. Bal
trušaitis, atvyko Kaiman.

LIETUVOS NAUJAS K A 
BINETAS APLANKĖ 

PREZIDENTĄ.

Vašingtonas, 11 9 d. (El
ta) Vasario 6 d. Lietuvos 
Ministerių Kabinetas in 
corpore (išvien) padarė vi
zitą (apsilankymą) Lietu
vos Prezidentui. Vasario 
.8 d. naujas kabinetas skaitė 
St. Seime dekleraciją.

DONOMI PALIEKA 
PREMIBRU.

" ■ y

Roma. — Niekam nepa
vyko suorganizuoti naujo _I- 
talijos ministerių kabineto. 
Dėlto karalius atsistatydi
nusio premiero Bonomi su 
kabinetu rezignacijos nepri
ėmė.
Ateinantį ketvirtadienį su

sirenka parlamentas. Pre- 
mieras tad reikalaus parla
mento reikšti pasitikėjimą.

NETURI ŪKIO PADAR
GŲ.

Maskva. — Rusija tetu
ri 13 nuoš. ūkio padargų, tu
rėtų prieš karą. Miestai ir 
miesteliai turi tik penktą 
dalį turto, turėto prieš ka
rą. Visą apskritai šalį imant 
Rusija teturi pusę turto, tu
rėto prieš karą. Tą pripa
žino Kamenev, badau j an-

LENKŲ ŽIAURUS PA- 
/ SIELGIMAS.

Vašingtonas, 11, 9d. (El
ta) Vasario 5 d. areštuotus 
Vilniaus dvidešimts lietu
vių ir trylika gudų lenkai 
atvežė neitralėn žonop. Vil
niuje lenkų areštuotus lietu
vius ir gudus lenkai laikė 
po vieną atskirame kamba
ryje. Tiktai vienam kam
baryje pasodino kitą, kuris 
vėliaus pasirodė provokato
rius. Areštuotus pasivaikš
čioti išveždavo tik po vieną 
penkiorrfs minutėms. Len
kai tardė tiktai mažą dalį a- 
reštuotų. Kratos ir tardy
mai neįrodė areštų legalu
mo.

'čm šelpimo komisijos-prrm. f- A^ašario 5 d/naktį lenkų

REIKALAUS ATLY
GINIMO.

DEPORTUOJA VARG
ŠUS IR KRIMINALIS

TUS.

Cleveland, O., — 17 as
menų. vargšų jr kriminali
stų iš Ohio valstijos įstaigų 
paimta New Yorkan ir pa
vesta ateivi jos valdžiai de
portuoti • v

i

Berlin. — Genoos konfe
rencijoj Rusija inteiks 
Franci j ai ir Anglijai po bi- 
lą už padarytus Rusijai 
nuostolius laike Kolčako, 
J udeniečo, Denikino ir 
Vrangelio kontr-revoliuci- 
jų. Tuos antibolševikų va
dus finansavo Franci j a ir 
Anglija.

£

NELAIMINGAS GRO
BIS.

Konstantinopolis. — Du 
Austrijos torpediniu laivu 
buvo duota Rumunijai, kai
po dalis karo grobio. Tiedu 
laivu plaukė į Graikiją ir 
beplaukiant į Bosforą užėjo 
ant seklumos ir sudužo. Jū
reiviai žuvo.

■ - v

prašo, kad Lenkija praneš
tų prieš pradėsiant derybas 
ar ji sutinka grąžinti Vil
niaus srityje status Quo (bu
vusį stovį) sulaužytą Želi
govskio ir atitraukti ka
riuomenę ir administraciją 
iš šiaurės nuo Suvalkų su
tarties linijos. Negatyvų at
sakymą Lietuvos valdžia 
skaitys atsisakymu nuo tie
sioginių derybų pasiūlymo.

LIETUVOS NOTA RUSI
JAI.

NEBAUDŽIA UŽ DVI
PATYSTĘ.

Maskva. — Tūlas Ivan 
Ivanovič 
trauktas 
turėjimą 
teisinosi šitaip: “Aš neži
nojau, kad reikia persisky
rimo. Aš maniau, kad ne
tekus meilės nuo pačios ga
lima ją pamesti, pasiimti 
kitą ir gyventi.” Teismas 
nuteisė duoti persiskyrimą 
nuo pirmosios pačios ir pa
aiškino, kad norint persis
kirti reikia padaryti tam 
tikrą dekleraciją ir užsimo
kėti 10.000 rublių." Linski 
buvo nubaustas tuo, kad 
priverstinai tūri lankyti 
mokvkla, kur aiškinami bol- 
ševikų įstatymai.

Linski buvo pa- 
atsakomvbėn 
dvi pačias.

už
Jis

policistai kiekvieną atskirai 
nevedė namo pasiimti reika
lingu dalykų ir pinigų. Dur
tuvais ginkluotų policistų 
apsuptus nuvarė stotin kur 
įsodino traukinin ir nepasa
kė kur veža. Atvežtus nei- 
tralėn zonon tarpe pirmos ir 
antros valandos giliu sniegu 
visus varė pėsčius vieną ki- 
paleido neklausydami suim
tų j ii reikalavimo teismu 
tardyti. Visiems atimti as
mens dokumentai.

4

Vašingtonas, 11, 9d. (El
ta). Lietuvos valdžia per 
atstovą Maskvoje, p. Balt
rušaitį, įteikė Rusijos vi- 
sieniu reikalų ministeriui p, 
čičerinui, notą dėl Lietu-" 
vos piliečių laikymo kalėji
muose, trukdymų taikos vy
kdymo, turtų gražinimo 
Lietuvai ir apsaugojimo 
Lietuvos atstovybės ekstęri- 
torialumo teisių.

NAUJAS ELTOS. DI
REKTORIUS.

LIETUVOS ATSAKY
MAS LENKIJAI.

MEKSIKOS GYVENTO
JAI.

Mexico City. — Sulig ne
senai'atlikto cenzo, Meksi
ka turi 14 milijonų gyvento
jų. Taigi, vienu milijonu 
mažiau nei 1910 metais.

Vašingtonas, 11. 9d. (El
ta} Vasario 6 d. Lietuvos 
Valdžia pasiuntė Lenkijos 
užsienių reikalų ministeriui 
Skirmuntui, atsakymą ku
riame prašo pranešti ar su-' 
tinkanti Lenkija ant pasių- 
lvmo tiesioginių derybų dėl 
Vilniaus klausimo, o ne dėl 
konsularinių prekybinių'ir 
kitų santikių aplenkiant 
konflikto pamatą. Toliaus 
Lietuvos valdžia atsakyme

Vašingtonas, 11, 9d. (El
ta) Apleidus vietą D-rui E- 
retui, Matas Šalčius paskir
tas Eltos direktorium. P. 
Šalčius gyvenęs kiek laiko 
Amerikoje, kur jis redaga
vo ‘‘Ateities” savaitraštį. 
Lietuvoje p. Šalčius dirbo 
prie Lietuvos Spaudo? Biu
ro ir prie “Lietuvos” dien
raščio.

■ . . . 1 ■ — -Į ■ ».

Gaisras sinagogoj. >

Woreester, Mass. — A- 
gudash sinagogoj ištiko gai
sras. Nuostolių už $3.000. 
gaisras kilo, dėl numesto 
degančio sigaro prie malda
knygių krūvos.

So. Boston, Mass.
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Įt Etna Iš South Boston’o utarnlnkais, 
tetvertais .r subatomis. Leidžia Am. 
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Viso ‘pasaulio darbininkai 

vienykitės Kristuje, po Baž
nyčios vėliava, visuomenei 
gelbėti."

tų, nei naujų greito susisieki-1 
mo priemonių. Ir eis priešas! 
toliau per jų nugaras, ir jie nie
ko jam negalės padaryti, nes 
su šakėmis nedaug ką paka
riausi.

Lietuviai Amerikiečiai! Drą
siai prie Jus kreipiuos. Juk tie 
Šauliai Tėvynėje tai Jūsų tikri 
broliai ir seserys ir tėvai. Pa
galios Jus paįys, jeigu sugrįž
tum^ Lietuvon, negalėtumėt 
nebūti Šauliais! Tuo tarpu gi 
šelpkite juos! Bukite Šaulių 
rėmėjais! Kiekviena Jūsų au
ka, tai musų išvadavimas, o 
priešui smūgis! Cįa jau ne 
koks smulkus ar privatis rei
kalas. Čia visi, kiekvienas lie
tuvis, kas gyvas turi prie Tė
vynės apsiginimo prisidėti. 
Jus, Broliai ir Seserys, žinau, 
tai gerai suprantate, ir aš pil
nas vilties, siunčiamas, atvy
kau pas Jus ir jaučiu, kad šau
lių neužvilsite. Lietuvos^ Šau
lių Sąjunga tai Jūsų, Ameri
kiečiai, išaugintas vaikas. Jei
gu gražiai išaugo, tai ačiū Ju
ms. Jeigu ką galėjo nuveikti, 
tai ačiū Jums. Ačiū Jūsų au
koms.

Tad ir dabar pavojingiausio
je ir opiausioje valandoje šau
kiamės prie Jūsų: — Gelbėkite 
Šaulius! Gelbėkite Lietuvą!

A. Žmudžinavičius.
Lietuvos šaulių Sąjungos 
Įgaliotinis Amerikoje.

P. S. Reikalui esant, prašau 
tuotarpu prie manęs kreiptis 
šiuo adresu: 260 Ė. Main “St. 
Amsterdam, N. Y.

L.D. S. Reikalai
, -r ■■ =?' -t-j ■ /j.

kainus praeik, o tokios neatrasi, tik gaila max. jį
kad rankos nukirstas. ' 4 [_____

BROLIAI, AMERIKOS 
g, Ū LIETUVIAI!

| Tš tolimos Tėvynės atsišau- 
į ku či^Cpąs Jus į tą gražią lais

vą šalį, pirmiausia atvežu Ju- 
pms šrdingus pasveikinimus ir 
. padėkos žodžius nuo Lietuvos 
■nulių.

I Sveikina Jus ir dėkoja už pa- 
, geibų sunkiausiose valandose 
g visi Šauliai: Pirmiausia tie, ku- 
; rie stovėdami šaulių Sąjungos 

prišakyje, visus Šaulių rūpes
čius ir vgrgus neša ant savo pe- 

| Čių; ir tie, kurie budriai dieną 
k jr naktį--seka kiekvieną priešų 
P žingsnį ;-ir tie, kurie prie demo- 
Erkacijos^linijos ir ardami žemę 
I nesiskiria su šautuvu, kad 
| kiekvieną minutę būti prisiren- 
į gus atrauti užpuoliką lenką. 

Svęikinį ir dėkoja ir tie, kurie 
r toli užufrontėje lenkų vergijo- 
fc je būdami, didžiausiame pavo- 
gTuiedarbuojasi; pagalios ir. tie, 
^BJBKžsligovskio kalėjimuose 
[ nyksta, Plaukdami pagelbos ir 
|. išvadavįno. Nuo tų gi šaulių, 
Į kurie" gjndami savo krutinę 
| gimtojo krašto laisvę, guli že- 
[ melėj, nuo jų kapų atvežu 
t Jums berželių*slamėjimo garsą 
| ir lauko-gelių liūdną šypseną.

-Tad sveikinu Jus, Broliai ir 
| Seserys^ ir šimteriopai tariu I ačiū už J&i, kad sunkioje kovo- I je mus Atbuvote pamiršę. 
K Bet. aš* esu čia pas Jus atsių- I stas skubotu ir svarbiausiu Tė- 
Ivynės reikalu.I ^Mirtinas musų priešas — len- 
Ikas dar laiko pagrobęs musų 
■ senų sostinę Vilnių ir didelę 
■-krašto dalį. Maža to Vienbal- 
asiai musų Seimui ir Vyriausv- 
Kbei atmetus Hymanso prajektą, 
■po'juokingų rinkimų į Vilniaus 
■‘■'seimų”'/ lenkai su Lietuvos 
■dvarininkų sūnelių — karinin- 
■kų prišaky žut-but rengiasi už
minti. visą Lietuvą ligi Palangos 
■ir Klaipėdos, kad išgelbėjus 
Kavo dvarus nuo Lietuvos Sei- 
Kno dabar pravedamos žemės 
Ketonuos įvykdinimo. Yra ti
krų ir patikrintų, nekeliančių 
■abejonės žinių, kad Lietuva 
■greitu laiku bus užpulta. Tad 
Kiu.-ų Vyriausybė, armija ir 
■av.iiai, visi kas gyvas rengia- K, tinkamai kad sutikus prieki ugnim ir šimtais tūkstančių 
Bhrt jvų. Iš už kiekvieno kru- 
Kq ir akmens, iš kiekvieno trio- 
■esio turi sveikinti jį kulkos ir 
Kramtos. Visa Lietuva turi km būti, kaip širšių lizdas, kur ,■ 
■fekvicnas jį mirtinai įgels K Lietuvos karžygiška Kariuo- 
kenė ‘yra Vyriausybės visomis 
kaš’o lėšomis ir pajėgomis ap- 
įtinama/ Bet, Broliai Ameri
kai. Šauliai tuo tarpu iš nie^ 
■pošalpo negauna. Jie be 
■ nieko negali. Jus gelbe- 
kaulius. Daug tūkstančių Ka jau suorganizuotą, pilnų 
krenti mo įr narsumo. Gin- K gi turi tik maža dalis. Ir Ku-pasibaisėjimu žiuri kas

P1^8 Stojau mu- 
kfižtą priešas. O jie neturi 

- kų. nei šautuvų, nei kul-
Kidžių, ne:...... . -rom- .■ -i i ai. ii-?.

NEW YORK, CITY.
Visi didžiojo >’ew Yorkoi a- 

va-
!

pielinkės lietuviai susirinkite 
sario 16 d. š. m. 7:15 vai. vakare 
j McCaddin salę (Berry St. tarpe 
So. 2 ir 3 gatvės), kur bus ap
vaikščiojama Lietuvos ^Nepriklau
somybės 4 metų sukaktuvių die
na. Yra užkviesti Nexv Yorko 
miesto majoras^ teisėjai ir žy
miausi liet ių kalbėtojai. Dai
nuos try^ suvienyti chorai.

;Jžang4_tiktai 15c.
Kašėta.

■*-----------------

SUVAŽIAVIMAS
L.D.S. New Yorko ir 

New Jersey Apskričio 21- 
mas suvažiavimas įvyks 12 
d. kovo š. m. 1 vai. po pietų 
bažnytinėje salėje, Har- 
rison, N. J.

Šio L.D.S. Apskričio 
kuopų delegatai, valdybos 
ir nariai maloniai kviečiami 
suvažiavimam

Pranešam iš anksto, kad 
galėtumėt gerai prisirengti 
su raportais ir naudingais 
įnešimais mūsų brangios or
ganizacijos labui. Dirbda
mi vienybėje po L.D.S. vė- 
liava mes prieisime pre švie
sesnės ir liuosesnės valan
dos; iškovosime geresnį gy
venimą. Šiandieną darbi
ninkas surakytas organizuo
tų kapitalistų. retežiais ne
gali nė pasijudinti. Skurs
ta ir skurs jeigu pats nesi
rūpins pasiliuosuoti iš to 
skurdo.

Kapitalistai patys jau ne
galėdami prieiti prie darbi
ninkų samdo agentus, ku
rie vilioja nesusipratusius 
darbininkus savo bučin 
ir parduoda išnaudotojams 
kapitalistams.

Šiandieną darbininkų šei
mynos stumiamos tamsybėri 
ir vargau. Ką turime da
ryti, kad išsigelbėjus iš to 
viso? Nagi turime kosmar- 
kiausia organizuotis, dėtis 
prie geri], darbininkiškų or
ganizacijų, kaip tai: Lie
tuviij Darbininkų Sąjungos.

Šiais metais mes turime 
įeinančias L.D.S. kuopas į 
mūsų apskritį žymiai padi
dinti nariais ir praplėsti jų 
veikimą.

Kas iš L.D.S. narių šio 
apskričio prirašys daugiau
sia naujų narių iki kovo 12 
d. š. m. gaus iš Apskričio 
knygyno $5.00 vertės kny

ge

Tad raginame kiekvieną 
L.D.S. narį ir narę prie 
darbo. Pasidarbuokime pri
rašydami darbininkus (es) 
prie • L.D.S.. Gauti nors 
po vieną naują narį ir tai 
jau bus gera pradžia.

L.D.S. N. Y. ir N. J. Ap
skričio Valdyba, 56 New 
York Avė., Newark, N. J.

NEW YORK, H. Y.
Vasario 19 d. rengia L.D.S. ir 

Mot. Są-gos*kp. rengia tikrą lie
tuvišką balię nedėlios vakare 
6:30 vai. Kviečiame visus di
džiojo New Yorko ir apielinkės 
lietuvius atsilankyti, bus vienas 
iš linksmiausią šioj apielinkėj 
surengtų vakarėlių. Įžanga 35c.

Kviečia Komisija.

lllllIUfllfUi

CHICAGO, ILL.
LDS. 38 kp. Mėnesinis sorirtaktaa* 

įvyks nedėlioj, 19 d. vasario, tuojaus 
po pamaldų Aušros Vartų parapijom 
svetainėje, 2328 W. 28 PL Viri nariai 
malonėsit susivokti ir naujų atsiver 
tt.

BRIDGEPORT, CONN.
LDS. 39 kp* mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 19 d. vasario, papras
toj vietoj. Visi nariai malonėkite pri
būti, nes turime daug svarbių reika
lų aptarti. Atsiveskite ir naujų na
rių.

Valdyba.

XEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 ktfbpos mėnesinis sraririnfa- 

mas įvyta nedėlioj, 19 d. vasario tuo
jaus po pamaldŲ, šv. Andriejaus baž
nytinėj salėj. Visi nariai yra kviečia
mi atsilankyti, nes turime daug daly
ta} aptarti.

CICERO, ILL.
LDS. 49-tos kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks panedėlyje, 20 d. vas., 
8 valandų vakare šv. Antano parapi
jos svetainėje. Viri nariai ir narės 
malonėkite pribūti paskirtu laiku. 
Taip-gi atsiveskite ir naujų narių.

Su teisybe nežūsi.
Z

Al. Remizovas.

Kaukazo pasaka (gruzinų)
I. .

Gyveno du broliai, su jais kartu ir se-\
šuo — gražuolė. Mylėjo ją broliai ir tokia 
ji buvo ištikima: atras kas iš jų. ką nors ir 
tuojaus eina prie jos — ji paskui padalins.

Atėjo laikas, apsivedė broliai. O da
lintis nepanorėjo, vienoje šeimynoje gyve
no, su jais ir sesuo.

Mylėjo broliai savo pačias, tikėjo joms, 
o savo seserį dar labiau iby Įėjo ir už savo pa
čias ir tikėjo joms dar stipriau: su ja jie iš
augo — ji niekados neatsiskirs nuo jų ir jie 
irgi nepames jos. Ir kaip buvo pirmiaus, 
taip pasiliko ir dabar: atras kas iš jų ką 
nors ir tuojaus eina prie jos — ji paskui pa
dalins.

Ir pasidarė brolių pačioms griaudu, už
virė joms širdys — atkeršys jos tą skriaudą 
savo — išves seserį.

O kokia ji buvo graži — tu visus kalnus 
praeik, ne maža susitiksi, bet tokios nera
si!

Ir sugalvojo jos taip: traukti burtą ir 
kam išpuls, pas tą vaiką papjaus, o apkru- 
vintą peilį mošai (vyro seserei) pakišti.

Ir kaip sugalvojo, taip ir padarė: pa
pjovė vaiką, o apkruvintą peilį seserei paki
šo.

Ryto, tik auštant, visi pabudo.
— Kaeme! Kaime! Kas užmušė?! 
Šoko broliai. x
— Kas užmušė? — Ir pradėjo ieškoti.
Išvartė broliai visą namą, neko uesura- 

do, tik atrado pas seserį — apkruvintą pei
lį-

Pažiūrėjo sesuo į brolius *- nekalta ji 
buvo.

Nuvilko ją brpliai, nukirto rankas, pri
rišo jai ant nugaros negyvą vaiką, išvedė už

?',T , ~ 1 -------------
— kas tai stovi arit kranto, visas 

baltas ir ant balto arklio — kaktoje švajg- 
Attjo karalaitis, ir ■Bgz-Įždė mirga ir sako:

— Pasilenk ir išgerk iš Kuros saują 
vandens.

Pasilenkė — paklausė, o pati ir ipa* 
po: “Dieve, kaip-(p aš galiu saują van
dens pasemti, kad rankų neturiu:” t>ar 
žemiaus pasilenkė, žiūri — pas ją rankos,
— jos baltos rankelės, kaip pirmiau. Pa
sisėmė saują vandens, išgėrė.

— Ačiū tau! — ir greičiau aut kelio, 
ten, kur vaikelis gulėjo.

O, kaip jis apsidžiaugė, užsikabino 
ranketomis už jos balto kaklo.

Mama mano mamai — ir juokiasi 
ir dreba visas.

Nuėjo juodu. Ateina į didelį sodrių. 
Susitinka jie senelę.

— Kur čia mums, bobutė, pernak
voti? — paklausė.

— Ogi eikite pas manę, vietos užteks. 
Ir priglaudė juos ant nakties senutė.

Tan sodžiun, lyg tyčia, suėjo visų apy
linkių žmonės, — rinko viršaitį.

Paliko ji sūnų pas senutę, o pati, nu
ėjo žmonių pažiūrėti.

Sustojo žmonės į ratą, gavo povą, pa
leido : 'ant ko povą nusileis, tas ir bus vir
šaičiu.

Skraidė, skraidė povą ir nusileido jai 
ant galvos.

— Tai ne skaitosi! — suriko žmonėsj
— ji svetima! Mesk dar sykį.

Metė išnaujo.
Ir vėl povą nusileido ant jos galvos.
— Varykit ją, ką čia maišo! — pra

dėjo ūžti žmonės.
Ji ir nuėjo pas senelę, kur paliko vai

kelį. Stipriai miegojo jis iš kelio nuvargęs.
To namo stoge buvo padirbta skylė, 

kad būtų šviesu namuose.
Ir pro tą skylę įskrydo povą ir nusi

leidę ant jos galvos.
Girdi ji, bėga žmonės. Atidarė jie 

duris, įėjo keli seneliai ir pamatė ant jos 
galvos povą, pasilenkė.

— Tavo laimė. Būk viršaičiu. 
Išvedė žmonėms parodyti.
— Būk viršaičiu! —
— Rašyti moki?

Moku.
— Na, ir su Dievu! 
Čia ji viršaičiu ir pasiliko.
Ir pamylėjo žmonės, ir tokia ji buvo 

teisinga, teisingesnė už visus.
— V. —

Stojo jį vii-šaičiu ir palaimino Dievas, 
dideli buvo derliai, tokie dideli, kad pas
kutinis vargšas neturėjo kur ir dėti, duoną.

O, tuo laiku mirė senas karalius ir su- 
grįžo iš karo karalaitis ir pradėjo jis kara
liauti.

Važiavo sykį naujas karalius po visą 
savo žemę duoną pirktinėti ir kaip tik at
važiavo į šį sodžių.

— Kiek kainuoja duona?
— Ogi eik, — sako, — paklausk vir

šaitį. * ' .
Karalius ir nuėjo. Bet jis nepažino 

savo pačios: be rankų gi juk buvo. x 
Suderėjo kainą.
— Eik, išsiųsk duoną, — sako ji — 

paskui pas manę ateik vakarieniauti.
0 ji papiovj gaidžiuką ir vištytę ir ke

pa.
Užbaigė savo darbą karalius, susi-

li net ir alau nuleisti nuo jos.
— Tėveli — sako, — aš ją vešių!
— K ą tu, — nustebo karalius, — be

raukę?!
— Nieko — ir taip prikybo, taip pri

stojo, — nieko nieko!
— Na, Dievo valia, imk — pagaliau 

sutiko karalius ir palaimino juodu.
Ir vedė karalaitis nelaimingąją, ir 

taip jis ją pamylėjo, ir taip jai *-
jokį darbą be jos nepadarys, jokio 
nymo be jos nepildys, štai kaip!

Laukė jau karalaitis papėdininko ir 
vis nerimauja, o Čia dar ir karas, atsis
veikino karalaitis su žmona ir nuvažiavo, 
— ant karo, mat be jo negalima,* — ten 
jam pirmoji vieta — gruzinų karalaitis!

Išvažiuodamas, įsakė Karalaitis žmo
nėms: !

— Kas ne atsitiks, kas ne gims, sau
gokite, sugrįšiu — ištirsiu! Su tuo ir iš
važiavo.

tu visus kai-
n.

O tokia ji buvo graži, 
nūs praeik, ne maža sutiksi, bet tokios>rfb- 
surasi.

Eina ji, — negyvas vaikas už nugaros 
kaip akmuo ir rankų nėrą, — eina ji, — sa
vo laimę, paėmė, bet su širdžia nusuteiksi — 
ir verkia jį, taip verkia, kad iš akių upelis 
teka.

Kur jai eiti ir kas ją priims ?
Vienok eina ji, ir vis taip verkia, kad iš 

akių ašaros teka.
Ugai, visą dieną ji taip ėjo £r sulaukus 

vakaro, priėjo prie karaliaus rūmų. Atra
do tuose rūmuose krūmus, ten ir užmigo. 
Pradėjo aušti, pabudo, — troško gerti. Ty
kiai priėjo prie ji prie arbūzų ežios, parin
ko geresn, arbūzą, atsigulė ir tiesiog danti
mis! O pasisotjnus vėl į krūmus.

Ryto atėjo į karališkąjį sodą sodinin
kai, mato — arbūzų ežia pagadinta, pažiū
rėjo ir nustebo.

— Kas čia per velnias! Pėdai žmogaūsf 
o įkandimas žvėries.

Atėjo pas karalių su pranešimu.
— Na, ką-gi vyrukai, — klausia kara

lius, — kaip-gi mano sodas ? Viskas tvar
koje? . :

— Nieko,— atsako, — viskas gerai, tik 
ežią su arbūzais kaž-kas pagadino, kas neži
nome : įkandimas žvėries, o pėdsakai žmo
gaus.

— Pasaugoti ir suimti! — pasakė kara
lius.

E vakaro, turėdami omenyje karaliaus 
įsakymą, atsigulė sodininkai į arbūzų ežias 
ir pradėjo laukti: juk reikia apsaugoti ir 
suimti! Praėjo vakaras — nieko nėra, pra- 
ėjo ir naktis — nieko nėra, o kaip pradėjo 
aušti, išėjo nelaimingoji iš krūmų, čia ją ir 
snetnė. Vaiką atrišę, sode, prie arbūzų e- 
žios užkasė, o ją pačią nuvedė pas karalių.

— Sugavot?!
—.Sugavom!

/ Žiūri karalius, kas do stebuklai? — vi
sai ne žvėris, o tokia gražuolė, — tu visus

— III —
Ėjo garsai, tarškėjo karas. Visur vi

suose atsitikimuose — buvo pirmas kara
laitis. Negailėjo jis savo gyvybes dėl gim
tosios šalies bei tautas.

O kol ėjo karas, gimė sūnus. Ir ste
bėtinas dalykas — plaukai auksiniai, Įpsa 
galva auksinė, ir auga ne metais bet va
landomis.

Krikštynos^ susirinko žmonės ir para
šė laišką karaliui apie stebuklingąjį sūnų 
ir įdavė tą laišką seneliui

— Nunešk senukai, paduok tą laišką 
ir ką žinai viską papasakok.

O tas senelis, Dievas jį žino, ėjo, ėjo 
ir kaip* tik užnakvojo pas jos brolius. Na, 
o jų piačios, kaip užgirdo, ko ir kur eina 
praeivis, ėmė jį vaišinti. Ir neatsimena 
Sfijlelis, kaip girtas užmigo ir neatsimena 
kur ir miegojo: lauke ar grinčioje. Rytą 
atsikėlė ir toliau eina, o pats nežino, kad 
laišką neša išmainytą, mat brolio pačios 
ne kvailios, pas jį miegantį laišką išėmė 
ir savo paraše.

Atėjo senelis ant karo, suieškojo ka
ralaitį, sveikina.

— Gimė pas tavę sūnus, ankštiniais 
plaukais ir auga ne metais, bet valando
mis, — ir padavė laišką.

Mato karalaitis laiške parašyta:
“Gimė šuniukas, ką su juo daryti?” 
Išklausinėjo senelį. Prisiekia senelis 

— teisybę pasakęs.
— Tai pasakyk jiems, kad lauktų, at

važiuosiu, pažiūrėsiu — ir paraše laišką.
O tas senelis, Dievas žino jį, ėjo, ėjo 

ir vėl su šituo laišku pas brolius atėjo, o 
ten taip juom džiaugiasi ir taip pavaišino 
senelį, kad ant ryto vos-vos atsikėlė, — 
jau ir pačiam nemalonu pasidarė.

Pareina senelis namo. Susirinko žmo
nės.

— Laukti mums karalaičio, — pasakė 
senelis, — pats atvažius, pats ištirs! — ir 
paduoda laišką.

O laiške parašyta:
“Meskit lauk, netinka.” 
Ką daryti? Ne paiikt-gi!

O

tarė visi žmonės.

Pririšo 
vaiką prie nelaimingosios krūtinėj išvedė 
už miesto į kelią ten ir paleido.

— IV —
O tokia ji buvo graži, — tu visus kal

nus praeik, ne maža matysi, bet tokios tvarire su duona ir eina pas viršaitį vata* 
nėsurasi!

Eina ji, vaikelis ant krūtinės kaip 
akmuo ir gaili, — eina ji už ką ją varo?— __ ___ _____
ir verkia, ir taip verkia, kad iš akių upe^ jį pasakoti pasaką apie du broliu k 
lis teka.

Kur jai eiti ir kas ją priims?
Ilgai, visą dieną jį taip ėjo ir sutin

ka totorį. težiūrėjo, pažiūrėjo į ją, nu- 
rišė vaikelį ir nųmefce ant kelio. }

— Eik paskui manęM
Ir nuėjo, — kur-gi jai berankiai? — 

nuėjo paskui totorio. O pati vis dairosi 
— gaila jai vaikelio. Ėjo, ėjo ir priėjo 
prie upės, na, kaip Kūra. Ir prašo Jį 
gerti. Pasilenkė totoris vandens, o ji iš 
užpakalio kaip spirs koja, jis ir nuskendo.

Nuskendo totoris, liko jį viena.

rieniaųti.
0 ji kepa.
Kol gaidžiukas su vištyte kepėsi, pra-

}

šerį, viską išpasakojo apie savę iki tee 
vietos kaip tapo ji viršaičių ir atėjo kara
lius vakarieniauti.

— Truk akys, teisybę sakau, — atsi
kėlė ji, — teisybę sakau?

— Teisybę! — sučypė jo jau visai iš
kepti gaidžiukas su vištyte.

Atsistojo karalius, pagaliaus pažino

Ir nusivežė ją pas savą, save pačią — 
gruzinų karalienę su. sūnumi karalaičiu.

Verte Leonas Žurauskas.
Ir .Ežerėnai. 1921 m. gegužio m. 21 <L
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Kat. Moterų veikimas Lietuvoje 
ir Amerikoje.

Kun. P. Kalcinkas.

DARBININKAS

e
LDS. NAUJOS ANGLIJOS 

APSKRIČIO KUOPOMS.

LDS. Naujo* Anglijos Apskri
čio suvažiavimas įvyks vasario 19 
dieną 1922,1-mą vaL po pietų Lie
tuvių Svetainėj, 26 Lincoln St, 
Brigrton, Mass.

Gorinamo* 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 5c. ant metų nuo 
nario, tai malonėkite prisiųsti iki 
suvažiavimo. Neprigulinčios kuo
pos kviečiamos prisidėti prie L 
D. S. Nauj. Apskričio už-
mokėdamos ttus nuo nario
ant metų į apskričio agitacijos iž
dą. Taip-gi atsiųskite savo atsto
vus į šį suvažiavimą. Neišgalin
čio* prisiųsti atstovų, siųskite įne
šimus raštu apskričio valdybai; 
mokesčius siųskite apskričio iždi 
niūkti M. Abraeinskui 187 Ame* 
.St., Montello, Mass. Siųskite at 
stovus ir gerus įnešimus suvažia 
viman.

LDS5. N. Angį. Apsk. Valdyba 
Pirm. V. J. Kudirka, 

37 Franklin St,
Norwood, Mass

Rašt. A J. Navickas,
58 Heaton Avė.,

Norwood, Mass

pabudinančia prakalba, prakilnų 
Šv. Kazimiero Draugijos veikiu 
mą Bažnyčios ir Lietuvos labui □C • ' *1 T yr-Žmonių buvo daug, 
zimiero Dr-ją isirašė: 
nariai: 
kun. J. Kaulakis, gerb. kun. J. 
Čepokaitis ir Domicėlė Baublaitė. 
Amžinaisiais: gerb. kun. KL Ka
ralius (iš Coaldale’s), Martynas. 
Burokas, Emilija Katelaitė, Va
lerija Sabaliauskaitė, Rozalija 
Grablinskaitė ir Pranas Valuc- 
kas. Tikruoju: Maciūnas ir 
apie 100 ifietiniųl Daug narių 
pasižadėjo įsirašyti.

Gerb. kleb. kun. J. Kaulakiui, 
kun. Čepokaičiui ir visiems Šv. 
Kaz. Dr-jos priteliams ir na
riams reiškiu didžiausios padė
kos ir pagarbos žodžius. Čia 
žadu pasilikti kelius mėnesius ir 
iš čia lankysiu artimas kolioni- 
jas, todėl visą, kurte turite ko
kiuos reikalus su Šv. Kaz. Spau
dos Draugija, Kaune, meldžiu 
kreiptis šiuo antrašu: 324 Whar- 
ton St., Philadelphia, Pa.

Tautos apšvietimo ir doros 
maltiniu‘ yra geroji katalikiškoji 
spauda, todęl ją ir platinkime. 

Kun. P. Raščiukas.
Šv. Kaz. Dr. generalis įgaliotinis 
Amerikoje.

visus, ir įduoti atstovėms, kad 
atvežtų ant suvažiavimo kur 
bus reikalingi.

P. Gelažiutė.
M. S. Conn. apskr. rašt.

Margumynai
zilijoj įsisteigš iGolaują. Jaa 
daug tukstaačių japonų ten ap
sigyveno.

ATOSTOGOS.
Ei, palikim miestų rūmus, 
Jau nubodo gerti dūmus, 

Eikim į laukus!
Ten gamtos knyga atverta 
Dievo Išminčia sutverta, 

Ei, kaip linksma bus! 
Ten išnyks mūs nuliūdimas, 
Atgaiviną-vėl įkvėpimas, 

Suskambės daina, 
' Ir pasklis garsai galingi, 
Taip malonūs, melodingi, 

Užžavės gamtah 
Pasirinkę ant pievelių ~ 
Prisiskinsime žiedelių, 

Džiaugsimės linksmi
Ir bakūžę samanotą, 
Lietuvos tvirčiausį kotų 

Gerbsime jauni
S. T. Rimaitis.

CHICAGO IR APIEUNKIŲ 
KO LIONIJ 03.

Šiuomi skelbiama, jog še
iniaus nurodytose kolonijose, 
lankysis Lietuvos Finansų Mi
sijos kalbėtojas. Nuošrrdžiai 
prašoma kolionijų gerai prie 
prakalbų prisirengti 
Vasario 16 d. Detroit, Mich.
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AKRGN, OHIO.

Mano bėdos del bono.
Aš gyvenau Cambridge, 

Mass. Kai atvažiavo pirmuti
ne Misija So. Bostonan ir vas. 
22 d. 1920 m. kalbėjo, tai aš nu- 
vykiau į tas prakalbas. Girdė
jau karštą raginimą remti Lie
tuvą ir pirkti bonus. Tos pra
kalbos buvo sandariečių suren
gtos. Į tą neatsižvelgdamas 
aukavau $10.00 ir pirkau boną 
už $50. Bonai tada nebuvo ga
tavu Tuo tarpu aš išvažiavau 
į Ohio valstiją. Kai pamačiau 
paskelbimą, kad bonai jau ga
tavi, tai aš parašiau laiška, in- 
dėjau subskripciją ir pasiun
čiau Ivaškevičiui. Tai jis man 
atsakė, kad ne į jį reikią kreip
tis, o į Jbną Valukonį, kurs e- 
sąs sekretorius. Rašau Valu- 
koniui į Baltic Statės Finance 
Corporation ofisą. Gaunu tuo 
tarpu laišką iš Cambridge sto
ties, kad mano bonas esąs ten 
ir reikalauja subskripcijos. Ta
da parašiau į Cambridge, kad 

’ mano1 subskripciją So Bosto
ne. Tai Cambridge’io stotis 
gražino mano boną New Yorka. 
Tai sako Valukonis parsitrau
kė mano boną iš New Yorko ir 
rengėsi siųsti jį man į Akron, 
Ohio. Nesulaukęs per ilgą lai
ką vėl rašau. Gavau atsaky
mą Sidabro rašytą. Sandarie- 

Aplankė Lietuvos Atstovybė, -lis Sidabras rašė, kad Valuko- 
ni buvo jau indėjęs mano boną 
į laišką ir nešęs jį registruoti. 
Ale kaip insidėjo1 į kišenių, 
kaip skubinosi į Lietuvą va
žiuoti, tai girdi gal su bonu iš
važiavęs. Sidabras patarė 
man laukti Valukonio su
grįžtant. Girdi jis sugrįžęs, 
tuoj man boną atsiusiąs. Ra
šiau jau apie tuziną laiškų ir 
atsakymo nesulaukiu. Kito ke
lio man neliko, kaip viešai per 
laikraštį paprašyti tų vyrų pa
daryti kokią nors rodą ir at
siųsti man prigulintį boną, dėl 
kurio matote. c kiek bėdų turė
jau.

Juozas Zdanevičius (Zdanis) 
871 Raymond St. Akron, Ohio.

PHILADELPHIA PA
Siratnamio darbuotė.

Niekados nesimato spaudoje 
iš Šv. Vincento Labdarybės Dr

ujos veikimo. Daug yra tokių, 
kurie abejoja apie tos Dr-jos vei
kimą. X

Br-ja šelpia našlaičius, kurie 
lieka be tėvų. Laike baisios e- 
pidemijos šv. Kazimiero parapi
jos gerb. kleb. kun. J. Kaulakio 
ir kitų veikėjų dėka įsteigtas si- 
ratnamis, kur našlaičių randasi 
virš 50. Gėris, kieb.*1
veltui namą, kuris yra priežiū
roj Seserų Kazimieriežių. Auk
lėjami tie visi vaikučiai lygiai. 
Be to dar randasi gaspadinė. Bet 
tokių yra žmonių, kurie kalba, 
būk tas siratnamis tik kunigų 
rankose ir visos įplaukos einą 
per klebono rankas

Šitas visiems bus aišku, ko
kia valdyba tos įstaigos ir kas 
kentroliuoja tą Dr-ją. Per me
tinį susirinkimą sausio m. 1922 
š.m. štai kokia išrinkta valdyba: 

Pirm. J. Kilkevičia,' pagelb.
K. Kirelauskas, prot. rašt. J. 
Gricius, fin. rašt. V. Varvuolis, 
iždo globėjas A. Žvigaitis.

Board direk. P. Pranionienė. 
J. Balčiūnas, C. Akinskienė, J. 
Pranckuna8, J. Akinskis. Naš
laičių prižiūrėtojos; Z. Baranau
skienė ir A Stankevičienė.

Kam nesuprantama? ar ran
dasi nors vienas kunigas valdy
boj. Antra vertus ar ne sarma
ta katalikams būtų šnairuoti, jei 
būtų kunigas valdyboje.

A. Pranckunienė, V. Briede
na lankytojos ligonių ligonbu- 
čiuose. J. Poška ir J. Kilkeviče 
lankytojai kalinių.

D«1 palaikymo tos įstaigos ir 
užlaikymo našlaičių aukos surin
kta bažnyčioj per sumą $100.00, 
Šv. Mykcio Ark. Dr-ja $63.00; 
Šv. Jurgio dr-ja $18.50; Kreu- 
aų^r-ja $40.25; SLRKA kp. 
$5.00; St. Čeladmas $5.00; mi- 
nėtasai kas metai aukauja po $5.
L. Ginkevičia $10.00, J. Kaunas 
$3.00. Moterys eidamos per sta
bas surinko: Viena $96.41, kita 
J. Navadauskutė $26. Taip-gi 
dąugelia sumokėję mėnesinių m»- 
kesčių. ,

*Visi geros valios žmonės tam 
~ tiafirdingam d«bui aukauja: 
valgiais, drabužiais. Kiek teko 
girdėti, J. Akunskiskis aukojo 
automobilių, kuris eis siratna
mio naudai.

Viri kviečiami prisidėti prie 
to darbo.

Vasario 5 buvo surengta iš
kilmingos prakalbos net^ dviejose 
vietose katalikų ir laisviečių. 
Pirma vieta arba pradžia pra
kalbų buvo Šv. Juozapo parapi
jos svetainėj, 
iami Lietuvos 
rinko anksti 
lė svečiai

Kaip tik per duris inėjo, tai 
tuo jaus žmonės pradėjo rankomis 
plot ir jausti ūpo pakilimą. Pir
miausia sugiedojo Lietuva Tėvy
ne mūsų choras vedamas J. Va-, 
raičio. Pirmiausia kalbėjo vie- 
tinis kleb. gerb. J. Kuras ir per
statė kalbėtoją gerb. adv. Mas- 
tauską, o gerb. Čarneckis ir gerb. 
Vinikas išėjo į kitą svetainę pas 
laisvamanius į Lineoln Hali 1508 f
N. Main Avė.

Tenai žmonių buvo prisirinkę 
neperdaugiausia. Prakalbų ve
dėju buvo Žyvatas. Pirmiausia 
kalbėjo gerb. M. Vinikas ir visi 
trys abejose svetainėse. Neteko 
girdėti kiek bonų išpirko laisvie
ji, o Šv. Juozapo svetainėj iš
pirkta už $2.500.

Šv. Juozapo svetainė buvo la
bai gražiai išpuošta, matės lie
tuviškos vėliavos, vytis ir Lie
tuvos paveikslų.

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 lietuvių koloni
joje. Prie skyrių priguli visos vie
tos katalikiškos organizacijos, k. 
t.: pašelpinės dr-jos ir idėjinės 
kuopos. Kožna moka įstojimo į 
Federacijos skyrių po $1.00 me
tams. Iš tų pinigų Federacijos sk. 
turės mokėti pusę į Federacijos 
apskriičo 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
ton, Mass.

A. L. R .K. Federaeijos Naujos 
Anglijos Apskričio Valdyba:

Pirm. V. J. Kudirka,

Rašt. M. M. Kamandulis.
• t

PHILADELPmA. PA. , 
Liet. Katalikių Moterų vakaras.

Vasario 5 d. Liet. K. M. Są- 
ga surengė teatrą, .vaidinta: 
“Gražioji Mageliona.” Jai su
lošti nesigailėta brangių kostiu
mų ir gražių dekoracijų. Rolių 
atlikime ir visoje tvarkoje, bu
vo aišku, jog rengėjų ir lošėjų 
tame daug darbuotasi Vakarą 
atidarė ir pasakė gražią prakal
bą gerb. kieb. Kaulakis. Loši
mą paįvairiifo senovės gražiomis 
ir jausmingomis dainomis kuopos 
pirm. J. Poškienė, už tai jau pu
blika nesigailėjo katučių. Taip
gi gražiai dainavo ir vietinio var
gonininko vedamas choras. Po 
lošimui šokių nebuvo, tik atgie
dota Tautos Imnas ir publika 
skirstėsi dalindamiesi gražiais įs
pūdžiais vakaro. Lietuvoje nei 
vienas vakarėlis neapseina be šo
kių, per naktis, net laikais, ku
riais gedulos, protestai turėtų 
reikšti* mūsų priešams. Tame 
Lietuvoje vakarų rengėjai gali 
imti pavizdį.

Rengėjos vakaro ir lošėjos: S.
Poškienė, < _
miutė, Miriunytė ir Balčtame- 

nė, lošė Ir keli vyraį. Vakaras ves ir atsiųsti, nes šis suvažia- 
davė pelno. Publikos netilpo 
ealėje ir tai per 2 syk lošta po 
ptet ar vakare. Tai reiškia, juk ba ir turime daug kitų reikalų 

Il.K.M.S. kuopos geriausiai su-T aptarti.
akarus. f Taipgi kuopos ką pardavinė-

prėja C c- jo tik'' ' ■:

/Detroit, Midi. 
Saginaw, Mich. 

Grand Rapids, Mich.

17
18
19
20
21
22
23 Port
24
25
26
27
28 

Kovo 1
2 Bridgeport (Chicago)
3 Brighton Park,
4
5 Town of Lake ir 18 & 

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

llman, III.

Milwaukee, Wisc. 
Sheboygan, Wisc- 

Washington, Wi.

Kenosha, Wisc. 
Ratine, Wisc.

AVaukegan, III 
St Cliarles, III.

BICTŲ UEŽIUVTO 
IŠMATAVIMAS.

Jeigu žmogus turi ilga liežu- 
vį, tai paprastai vadinama me
lagiu. Bitininkui gi suradus 
spiečių, kurio bitės turi ilgus 
liežuvius, esti didelis džiaugs
mas. Tokis spiečius duoda 
daugiau, kaip paprastų bičių, 
nes pastarosios negali pasiekti 
žiedų dugno, turinčių ilgą vai
nikėlį. Bet klausimas, kaip iš
matuoti bičių liežuvį, kuris yra 
taip mažas ir sunkiai duodan
tis bandyti? Vienok bitrrnnkni 
išmoko matuoti bičių liežuvį su 
tikrumu lig dešimtosios mili
metro dalies ir išrado tam ti
kra įrankį, vadinamąjį gloso- 

■ metru. Yra tai dėžute su pažul- 
niu dugnu.
Dėžutės sienelės turi būt rū

pestingai išmatuotos, dugnas 
(išteptas sirupu. Geriausios 
yra bitės, kurios pasiekia siru-

i_______________

SVEIKATOS PATARIMAI
Kai dantis gelia — reikia įsi

dėti sau į skaudanti dantį ant 
vatos opijaus, chloroformo bei 
eikaliptinės alyvos.

Nemalonu kvapą iš burnos ir 
nemalonu skonį burnoje naiki
na boro rūgštis, kuria (1 mažus 
šaukštelis praskiestas vandens pą per metalinį sietą toj vietoj 
stiklinėje) reikią rytais ir va- kur tarp dugno ir sieto dides- 
karais plautis sau dantis, bur
ną ir gerklę.

Venki alkoholio. Jis p”oto ir 
tloros galės naikina ir sutram
do sprendimą.

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

13 ................
14 Aurora, 111.
15 Rockford, III.
16 Beloit, Wisc.
17 ......... .
18 Indiana Harbor,
19 Gary Indiana.-
21 Kankakee, III. 
Reckdale, BĮ.

23 De Kalb, BĮ. ■
24 ..................
25 Springfield, III.
26 St. Louis, Mo ir E. St.

Louis III.
27 ............
28 Collmsgille, UI.
29 Dorisville, BĮ.
30 Kewanee, III.
31 Moline, BĮ.

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 būti] 
visai nepatogi, tuomet prašo
ma tuojaus pranešti Misijos 
raštinei apie tai ir bus pasis
tengta ant kiek galima tinka
mesnę dienų 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 laikų būtų ga
lima sutvarkyti.

Lietuvos Fin. Misija. 
Paskolos Skyrius, 370 Seventh 
Avenue New York City.

Moterų Sąjungos Conn. aps- 
kričio kuopoms.

Brangios sesutės sųjungietės; 
šiuomi pranešu, kad moterų są
jungos Conn. apskričio metinis 
suvažiavimas įvyks 19*d. Vasa
rio 1922 m. šv. Kažimiero pa
rapijos svetainėj 295 St John 
St. New Haven, Conn. Seąi- 

O. Unguraitė, Vaba- jos prasidės 1 vai. po pietų. 
Kuopos teiksitės išrinkti atsto-

"ipaas yra svarbus kadangi yra 
metinis. Bus renkama valdy-

SENOVĖS RYMIEČIŲ 
JUODYBA '

Kasinėjant senovės rymiečių 
tvirtoves Vestfalijoj rasta in
das pripyldytas kokiu tai juo
du skystimu. Tas indas su 
skystimu buvo įteiktas ištirti 
gydytojui G. Kasnerul

Gydytojas G. Kasneras paro
dė, kad tai buvo padaryta iš 
suodžių, smalos, geležies ir tt. 
juodybė, labiau panaši į tušų.

Tos tvirtovės, kaip spren
džia, buvusios padarytos dar 
Augusto laikais tai iš radinio 
galima spręsti, kad rymiečiai, 
kaip kynai egiptėnai, vartojo 
tušų.

ŠIS TAS IŠ KUN. STAKELĖS
I NU O TIKIU.
J Už karštą lietuvystės platinimą 
Vilniaus vyskupijoje kun. Stake- 
lė visų endekų, taip dvasiškių, 
taip dvarponių, buvo stropiai 
persekiojamas. Tūlą laiką jam bu
vo atėmę teisę laikyti mišias. Tuo
met kun. Stakelė, norėdamas per
sikelti Kauno Vysknpijon, atėjo 
pas vyskupijos valdytoją atsiim
tų savo raštų. Bet valdytojas ne
žinia kuo vadovaudamasis neno
rėjo kun. Stakelei išduoti pagei
daujamų raštų. Jis sakąs, kad jo
kių jojo raštų pas jį nėra. Žino
damas kum Stakelė, kad valdyto
jas meluoja ir kad jojo raštai yra 
čia beesančioj šėpoj, paskelbė, 
<ad neišeisiąs nuo valdytojo iki 
toliai, kol jam. valdytojas neati
duosiąs raštų. Tai sakydamas, jis 
atsisėdo kėdėn.

Valdytojas matydamas, kad ge
rumu neatsikratysiąs nemalonaus 
svečio, skambina policmeisteriui 
kad jį trukdo koksai tai girtuok
lis. Policmeisteris siunčia pas 
valdytoją pristavą su dviem žem- 
sargiais. Stakelė paaiškina kame 
dalykas ir pakartoja savo nu
sprendimą. Pristavas žinodamas 
statų St akelės būdą, paprašęs jo- 
jp netrukdyti valdytojo, ir išėjęs. 
Tuomet valdytojas vėl skundžiasi 
policmeisteriui ant tariamojo gir
tuoklio. Atvyksta patsai polic
meisteris. Sveikinasi su valdyto- 
jum ir čia tuoj jo klausia, ka
me tasai girtuoklis. Valdytojas 
nurodo į Stakflę, aiškina, kame 
dalykas. Policmeisteris liepia val
dytojui atiduoti Stakelei reikalin
gus raštus. Be to, klausia pas 
Stakelę: \ f

— Ar tamsta girtai?
— Ne, — atsako pastarasis.
— Už neteisingą žmogaus ap

kalbėjimą ir bereikalingą manęs 
tąsymą tamsta užmokėsi 75 rb. 
pabaudos — tarė policeisteris 
kreipdamasis į valdytoją.

Tokiu būdu valdytojas nuo vil
ko bėgdamas, ant lokio užbėgo.

nis tarpas. Iį tokių bandymų 
paaiškėjo, kad liežuvis papras
tų bičių turi 6,5 milimetro, o 
juodųjų prancūziškų bičių turi 
A— 9,2 milimetro.

Tokios bitės vertos didelės pa
garbos ir jų motinos brangina 
mos labiau, kaip auksas.

Penkta dalis Anglijos jurei-

LIAUDIES DAINELĖ. 
Močiute mario, 
Širdele mano, 

Prikelk anksti rytelį 
Gaideliams negiedojus.

Dukryte mano,
Jaunoji mano, 

0 kų veiksi, dukrele, 
Taip anksti atsikėlusi

Močiute mano, 
Širdele mano, 

' Ąš eisiu į darželį, 
Skinsiu žalias rūteles.

Japonai apleidinėja Kalifor
nija turbut dėlto, kad jie Bra-

EXTRA! EXTRAt
NEPRALEIS ITEPROGOę

Kų tik atėjo iš Lietuvos siuntinys, Lietuvon 
Valstybės, Žemaičių, Gedimino, Vytauto ir Lietu 
vos senovės ęilių ženklų. **

Tie nepaprastai gražūs tenkini yra atviriaiakių 
formoje, kurių eina 40 į vienų sąsiuvinį. Kiekvie
nas minėtas ženklas, reiškia kokį nors atskirų nuog
tų, pilį, apskritį, Lietuvių 
riuos mūsų tautos didvyrius, 
klų reikšmė:

1. Lietuvos ženki—Vyti*.
2. žemaičiųženki—Meška
8. Gedimino ženki - Stulpai
4. Vytauto ženkL—Skydas.
5. Vilnius.
6. Kaunas.
7. Gardina*.
8. Kauliai.
9. Marijampolė.

10. Geranainys.
U. Telšiai.
12. Jurbaitas.
18. VtekfaiaL
14.
15.
13.

Valstybę ir kaip ko
štai tų istoriškų te*

18 Alytus
19 Babtai
M Aimana.

’ 9SL Baisogala
23. Vilkaviški*
24. Kalvarija
25. DantaKkb*.
23. POida.
27. Suvalkai
28. Biržai.
23. R**etadal
80. Šeduva
81. Veliuona
82. fiafanariai
88 Kėdainiai
84. MaSiogala
85. Lyda.
83. Žuliai 
87. Valkininko

• 88.
80.
40

pasiųsime 40 tų gražių Ženklų (visų sąsiuvini! I 
D. S. nariams po 85c.

Tai-gi pasiskubinkite įsigyti kuogreičiaufua 
nes nedaug jų teturime. Pinigus shpSrfte •

“DARBININKAS, ”
i W W B**"* 97. Mrut*



VIETINĖS ŽINIOS.
VISI Į IŠKILMES.
Ateinantį ketvergą, vas. 16 d. 

So. Bostoniečiai rengia iškil
mingą ketvirtų Lietuvos Nepri- 
gulmybės sukaktuvių paminė
jimą. Bus bažnytinėj šv. Petro 
salėj ant 5 St. surengtas platus 
programas. Dalyvaus choras. 
Pręgramo vedėju bus Jonas E. 
Karosas, kurs yra tinkamiau
sias tai vietai iš visų Bostonie
čių. Kalbės gerb. kun. P. Juš
kaitis iš Cambrige ir Jonas Ro
manas, tik ką iš Lietuvos su-

t

vo dėdžių pinigų. Tie at
sisakė duoti. Tada jis šo
vė į juodu, bet nepataikė. 
Po to šovė sau krūtinėn ir 
krito negyvas. Jis buvo 28 
metų amžiaus.

t

DRAUGAI ik DRAUGES!
Skaitykite ir platinkite lai

kraštį “GIEDRĄ.” Lietuvių 
Katalikų Moksleivių Organą.

Kaina metams Amerikoj $2.- 
00; užsieniudse $2.50.

“G I E D R A”.
55 W. Market Str., 

Wilkes-Barre, Pa.

ĮSIGYK LDS. 1922 METU 
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 Broadway, So. Boston, Mass.

i.

- Visi sueikite į tas iškilmes.

S U S I R INK IMAS.
| So. Bostono Lietuvių Koope
racijos Draugijos susirinkimas 
btfs Vasario 15 d. š. m. 8:00 vai. 
vak. Lietuvių Salėj E ir Silver 
St. So. Boston, Mass.

Visi šėrininkai ir šerininkės 
malonėkite atsilankyti, ant šio 
pasirinkimo, nes yra . labai 
daug svarbių dalykų dėl apta
rimo.

Valdyba.

PAKLAUSIMAS.
Man tankiai tenka 

f* Darbininke ’ ’ patarimus
bandžiaus 
įAš nenoriu mirti, bet 
mąn terūpi gyvenimas. 
pĖveikaeio gyvenimas niekam 
ra tikęs. Bet aš labai 
dauju, kad vargo žmonės galė
tų apsisaugoti nuo ligų. Todėl 
norėčia, kad Dr. Landžius pa
aiškintų :

1) Ar tifas arba taipad fiver 
„■yra lipipama ir ar pavojinga tar- 
■liuti ? ***

2) Ar difterija labai limpa ir 
„ar greit apsireiškia?
«|.3) Ar daktarai paprastas li
nas rūpestingai gydo, o gal pra- 
.:džioj truputį padidina ligą, kad 
'ilgiau gydyti ir daugiau gauti.
i Tai tiek.

, Ignas Gerdžiunas, St. Mary’s 
Hospital, Tucson, Arisona.

g Dr. Landžiaus paaiškinimas.
f -1) Typhus arba Typhoid Fever 

yra limpama liga. Pavojinga i- 
ki šešių sąvaičių. Per tiek laiko 
ja persergama. Bet jei ligonio 
įiraujyj dar lieka bakterijų, tai 
ji tebėra kitiems pavojinga. Vi
sai ta liga patampa nepavojinga 
kai kraujas visai pasiliuosuoja 

/nuo tos ligos bakterijų.
L_2) Difterija yra limpama liga 
ir po užsikrėtimo apsireiškia Į 

įantrą ar trečią dieną.
3) Daktarai nekuomet. nedidi- 

Hą ligos. Tą darydamas jis ne 
^pelnytų, o greit nuostolį turėtų, 
įneš savo vardą tuoj pagadytų.
Teisybė yra tokuĮ šundaktarių, 

ekurie išnaudoja pacientus, bet 
h? šundarybė greit atidaro žmo- 
fiėms akis. Juk kiekvienoj pro
fesijoj atsiranda sukčių. Ar nė
ra tarp advokatų šunadvokačių, 

t kurie kursto žmones 
kad tik iš to pelnytis.

|thi imant daktarai tik 
|.mu žmogui rūpinasi.
t -- --------------------------------

ŠOVĖ Į DĖDES.

\ Providence, R. I. — Ja- 
F iręs D. Saaty, sugrįžęs iš 
I Meksikos, prašė dviejų sa

matyti 
patarimus Dr. 

sveikatus dalykuose, 
mirti, bet nelabai 

Nes be- 
nė- 

pagei-

EXTRA EXTRA! 
ŠOKIAI IR VAKARIENĖ

L. Vyčių 17 kp. rengia 
šokius ir vakarienę subatoj, 
vasario 18 dienų, 1922, pa
rapijos svetainėj, 492 E Se- 
v.ents St., So. Boston, Mass.

I ’radžia 7:30 vai. vakare.
Taigi kviečiame visuome

nę koskaitlingiausia atsilan
kyti ypač jaunimą, nes bus 
geriausi muzikantai, kurie 
griež ištisą vakarą naujau
sios mados šokius. Taigi 
nepraleiskite progos, jeigu 
norite linksmai praleisti va
karą, atsilankykite ant šo
ki ii.

Tikietus galima gauti 
pas vakaro rengėjus: Sko
la Matiejunaitę, J. Skudri 
ir P. V. Medonį.

Visi pasiskubinkite iš kai
li > pasipirkti tikietus, o atė- 
- •> būsit visi užganėdinti.

Įžanga 50c. •

NAMAI ANT PARDAVIMO

^4. ^4. .4. .A. .4. ąV. .4. .4. .4. .G.
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Svarbus 
Pranešimas 
Gerbiamiems 
Klebonams.

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

Toniko išdirbystė su visomis 
^kalingomis mašinerijomis, tro- 
is ir panašiai reikalingais į- 

biznis senai išdirbtas

ri 
k 
Tankiais;
ir siekia iki $5000 į savaitę. Dėl
g rų priežasčių turi būti parduo
tas į trumpų* laiką. Atsišaukite 
k ^greičiausia: A. Ivaškevičius.

Dorchesteryj parsiduoda 3 
mynų namas su 15 kambarių 
visomis jtaisomis. Vieta labai

graži. Prekė tiktai $7000, $J1800 
r.ikalinga įnešti. Dėl 
ž'.iių kreipkitės prie A.
< aus.

City Point (South

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.

^♦♦♦♦*X<*X**t‘M************Z********^
PRANEŠIMAS GERB. 

“DARB.” SKAITYTOJAMS

*DARBININKAS

t

ii!

iiDARBININKĄ”
366 BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS.

///
A S

8.’>

tįkėto.75 Ceat?

B°st«n 27, jfc.

VISUS SPAUDOS DARBUS SIĮĮSKITE Į 
DARBININKĄ”

JEIGU NORITE, kad jūsų visi SPAUDOS 

DARBAI, pradedant nuo mažiausios kortelės 

ir.baigiant didžiausia knyga, būtų atlikti: k u o- 
graičiausia, geriausia ir pigia u- 
s i a, tai siųskite tik į “DARBININKĄ,” o pa
tirsite, kad čia netušti pasigyrimo žodžiai buvo 
jums rašyti, o vien tik tas, su 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-

Tai-gi, visais spaudos reikalais visuomet 
kreipkitės į

Darbininkai o r g a n i ą uoki-' 
t ė s! Spieskitės į vienintelę lie
tuvių darbininkų organizaciją L. 
D. 8.

Reikalavimai

FOTOGRAFAS IR 
MALIORIUS VAŽIUOJA 
LIETUVON.

I

sz

Buvęs Nashua, N. H. fotografas ant
ru kartu važiuoja Lietuvon. Ameri
kiečiai lietuviai kas norite kad jūsų 
f.ietuvoj butų nutraukta ant fotogra
fijų tėvai, broliai, seserys, triobos ar 
sodybos su gyvuliais arba bile vieta 
Lietuvoj, tai rašykite tuojaus trumpai 
ir aiškiai keno ir kokj paveikslų pagei- 
daujat, parašant pilnų adresų jūsų gi
minių Lietuvoj ir teip-gi savo adresų, 
kad sugrjžes ateinančių vasarų 1922 m. 
galėčiau prisiųsti jums prabas nuimtų 
paveikslų. Gavę prabas galėsite užsi- 
►«akyt paveikslų kiek matysite reikalų. 
Pinigų ant rankos nereikalauju, už
tenka garbės žodžio. Norintiems suži
not apie savo paliktų turtų Lietuvoj ar 
kitokius reikalais, mielai patarnausiu 
ir.visas žinias atvešiu Amerikon. Ad
resas :

V. J. STANKUS, Fotogr., 
5013 Melrose Street, Philadelphia, Pa.

ANT BANDOS 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 
formacijų kreipkitės 
adresu:

P. Brazaitis, 
1254 E. 59 Str., 

Cleveland, Ohio.

in- 
šiuo

3M. So. Bokod 2488 |

DR. J. G. LANDŽIUSI
Libiuvis 

Gydytojas ir Chjruboab
Gydo aštria* ir chroniškas Ilgu 

vyrą, moterą ir valką. Egzaiil- < 
nuoja kraują, spjaudalus, šlapo* 
mą Ir tt savo laboratorijoj. Su- i 
telkia patarimus laiškais kitur ąy- < 
venan tiems. Adresas:

506 Broadway, 
South Boston, Mass. 
Kampas G St. ir Broadvray Z 

VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—9 j

*

Sūg-ZEJEES1

16 Metų South Bostone

I DR. H. S. STONE
Aktu. Specialistas

I 399a W. BROADWAY
g Vaiandos: Nuo 9/f. Iki,7 v. vata.

DR. JOHN MacDONNELL, M. D. 
Galima susikalbėti ir Uetuvitkai. 
Omso Vaiandos:

Rytais Ik 9 vah
Po pietą 1 Iki S vaL

Vakarais nuo 6 iki 9 
536 Broadway, S. Boston

TeL So. Roston 270

F.J.K ALIN AUSK AS
ADVOKATAS

414 Broadway,
8. BOSTON 27 MASS.

TeL S. B. 0441.
Antro» lubos—V ir Su f L. P. B-v€s 

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

Tel. W. Newton 1016—R.

*

t

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

DANTISTASANT PARDAVIMO RAKANDAI 
dėl 3-jų kambarių. Pardavimo 
priežastis savininkai važiuoja 
Lietuvon.

KAZ. PRUNSKAS,
139 Bowen St., So. Boston, Mass.

| 705 Malu St., Montello, Mass. j j 
| (Kampas Broad St.)
i Tel. Brockton 5112-W.

Kai kurie gerb. “Darbinin
ko” skaitytojai nusiskundžia, 
kad 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.

f

AGENCY

I

I

platesnių
Ivaškevi-

s.

ir

dėl 
Ka- 

už
A.

I>elei informa
cijų kreipkitės 
pas vietinius a- 

gentus savo 
mieste.

provotis, 
Apskri- 

pagelbėji-

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

Rendos neša $2280 
įnešimu gali- 
išlygos bus

Pajieskojimai
Paieškojimų kainos LDS. na

riams ir “Darbininko” skaityto
jams 1 sykj l metus už dyką, už 
3 sykius $1.00. Prietellams už 8 
sykius $1.50.

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokias Ligas 

Pbibkikia Asinius.
i Valandos: 1—« f? ?—8 P. M.
Į 8 Vernon Str.
|| WORCESTER, MASS.

na-

“Nereikia daugiau kankintis be miego 
per ištisas naktis su verkiančia kūdikiu,” 
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO 
ir paguldau į lovą.”

Mėšlungis, dieglys, 
suiręs pilvas, perpHni 
vuduriai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes
magumą

Visur ir Visuomet

FONTANINĘ PLUNKSI
• - ’ A .

Jeigu nori, kad raštas atro
dyti! gražiai ir jeigu nori sutau

pyti kod augiausia laiko. Dėlei pla
tesnių inforiu acijų klausk pas

“DARBININKĄ
366 Broadway, 
Boston 27, Mass.

Boston). 
Oriausia proga papirkti 12 kam- 
1 ariu namą su visomis jtaisomis 

• “furnace“ šiluma; daug že
liąs ir puikus sodas. Vieta 
gsradžio. Savininkas gyvena 
Efornijoje - todėl parduos 
$4500, $3000 reikia įnešti.
Ivaškevičius.

Pigus pirkimas 6 šeimynų
:.:as; 34 kambarių su naujos
mados įtaisais; geriausioji vieta 
Dorchester.
į metus. Su $4500
i.ia papirkti jį, ir 
lengvos.

“Darb.” Adm.
366 Broadwav,

So. Boston, Mass.

LITHUANIAN
Antanas Ivaškevičia,

361 West Broadway, 
South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 605, 1337 ir 31.

ATIDARĖ
LAIKRODŽIŲ KRAUTUVĘ.

Taisome ir parduodame vi
sokius laikrodžius ir, auksi
nius daiktus už prieinamą 
kainą.

233 W. Broadway, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tankus išplaukimas mammoth laivą.

■ Vty t_ _
Patarnavimas į Libau tiesiog. Di

deli, smagus laivai. Geras valgis ir 
užtektinai. Daug kambarių. Manda
gus patarnautojai, kurie kalba 'lie
tu vižkai.

AMKUCAN11NS
. Cherbourg ir Southamptoą. 

Artimi susisiekimai j visas dalis Lie
tuvos.

MAJESTIC*(56,000 toną). Did
žiausias laivas pasaulyj OLTMPIC 
(46,000 toną), HOMERIC (34,000 
toną). )

Labai puikus patarnavimas delei 
3-čios klesos pasažieriųj Užsirašykit 
pas — PASAtiERPę DEPARTAMEN
TĄ arba pas vietinius agentus

QA Etate St BOftOn, Uom.

Puikus patarnavimas 
visiems pasažieriams 
Apsipažinę su Lietu# 

viekais valgiais.

Asmeniškai vedama Lietuvių ekskursija ant smarkiausio ir mo- 
derniškiausin laivo per SOUTHAMPTON:

AŲUITANIA KOVO 21
Pribuvus į SOUTHAMPTON. pasažieriai tuojaus mainosi ant kito 

Ciinard laivo ir keliauja tie/riok į MEMEL per 9 dienas
3-čios klesos pasažieriai gali turėti kajutas delei 2, 4 ir G žmonių.

i I’rivatiškos kajutos delei šeimynų, (’unard oficialiai prižiūri viską:
i bagažus ir pasportus dykai. Vokiškos vizos nereikia.
1 Specialiai kainos j Memel $108. Kovno $109 2-ra cabin $155. Taksų ?5.
I PER HAMBURGĄ.
i Savsonia — Kovo 7, — Bal. 18. Caronia — Bal. 8, — Gegužio 13. 

Tikietas: Cabin $130 3-čia kl. $103.50 taksų $5.
Per Southampton. Liverpolį ir Glasgov.

...................... Vasario......28 ĮKlAlgeria ........................................... Kovo 4 
......................... Vasario 25 Per Angliją j Libau $110. Taksų $5 
(iš Portland) Kovo 2 |U|

Aųuitania 
Scythia . 
Cassandra

i

LINIJA 9Broaclvay, Nev^York.NY

LPĄĄ, 
, / . VAŽIUOKIT VISTPARANKIU 
VV IR TIESIU KELIU.

Lietuviai važiuojanti į Piliavą aplenkia 
Lenkų juostą (karidorą) 

Visa Trečia Klesa Padalinta Į Kambarius 
ant 2-ją, 4-rių, 6-šią ir 8-nią lovą 

POLONIA ...............................Vasario 22. 1922
ESTONIA išplaukta ...................... Kovos 8 d.

TREČIOS KLESOS KAINOS:
!Hamburgą $103.50, Pilliavą $106.50, Liepoją $110. 
Dėl laivakorčių ir žinią kreipkitės prie savo agento

pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji! Jie prašo 
daugiaus! Aptiekose parsiduoda po 35c. arba norint, kad pri- 
siųstumčm per paštą, tai reikia siųsti 40e. į

F« AD. RiCHTER & CC-, of Nm YotIl

Paieškau St. Brunzo, pirmiau 
gyveno Dayton, Ohio. Jo šeimy
na labai norėtų su juo susižinoti. 
Jis pats arba kas apie jį žinot. 
Rašykit šiuo- adresu:

Dayton, Ohio,
Bos.

Aš Pranas Šalovėjus paieškau 
savo sūnaus Stasio Šalovėjaus. 
paeina iš miesetelio Triškių. 
Šiaulių apskričio. Taipgi Ignaco 
Sutkaus paeina iš tos pačios vie
tos. Kas apie jus žinote arba 
jie patys malonėkite atsišaukti, 
nes turiu svarbų reikalą. 21 ko 
vo išvažiuoju Lietuvon.

Pranas Šalavėjus, 1 St. James 
Avė., So. Nonvood, Mass.

Paieškau darbo grocemė ir 
bučernė. Esu dirbęs 8 metus. 
Darbą suprantu atsakančiai. Kam 
reikia, meldžiu pranešti šiuo 
adresu: F. Ajauskas, 31 Lin-
coln Str., Brighton, Mass.

š V. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
* Vaidybos antrašai

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

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

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

1422 Columbia Rd.,
Boston 27, Mass. 

FIN. RAST. — Juozas Juška, »> 
Merycliff Academy,

Arlinghton Heigths, Mass. 
IŽDININKAS — Leonas švagždys, 

111 Bowen St, Boston 27, Mass. 
IŽDO GLOB. — J. Grublnskas, 

8 Jay St, Boston 27, Mass. Ir 
Antanas Km i tas.

284 5-th St, Boston 27, Maaa 
MARŠALKA — Povilas Laučka,

61 8tory St, Boston 27. Mass. 
DRAUGIJOS antrašas reikale:

866 Broadway, So. Boston, Mass. 
DRAUGIJOS SMlriakimal laikom! 

kas antrą nedėldienį mėnesio 1-ą vai. 
I>o pietą parapijinėj svetainėj, 492 K. 
7-th Št, Boston 27, Mass.

Bell Phone: Poplar 7545
• ADOLPH F. STANKUS

TIKRAS LIETUVIS
G R A B O R I U S

| ___ 1023 Mt. Vebnon St.
PHILADELPHIA, PA

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

VICE-PIRM. — Vincentas Zaleckas,
81 Mercer St, So. Boston, Mass. 

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

FIN. RAŠT. — Juozapas Vinkevičlus,
169 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 

KASIERIUS — Andriejus Zalieckas,
807 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- 
IVashington St, Boston, Mass. 6-tą v. 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na
rių su savim atsiveskite prie musą dr- 
jos priraėytl.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINBS 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.
PIRM. — M. Zoba,

539 E. 7-th St., So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — P. Mikalauskas,

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

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

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

16 Wlnfleld St, So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — J. Zalkls.

7 Winfle1d St, So. Boston. Mass.
Dr-ja laiko susirinkimus kas trečią 

nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-rą 
po pietų kr. Petro parapijos salėj, 493 
E. Seventh St, South Boston, Mass.




