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Organas Amerikos Lietnvių 
R. K Švento Juozapo 

Darbininkų Są-goz.

Kaina 5 centai.

z 
s

“DARBININKAS’
------Eika-------

UTABNINKAIS, KETVERGA1S U
SUBATOMIS.

Metams .............................................$4.50
Užrubežy metams ........................ 5.50 J

“Darbininkas”
<rtn Bboadwat. Uostos 27.

Tel. South Boaton 820.

•TVblluMd &d<1 dlgtrlbnted nniler per. 
■It (No. 584) authorlzed by the Aęt 
of October 6, 1917, on file at the Port 
Office of Boston, Mass. By order of 
the President, A. S. Burleson. Post- 
master GeneraL”

Krikščionys darbininkai vie
nykitės I Spieskitės į vienin
telę darbo žmonių organiza
cijų Amerikoje — Lietuvių 
Darbininkų Sąjungą.

Nedora Gudrybe ™a smau^ streiką, bet darbiniu
NEDORA GUDRYBl. Miestuose ant didžiųjų gat-,, . , . rn.. . ...• v , , ‘ . kia daugiau. Tikslas atsiekiu} išstatyti languose visi , -

. . . . v ■ . , ,. tas Piniguočiai gali trijum-prietaisai niunsamei daryti. f 4
Už keliolika doleriu gausi U° K 
viso kas reikia, dar priede' 
ir brošiūrą, pamokinančią į“ 
kaip tą viską daryti. Ir kur' 
čia tau neatsiras norinčiu i• pramokti to amato. Ypatin-I 
gai ateiviai puolėsi į tą ama-; 
tą. Juk bedarbė buvo išme- nie 
tusi juos Į gatvę. Nesupra
to nabagėliai, kad čia tink- PeIS’ 
las užleistas gudriai, kad iš-

Viena iš didžiausių nedo
rybių kapitalistų klesos lin
kui darbininkų čia Ameri
koje — tai yra kvaila kome
dija su prohibicija. Kome
dija visų-pirma dėlto, kad 
patys piniguočiai, kurie už 
tą Įstatymą agitavo ir galu
tinai ji pravedė — pasirūpi
no savo rūsis užversti stip
riais svaigalais, kurių il- 
giems-ilgiems metams jiems 
užteks. O jei ir pritrukt 
kuriems, tai suras jie būdų 
atsigabenti ir šampano iš 
Ffancijos, ir karčiosios iš 
Kanados ir visokių geriau
sių likierių iš visų pasaulio 
kraštų, kur dar nėra prolii- 
bicijos. Tie, kurie šalį val
do ir įstatymus leidžia — 
juk geriausia žino, kaip tuos 
Įstatymus apeiti. Pagaliaus 
net ir visai sulig įstatymų el
giantis — važiuojant “ilsė- 
ties” ir maudyties-Floridon 
visai nebetoli šlapiojon Ku- 
bon. kur galima prisilakti 
iki devynių gaidžių. Tuščia 
su bagočiais.

Bet nedora komedija iš 
tos probibicijos išeina dėl to, 

virsta skaudžiausiu 
darbininkams žmo-

' v

s

pačiai prohibicijai, 
kad ji būtų 

reikėjo
buvusi 
padėti 

žmonių
Reikė- 

skiepyti 
išguldy-

kad ji 
botagu 
nėms.

Tai
norint,
sėkminga, 
stipresnį pamatą 
protuose ir širdyse, 
jo per mokyklas 
blaivumą, įvedant U 7 i.

mą alkolizmo klausimo. Taip 
prirengus ištisas kartas, bū
tų buvę galima laukti gra
žių rezultatų ir iš prohibici- 
jos. Bet juk nieko panašaus 
Amerikoje nebuvo. Visas 
judėjimas prohibicijos nau
dai — tai trumpalaikė kerš
tą politinė agitacija priešvo- 
kiškais pamatais. Nepasi
rūpinta duoti nors šiek tiek 

i mokslinio pamato visam ju
dėjimui ; niekas nesudarė 
mokslu paremtos literatū
ros, nebuvo pagaminta nei 
tinkamų paveikslų iš fizijo- 
logijos, anatomijos — žmo
nėms parodyti, kad intiki- 
nus apie alkolio blėdingumą 
žmogaus organizmui. Euro- 

♦ • poje jau nuo kelių dešimti} 
metų panašiai akcija varo
ma.

Taip neprirengtoje dirvo
je argi nuostabu, kad atsira
do visur įvairių munšainių 
ir radzinkinių?

O nedorybe didžiausia pi
niguočių ir valdžios štai ka- 

■ me. Draudžiama dirbti svai
galus, juos parduoti, pirk
ti ir gerti, o ne draudžiama 
dirbti, parduoti ir pirkti į-

V ytury s.

PASMERKĖ 
PROHIBICIJA. \

New York.— Didžiuliu- 
masmitinge Madison • išdirbti i; 

Square Gardeli’e. S. Gom-Į 
Amerikos Darbo Fe-j 

deracijos prezidentas, sakė Į 
gaudyti jų dolerius ir jų pro- ■ Pakalbą ir pasmerkt* pro
tus nuskandinti.

1) Ateiviai išperka m- ig 
strumentus, tuo, vadinasi, | | 
paremia naują paipinės pra-' 
monės šaką, kuri, keista, į 
atsirasti galėjo tik prohibi-j 
cijos laikais;

2) Nuolat papirkdami po-! 
liciįą, mokėdami didžiau-; 
sias pabaudas teismuose — 
mūsų munšainininkai turi 
apkrauti turtais policiją ir 
žymiai prisidėti prie miešti} 
valdžios išlaikymo.

3) Bet munšainininkai 
.ink ne savais pinigais tepa 
policiją ir pabaudas moka. 
Tuos pinigus turi jiems su
nešti tie darbininkėliai, ku
rie dar tiek silpni yra, kad 
negali Įsitaisyti prietaisų.

4) Ligšiol trejopas prie
dermes kantriai nešė tam- 
suolėliai ateiviai: a) rėmė 
paipų ir molto pramonę; b) 
rėmė policiją, c) pabaudo
mis rėmė miestus. Tečiau 
tarsi didesniam iš jų pasity
čiojimui — dabar Suv. Val
stijų Kongresan ineštas įsta
tymo sumanymas, sulig ku
rio ateivius, pagautus lau
žant prohibicijos įstatymą 
apkraus dar didesnėmis pa
baudomis, sodins ilgam lai
kui kalėjiman ir pagaliaus, 
kaip didžiausius niekadėjus 
varys iš Amerikos atgal ten, 
iš kur atvažiavo. Vadinasi 
pirma apiplėš iki paskutinio 
siūlelio, o paskui kaip tur
kų šventąjį, paleis nuogutė
lį ant keturių vėjų, o už ką? 
O už tą, kad tasai, durne
lis, buvo 100% Amerikos 
patrijotas: 1) rėmė naują 
Amerikos pramonę, 2) kro
vė turtus policijai, 3) gel
bėjo užlaikyti Amerikos 
miestus.

Reikia pripažinti, kad tai 
buvo baisus Amreikos pini
guočių kerštas ateiviams už 
tulii rusų ir žydelių bandy
mus kelti revoliucijas.

Ir ne tik kerštas, bet kar
tu ir gudri priemonė nuslo
pinti visus žmoniškus darbi
ninkų jausmus, kad jiems 
nei nepasinorėtų geresnio 
rytojaus. Munšainės aukos 
nebesvajoja apie būvio ba-

kai nenusimena
«

9

hibiciją. Nurodė, kad ji ne- galionų tikro alaus paleista 
atsiekia tikslo, kad jis da- srutų dūdomis. Jo vertė a- 
bar važinėdamas po Ameri- pie $15.000.
ka matas daugiau girtvbės, i 
negu an:ws “slapiaisiais’’

Sakė, kad reikia
vartoti alų

ir lengvins vynus.
Kfinsas City. — Dviejų 

augščių namuose ištiko eks- 
pliozija. Tuose namuose 
gyveno negrai. Vietoj žuvo 

15.000 penki ir keletas sužeista.

Iš New Yorko į Kauną per 9 dienas

BERENGARIA
GREIČIAUSIU IR DIDŽIAUSIU CUNARD LINIJOS LAIVU

Keliauninkus palydės iš New York’o iki Kauno Lietuvių Prekybos Bendro
vės prezidentas .JONAS J. ROMANAS.

Z

/ __ ___ __________

TREČIOS KLESOS
KAINOS

ANTROS KLESOS

LAUŽYS STREIKĄ.

Topeka, Kas. — Nuo bir
želio pradžios anglių kasyk
lų savininkai rengiasi pra
dėti darbus open shop sąly
gomis. .Jei unijiniai darbi
ninkai neis dirbti, tai tikisi 
galėsią dirbti su šviežiais 
darbininkais, nes kasyklos 
nesančios gilios toje valsti
joje.

VARYS LAUK STREI

KININKUS.

KAIP PERSEKIOJA 
PIKIETNINKUS.

Providence, R. I. — Paw- 
tucket klonio šerifai prisi
rengė išvaryti streikuojan
čius audėjus iš namų, kurie 
kompanijai priklauso. Jau 
16 savaičių kaip darbinin
kai streikuoja ir kompani
joms randų nemoka. Nors 
valdžia pikietavimą uždrau
dė, bet darbininkai nenusi
minė. Rengs masinį pikie- 

, tarimą.

i

Pau'tucket, R. I. — Teisė
jas Tanner išleido Įsakymą 
uždrausti pikietavimą apie 
dirbtuves, kur streikas eina. 
Po išleidimo to Įsakymo prie 
vienos dirbtuvės buvo 30 pi- 
kietninkų pastatyta. Poli- 
cistai paėmė jų vardus ir 
paskui liepė išsiskirstyti, ką 
jie ir padarė.

DARBININKŲ

KONFERENCIJA.

Manchester, N. II. — Iš 
visos Naujosios Anglijos su
važiavo streikuojančių au
dėju delegatai apsvarstyti 
streiko reikalus. Suvažiavo 
30 dcleiratu.

NUKIRSTĄ.

Lairrence, Mass. — Pat- 
hpugue-Plymouth dirbtuvė 
pasiūlė sustreikavusiems 
naujas išlygas. Pirma ža
dėjo nukirsti algas nuo 7 iki 
16 nuoš. 
nukirstas 
dirbtuvės 
darbininkų.

Dabar siūlo algas 
9,1.3 nuoš.
streikuoja

Tos
400

Concord, N. II. — Valsti
jos Darbo komisijonierius 
paskelbė, jog audėjų ir kom
panijų atstovai sutiko^ suei
ti Į konferenciją ir apkalbėti 
darbo sąlygų ir algų klausi
mą. i

SMAUGIA STREIKĄ.

INDI JONŲ STREIKAS.

San Francisco. — Ant 
Fidži salų sustreikavo 60.- 
000 indi jonų už tai, kad 
jiems buvo numušta algos 
po 20 centų dienoj. Tie dar
bininkai dirba ant cukraus 
ir kokosinių riešutų planta- 
eijų. 3

ALGOS IR TURTAI.

-Si

San Francisco. — Kali
fornijos valstijos A. Darbo 
Federacijos sekretorius pa
sakė: ‘"Jei tautos garbė ir 
gerovė eina ranka rankon 
su pigumu, tai šiandie Chi- 
nija nėra galingiausia ša
lis f ’ Jisai nurodė, kad jei 
darbininkai gerai apmoka
mi, tai jie gerai ir dirba.

4 4

BEDARBIŲ DEMON
STRACIJA.

Vancouver, B.- C. — 400 
bedarbių buvo atsilankę į 
maisto sandėlių distriktą ir 
reikalavo maisto. Riaušių 
neįvyko.

NUSIŽUDĖ MOTERIS.—
New York. — Rasta nusi

skandinusi moteris Bellicks, 
45 m. amžiaus. Nusiskandi
no dėl nuolatinio galvos 
skaudėjimo.

PINIGŲ KURSAS.

$107.50 [
IšSPiliavos iki Eidkūnų 
ninkąpis traukinys.

KARO TAKSŲ $5.00. J j 52,50
ir Kauno bus parengtas sp ecijalis lietuviams kėliau-

♦ ą

Pawtucket, R. I. — Audė
jų streikas visai smaugia
mas. . Pi kietavimas apsun- 
kin£as ir vis sunkinamas. 
Darbininkų skaičius einan
čių dirbti siekia 900. Nor
maliu laiku ten dirba 1.500.

i

•fj

I
Žemiau paduodame kiek 

kainavo pasiuntimas 1,000 
aukisnų į Lietuvą. Prie že 
miau paduotų kainų yra 
priskaityta pasiuntimo kaš 
tai:
Penktadieny, bal 28 — $4.40 
šeštadieny, baland. 29 — $4.30 
Pirmadieny, geguž. 1 — $4.30 
Antradieny, geguž. 2 — $4.30 
Trečiadieny, geguž. 3 — $4.20 ' 
Ketvirtadieny, geg. 4 — $4.10 į 
Penktadieny, geguž. 5 — $4J0

LITHUANIAN SALES
CORPORAT1ON,

BOSTON Tt, MASS

“BERENGARIA” IŠPLAUKIA Iš NEW YORK’O GEGUŽIO 30 DIENĄ.
Norintieji važiuoti į Lietuvą “Berengąria” laivu ir turėti sau už palydovą 
JONĄ J. ROMANĄ — skubiai atsišaukit visais kelionės reikalais į

Lithuanian Sales Corporation
414 Broadway, oston 27, Mass.

APVOGĖ DIRBTUVĘ.

Weymouth, Mass. — Du 
banditu įsilaužė į čeverykų 
dirbtuvę ir pavogė virš $1,- 
200 vertės čeverykų. Auto
mobiliu nupyškėjo miškan. 
Bet policija pasivijo ir su- 
me.



Geriausias ir tiesiausias susinė
simas per vandenį su Lietuva. 
Laivai iš Rotterdamo nuveža 
pasažierius tiesiai į Piliavą.

Mu*u laitai turi geriauciua pa
togumu* trečios klesos pasaifariams.

Užsakant vtetą kreipkitės prie
prie vietos agentu arba ppa 

HOLLAND AMERICA LUTE
89 Statė St., Boston, Mass.

PĄR MINiygy 8

NEPRIPAŽĮS RUSIJOS.Gurkilšikai, III-24-22.

* *

SUDEGĖ TEATRAS.• 5/
1S 5

t
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Studentas. •>

užvedė šali-MITINGE LIETUVOJ.

(respubliko-

! '

i

Sukata,

s
E
S

-

parašė prez. Hardingui laiš
ką, ragindamas siųsti dele
gaciją i Genoą.

INDIJOJ BRĘSTA 

REVOLIUCIJA.

KIEK KATALIKŲ 

HOLAND1JOJ.

Gegužio '6 d., 1922 '

PERAUGĖTAS

PRAGYVENIMAS.

ir Libau:
...Geg. 16 ir Birž. G 
.Geg. 23 ir Birž. 13 
.Geg. 30 ir Birž. 20

STREIKAS DAR
NEATSILIEPĖ.

NUSIŽUDĖ TU R T ĮNIN

KĄS.

Mes atliekame SPAUDOS DARBUS nuo Vi
zitinės Korčiukės iki Knygos ir Laikraščio. 
Kainos Prieinamos. Darbus Atliekame Grei
tai.

17
24

14
24

VISUS SPAUDOS DARBUS PAVESK

“DARBININKO"

Amsterdam. — Naujau
sias gyventojų surašąs rodo, 
kad katalikų Holandijoj y- 
ra 2.000.000. Jie sudaro dvi 
penktadales gyventoju.

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

TEL. S. B. 620.

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

101 OAK STREET.

ITALIJA SUSITARĖ 

SU TURKIJA.

VĖL...

i /

UŽTIKRINTAS SIUNTIMAS PINIGŲ LIETUVON

KELIAUJANČIUS LIETUVON

FONTANINĖ 
PLUNKSNA
Naudinga Visus 

DIRBTUVĖJE, OFISE. 
NAMUOSE IR KELYJE.

Daug parankiau ir sma
giau rašyti su fontanine 
plunksna. Daug mažiau 
išlaidų vartojant foktani
nę plunksnų. Pirk dabar.

Kainos: $1.50, $2.50, §3., 
$3.50, $4., $4.50, $5.00, 
$5.50, $6.00 ir aukščiau.

“Darbininkas,”
366 Broadway, 

Boston 27, Mass, —

NAUJOSIOS ANGLUOS L D. S. 
APSKRIČIO VALDYBOS 

ANTRA1AL
Pirm. — V. J. Kudirka,

37 Franklin St., 
Norvood, Mass.

Vice-pirm. — M. Žukauskaitė,
1 Grimas St.,

So. Boston, Mass.
Rašt,— A J. Navickas, •

'58 Heaton Avė.,
Norvood, Mass.

Iždininkas — M. Abraėinskaa, 
187 Ames St.,

Montello, Maaa.

NUSINUODIJO

MOTERIS.

Žydelis, mitinge “didvyriu” 
bausdamasis svajojo ir pats savo 
aukštos pagarbos žodį tarti. Vie
nam kalbėtojui pabaigus ant len
kų neapykantą lieti, iššoko mūsų 
“oratorius.” Vietoj kalbos pub
lika pamatė tik išsižiojusį, parau
donavusį žydelį. Į susirinkusiųjų 
minią, kitas žydas įlipo į tribūną 
’r paaiškino, kad “oratoriui” 
tiek daug galvoj “razumo” susi
dėjo, kad per tokią mažą skylę, 
kaip burna, negal išeit.

Keras.

PO NUOLATINE KONTROLE BANKINIO DE
PARTAMENTO NEW YORKO-VALSTIJOS 

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

moka pinigus greitai ir saugiai.
PARDUODA LAIVAKORTES į Lietuvą ir iš Lietu

vos ant greičiausių ir geriausių laivų.
PARŪPINA PASPOBTUS, pasirašymus konsulių ir 

suteikia geriausius patarimus keleiviams.
NORfiDAMI GAUTI PREKES auksinų ar laivakor

čių, rašykite į SENĄ ir gerai ŽINOMĄ:
----  ....... ............ ..... .----------------------- -— i —

HENRY j. SCHNITZER STATĖ BANK
141 Wa$hir.gton St., New York.

Aukštai žvaigždelių daugel žibėjo; 
Maloniai snaudė sena giružė, 
Vėjelis dvelkė, ‘viršūnės ūžė — 
Vienok krūtinėj gilai skaudėjo...

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

iž Bostono tiesiai į Kauną per Hamburgą.
Visi važiuojantieji per mus gauna geriausias vietas ant lai
vo po 2, 4 ir 6 lovas atskiruose kambariuose. Visus ke
liaujančius palydėsime iki pat laivui iš LavrentJe. Ham
burge taip-pat pasitiks mūsų atstovai iš Kauno ir pasodys 
į eipresinį trūkį ir.be jokių keblumų nuveš tiesiai į Kau
ną. Kurie mielinate važiustį tai būtinai nepraleiskite šios 
progos, nes tokia retai pasitaiko. Ir kurie neturite dar 
pasportų, t<į kuogreieiau ateikite į mūsų banką, o mes 
visakno aprūpinsime, c , ■______ »
DIDŽIAUSIA IR SENIAUSIA LAWRENCE AGENTŪRA

URBŠAS, SEKYS IR K3. :
LAWRENCE MASS

' 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

DARBININKy REIKALAI.SKAITYTOJŲ KAMPELIS. kaip bus Lietuvos.vidurair* 
žiniame universitete, bet A- 
merikos, rektoriaus vieta — 
pas mus vadinama preziden
tu — tai administratoriaus 
vieta. Jam nėra kada užsi
imti mokslo, darbais. Yra 
universitetų, kuriuose pre- 

. ................... Izidentas duoda vieną ar dvi
: to kas matytis laikraščiuose, savaitėje savo moks-
|man rodos vietoj e universi- h 0 gakoje, bet tokių labai ma- 
f&to karikatūra išėjo. Pir-Laj Daugiausiai mokinimu 

ausia jį formulavo žmo-jjįe neužsiima, nes laiko ne- 
nės arba nieko nežinantiejiLurį jįg yra centralė 
apie universiteto reikalus, fįgUra jr viskas. jis neša ad- 

r arba labai mažai. Juk būti ministratyvę naštą, turi mo- 
t universiteto studentu, dar|raję jėgą, Bet prie mokiai- 

nereiškia žinoti visą univer-|mo nesikiša. Taigi jei Lie- 
siteto •vidujinę tvarką. BetoLuvog universiteto rektorius 
programa matomai imta iš Įįjūtų įr mokslo — kas ma- 
Rusijųs arba ir tiesiai iš se-Logį, jOg .netiesa — jei jis 

■ nųjų Europos universitetų. yra ^moglls, turintis admi- 
Naujųjų universitetų, ^u5.ie|nistratyvių gabumui, ir su i- 

į daug geriau pritaikinti šių dealaįs> tai ir pakanka. Tų 
•laikų^ ir ateities gyvenimui, |dvjejų privalybių būtinai 

reikia. Be administratyvių 
gabumų universitetas smuks 
materialiai, be idealų, 
smuks morališkai. Prie to 
turi būti neprileista. Ar i 
tai atsižiūrėjo jo skyrė j ai aš 
nežinau; bet kritikai už tai 
įo nei nekritikuoja. Mato
mai jie patįs nežino ko jie 
įori. Su visomis'snažesnė-1 
mis, ka,d tik pradedančio
ms atgimti tautomis yra 
arkas kad “perdaug” did- 
■yrirt, kurie gali dirbti kiek- 
ieną kad ir dideliausį dar- 

pa — geriau sakant, nei' 
vieno darbo nemoka dirbti 

Į Torai — tokius laikus pra- 
I ryvena matomai dabar ir 
Lietuva. Taigai nestebėtina, 
kad kiekvienas svarbesnis 
žingsnis sutinka daugybę 

I kritikų, kurie mato kitų 
f klaidas ir galėtų patys “ge- 

•iau” padaryti, nes jie ant 
visoko specijalistai. Išeis 
lar nemaža laiko, kol Lietu - ■ 
va taja liga persirgs. Ji per- 
drgs tik tada, kada atsiras 
žmonių ■ 
Urbti vieną darbą, ir dirbs 
į gerai, bet nesikiš į kitų 
Ulbamąjį darbą, apie kurį 

pie mažai tenusimano. Ar 
nes sulauksime tų laikų, tai 
ritas dalykas, bet turėkime 

vilties.

DĖL LIETUVOS 
UNIVERSITETO.

T X ■ Iv*

t-.Man neteko L .universite- 
Re programo matyti, bet iš

I beveik neatsižiūrėta. Ma- 
| tomai rengėjai nėra nei gir

dėję, kad Amerikoje yra a- 
hpie šešiasdešimtis pirmos 
i.klesos universitetų. Apie 
|pusę to skaičiaus valstijįnių 
Universitetų. O valstijiniai 
'universitetai kaip ir būtų 

■ tinkamiausis Lietuvoje ty- 
pas. Leiskime tokie univer
sitetai kaip Wisconsino, Mi- 

I chigano, Illinois, Ohio, Mi- 
įnnesotos, Missouri, ir k. juk 

tai artimiausiai gyvenimui 
| pritaikintos įstaigos. Daug 
| geriau tinka Lietuvai toks 

universitetas kaip Wiscon- 
I sino, neg toks kaip Oxfordo 
ar Maskvos. Iš pirmos rū- 

; sies galima tikėtis naudos vi
li suomenei — demokratijai, iš 

kitos vienam tik privilegi
juotam luomui — aristokra- 

Fujai. ^Lietuvos universite- 
r4o tėvai vargu bau žino kad 
į 'Amerikoje yra universitetų. 
[•, Juk gal ne vienas žino, kaip 

“Aušroje” Šliupas su di- 
E džiausiu nusistebėjimu rašė, 
£ kad Bostone ir New Yorke 
Besančios dvi kolegiji — Ilar- 
tvardo ir Columbijos apie ku- 
>xias lietuviai nieko nežiną.*■ 
|.Tai buvo prieš keturiasde- 
f šimt metų. Bet matyt kad 
P tas pats tebėra ir dabar.

Laikraščiai ginčijasi dėl 
Iprofešorių paskirstymo. Man 
rrodos, kad tai tuščias gin- 
Lčas. Jie užmiršta kad mū- 
| sų jėgos silpnos. Aš ste- 
Lbiuos, kad jie galėj'o tiek 
| daug pririnkti ir taip tinka- 
£ mų. Kiekvienas laikraštis 
|ffiatomai norėtų kad visi mo- 
| kytojai būtų jų redaktoriai 
r ar bendradarbiai. Gal būtų 

ir gražu kad taip invfktų, 
bet naudos visuomenei būtų 

f maža, Centralis atakos as
muo tai rektorius,. Jis ir 
nemokytas, ir nežinomas. 
Kiti sako kad jis esąs moky
tas ir žinomas mokslininkas. 
Man rodos vienų ir kitų 
:Jaudoma į orą. Nežinau,

t
t
XTXtX• I v kurie mokės gerai A 

ena darbą, ir dirbs «♦5* 
j f T
X 
X 
X T 
T 
X XX

itfMes tinkamiauisa aprūpiname vigais jų kelionės reikalais,P 
būtent: išgavime pasportųj uždarbio tai’ų paliuosavi 85 
anas, vežimosi bagažiaus ir visais kitais kelionės reiks-g 
lais. » ■

Turime užėmę aut didžiausių ir greičiausių laivų ge-g 
riausias vietas. * ’ ®

KELYION ŪBUS MALONI IR LINKSMA, nes ren-oa 
^giame LIETUVIŲ KELIAUNINKŲ BŪRIUS.

į* "Kurie manote keliauti Lietuvon ir pageidaujate tin-S 
kamo patarnavimo, kad kelionėje ižvengtūte įvairių na-S 
malonumų ir kliūčių, tai nelaukę kreipkitės prie mūa;

LIETUVIU PREKYBOS BENDROVĖS SKYRIUS! 
-k k a. Vyčius. V«ri* -„s ir Nota— P-.b?? 

gLATVAKORČ“ IR PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA 
TO Laivrence Street. Lavrrence. Mass.

Tel. 1543.
TINKAMAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

Kartais norėčia dainuot linksmiau, 
Raminti sielą stengiuos vilty j, 
Bet širdis skausta kas kart labjau — 
Ir vėl klajoju tamsos naktyj.
Pagelbos šaukiau aš iš dangaus; 
Bent kiek liūdėti siela perstot.
Laukiau ramybės jausmo brangaus — 
Gal tadarširdis taip nevaitot...

— Vėl gema viltis jau pas manę; 
Vienodžiau plaka jautri širdis;
Svajoju giedrą naujam sapne, 
Jog švinta dangus man prieš akis.

Gurklianiškis.

Aukštai žvaigždelių daugel mirgėjo; 
Pievos žoliutę lingavo vėjas;
Mėnuo, šypsojo tik patekėjęs, 
Blaivutę šviesą maloniai liejo. —
— Nors tų žvaigždelių daugel žibėjo, 
Bet nevilojo mano akelių
Tie milijonai dangaus žvaigždelių, 
Nei paukščių kalias, kuris mirgėjo.
— Nors milijonai jųjų mirgėjo 
Ir man naktužė migdyt norėjo.
Vienok ant sielos liūdnumas ėjo, 
Nes saulė meilės vis netekėjo..'.

Gurklianiškis.

GERAS LAIKRAŠTIS, 4. ■; ,, y
Tai Geriausia Žmogaus Mokykla, 

KELRODIS PRIE LAIMINGESNIO 
IR ŠVIESESNIO GYVENIMO.

Skaityk Laikraštį, Kuris Paduoda Naujausias 
Žinias iš Viso Pasaulio

JUO YRA LAIKRAŠTIS

DARBININKAS

ŽADA PARŪPINTI 
DARBO.

X ______ •

Laivrence, Mass. Mies
to Taryba svarsto apie su
kėlimą $300.000 dėl užvedi
mo viešų darbų ir suteikimo 
bedarbiams darbų.
• Streikuojantieji audėjai 
turėdavo susirinkimus La- 
cordarre salėj. Dabar strei
ko vadams pranešta,, kad 
daugiau salės jiems jiepar- 
samdys.

Scranton^Pa. — Šio mies
to biznieriai sako, kad ang
liakasių streikas dar neatsi
liepęs ant jų biznio. Suv, 
Valstijų angliakasiai per 
streiką algomis ikšiol jau ne
teko $25.000.000.

Washington. — Valstybės 
sekretorius Huglies priėmė 
moterų delegaciją, kuri pra
šė prigelbėti Rusijai atsista
tyti. "Sekr. Hughes atsąkė, 
kad iki Rusijoj bus toki tvar
ka ir surėdymas, kaip dabar, 
tai Amerika jos nepripa- 
žįs.

LDS. N. Y. ir N. J. APSKRIČIO 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

1922 metams.
Pirmininkas — A. Kazlai,

56 New York Avė., 
Newark, N. J.

Vice-Pirmininkė — A. Zuikiutė, 
27 Davis St,

Harrison, N. J.
Raštininkas — A. Karaneckas, 

117j Court St.,
Elizabeth, N. J.

Iždininkas — J. I. Liudvinaitis, 
Bos 411, Linden, N. J.

Organizatoriai — 
Paulius Kyrius,

222 So. 9-th. St., 
Brooklyn, N. Y.

A. Miemikas,
10 Harrison St., 

Paterson, N. J.
D. Kašėta,

549 E. 12-th St., 
New York, N. Y.

KALĖJIMAM UŽ 

ŽMOGŽUDYSTĘ.

Montpelier, Vt. — Arthur 
Mudgett rastas kaltu žmog
žudystėje ir nuteistas 30-čiai 
metų kalėjimam

i t tX t t
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*it

SPAUSTUVEI

I* 

i- 
iŠ
L

Į»
t<_

i. 
!•

Chicago.—W. S. Russeell 
Grant Parke rastas negyvas 
su perverta širdimi. Jo ke- 
šeniuje rastas testamentas, 
kur užrašyta, kaip turi bū
ti išdalintas jo $100.00 tur
tas. .Jis buvo farmeris 
Dilsburg, Pa.

Brockton, Mass. — Julia 
Quintin, 55 m. amžiaus, iš
gėrė nuodų ir vos gyva guli 
ligoninėj. Nesusekta ąr ji 
per klaidą išgėrė nuodų ar 
bandė nusižudyti.

- London. — Italijos 
džia be pasitarimo su kito
mis valstybėmis padarė su
tartį su turkų nacionalistų 
valdžia. Toji valdžia sosti
nę turi Augaroj, turi sutar
tis su Rusija, Italija, Fran- 
cija ir Persija. Jai vado
vauja Kernai Pasha. '

L o n don.—Laikraštis Bai
ly Express skelbia, kad In
dijoj bręsta didelis maištas. 
Indėnų vadai pareiškė Ang
lijos valdžiai, kad jei toji 
neatmainys savo atsinešimo* .link mahometonų, tai ten 
kils maištas.

Iirockton, Mass. — Sude
gė Orplieum teatras. Nuos
tolių $35.000. Ant laimės ne
laimė ištiko, kuomet vaidi
nimai buvo pasibaigę. Ne
buvo valanda praėjus, kai 
žmonės išsiskirštė ir ištiko 
gaisras.

Varšuva. — Didesnė Len
kijos delegacijos dalis sugrį
žo iš Genoos. Turėjo išva
žiuoti dėl perbrangaus pra
gyvenimo. Kasdien atsei- 
davo po keletą milijonų len
kiškų markių. Dabar Lenki
jos delegacija Genooj susi
deda tik iš trijų žmonių.

RAGINA SIŲSTI DE

LEGACIJA-

Lincoln, Neb. — Wm. J. 
Brvan, vienas iš svarbiųjų 
demokratę partijos vadų,

KRAUJAS LIEJASI 

AIRIJOJ.• __
London. — Išnaujo prasi

dėjo Airijoj naminis karas. 
Kruvina kova

> *■

ninkai visiškos Airijos ne- 
prigulmvbės
nai.) su Laisvos Airijos šali
ninkais. Buvo daroma pa
stangų susitaikinti, bet iš 
derybų nieko neišėjo.

Belfasto mieste nuo liepos 
1 d. 1920 m. iš viso naminia
me kare užmušta 331. Iš jų 
148 protestantai, o 183 kata-

SKAITYKITE IR PLATINKITE “DARBININKĄ.”

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

»
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GREIČIAUSI MODERNIŠKU' 4
LAIVAI PASAULYJE. 1

Šaunus apsėjimas su keleiviais. J
Ten yra vietinis agentas jūsų mieste j

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

BALTIJOS VALSTIJAS 
PER HAMBURGĄ.

CARONIA ........................................Gegužio 13
SANONIA ................................. Geg. 25

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

Per Cherbonrg, Southampton, 
Liverpool ir Glasgow:

CARMANIA.........................Gegužio
SCYTIIIA ...........................Gegužio

Iš Bostono: 
UARONJA (j Hamburgą) Gegužio 
ASSYRIA ..............................Gegužio
Asmeniškai vedama ekskursija susisie

kime į Southampton j Danzig, 
Piliau

M.AURETANIA . 
AQUITANIA ... 
BERENGARIA..

Per Angliją ar Hamburgą
1 Danzigt) $106.50 — Liepoją $107. 

Taksų $5.00.

įlIIIiV AMSIMAM
Birželio 3. „F®



ta, Gegužio 6 d., 1922

LIETUVIŲ NELIETU
VIŠKI DARBAI.

spausdinamosios 
ir- jau gatavų

t

B Nesenai -Lietuvos laikraš- 
Bai buvo pranešę, kad Lie- 
Bivos valdžia /vėl susekusi 
Slaptą sandeli Kaune bolše
vikų literatūros ir ginkhj.

Dabar paaiški kai-kuribs 
to nuotikio smulkmenos. Y- 
pač nuostabus yra tai didis 
rūpestingumas ir uolumas 
Lietuvos laisvės griovikų, 
su kuriuo jie knisasi po mū
sų valstybės pamatais. Svar
bu pažymėti ir Lietuvos val
džios sugebėjimas susekti vi
sas komunistų slaptybes.

Aprašoma, kad susektoji 
komunistų gūšta turėjusi 
net 15 slaptų išėjimų, atsi
tikime, jeigu būtų užklupti 
netikėtai. Kai-kurie iš tų 
išėjimų vedė iškastais pože
miniais karidoriais tarsi ka
takombomis, vienas vedė 
per kelių namų augštus (pa
lėpes).

Viename iš tų augštų bu
vusi intaisyta spausdinamoji 
mašina. Bet ypatingai gud
riai buvę paslėptas sandėlis 
Įvairios 
medegos
spausdinių. Daug vargo rei
kėję padėti lietuviams de
tektyvams, kol tą sandėlį su- 
iiądo. Kieme tarp purvų ir 
mėšlynų stovėjo trobikė, ne
lyginant tvartai (staldai).

Tečiau inėjus į vidų, at
rasta dailus, švarus kamba
rys su gražiais rakandais ir 
naujomis, stipriomis grin
dimis. Tos grindys pasiro
dė detektyvams intartinos. 
Kada jas atplėšė, vienoj ker
tėj surado pakeliamas duris. 
Tečiau duris pakėlę — pa
matę tik žemę. Bet ėmę tą 
žemę kasti ir gana giliai su
rado kitas duris, kurios jau 
vedė į patogią, pravėdinamą 
rūšį, kurioje ir rasta visi 
tipografijos intaisai, raidės, 
medega ir stirtos jau gata
vos literatūros. Panašūs 
spausdiniai seniau buvo im
portuojami iš Rusijos, da
bar matyt, sumanyta susi
kurti pačioje Lietuvoje. Iš 
tos rūšies buvo • dar kitas 
slaptas išėjimas.

Buvo suareštuota keletas 
komunistų. Valdžia ener
gingai veda tardymus.

Kad taip kas sugebėtų tų 
lietuvišku svetimdvasiu e- 
nergiją ir darbštumą nu-

F*
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kreipti į tautos ir ypač dar- 
biųinkų gynimą nuo pasikė
sinimo lenkų prieš jįj laisvę 
ir gerbūvį — tai būtų pada
lytas tikrai gertrs darbas.

Daug jie turi gabumų, 
gudrumo, pasišventimo, e- 
nergijos, — tik kaip gaila, 
kad tas viskas nukreipta 
prieš savę ir savuosius.

Liūdnas nesusipratimas.

KĄ LIETUVA PERKA 
AMERIKOJE.

Dėl didelio pinigų skirtu
mo atrodo, kad Lietuva nie
ko negalėtų pirkties Ameri
koje. Tečiau faktai parodo 
kitką. Pereitais metais, per 
vienuolika mėnesių su vir
šum, t. y. 1921 m. sausio 1 
.d. iki 1921 m. gruodžio 8 d. 
Lietuva "Įvežė Amerikos pre
kių išviso už 24,007,67 auk
sinų ir 47 skatikus. Pasky- 
rium imant per tą laiką buvo 
Įvežta iš Amerikos šių pro
duktu :
Žibalo už ...........................
Cukraus už .........................
Įvairių maisto prod.... 
Mašinų ir Įrankių...........
Žemės ir ūkio mašinų.. 
Spaudos gaminių ..........
Įvairių mineralinių dir

binių ...................................
Įvairių metalinių dirb.. 
Įvairių manufaktūros 

prekių ...............................
Tepalų...................................
Audimų..................................
Įvairių smulkių prekių. 
Įvairių gyvulių produkt. 
Odos ir jos gaminių... 
Įvairių chemijos protl. 
Avalinės................................
Galanterijos .......................
Siūlų ir mezginių .... 
Kosmetikos .........................
Stiklo ir jo dirbinių... 
Vaisių........................... ..

10.680.441
5,182,531
5.156.2.89.20
2,298,675

689.000
413.588

327,980
289.534

2G4.734.40
206,185 
135,074 
93,240 
90,547 
68.817 

29.271.87 
18.145 
17,575 
12,618 
11,675

343
20

Tokiu būdu matome, kad 
. sietuvos importe Amerika 
užėmė penktąją vietą, tada 
kada Anglija užėmė septin
tąją vietą, nors ji yra Lietu
vai daug artimesnė kaimyn- 
ka. Jei importą iš Mažosios 
Lietuvos ir iš Dancigo skai
tyti išvien su Vokietijos, ta
da Amerikos bus trečia vie
ta, Anglijos penkta ir t. t. 
Viena Amerika davė Lietu
vai prekių daugiau, negu 
Latvija, Rusija, Šveicarija, 
Estija, Suomija, Franci ja, 
Švedija, Danija, Čeko-Slo- 
vakija, Portugalija, Itali
ja — visas tas šalis krūvon 
sudėjus, taigi viena tolimo
ji Amerika davė Lietuvai 
prekių daugiau, negu 12 Eu
ropos valstybių, Lietuvos 
kaimynkų.

Visa tai parodo, tkad Ame
rika galės drąsiai ateityje 
konkuruoti savo prekėmis 
Europoje. Reikia tikėties, 
kad savo valiutą Įvedus, Eu
ropos taikai nusistovėjus 
Lietuva galės plačiai išplės
ti savo prekybą su. Amerika.

Iš viso.............. 241,007,677.47 sk.

Kadangi išviso tuo laiku 
Įvežta prekių į Lietuvą už 
789,927,254.50, t-ad importas 
iš Amerikos sudarė 3% viso 
Lietuvos importo.

Indomu patirti kiek iš į- 
vairių šalių Įvežta pereitais 
metais prekių ir kokioj eilėj 
tos šalys eina:
i)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
H)

12)
13)
14)

15)

10)
17)
1S)
19)

20)

Iš Vokietijos įvežta
už ................................ 555,698,988.99
Iš Mažosios Lietuvos
įvežta už .................. 98.718,992,56

Dancigo Įvežta už 58.011,154.00
Olandijos Įvežta už 27,557,307.00 
Amerikos Įvežta už 24,007,677.47 
I^itvIJos Įvežta už
Anglijos įvežta už
Rusijos Įvežta už

Lenkijos įvežta už 
Šveicarijos įvežta

Estijos įvežta už 
Iš Suomijos įvežta už 
Iš Franeijos įvežta 
už ...............................
Iš Vilniaus Krašto į- 
vežta už ....................
Iš Švedijos įvežta už
13 Danijos įvežta už
Iš ūeko-Slovakijos j- 
vežta už ....................
Iš Portugalijos įvež
ta už ..........................
Iš Italijos Įvežta už

Iš
Iš
Iš
Iš
Iš
Iš
Iš Japonijos Įvežta už
Iš
Iš 
už
Iš

11,856.233.11
7.889,668.00
3.324.000.00
3,819.090.00
2.073,291.10

1,110,865.00
610.819.00
579.206.00

* 290.201.00
285.781.00
148.721.00

128.066.00

92.895.00
59.368.00

DARBININKAS
savus namas,. kuriame įtaisytas 
Auto garažas, taisomos ūkio ma
šinos, automobiliai. Dirba 160 
žm. Įtaisytas sulig paskutiniais 
teknikos reikalavimais.

Automobiliais bei autobusais 
vežiojama keleiviai ir prekės vi
sais didesniais Lietuvos plentais ir 
keliais.

ozyrius atstovauja žymesnėmis 
ūkio mašinų firmoms, Goner. 
Atst. “Fordson” Fraktorių.

Be to, daromi didžiuliai žibalo 
ir benzino sandėliai prie stoties, 
kur skyrius įsigijo nuosavų žemės 
pietą ir sandėlius prekėms laiky
ti. Apyvartos už pereitus metus 
Teknikos skyrius padarė 200 mil. 
sumai.

Pramonės skyrius, nesenai įsi
kūręs atlieka įvairius planus bei 
projektus, užpirkinėja 
mašinas.

Paėmęs koncesiją 25 
Pramones skyrius stato

se didžiulę elektros stotį, 

teiks šviesą ne tik miestui bet ir 
apylinkei.

Visos reikalaujamos mašinos 

greit bus gautos. Steigiama įmo

nę durpėms gaminti Šiauliuose, 

kuri teiks elektr. stočiai kurą, o 

taip pat ir kitoms privtainėms į- 

monūms.

L. D. S. REIKALAI.
SVARBUS PRANE

ŠIMAS.

LDS. Centro Valdybos su
sirinkime perskaičius laišką 
nuo LDS. 74 kp. iš Manches- 
ter, N. II. prašant paliuo- 
šuoti streikuojančius L. D. 
S. narius nuo mėnesinių 
mokesčių iki pasibaigs strei
kas nutarta prisilaikyti Sei
mo nutarimo ir pranešti 
kuopoms apie tą nutarimą, 
kuris skamba šiaip: »

3
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BALANDŽIO 29, 1922.

UŽVARDINIMAS
Nomina
le kaina

Parduo
da už

Perkali 
už

Paskiausiai! 
pirkta už

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

$100.00 
. 10.00

10.00
10.00

100.00
10.00

100.00
238.00
100.00

90.00
8.00

80.00
8.00

25.00

100.00
7.<?0
• rur

100^00
ĮOJOO• .•>

25.ČKF
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įvairias

metams, 
Šiauliuo- 

kur

E. KAUNAS. Amt r. Liet. Pre
kybos B-vė yra susikūrusi Ame
rikoje su 2 milionais dolerių kapi
talo. Esamuoju laiku ji užima 
žymią vietą Liet, prekybos ir Pra
monės srytyse ir daro milionines 
apyvartas. Dabar B-vė yra gavu
si iš atatinkamos instancijos lei
dimą padidinti savo kapitalą 30 
mil. auks. ir tam pardavinėjamos 
akcijos, po’1000 auks. Turint o- 
menyje didelį dividendą (nuo 
1000 auks. — 500 auks.) ameri
kiečiai norėjo užpirkti visas akci
jas, bet b-vė. norėdama pritrauk
ti vietos žmonių kapitalą apyvar
ton, duoda amerikiečiams tik 10 
mil. akcijų, gi 10 mil. bus pa
skleistos vietos gyventoji) tarpe.

B-vė susidaro iš 3-jų skyrių: 
Prekybos, teknikos ir prajnonės.

Prekybos skyrius turi sankro
vą Ukmergėje, Šiauliuose (savi 
namai) Mažeikiuose, Telšiuose į- 
sigyta savi namai, ir bus įkurta 
sankrova. B-vė, būdama stambi 
pramonės įstaiga, reguliuoja svy
ruojančią prekių kainų-ir neduo
da,stiprėti spekuliacijai.

Tas skyrius pereitais metais y- 
ra padaręs 120 mil. apyvartos. 
Skyriuose dirba 40 žm. Be to Pre
kybos Skyrius Vilniuje turi 3 di
delius prekių ir vaistų sandelius, 
ir dešrų fabriką.

Kaune įsteigta didelė tabokos 
dirbtuvė “Orient,” išdirba gana 
didelį tabako dirbinių kiekį. Tie 
dirbiniai smarkiai konkuruoja su 
užsienių dirbiniais.

Palangoje turima viešbutis ir 
vasarnamis, įtaisytas su visais pa
togumais.

Teknikos skyriuj įsteigta nuo-

B-vė turi įsigiję, i daug nejudi

namo turto, kuris įkainuojamas 

dešimtimis milionų auks.

B-vės veikimo sritis kasdien ple

čiasi ir tikimasi, kad ji bus vie

nintelė didžiausia Lietuvoje firma 

apimanti visas Lietuvos kultūri

nes šakas.

“ Atsiradus LDS. kuopose 
narių negalinčių užsimokėti, 
vietiniai kuopai paliūdyjus, 
centras palauks koliai išgalės 
atsiteisti. Už prasišalinusį 
narį ir neatsilyginusį centrui, 
kuopa atsako.”

Streikuojanti arba be- 
(larbiaujanti LDS. nariai 
neišgalinti užsimokėti pasi
remdami tuo nutarimu gali 
kreiptis prie savo kuopos ir 
bus paliuosuoti.

LDS, CENTRO RAŠTINĖS 
KAMPELIS.

PLĖŠIMŲ BŪDAI.
«

Viename Padubysio vienkiemy

je, plėšikai išgirdo, kad viena se

nelė šeimininkė gavo iš sūnaus, e- 

saneio Amerikoj, 500 dolerių. Plė

šikams čia pavartojimas žmogžu- 

dybės būdas pasirodė bereikalin

gas, sumanė kitokesniu būdu iš

vilioti iš senelės dolerius. Iš va
karo, vienas plėšikas, maloniu se
neliu apsitaisęs atėjo į Senelės grį
šią ir pranešė, kad. pas jąją rytoj 
apsilankysiąs pats Dievas (mat, 
senelė buvo pusdavatkė). Gi Į- 
tikėjo ir ryžosi visai iškilmingai 
sutikti svečią. Bet podraug ir pa
abejojo, kad sutinkant tokį sve- 

leią iš džiaugsmo neapalptų ar ne
išsigąstų. pasikvietė kaimyną, 45 
metų vyrą. Pranašystė išsipildė. 
Ant rytojaus, pęyakary, j sene
lės grįčią įžengė du “svečiai” — 
vienas apsitaisęs seneliu, antras 
jaunesnis su raktais jr dėžute. 
Šventais žodžiais pasveikinę “sve- ■ 
čiai” rekomendavosi, kad vienas 
pa’ts “Dievas” esąs, antras “Šv. 
Petras,” ir užėję a-u-k-ų rinkti, 
kaimynas, besėdintis užpeekvj su
prato, kas per “komedija” šoko 
ir drožė kirviu “Dievui” seneliui, 
tas krito, paskui sugriebęs už 
“Šv. Petro” raktų ir šį parmetė. 
Pasirodė, kad “svečiai” buvę to 
paties vienkiemio gyventojai, 
gyventojai.

LDS. 74 kp. raštininkui J. Vai
čiūnui, Manchester, N. H. —< Ta- 
misfos porą laiškų mėnesinių mo
kesčių reikale gavome. Ačiū. At
sakymą rasi pranešime apie LDS. 
Centro Valdybos ir' Seimo nutari
mą. Prisilaikant to nutarimo Ta
mistų kuopos nariai gali būti pa
liuosuoti nuo mėnesinių.

Keras.

BIRŽOS TAISYKLĖS. ; J ..
NORĖDAMAS PARDUOTI serus ar bonus turi prisiųsti sava.šė- • 

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

NORĖDAMAS PIRKTI šėrus ar bonus turi prisiųsti pinigtfs hu-. 
rodydamas kelis ir kokius bonus ar šėrus nori pirkti ir augščiausįą >)t 
kainą kurią nori mokėti. Mes nupirkę šėrus ar bonus pagal Tąnis- - 
tos noro prisiusime bonus ar šėrus ir likusius pinigus atskaitydąmi 
sau už darbą po 5 centus nuo dolerio.

Dėl platesnių informacijų ir su visokiais reikalais kreipkitės ant 
sekančio adreso: -

LITHUANIAN SALES CORPORATION, /
414 BR0ADWAY BOSTON 27, MASS.

«

LDS. 63 kp. raštininkui J .S. 
Kesminui, Racine, Wis. — Kor
čiukes narių gavome ir jas pasių
sime Finansinės? Misijos vedėjui. 
Labai džiaugiamės, kad Tamistos 
pasiuntimui knygų Lietuvon jau 
turite $10. ir dar vis teberenka- 
te. Tikimės jog padarysite gra
žią sumą už ką Lietuvos darbinin-1 
kai ir kareiviai bus dėkingi. Lau
kiame naujų narių.

LDS. 56 kp. raštininkui A. V. 
Sedliavičiui, Hudson, Mass.—At
sakymą apie lietuvių kooperacijos 
draugijas gavome. Tamista į vie
tą kooperacijų pąduodi pašelpines 
ir idėjinės draugijas. Mes gerai 
žinome, kad Tamistų kolionijoje 
yra kooperatyviška draugija ir 
valgomų daiktų krautuvę. Ar 
taip? Jeigu taip, tai pranešk tos 
draugijos raštininko vardą ir ad
resą. Beto girdėjome, kad pana
ši koperatyviška draugija užlai
kanti krautuvę randasi Malboro, 
Mass. Gal Tamista galėtum su
žinoti jos raštininko vardą ir ad
resą.

Tokį pat atsakymą gavome ir iš 
\Voreester, Mass. nuo LDS. 7 kp. 
raštininko. Tikrai nežinome ar 
Woreesteryje yra kooperatyviškų 
draugijų ar ne, bet iš atsakymo 
matome, kad nesuprasta skirtu
mas įkorporuotų draugijų nuo 
kooperatyviškų draugijų užsi
imančių kokiuo nors bizniu.

Šiuos pranešimus talpiname or
gane tik- dėlto,, kad ir kitų kuo
pų raštininkai panašiai nesupras
tų mūsų prašymą.

Praneškite tik kooperatyviškų 
draugijų raštininkų vardus ir ad
resus, o ne pašelpinių arba idėji
nių.

LDS. 29 kp. raštininkui, Jonui 
M. Andrišiūnui, Chicago, III. — 
Pranešimą apie susirinkimus Ta
mistų garbingos kuopos gavome 
ir nuo šio laiko paskirtu laiku gar
sinsime organe “Darbininke.” 
Kaip sekasi rinkimas aukų pa
siuntimui knygų Lietuvon ir nau- 
jų narių vajus?

LDS. 87 kp. raštininkui Jonui 
Abromaičiui, New Philadelphia, 
Pa. — Laišką su streikuojančių 
narių vardais gavome. Klausiate 
ar jie gali gauti pašalpą iš strei- 
kierių fondo. Taip jie gali gauti 
pašelpą, bet pirm tiM užsimokė
ti į streikierių fondą už šiuos me
tus. Dar kol kas nė vienas narys 
Tamistų kuopos nemokėjo už 
šiuos metus. Tą patį atsakymą 
taikome ir kitoms -LDS. kuopms. 
Beto, kuopso valdyba turi paliu
dyti, kad nariai tikrai streikuo
ja nuo to ir to laiko ir niekur ki
tur nedirba. Centro valdyba ga-

vus tokį paliudymą patikrins ir 
išmokės pašalpą sulig Seimo nu-’ 
tarimo.

NEWARK, N. J.

Svarbus pranešimas LDS. 14 kp. 
nariams.

Pereitą balandžio mėnesį susi
rinkimas neįvyko iš priežasties 
mažai narių atsilankė. Daug svar
bių reikalų liko neapsvarstyta. 
Taigi gerb. LDS. 14“kp. nariai.bū
tinai pribūkite ant sekančio susi
rinkimo, kuris įvyks gegužės 12 
d. š. m.. 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių svetainėje, 180-2 New York “ 
Avė.

Ateidami susirinkiman atsives
kite ir naujų narių. . • .

J. Sereika, prot. rast.

EASTON, PA.

LDS. 40 kp. mėnesinis susirin- . 
Rimas įvyks gegužės 7 <1. š. m. tuoj 
po sumos Šv. Mikolo parapijos sa
lėje.

Visi nariai ir narės malonėkite 
pribūti paskirtu laiku. Taip-gi at
siveskite ir naujų narių.

Valdyba.

Šiomis dienomis “Darbininko” 
darbininkas p. KAZYS GER- . 
VILIS važinėja po Mass. valsti
jos lietuvių kolonijas pardavinė
jo as knygas, užrašinėdamas “Dar
bininką” ir prirašinėdamas narius 
prie L. D. Sąjungos. Apielinkes 
lietuviai galite jam pilnai pasiti
kėti. , . i

“D-ko” Adm.
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PASTABĖLĖS. KAS GIRDĖTI lietuvių kolionijose.
WESTFIELD, MASS.

Eina iž Soutb Boeton’o utarnlnkais, 
ketvergals ir subatomla Leidžia Am. 
Lotuvių Rimo Katalhv Sv. Juozapo 
DaKBUUVKV S^JUNSA.

K

“DARBININKAS” 
L (The Wobkeb)

“Bntered as aecond-class matter Sept 
12, 1915 at\the post office at Boston, 
Maag., under the Act of March 3,1879.”

- ■

"Acceptauce for malllng at speclal rate 
of DOBtage provlded for ln Section 1108, 
Act of Oct 8, 1917, authorized on Jnlj 
12. 1918."

Bubtcription Katėti
Yearly ...............................................$4.50
Boston and suburbs ..................... $5.50

" Toreign countries yearly.............. $5.50
• » • f

JŲ KOVOS GINKLAI.

Socijalistai liaudininkai 
nėra garbingi mūsų prieši- 

“ ninkūi. Nes vyriausis jų 
kovos ginklas :— tai melas. 

““Su melu, sako, gali ir toli 
t '/.nuvažiuoti, bet negalėsi pa

grįsti. Juk melas ankščiau 
Į*-ar vėliau išeina aikštėn.

’ Paskui melagiui niekas ne- 
h*'betiki. Imame, pavizdžiui 
■ -’4 didžiuosius šulus socijalis- 

tų liaudininkų partijos: 1) 
■Miką Šleževičių, buvusį pre- 
mierą ir jų partijos vadą
2) Jų organo “Sandaros” 

i redaktorių čia Amerikoje.
3) ‘ ladą Natkevičių buvusį, 

5 A sek. SU. Seime, 4) B« Žyge-
lį, mokytojų profesijonalkės 

^'prezidentą. I>u paskutiniuo- 
. • ju.važinėja po Amerikos ko- 

r It taip:
Mikas Sleževičius savo 

Saiške V. K. Račkauskui. 
(Dirvos No. 14) rašo, kad 

L Krikščionys Demokratai pa- 
K’darę taip, kad Lietuvos žy- 
! ’ deliai ir liuteronai bus pri

versti mokintis katalikų ti
kėjimo mokslo. Nieko pana
šaus. Grynas melas ir pra
simanymas. Šleževičius ži
no, kad ne taip yra. O bet 
gi meluoja.

K X, V
“Sandaros” redaktorius 

b rašo (nepasižymėjome ko- 
! kiame No.), kad 1) dvaru 
t < žemes bus atiduotos kuni- 
F gams, 2) kad ant visų žmo- 
r ^,nių -bu3x uždėti mokesniai 
g|?.Xsuprask labai sunkūs), kad 
|. mokėti kunigams algas (su- 

F . prask labai didelias). Mela
gystės grynos ir tyros kaip 

|t. Jo redaktoriaus sąžinė. Kle- 
Fi.bonijoms, neturinčioms že- 
Et-męs nutarta jos duoti nedau- 
| ~ gia|i 8 haktarų. Kunigams 
K paskirtos algos taip kaip 
t ^tūkstančiams valdininkų — 

^su tuom skirtumu, kad nie
kam tokių mažų algų nesky- 

|'Įrė Beimąs, kaip'kunigams 
Į * (rodos nuo 150 auksinų iki 
L 300 šimtų auksinų, t. y. nuo 
į ( 50c. iki dolerio). Be reika- 
F lo ir tai skyrė; badu nebū- 
E .. tų numirę, o pavydelninkų 
i jau atsiranda. “Sandaros” 
I redaktorius štai taip nušne- 
g^^ka,,iad rodos tauta nebepa- 
K4, heša sunkios mokesnių, naš- 
K^^tos-del tų algų kunigams. 
K z.Argi neveidmainis ir mela- 
K gius pirmos klesos?

Vladas Natkevičius rašo į 
■fe®ocl.talistų liaudininkų laik- 
W'Tašflius kad iš žemės refor- 
■•mospasinr.-?'. ■< 
.'Įnigai. Ponams esą palicka- 
Btaia po 150 hektarų. Meluo- 
Įja. Paliekama ne po 150 hek- 
Otarų, o 80 hektarų. Tik lai-

■

įt-

kinai, kad pirmuosius reika
lus aprūpinti, bus imama 
kas viršaus 150 hektarų. 
Vėliau, pagal priimtojo į- 
statymo bus paimta dar po
70 hektarų.

Natkevičius rašo, kad ku
nigams bus duodama po 80 
hektarų žemės. Ir čia bjau
riai meluoja. Parapijoms 
įstatymas nei sprindžio že
mės neprideda prie to ką jos 
jau turėjo. Kauno ir Vil
niaus gub. — turėjo po 33 
dešimtines, Suvalkijoje po 
6 margus. Tik kelios, (ar 
daugiausia keliolika) para
pijų visoje Lietuvoje yra 
tokių kurios turėjo dides
nius žemės plotus. Prie tų 
parapijų bus pritaikintas 
tas pats bendras įstatymas, 
t. y. bus joms palikta, po 80 
hektarų, kita bus atimta.

p. Natkevičius žino, kad 
ir čia meluoja, o betgi me
luoja.

B. Žygelis irgi daug rašo 
į soc. liaud. laikraščius. Ir 
tas meluoja, net neužsimerk- 
danias. Jisai rašo, 1) kad 
Lietuvoje Katalikų Moky
toji} Sąjunga turi tik vieną- 
kitą karjieristą jaunikaitį, 
kelias dešimtis “panelių” ir 
kunigus kapelionus.

Žygelis žino, kad Katali
kų Mokytojų Sąjunga turi 
šimtus nariu, bet meluoja, 
nef-audonuodamas. Beje, ko
dėl p. Žygelis mano, kad mo
kytojos socijalistės reikėtų 
vadinti tikromis panelėmis, 
be kabučių, o mokytojos ka
talikės tėra vertos pavadini
mo “paneles” (kabutėse)? 
Bene tik žiauri katalikų ne
apykanta pavertė jo vaiden- 
4itvę' tikra šlykštyne? 2) B. 
Žygelis rašo, kad “Įstaty
mo projekte aiškiai pasaky
ta, kad mokytojas tiktai tuo
met tegalės gauti vietą, ^ai 
pristatys liūdymą iš vietos 
dvasiškių, tai reiškia klebo
no, rabino, popo, pastoroir 
tt.” p. Žygelis žino, kad į- 
statymas ten kalba ne apie 
vietos gavimą, bet apie tiky
bos išguldymą. Ar p. Žyge
lis nesupranta to skirtumo? 
Supranta. Tik tyčia iškrei
pia ir meluoja. 3) B. Žyge
lis rašo, kad senelis moky
tojas Tarnas Žilinskas gavo 
pensiją dėlto,* kad švietimo 
ministerijoje turi giminaitį 
gana augštą valdininką. 
Lietuvos valdžia tris garbin
gus senelius apdovanojo 
pensijomis iki gyvos galvos: 
tautos Mozę — Dr. Basana
vičių, "Kalbininką tėvą — J. 
Jablonskį, ir'mokytojų tėvą 
— Tarną Žilinską. Visi jie 
nepaprastai daug ir gražiai 
nusipelnė tautai, p. Žygelis 
bene bus tik irgi Tarno Ži
linsko mokinys.' p. Žygelis 
žino, kodėl T. Žilinskui bu
vo skirta pensija. Žino jis 
ir tai, kad Valdžia dar ne
pasigali visų genj senelių 
apdovanoti, tad išrinko tik 
tris labjausia pasitarnavu
sius tautai. Žygelis žino tai, 
o žiūrėkite kaip bjauriai ir 
veidmainingai meluoja. Ma
tyt, silpnai jaučiasi p. soci- 
jalistai liaudininkai, 
griebiasi melagysčių, 
tas juos silpnina.—

Laisvamanių laikraščiai 
nepritarė L. Misijos suma
nytam albumui, kurin tilptų 
draugijos ir organizacijos 
pasižymėjusios Lietuvos rė
mimu ir bonų pirkimu. Aiš
ku delko laisvamaniai nepri
tarė — jų draugijos ir orga
nizacijos yra bebonės.

“Sandara” num. 18 iš- 
naujo pareiškia, kad Šau
liams nereikia aukų, girdi 
“šauliai šiandie nereikalau
ja tokios didelės pagelbos, 
kokios jie pernai reikala
vo.” Tai kuriems galams 
Žmuidzinavičius čion atsiųs
tas.

“Streikuokit iki pragaras
' užšals.”

Kai gegužio 1 d. darbininkai 
suėjo Į H. B. Smith Co., tai pa
matė, kad notos pakabinėtos*apie 
algų numušimą nuo 16 iki 20 
nuoš. Darbininkų toj dirbtuvėj 
dirba 1.100. Darbininkai pareiš
kė, kad streikuosią, jei nebus aL- 
gų numušimas atšauktas. Iš kom
panijos atsakyta; ‘ ‘ Streikuokite 
nors ir iki pragaras užšals.” Reiš
kia kompanija visai nemano dar
bininkų reikalavimo ' išpildyti. 
Darbininkai ir apleido dirbtuvę. 
Gaila paminėti, kad keletas lietu
vių senbernių pasiliko dirbti-ske- 
bauti.

Pinavijas.

kad 
fiet

Fed. Sek.

• . • .

Suv» Valstijų žmon&j pra
valgė $49.000,000•: dienoje.■* * . '

Amerikos Darbo Federa- 
i ei jos užlaikymas nariams at- 
jseina po IŠc. metuose.

V.5 .Z . V.

Kauiio “Lietuva” num. 
86 rašo:: “Nors šįmet suei
na lygiai 600 metų, kai Vil
nius yra virtęs Lietuvos sos
tinį Vilniaus lenkų visuo
mene; bei lenkų spauda,ku- 
riedvi tiek kalba, tiek rašo 
apie Vilnių, ligišioliai nei 
žodžio nėra apie tai užsimi
nusi! Matyt, šį kartą teks 
mums vieniems tos sukaktu
vės pakelti.” D. L. K. Ge
diminas Vilniun perkėlė so
stinę 1322 m.

Bal. pabaigoj Clevelande, 
O. prasidėjo Amerikos soci- 
jalistų partijos suvažiavi
mas. Delegatų tesuvažiato 
arti 30. Mažiau delegatų, 
negu paprastos lietuvių or
ganizacijos suvažiavimas tu
ri.

“Amerikos Lietuvis” pra
nešdamas apie iškeliavimą 
Dr. Matulaičio- apsigyventi 
Detroite, Ahch., rašo, kad 
jis (Dr. M.) “paliko Wor- 
cesterį.”* Mes užtikrinam 
“A. L-vį,” kad Dr. Matulai
tis neturėjo nei jokios inten
cijos Worcesterį vežtis.

PITTSFIELD, MASS.

čia gyvuoja šv. Juo- 
Narių turi nedau- 
savo pareigas atlie-

Nuo senai 
zapo dr-ja. 
■giausia, bet 
ka. Mūsų kolonija veikime neat
silieka. Gaila, kad laikraščiuo
se žinučių apie mūsų veikimą ne
simato. Aš patarčiau veiklesniems 
pasirūpinti ir rašinėti Į “Darbi
ninką” apie vietos lietuvių veiki
mą.

Dabar pradėjo čia landyti koks 
tai bedievis. Tai žmonės turi bū
ti atsargūs. Jei kas kokius šorus 
nori parduoti, arba jei nori kas 
kokį laikrašti Įpiršti, tai reikia 
žiūrėti, kad neapsigauti ir neuž
sirašyti bedieviško laikraščio. Ge
riausias mums 
“Darbininkas.”

laikraštis yra
1

Draugas.

WORCESTĘR, MASS.

Spaudos dr-jos po šv. Povilo 
globa mėnesinis susirinkimas bus 
7 d. gegužio tuojaus po mišparų 
pobažnytinėj esvetainėje. Tai-gi 
visi nariai ir narės ant sekančio 
susirinkimo malonėkite atsilanky
ti, nes turime daug naujų daly-
kų apsvarstymui.

%
“Tėvynė” num. 18 rašo: 

“SLA. 4-tas apskritys yra 
pirkęs (bonų) net už $1.000. 
Tegul ‘Dar-kas’ parodo nors 
vieną klerikalinių organiza
cijų kuopų ar apskritį, ku
ris būtų už tiek bonų pir
kęs!” Cambridge’io, Mass. 
LDS. 8-tos kp. narys pa
prastas darbininkas M. Nor- 
butas yra pirkęs bonų už $1.- 
000 su viršum. Antra ver
tus laisvamaniai moka pasi
skelbti už daug perką bonų, 
o kai reikia įmokėti, tai ne
moka. Štai Ivaškevičius ir 
Bagočius pavyzdin. Ne vie
ną sykį buvo laisvamanių 
skelbta, būk jie pirkę po 
tūkstantinį boną. Faktinai 
Ivaškevičius pirko šimtinį, 
o Bagočius dvišimtinį boną. 
Ar tariamasis SLA. 4-tasis 
apskritys ištikro ne vien pa
žadėjo, o ir užsimokėjo, tai 
be patvirtinimo iš L. F. Mi
sijos tikėti negalima.

Laikraštis Detroit Times 
pereitą rudenį spalio mėnesį 
perėjo Hearsto nuosavybėn. 
Tada skaitytojų turėjo 26.- 
000, dabar turi 95.000.

■ . i . i . t-—- ...

1921 m. Lenkijoj žibalo 
pagaminta 707.000 tonų. 
Tai ant 8 nuos. mažiau, ne
gu 1920 m.

/K,-----------

_ Nesenai rasta Brazilijoj 
platinos. J < i ■ *

Rast.

MONTREAL, CANADA.

Klebono pagerbimas.
---- -

Montreal lietuviai katalikai 
gražiai pagerbė savo kleboną jo 
vardo dienoje, kuri pripuola ne- 
dėlioj, bal. 23 d.

Didžiausia garbė pripuola . L. 
Vyčių 33 kuopai, nes daugiausia 
ji tam viskam darbavosi. Nuo 7 
vai. prasidėjo draugysčių linkėji
mai savo gerb. klebonui. Pirmu
tinė tai vadovė L. Vyčių kuopa, 
Šv. Kazimiero, Vardo Marijos su
teikė gyvų gelių bukietą L. Len.- 
kauskiutė. Buvo linkėjimų nuo 
Šv. Jono, Šv. Onos, Šv. Elzbietos 
ir brolijos Pranciškaus.

Po tam sekė puikiai priruoštų 
lietuviškos mokyklos mergaičių 
linkėjimai po vadovyste liet, ųio- 
kytojų A. Bandžiutės ir Al. Bu- 
dziutės. Šis mergaičių taip pui
kus priruošimas tam vakarui da
rė labai malonų įspūdį publikai.

Toliau bažnytinįs choras po va
dovyste varg. J. Aučiaus sudai
navo >3 daineles. Choras yra pui
kiai išlavintas. Iš kvarteto nei 
vienas su savo balsais neapsileido. 
Choras yra turtingas su balsais ir 
skaičium.

L. Vyčių kuopa turėjo progra
mą. Vaidino “Keistutį.” Akto
riai gerai buvo prisiruošę savo ro
les atlikti. Su sunkesnėmis ro
tomis aktoriai buvo geri. Akto
riai ir akt orkos buvo šias roles pa
siėmę : Keistutis — J. Kaminskas, 
Bimta — O. Kreivienė, Vytautas 
— P. Abraitis, Jagaila—P. Staig- 
vila, Marė — O. Buziutė, Valdy
te, Marės vyras — J.^ Sheris, Bil- 
genas — J. Grigas, Butrimas — 
P. Tęresevičius, ' Aldona — A 
Bandžiutė, Kamanas — M. Sėme- 
nas, Kundrotas — J. A. Braknis, 
Albonas — K. Zizimas, Vaidyla — 
J. Liskevičius. f

Merginos savo roles atliko ko- 
geriausia.

I

Moterų, pelui j ančių sau 
pragyvenimą Suv. Valstijo
se yra 8.500.000.

nuo to laiko kada garsus kalbė
tojas gerb. kun. P. Garmus lankė
si mūsų kolonijoj su prakalba. A- 
pie tų prakalbų pasekmes gerb. 
“Darbininko” skaitytojai jau gan 
gerai žino iš pirmesnių korespon
dencijų aprašymo. Apie tas ste
bėtinas gerb. kun. Garmaus pra
kalbas ir Amsterdamo uietuvių 
ktaalikij didelį duosnumą plačiai 
aprašė nevien.katąlikiška spauda, 
bet ir laisvamanių. (Tik žinoifia, 
paskutinieji gailai dūsaudami ir 
labai apgailestaudami rašė, kad, 
tokia suma pinigų tapo sudėta 
Lietuvos apšvietai—katalikiškam 
universitetui, o ne jįj partijėlei). 
Dabar belieka išvardinti aukuo- 
tojus, būtent:

Gerb. kun. J. Židanavičius, 
vietinis klebonas .......... i

Gerb. kun. Ą. Tamoliūnas 
Tamošiūnienė Jieva ..’... 
Saldžiutė Anelė ................
Kibartienė Alena-..............
Juozapavičiūtė Ona..........
Šlaveikis Pranas ..............
Aueiuniutė Domicėlė ....
Tamolrfiniutė Ona ...............100.00
Kučinskai Adomas ir Jiev. 
Rozembergiutė Emilia.... 
Eibukiutė Ona ..................
Kazlauskiutė Antanina .. 
Pakuckis Jonas ................
Dūdai Rap. ir Kar.............
Gusčiutė Salomėja ..........
Naginionis Aut. ir Mar... 
Rusilas B. Vladas ..........

Po 50 dolerių aukavo šios ypa- 
tos: Aleksandravičiūtė Karolina, 
Smailienė
Bronė, 
Štokua 
Vincas, 
sandravičiutė Ona, Valikonis Ka
zys, Kisieliūte Zofija, Bliuviutė 
Veronika. Strikuliutė Uršulė, Ki
sieliūtė Veronika, Babrauskaitė 
Petronė, Guobini Pranas ir See- 
fanija, Mikolaičiai Jurgis ir Sa
lomėja, Malakauskaitė Ona, Juš
kevičiūtė Mikalina,. Palilioniai 
■Jonas ir Marijona, Lietuvių Dar
bininkų Sąjungos 81 kuopa, Mei
liūnai Bronis ir Aleksandra, Riš
kienė Antanina ir Jonas, Jakai- 
čiutė Juzefą, Tamošauskas Jurgis 
ir Barbora, Kartonienė Stasė, 
Žukauskaitė Margarieta. Kazlaus
kai Pranas ir Salomėja, Zupkevi- 
čiai Stasys- ir Ona, Dirsė Petras 
ir Barbora. Šalnauskai Andrius ir 
Antanina, Gustas Jonas, Januške
vičiūtė Agita, Kučinskas Juozas, 
Rabačauskaitė Antosė, Gusčiutė 
Elzbieta, Puriutė Stasė.

Jonas Burbulis $32.50, Drau
gystė Šv. Pranciškaus $21.00. Dr- 
stė Apaštalystės Maldos — $10.00.

Po $5.00: Gusčiutė A., Miliaus
kas M., Kibartienė, A., Saldžiutė 
A., Aleksandravičiūtė K., Rozem
bergiutė O., Mačiuliai J. ir A.

Po $3.00: Kisielius A. ir Sližie- 
nė A.

Po $2.00: Janknūas J., Radze
vičius J., Kazlauskas J., Tamo
šauskas J., Cekanavičius J., Moc-

| kevičius J., Kazlauskai M. ir A., 
Kačinskas V., Baltuška K., Au
ga J., Kazlausikenė S., Mala
kauskaitė O., Bagdonienė A., Ru
silas B. V.

Po $1.00: Vaičiūnienė V., Šid
lauskienė P., Jakaičiutė J., Stri
kuliutė U., Kreiviutė M., Stokniu- 
tė J., Stokniutė A., Uncerienė J., 
Maziliauskas J., Čekanavičienė 
A., Krikštanavičius J., Dargužie 
nė J., Ramanauskienė A., Miko
laitienė U., Kraupąs A., Versec 
kas T., Kerbelis S., Raila P. 
Svirckis J., Aliukonis A., Varnis 
A., Jakaitis V., Jakaitis J., Luk 
šis J., Vitas P., Kučienė A., Li 
beris V., Belis M., Staknis M. 
Berackas V., Raila S., Mikolai- 
tis J., Vičiutė A., Žukauskaitė 
M., Lekna K. A., Grinis P., A 
leksandravičiutė O., 
R., Januškevičiūtė O.,
nė K., Vainauskas T., Simanaus- 

i kas P., Liberienė B.,- Ragauskai- 
i tė M., Stokaičiutė E., Pakuckis 
i J., Gaška J., Kubilis A., Kučis 
i T . Saltonas V., Strikulis M., Ra 
i baėauskicnė O., Pefcsilienė A., 
i Kerbelis P., Petkevičius J., Kiš- 
i Lionė A., Kazlauskienė A., Raba-
> čauskienė A., Saltonas S., Gudai- 
i tis K., Dūda R., Kibartas J., 
i Lenta J., Urbonas D., Meiliūnas 
i . Kiūrąs K., Kiūrąs S., Vasi-
> li.r.skienė P., Račkauskas D., 
i S ifkienė J., Slikiutė A., Bartkus
• S., Vainauskas B., Jurkūnas M.,
• Kraujalis J.

$500.00 
; 100.00 

200.00 
200.00 
150.00 
100.00 
10QJ)0 
100.00

100.00
100.00
70.00
70.00
65.00
65.00

Ona, Aleknavičiūtė 
Mikolaitienė Kostancija, 
Antanas, Petruškevičius 
Stokniutč Anelė, Alek-

buvo sumanę gudriai pasinaudo
ti streiku ir pradėjo statyti na
mus, samdydami streikuojančius 
angliakasius ir mokėdami jiems { 
tik po 25c. valandoj. Bet unija į- 
sikišo į žydų gešeftą ir sustabdė] 
jų darbą. Jei žydai norės tęsti] 
darbą, tai turės samdyti unijinius! 
darbininkus ir mokėti 50c. valan
doj.

Maikio atsilankymas.
Bal. 27 d. čia buvo atsilankęs 

‘Keleivio” Maikis su prakalbo
mis. Vedėjas pranešė,' kad pir
ma Maikis kalbės apie Lietuvą, o 
paskui apie darbininkų judėjimą, 
pertraukoj būsiąs koncertas, o ga
le klausimai. Na ir pasirodė Mai
kis ir ėmė niekus velti. Girdi 
klerikalai Lietuvą valdydami Vil-

Gudaikaitč mų lenkams pardavę, girdi Lietu- 
Tamonie-, daugiau jo neatgausianti, nes 

jau esąs pripažintas Lenkijai. To- 
liaus sakė, būk klerikalai parda
vę ir Suvalkiją ir Klaipėdą, o jei 
ir toliau klerikalai valdysią, tai ir 
Kauno neteksią- Tik socijalistai 
tesą Lietuvos •išgelbėtojai, todėl 

į rinkimams reikią aukų 'parinkti, 
i Aukų surinko 24 dol. su centais.
Už salę reikės $20. Tai žmonės 
suprato, kad Maikis niekus nu-

; plepėjo ir neaukavo. Po pirmos 
i kalbos norėta duoti klausimu, bet 
j Malkelis gražiai atsiprašė, girdi 
i klausimai būsią atsakyti pabai- 
į goj. Prasidėjo koncertas. Pir-

, Jurkūnas J., Kibar-i miausia dvi “draugės” žuvių bal- 
60.00, tas P., Kibartas A., Kartonienė p u “padainavo” “ant kalno kar- 
52.50 S., Jurkūnas P., Augūnas B. i klai siūbavo.” Paskui vieną 
52.50 į Viso su smulkiais aukų sudėta i “draugė” pasirodė ir tūlą laiką 

0-4 on Visiems aukuotojams rėkėooo... ooo... ooo... ir dau- 
' giau nieko.
j Išėjo vėl Maikis kalbėti. Iš- 
' peikė Lietuvos valdžią, paskui 
j išpeikė Amerikos valdžią ir išnie- 
■ kino visą pasaulį. Tada žmonės 
| pradėjo nerirfiauti ir skirstytis, 
į Tai spykerius pasiskubino baigt.
Tuojau, kaip iš gausybės rago pa- 

' sipylė klausimai. Bet pirminin- 
i kas praneša, kad Į klausimus 
> nebus atsakinėjama. Tai tokios 
i tokialės.

$4.254.80.
tariame širdingą ačiū.

Tautos Fondo 65 sk. valdyba: 
Pirm. J. Tamošauskas, 
Rast. M. P. Kazlauskas, 
Kas. Jonas Pakuckis.

‘"^SHENANDOAH, PA.

Darbai.

kietųjų 
anglių kasyklos. Kasyklų darbi-, 
ninkai dabar streikuoja, tai apie; 
kai dabar streikuoja, tai apie; 
darbus maža kalbos tegali būti. 
Vietos amerikoniški laikraščiai 
mažai terašo apie streiką. Strei
kas eina labai ramiai, jokių riau
šių, jokios netvarkos nėra. Jei 
streikas užsitęs, tai kaikuriems 
greit bus striuka.
dos bus tiems, kurie per gerus lai-, 
kus nebuvo taupūs, o po girtuves 
ūžė/ O tokių buvo nemažai, 
patingai netaupūs buvo nevedč- 
liai. Parsinešę “pėdės” jie per 

naktis saliūnuose koncertuodavo. 
Dabar susiprato, bet po laikui. 
Tokiu būdu tie mūsų netaupūs 
draiigai yra tikras peilis darbinin
kų klesai. Jie dėl streiko pirmi 
sunerimaus, iš tokių atsiras ske
liu. tokiems visuomeniškos pašei-' 

' pos prireikia. Aš čia šneku ne!
vien apie angliakasius, o apskri
tai apie visus darbininkus.
’ Čia dabar buvo atsiradę ypatin
gos rūšies darbų. Žydai buvo nu
pirkę daug lotų —• apie 700. Jie

Šioje apylinkėje yra

Ten buvęs.
' 1 " 1 F “

LAWRENCE, MASS.

Nusigando Kneižio.

Pereitą nedalią Lietuviu salėj 
t Berkeley st. turėjo Įvykti liė-

Į

I I
i

a n
; tuvių prakalbos Nortli American Pirmiausia be-L,. . T .t įvic Lygos rengiamos. Buvo iš
dirbti plakatai ir pažymėta: Kal
bėtojas bus iš Bostono. -Kaip ten 
išėjo kalba* kad atvyks A. Knei
žys LDS. Centro sekretorius. Ka
dangi minėtą salę valdo nezalež- 
ninkai, tai nezaležninkų vadai su 
Šleinių priešakyje sukilo ir pasa
kė neleisią jlrakalbų laikyti. Pra
kalbos neįvyko. Mat nezaležnin
kų vadai nusigando, kad Kneižys 
jų nesubombardiiotų.

Po teisybei ne Kneižys būtų at
vykęs, nes jis tą nėdėldienį kal
bėjo Stoughtone. Taigi nezalež
ninkų vadai taip bailūs, ir taip 
bijo Kneižio, kad gandai apie jį 
neduoda jiems ramaus miego.

Ex-nezaležninkas.

Y-

VEŽTIS IR SIŲSTI PINIGUS Į LIETUVĄ.

' A. J.
? ' - i——

AMSTERDAM, N. Y. £

Jau apie du mėnesiai prabėgo j

Jos lengviau iškeičiamos į pinigus visose Lietuvos įstaigose.

REIKALAUKITE Lietuvių Prekybos Bendrovės perlaidų vietiniuose Bankuose 
ar pas vietinius agentus. Jeigu jie nenori jų Tamstoms parduoti, praneškite mums ant 
sekančio adreso: * * ' - x

LITHUANIAN SALES CORPORATION
414 BR0ADWAY, h/ N / BOSTON 27f MASS.
' % J

<
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landas sėdėdavo įsižiūrėjusi į mėnesio švie
są, svajodama apie tą ko niekada' n^»uvo 
sviete. Tėvai patėmijo, tą jos ilgėsį ir su
sirūpino.

— Žinai, ką tėvai ? aš manau Julę nu
vežti į Varšuvą prie Vainickių, pas tetą 
rasit kiek pralinksmės, jaunystė, ilgu jai.

— Nieko prieš tą neturiu — atsakė tė
vas ir netrukus p. J ulė atsirado ‘plačioje 
pasaulėje. •

Neperplati ta buvo pasaulė, nes dėdė 
senas literatas per dienas sėdėjo savo kabi
nete apsisklaidęs raštais, teta mylėtoja vi
sokių gražių.darbelių, siuvinėjo, adijo, dir
bo gėles, minjaturas ir visai nieko nesiįl- 
g<\ *

Kartais ateidavo giminaitis ir vienas 
kuzinas p. Zbignievas, muzikas, labai ilgais 
plaukais, labai sudžiūvęs, labai įkreiptas 
daug apie savę manantis, o ištikrųjų niek- 
šis, kokių gali turėt kiekvienas didesnis 
miestas.

Ponas Zbignievas darbavosi kanceleri- 
joj ir jau nuo ketvirtos buvo liuosas. Da
bar p. Julei atvažiavus paliko kasdieniniu 
svečiu.

Atėjęs skambino, dainavo, pasakojo vi
sokias iš miesto žinias, kartais pagelbėjo 
dėdei kokį rankraštį perrašyti, o tuo tarpu 
stengėsi nežymiai pasavinti širdį p. J ulės.

Pasinaudodamas laiku, kada teta ruo
šė arbatą, o juodu vienudu pasilikdavo sa
lone, jaunikaitis dekliamavo ką nors, tai 
raibėjo mergaitei komplimentus, kurių ne
mažą repertuarą buvo pasisavinęs.

Vieną sykį papasakojo jai būk seniai 
ją pažinęs, nes įsivaizdindamas sau aniuo- 
lu, visada įsivaizdino ją tokią kaip ji, ir 
ją pamatęs pirmąjį sykį nutarė: tai mano 
aniuolas!

— Ir tamsta man lyg seniai pažįstamas 
— atsakė panelė Julė, raudonuodama virš 
ausų.

Jis žiūrėjo į Julę beveik kaip tik skai
tytu romanu herojai, o rasit ir visaip taip 
ir tykiai tarė:

— Nejau tu o brangioji sutiktumei.. .
— Prašau ant arbatos pasigirdo tetos 

balsas ir ji pati įėjo į Balioną, valandoje, 
kuri svarsto jaunos poros ateitį.

Oi, ta teta kada širdis patvino jaus
mais ir taip troško)1 iheilės žodžiais išsilie
ti aikštėn.

Neiškalbėti žodžiai rado tarpininku la
kelyje popieriaus, nutarė rašyti sau tą, ką 
aplinkybės neleido pasakyti ir atsisveikin
dami kišo sau popierėlį iš anksto prirašy
tą. ,

Vieną sykį toks popierėlis, ne patekęs 
Į paskirtas rankas pakliuvo dėdei ir pa
grimzdo jo kišenėj.

Tą vakarą prieškambaryj ilgai kasžin 
ko ieškojo p. Zbiegnievas, degliodamas deg
tukus, bet veltui. Dėdė gi šypsodamas klau
sė kuzino:

— Bene šimtrublinę pametei ? rasit ke
purę ? . 5

Reikėjo eiti neradus, ir p. Julei neati
dėdamas nieko už lapelį ružavos varsos, pri
rašytą sfnųlkių talpnių raštą.

Šį vakarą p. Julė lapelio negavus, buvo 
užsimąsčiusi, stengdamasi išrišti mįslę ko
dėl nieko jai neparašė, nors linkėjimo ge
ros nakties.

.Dėdė iš skersos pažvelgdamas į broli- 
naitę šypsojo primerkdamas akis, gajų ga
le uždekliamavo:-

“Szkoda perel, ktore ginanw morzu toni 
Szkoda uczuc ktore mlodosc rožtmoni 
Szkoda piesni ktorych niema kto sluchac 
I tych uczuc co nie moga wybuehac.” 
Panelė J ulė nuraudonavo, ašaros blik- 

tęlėjo akyse ir sujudintu balsu užklausė:
— Kodėl dėdė tą uždekliamavai 1 .
— Ot taip atėjo į galvą ir uždekliama- 

vau. Kodėl klausi ? — atsakė dėdė*
— Ot taip pati nežinau — tarė p. Ju

lė, šiandien taip negerai man, aš mąnąu at
gulti, kalbėjo mergina tik sulaikydama aša
ras.

— Eik vaikuti, stengkis užmigti, gal
va karšta, kalbėjo dėdė Julei atiduodant la
bą naktį.

žiūrėjd į ją kaip į kokį nežemišką re- — Ar galva sopa? — klausinėjo rūpes- 
»askui kiek tai vargo buvo tų akių sfČ (tingai teta, citrovatiilios rasit, .arba jeigu, 

jauti slogas biskį salicyliko, kas tau Jule-* 
le? — klausė glausdama prie savęs seserė- 
tę. h

— Ne, ne, ačiū aš vien noriu'miego,” 
tc-i>ir.<‘si meraina ir r. ube
ii.

LAZDYNŲ PELĖDA

’ DĖDĖS ŠPOSAS.
‘Z*

— Jeigu kas, rytoj reikia gydytoją pa- abejo žino! o kad taip paklausu fe. -Be! ne 
jis ims juoktis 1 — čia mergina tartum išgir 
do dėdės širdingą juoką, — ne, nei..

Staiga įeinamų durių skambutis, smar 
kįai pragarsėjo, — žinia nuo jo...

Julė nubalo, be dvasios išbėgo į prie! 
kambarį ir nervingai atstūmė sklanstį. 
' Už durų vietoj nelaimngos žinios pa 
siuntinio stovėjo teta Kliara. Pamačius Ju
lę pagriebė jį į glėbį bučiuodama skaitliu

Čia atbėgo teta ir dėdė, pasigirdo šir 
dingi šukšniai, trukšmas, sumišimas, kuru 
įvyksta mylinčiose šeimynose, availrinani 
saviškį, seniai nematytą.

. Teta Kliara buvo visų mylima, nors ne
bejauna panelė, nebuvo visai niūri, priešin
gai kur pasisuko įnešdavo su savimi lipka 
mybę ir džiaugsmą.

Dabartiniuose atsitikimuose, teta Klia, 
ra buvo lyg iš dangaus iškritusi, bereginl 
prablaškė dėdės ūpą, rūpestį ir iš dalia 
Julės sentimentalizmą.

Teta Kliara pasakojo visokias anekdo
tas, pati juokės-ir visus juokino, visur bu
vo jos pilnai, virtuvėje, kambariuose, Ju
lės kambarėlyje ir dėdės kabinete, apžiū
rėjo visur žolynus, džiaugėsi visokuom ii 
visais.

Vakare atėjo dėdės kuzinas ir ūpas vi 
šų buvo geriausis.

Julė slėpdama savo neramybę tankia 
pažvelgdavo į laikrodį, staiga suskambėjt 
skambutis.

Bet kad jau kuomet likimas ima žmogu 
persekioti, tai ir nepaliauja: lygu suskam 
bėjo skambutis, dėdė pasikėlė nuo fotelio ii 
pasiskubino sutikti svetį, buvo tai Zbignie 
vas.

Julė patėmijo, kad buvo žymiai perba 
lęs. Dėdė supažindino jį su teta Kliara ii 
parodė jam kėdę šalip savęs.

-— O tas dėdė!.. mąstė p. Julė atsisėdu 
prieš, kad nors akimis susikalbėti.

Nelaukiamas prietelis paliuosavo jau 
nuosius nuo to varginančio padėjimo: kin 
keto lempa antrame gale saliono, išleidi 
liepsną virs stiklo, tą patėmijo Julė ir grei 
pašoko užsukti, pagelbon pasi^rul^p^-Zbį 
nievas.

Nors lempos konstrukcija nebuvo laba 
sukomplikuota, abudu prisitraukę tyrinė
jo priežastį jos liepsnavimo,

— Buvau nerami, o ką aš iškentėjau 
— tarė Julė raudonuodama, kas buvo su ta 
vimi?

— Sirgau sunkiai, ilgesys pergalėjo li 
gą ir čia atėjau...

— Atjaučiau — s 
tį, kad nepakenktų tau ta kefion? 
Julė jausminga L

— Ar žinai kas tai yra ilgesys? - 
dausė Zbignievas tragiškai.

— Sužinojau, nuo laiko kaip...
— Kuris biesas! — i 

dė prieidamas prie jaunųjų, užpūsti it tiek 
neužsimoka, mesti ir tiek!

Nebuvo ką daryti, reikėjo nuo lempo 
pasitraukti, Zbignievas atgal atsisėdo sav 
vietoje, Julė nubėgo į savo kambarėlį per 
skaityti lapelį popieriaus įbruktą jai laik 
taisimo lempos.

Teta kaip tai keistai šyptelėjo, pažvel 
gė į Beserį, paskui į švogerį ir gerti 
be žodžių susiprato, galų gale jos g 
rimtos akys susilaikė ant Zbignievo 1 
skaitydama jo sieloj.

Jis sukinėjosi ant kėdės, krinkŠtė, tol 
tomai, kad tos Akys suteikia kokią tai nen 
mybę. • '

Galų gale neišlaikydamas to ži 
pasikėlė ir priėjęs prie pijanino ėmė vari; 
gaidas.

— Rasit yra kas naujo? —- ta¥8 lyg 
save lyg klausdamas.

— Rodos, kad ne, Atsakė teta, bet n 
šit ką išrastūmėte iš senųjų.

— Rasit ant keturių rankų? ot ai fl 
miela noru — tarė teta Kliara ir ptrtkėk 
nuo kanapos atsisėdo šalip Zbignievo.

Tuo tarpu Julė kaip tik išėjo iš ’nv 
kambario, prašvitusiu veidu ir staiga nr 
siminė pamačius savo vietą užimtą. I 

— Tę be trūko! — tarė savyje ir afe 
sėdo saliono kampe po paima, kur dvi fe 
di lyg laukti laukė judviejų, tuo tarpu m 
nttmaldomo likimo nutarimu, antroji li* 
tuščia... ■ • • ... 1

kviesti, tarė teta vyrui, Julei užsidarius sa
vo kainbarėlyj.

Dėdė pamojo su ranka ir prikeldamas 
nuo kėdės tarė tykiai, turiu tau ką tai pa
sakyti. < .

Abu išėjo į galioną, tada dėdė ištraukė 
iŠ kišenės lapelį popieriaus ir tarė: tai tas 
niekŠis Zbig, užsimezgė kasžin kas negeis
tino, turėk ant judviejų atkreiptą domę, 
o ji viską ima už teisybę, nepažįsta įmesto 
frantų, kurie ieško vien žaislo!

• •
Po pusnakčio Zbignievas pabeldė į ben

drų su dviem draugais butą. Buvo tai kam
barys ant trečiojo augšto.

— Kas? užklausė užmiegotas balsas.
— Na, na daryk? — sušuko Zbignie

vas. Pasigirdo plasnojimas basų kojų į 
grindis ir sklanstis grakštelėjo.

— Abu esate jau? — užklausė Zbignie
vas įbėgdamas į kambarį.

— Abu, atsakė povienmarškinis drau
gas žiovaudamas balsiai, ar vėl tenai bu
vai?

— Kurgi mano dabartiniame padėji
me, kišenyje drobė, o tefi galą gale arbata, 
kumpis, sviestas, sūris. ..

— Na tavo žąselė ką veikia?
— Avantura išėjo...
— Ką dėdė rasit paprašė išeiti, ką?
— O ne, aš niekada nepertempiu sty

gų, esmi ko-r-r-ekt, bet pamačiau mūsų tri
jų viso vakaro reikalą.

— Asilas! — atsiliepė draugas Ipoli
tas nuo sienos atsiversdamas į šviesą, tai 
ir nieko negavai ?

— Klysti, turiu čielą lapą medžiagalų, 
jeigu turinys lygiai saldus kaip kvapas bi
jau, kad nesusuktų man širdies, te, skai
tyk, aš tuo tarpu nusirengsiu ir į lovą!

Čia Zbignievas metė ružavą lakštelį sta
čiai į veidą gulinčiam draugui.

— A lai jį! ot įdėsiu į konvertėlį iki 
rytojaus, dienos šviesoje atskaitysime, akių 
gaila!

— Tiesa! Kurgi jūs daužėtės šį vaka
rą ? užklausė Zbignievas.

— Pas Ksenį, gavo jis kaip tik krūvą 
pinigų nuo savo tetos ir siuntinį, ant ryto
jaus kvietė ir tavę, įsivaizdink, kepta žą- 
się, dešros ir ko ten nėra, didžiausi dėžė!

— Rasit tas bus gerai, ta žąselė nieko 
nemoka paslėpti, raudonuoja bile kas, dė
dės ranka stipri, o mano apikaklė nėra nau
ja, gali išeiti negeistinas finalas... rytoj vie
nu žodžiu pas Ksenį, ten pasirašysime ben
dromis jėgomis atsakymai Lai gyvuoja 
Ksenio teta! sušuko Zbignievas ir virto į lo
vą, užpūsdamas žiburį.

* ».
Atėjo vakaras, bet veltui Julė laukė — 

Zbignievas neparėjo, kaip ilga buvo ta die
na gali vien suprasti jauna panelė, kuriai 
atsitiko nesulaukti.

Vėl atėjo vakaras, naujai parašytas la
pelis už goi-so užkištas veltui laukė atemė- 
ju.

— Serga, — mąstė Julė, — o tie kon- 
venansai ^odel negalima jai kaipo gailestin
gai seserei užimti vietą prie jo lovos judu 
abu žino, jog nuo amžių amžių Dievo nuta
rime yra užrašyta judum susieiti ir sutverti 
vieną neperskiriamą čielybę. Julė buvo per
tikrinta, kad judviejų sielos tai dvi pupės, 
kurios galų gale susiliejo į vieną, darody- 
mas to Julės protavimo buvo ilgesys, jos 
jaunos, švarios, nekaltos širdelės. O, tas 
kūnas!., tas nelemtas dvasios kalėjimas!, 
kad ne jis galėčiau būti šalip jo kaipo jo a- 
niuolaS sargas, nevaržytų jokie konvenan- 
sait '

Ir gyva vaidintuvė statė prieš akis jau
nos sielos baisiausius reginius, kurie vargi
no ją per naktį, persekiojo dieną, neduo
dami jokio išrišimo mįslės: kodėl jis ne
parėjo? Ilgesys užmuš jį! Kaip jis ken
čia karščiuodamas kartoja jos vardą, tie
sia rattkds į ligotos vaidintuvės reginį, o.ją 
varžo konvenan^u!..

Taip svajodama Julė sėdėjo galione pa
ėmus knygą, nuduodama, kad Skraito, pa
ėmė pirmą kokia pakliūto vien kad atito
linti htto savęs rūpestingos tetos žvilgsnius.

Dėdė šiandien liieko nerašė, buvo užsi
mąstęs, vaikščiojo išilgui savo kabineto su^ 
traukęs kaktą, kas reiškė pM jį rūpestį.

— Rasit dėdė ką apie ją žino ? — staiga 
perbėgo mintis per merginos galvą, taip be

Panelė Julė užstojus penkioliktą vasa
rą, ėmė ilgėtis. Ilgėjosi ir svajojo apie mei
lę galingą, amžiną, ir prisiskaičius šiokių 
tokių romanų norėjo pamėginti ką nors pa
našaus.

Iš romanų, kurie yra geriausiais rank* 
vedžiais tokiuose atsitikimuose, panelė Ju
lė sužinojo, kad tam yra reikalingas asmuo ’ 
negražiosios lyties juodakis, perbalęs, ne
sulyginamai drąsus, mokantis mylėti ir tai 
nebile kaip mylėti, bet ant amžių, amžių net 
aname sviete... !

Bet čia šitokio didvyrio sunku būtų su
rasti, nes Kurpėnų dvaras buvo toli nuo pla- 
tesnios pasaulės, tarp miškų ir lieknų, taip 
kad ir-vasaros laike nelengva buvo ten pri
eiti. Niekas ir neėjo. p. Julės tėvai abu ne
labai mėgo svečiuotis ir gyveno nuo žmonių 
atstu, neįdomaudami jų ir patįs neturėda
mi jokio tikslo ieškoti pažinčių. /

Vieninteliai svečiai buvo senelis klebo
nas, gydytojas, nevedęs, bet jau gerokai 
pažilęs, gamtininkas nors pusamžis, bet vi
są savo domę atkreipęs į kirminus ir vaba
lus o i panelės nei skersas nežiūri. Dvi se
nelės kaimininkės ir tai buvo viskas.

Julė surado romane panašius santikius, 
bet autorius šito rankvedžio rado išėjimą: 
po girią medžiojo Enrikas, bemedžiojant 

į paklydo ir visai netikėtai susitiko su pane
le Germani j a, kuri uogas rinko ir taipo-gi 
paklydo. Susitiko, nuo pirmojo žvilgsnio 
judviejų siejos susiprato ir savyje nutarė: 
4‘Tu mano aš tavo, ant amžių!,” paskui 
daug buvo drebėjimų, balimo, gėrimo nuo
dų, verksmų galų gale o, o, o! judviejų 
meilė viską pergalėjo!

Taigi p. Julė išgirdus po girią šunis, 
dabinosi pagal savo rankvedžio, kad kuo 
daugiau būti panašia * į laumę ir palei
dus geltonus plaukus ėjo pasitikti tą, ku
rio laukė jos siela, žadėtojo, nematyto vien 
Širdimi atjaučiamo...

Bet veltifi šunys garsėjo, rodos čia pat, 
čia pat staiga, kur tai toli begirdėjogi, ir 
viskas nutildavo, žadėtasis nesiskubino...

Vieną syki išsinešė iš miško tankmės 
didelis kurtas, p. Julės širdis nutarė, kad 
tai artinasi jos likimo valanda, “jis” arti
nasi.

P. Julė atsisėdo ant kehno, apsileido 
plaukais, padarė nustebusias akis ir lau
kė.

Sukriaukšnėjo šakos mindžiojamos, 
kasžin kas ėjo. P. Julė nuraudonavo lyg 
bijūnas, ir tas jai labai buvo nereikalingas, 
nes pagal rankvedžio p. Germani j a buvo bal
ta lyg lelija gilių vandenų, vėjo papučia
ma.

— Na, ką darysi! rasit nepatėmys! — 
mąstė p. Julė ir laukė.

A tai likimo pašaipa ar Dievo davimas, 
iš tankmės išsinešė bet žilas senelis, ausėta 
kepure apsimovęs su šaudykle rankoje, iš
sinešė ir dideliu žingsniu nuėjo paskui šu
nies, kuris bėgo skalydama^.

Nuo to laiko panelė Julė atsižadėjo gi
rios.

Ėmė ieškoti kitokio patarimo, vartyda
ma be atvarčiaus romanus be pradžios ir 
galo, kuriais turtinga buvo dviejų kaimin- 
kų biblięteka, namiškė ir vaistininko, ku
rie noriai dalinosi su kaimynais satfo dva
sišku maistu. Buvo tenai įdomios scenos: 
Don Remisai susiremavo šarvoti nes “ji” 
buvo viena o juodviem iš tos priežasties 
abiem nebuvo vietos sviete! v

Kiti įsimylėję asmenys kabinėjosi mė
nesio šviesoje po senus, slaptingus griuvė
sius, pasiutmeilės “jis” apimtas viena ran
ka apkabinęs “jos” liemenį, antrąja rėkė: 
Germinegilda aš tave myliu!

Bet tas pavizdyS buvo nesinaudoja
mas, nes nebuvo atsakančios dekoracijos, 
apart sugriuvusio kiaulimnko jokių griuvė
sių, nei mažiausio kalnelio, kaip tyčia ly
guma ir tiek!*

Viename rankvedyje rado Atsitikimą, 
kad bažnyčioj p. Fiiiamona pametė akis, 
kurios! ----- - —
ginį, paskui kiek tai vargo buvo tų akių sa 
tininktti pakol sužinojo kas ji.

Veltui panašių akių ieškojo p. Julė 
bažnyčioj, bažnyt-kiemėj galų gale vaik- 
Įščiodama po turgavietę tėmijo, bet Šitokio 
apsireiškimo niekur nepatėmijo.

j Panelė Julė nuliūdo ir užsimąsčiusi va-

I

7 geg.---------Waterbury, Ct.
13 geg.------Worcester, Mass.

geg.-----Norwood,
geg.---- =—Boston,
geg.---------Lowell,
geg:----- B rockton,
geg.------Westfield,
geg.------Lawrence,
geg.----------Detroit, Mich.
geg.------ Clevelan^, Ohio.

3 birž.-----Pittsburgh, Pa.
Jeigu atsirastų norinčių 

parengti p. J. Naujaliui 
koncertų kolonijose surašė 
neminėtose, meldžiu kreip
ties laiškais šiuo adresu:

Xavier Strumskis,
312 Milford Street,

Brooklyn, N. Y.

PAKVIETIMAS.
* ------

L. D. S. Conn. Apskritys 
rengdamas GEGUŽINĘ 30 j 
d. gegužės š. m. Owartette j 
kliubo darže, New Britam, 
Corm. nuoširdžiai kviečia vi-; 
sas LDS. Conn. apskričio j 
kuopas dalyvauti su progra- j 
mu pagražinimui šio milži
niško išvažiavimo.

*

Taip-gi kviečiame gerb. 
chorų vedėjus ir chorus pa- 

- x gelbon su gražiomis tautiš
komis dainelėmis. Prigelbę- 
kite mums iškelti darbinin
kų vardą, o mes jus neuž
miršime.

Jūsų dalyvavimas progra
moje padės sutraukti minias 
darbininkų gegužinėm

Vieta puiki ant augšto 
_ »-' kalno tarp žalių ir ošiančių 

f medžių, kur galės toli, toli i 
nusitęst jūsų išlavinti bal
sai.

New Britainiečiai darbi
ninkai (es) smarkiai rengia
mi patikti svečius, nes dar 
čia bus pirmu- kartu toki 
didelė iškilmė — gegužinė.

Geistina, kad ir kitos ka
talikiškų organizacijii kuo
pos ir draugijos imtų daly- 
vumą šioje rengiamoje iš- 
kilmėėjje. Ypatingai kreipia
me domę mūsų jaunimo ir 

- moterų. Be jūsų išvažiavi
mas nebus pilnas.

Esame pilnai įsitikinę, 
kad pritarimą ir pagelbą ra
sime pas visus.

Prašome gerb. chorų, kuo- 
pij ir draugijų tuojau pra
nešti su kuo prisidėsite prie 
paįvairiiiųno GEGUŽINĖS 
programo.

Visais reikalis kreipkitės 
šiuo adresu:

M. Mačiūnienė, 
251 Fairview St,

, New Britain, Conn. 
L. D. S. Conn. Apskričio 

raštininkė.

I 

f

%

• *

sapnavau tavę sergan 
:au ta kenono ?

už

atsiliepė staiga dė

DOVANOMS

FONTANINĘ 
PLUNKSNĄ

Kuri bus atminčiai ilga.™ 
laikui.

Kainos Prieinamos.
Reikalauk Katalogo. 

■darbininkas.
366 Broadway

Boston 27, Mass į savo kambarė-
— Oi U teta it ko Jai? lyg tyčia ne ti 

neapkęsdama — mąstė savyje Julė.
’ (Bus daugiau)
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SVEIKATOS DALYKAI.
ORAS.

Žmogus negali gyventi be 
r oro. _ Be oro nėr gyvasties, 
į Mes tą visi žinome. Bet ma
ržai supranta oro svarbumą 
į sveikatai. Bet žmonės,, ku- 
I jie žino, jog'be oro negali 
I. gyventi, laiko duris ir lan- 
r gius uždarytus. Jie orą kam- 
Nbaryje sudegina žiburiais ir 
| Ugnimi. Neduodi kūnui tin- 
į Lamo vėdinimo. Orą nuo K:./ 

r kūno sulaiko ankštoms dTa- 
L'panoms, storais čeverykais, 
r mažais kalnieriais, ir tt. 
r Per ilgą laiką daugelis 
| žmonių manė, jog oras d ve
lt jopas. Dieninis oras, kuris 
į geras, ir naftinis oras, ku- 
|. ris blogas. Visi turi žinoti, 
r jog naktinis oras ne blogas. 
L jog naktinis oras ne pavojin- 
į gas bet geras. Jeigu laiky- 
į sime miegamojo kambario 
L langus atidarytus nakčia. 
I apsisaugosime nuo džiovos, 
y Žmonės klysta manydami, 
| jog tik plaučiams oras rei- 
I kalingas. Viešos Sveikatos 
g Biuras nori idant visi žino- 
t tų, jog šviežias oras ir odai 
j. svarbus.
r * Turime prašalinti tvlu o-

> «/ *.

| są. Laikyti kūną geroj svei- 
i-katoj turime turėti judina- 
‘ mo or .o Tas reiškia nesėdė-j1
■ ti uždarytame kambaryje, 
t Stengkis visuomet permai-
■ nyti orą.. Atidaryk langus, 
j 'Atidaryk duris. Vartok elek- 
į.trikinią vėdyklą.
knė vėdykla yra 
\ žiemoje.
S atliksi,
i šviežias

F

Elektri- 
sveika net 

Jeigu viršininėtą 
gamtos vaistai — 
oras — daug gero

tau atneš. Šviežias oras su- 
; teikia visam, kūnui nauda. 
EFagemStt^rasalinti ligas.

Pats žiliai kiek geriau 
^jautiesi kuomet išeini ant 
ršviežio oro po sėdėjimų šil- 
l.tarne kambaryje. Augalai, 

turie laikyti viduje kur nė
ra šviežio oro ir saulės švie
sos, tuoj vysta. Ir tas pats 
su vyru, moteria arba vai-

Nesibijok šviežio oro. Rei
kėtų žmones mokinti baimė
je laikyti uždarytus ir šiltus 

ambarius. Kambario oro 
emperatūra niekuomet ne
ari viršėti 70 laipsnių. Svei- 
atai 68 laipsniai geriausia, 
’erdaug šilumos nesveika. 
Sausas oras ir ne sveikas. 
Susistojęs oras nesveikas. 
*er daug drėgnumo ore ir 
esveika.
Šviežias oras išnaikina ge- 

lalūs, kurie yra priežastim 
sičių ir kosėjimo. Apsi
augote nuo šalčio' reikia 
vėpti.daug šviežio oro. Vy

rai, kurie dirba ant oro, ne
paisant kaip baisiai šalta, 
retai pagauna šaltį. Pri

orėk jog oras visuomet jil-

jog gatvekario vėdintojai 
būtų atidaryti.

Atsiminkime, jog kosėji
mas ir čiaudėjimas ankštose 
vietose pavojinga, nes išpla
tina gemalui. Kuomet karts 
nuo karto įkvepiame tų pa
tį orą, yra bloga. Jeigu tu
ri šaltį ir nori kosėti arba 
čiaudyti — užsidėk ant bur
nos skepetaitę. Nepastatyk 
kitus pavojuje. Ir tegul ta
ve kiti pavojuje nepastato.

Miegok su atidarytais 
kambariais. Būk “atidary
tų 1 anglį” draugas.

KAIP PENĖTI MAŽUS 
VAIKUS.

Daugelis mums pripasa
koja ko vaikams neduoti 
valgyti, nuo ko juos draus
ti. bet jie užmiršta pasakyti 
kv.o juos reikia penėti. Kuo 
reikia vaikus penėti, kad jie 
išaugti! į sveikus vyrus ir 
moteris, yra tirinėjama Suv. 
Valstijų Žemdirbystės de
partamento > šeimininkavimo 
ekspertų.

Svarbiausia iš visų mais
to dalykų yra pienas. Ja
nio randasi dalyki] reikalin
gi’ išauginti raumenis, kau
lus- ir dantis, i rtokių daly
ku kurie reikalingi kūdikio 
augimui. Nei vienas kūdi
kis neaugs taip greitai, kaip 

‘reikia be pieno. Jis gali bū
ti riebus, bet riebumas dar 
nereiškia tvirtybes. Jeigu 
jis negauna pieno, jis be
veik visuomet bus silpnas.

Kiekvienas kūdikis turi 
gauti mažiausiai tris stiklus 
n (graibyto pieno kas djena, 
o jei galima tai keturiits. J ei
gų jis tiek pieno gauna, o y- 
patingai jei jam duodamas 
vienas kiaušinio trinys kas 
diena, jis gali apsieiti be mė
se ■>;. Kai-kurios motinos vi
sai be reikalo rūpinasi, kad 
n turinčios iš ko pirkti mė
sos. žuvies, vištienos, ar ki
tokių mėsinių valgių savo 
kūdikiams, nes jos gali gau
ti pieno ir jo vieno užtenka, 
o jis yra daug pigesnis, neg 
k ks kitas maistas.

Vėdinimas svarbesnis už 
imą. Kuomet eini gulti, 
rmiaus prižiūrėk jog kam- 
,ryje oras judinamas. Ne- 
ikalinga eiti ant lauko ar- 
, į kalnus gauti šviežio epo. 
sigii tįk pakelsi langus, 
,usi kiėk tik norėsi šviežio 
o net prigrūstame mies-

■DARBININKAS 
rūmai į jį krinta, arba, jei 
jis yra pilimas į nešvari] in
dą, nešvarumai nueina į 
dugną ir jų negalima atskir
ti. Nešvarus pienas beveik 
visuomet susirgdina kūdikį, 
taigi reikia labiausiai rūpin
tis, kad pienas būtų švariai 
užlaikomas. Tvartas, kuria
me karvė vra laikoma, turi 
būti švarus; taip-pat ir in
dai ir milžėjų rankos turi 
būti švarūs. Namuose pie
nas turi būti atsargiai už
dengtas ir laikomas šaltoje 
vietoje.

yra 
neg 

švarus

Delto į- 
vra gera 
ypatingai

c ** Subata, Gegužio .6 "d., 1922

1) LEONU XIII ENCIKLIKA RERUMNOVARUM
e) kada vyriausybė tegali kištis į šeimos reikalus. 

ANTROJE DALYJE RASI:
‘.smnĮ

-tspo sol jį sipppvd hf :sviUĮsnvių nyuiuiąjvfj 'Į 
d) savastis yra reikalinga šeimai; * ’ ,

JUOKAI NAUDINGI 
VISIEMS.

Kiekvienas vaikas turi 
gauti užtektinai geros duo
nos. Jeigu ji duodama be 
cukraūs ir vaisių košės, nė
ra jokio pavojaus kad jis 
nuo jos persivalgytų. Išal
kęs vaikas valgys duoną su 
sviestu ar be sviesto ir kitais 
neg paprastais valgimo lai
kais. Taupyk saldumynus 
po valgiui duoti. Kvietinė 
arba juoda duona padeda iš- 
sis’augoti nuo vidurių užkie
tėjimo. Tą patį darbą at
lieka daržovės ir vaisiai. 
Motinos, kurios neišsigali 
daržovių, arba vaisių turi 
kartkartėmis duoti vaikams 
rupios duonos. Miltinės ko
šes, kaip avižienių miltų, 
kukuruzinių, arba spragin
ti] kviečių yra geras mais
tas vaikams; jie turi tiek 
pat maisto dalykų kaip ir iš 
krautuvės pirkti gatavai 
prirengti maisto dalykai ir 
daug mažiau lėšuoja. Kieta 
duona, arba džiovinta duo
na’(toast) yra vaikams ge
ra duoti. Duona sudžiovin
ta ir trupučiuką ant ugnies 
pagruzdinta gali būti sulau
žyta į mažučius šmotelius ir 
duota vaikams su pienu, 
kai]) ir įvairūs pirktiniai 
grūdai, kad yra duodami.

Saldumynus duok tik tuo
met, kuomet vaikas nėra la
bai alkanas, ir kuomet jis 
jų daug nevalgo. Pigiausis 
saldumynas yra duona ap
tepta sviestu ir apibarstyta 
baltuoju ar ruduoju cukru
mi. Cukrus šmoteliais daug 
pigiau atsieina, neg kitokie 
saldumynai.

Pusryčiams reikia visuo
met duoti vaisiui, ar tai švie
žių ar džiovintų su miltine 
koše, pienu, duona ir svies
tu. Duonos ir “pieno arba 
ryžių ir pieno užtenka vaka
rienei. Svarbiausis valgis 
turi būti dienos viduryje. 
Tuomet galima duoti ir duo
nos su sviestu, ir kiaušinio, 
ir įvairių košių su taukais, ir 
daržovių, ir kitų dalykų.

Juokas ne vien pasmagina ir at
gaivina žmogaus dvasią, bet tai
so sveikatą ir pailgina gyveni
mą, *o kartais net išgelbsti nuo 
mirties.

Viename laikraštyje buvo,pra
nešta, jog fblas kaimietis mirtin
game padėjime būdamas tai pra
juokintas, kad nuo kvatojimo iš- 
kosėjo 'pinigą kuriuo buvo pa- 
springęs.

Taip-gi buvo pranešta apie vie
ną Anglijos ofieierą, kuris besi
juokdamas išsigelfyjjo nuo mirties. 
Jam ant plaučių buvo skaudulys, 
padėjimas buvo, baisus, bet ant 
laimės jam teko skaityti juokų lai- 
raštj,, kuriame buvo daug juoki} 
ir jis taip smarkiai susijuokė kad 
skaudulys trūko ir išsigelbėjo nuo 
mirties.

Kaikurie daktarai užtikrina, 
kad juokas yra geriausis vidurių 
gromuliavimo taisytojas. O kuo
met malimo organai esti sveiki, 
tai ir visas žmogus tankiausiai es
ti sveikas. Todėl Prūsijos kara
lius laikydavo tam tikrus juokda
rius, laike valgio savo, kad visus 
iki sočiai prijuokinti.

Amerikoj Miehigan valstijoj 
vienas biznierius būdavo visada 
piktas, ir pertai negalėjo pritrauk, 
ti daugiau kostumerių. Jam vie
nas patyręs žmogus pataria skai
tyti pačiam juokų laikraštį ir lai
kyti dėl pardavimo. Tas pamė- 
ginimas $*eitu laiku parodė daug 
geresnį pasisekimą. ,

So. Bostone garsus daktaras 
vienam redaktoriui kuris sirgo 
nerVų liga, patarę jam skaityti 
juokų laikraštį “Perkūną.” Dak
taras parodė kad žmogui yra ge
riausias vaistas nuo nervų.

Panašių atsitikimų galima 
daugybę pasakyti ir tikrai pripa- 
rodyti, kad yra buvę.

Už tai jeigu norime būti sveiki 
ir kad turėti paissekimą visuose 
darbuose, tai skaitykime juokų 
laikraštį “PERKŪNĄ,” kuris bus 
mūsų geriausis pagelbininkas vk 
suose nepasisekimuose. Jeigu iki 
šiam laikui negavai minėto laik
raščio, tai siųsk 15 centų stampo- 
mis žemiau padribtu adresu.

O jeigu skaitei laikraštį “Per
kūną,” tai siųsk $1.50, o “Perkū
nas” tave juokins per visus me
tus ir tada būsi laimingas šiame 
ir aname pasaulyje.

“PERKŪNAS,”
366 Broadway, So. Boston, Mass.

2. Socijalistų tai blogybei prašalinti siūlomos 
priemonės. . *
a) socijalistų mokslas blėdingas patiems darbinin-

PIRMOJE DALYJE RASI:
b) socijalistų mokslas eina prieš teisybę; 
radimo priežastis.

3. Kritika socijalistų programo.

APIE DARBININKO KLAUSIMĄ

i

4.

5.

TREČIOJE DALYJE RASI: 
Tikras Darbininkų Klausimo Išsprendimas.

Katalikų Bažnyčios bendradarbiavimas:
a)

b)
c)

be religijos ir Bažnyčios darbininkų klausimas 
neišrišamas;
Bažnyčios mokslas apie žmogų;
ne kova, tik visų luomų sutarimas yra reikalin
gas žmonių gerovei;
darbininkų ir darbdavių priedermės; 
religijos ir artimo meilės svarba;
Bažnyčios geri darbai.

d)
e)
f)

Vyriausybės bendradarbiavimas:
a)

b)

valstybės užduotis, rūpintis visų piliečių gerove 
ir ypač darbo žmonių;
valstybė prrąalo globoti darbininko sielos reikalus 
ir rūpintis jojo gerove;
atlyginimo tvarkymas.

draugijij reikalingumas;
žmogus turi įgimtos teisės organizuotis; 
organizacijos yra reikalingos mūsų laikais; 
draugijos tikslas, jos pamatas;

<

5 C)

6. Profesinės sąjungos:
a)
b)
c)
d)

7. Užbaiga.
Begalo svarbi knygelė darbininkams. Kiekvie
nas turėtų įsigyti.

KAINA 10 centą

2) MŪSŲ TIKĖJIMAS.
Vertė J. M. ŠIRVINTAS.

Knyga, kurioje kiekvienas katalikas ras 
ga kiekvienam įsigyti.
ginklą apgynįmui katalikų tikėjimo. Reikalin- 

Štai ką savo įžanginėje prakalboje apie ją 
rašo visų žinomas gerb. kun. J. J. Jakaitis, Wor- 
cesterio lietuvių klebonas:

“Šitoji nauja Jono M. Širvinto išleistoji knyge
lė bus didelė pagelba tiems, kurie norės pažinti Ka
taliką Bažnyčios mokslą. Trumpais ruožais paaiš- 

. kinta svarbiausieji Dievo apreikštosios tikybos dog- 
matai, taip kad žmogus ir mokslą nėjęs tas tiesas ga
lėtą pažinti. Ne vienas ligšiol silpną ar prastą tikė
jimo pažinimą turėjęs, toksai nuodugniai sykį, kitą 
šitą knygelę perskaitęs įgjs geresnį tikėjimo pažini
mą ir branginimą ir dėkuos autoriui už jos pagami
nimą.”

Taip rašo mūsų vienas iš žymiausių veikė
jų. Tad nusipirkęs ją nesigailėsi

KAINA

Švaraus Nugraibyto Pieno 
Vartojimas.

Negraibvtas pienas 
vaikams daug geresnis, 
graibytas, tečiau,
nugraibytas pienas yra ge
riau, neg suterštas negrai
bytasis. Jeigu motina nega
li gauti švaraus negraibyto 
pieno, ji gali vartoti švarų 
nugraibytą ir vaikui duoti 
truputį sviesto į vietą Smeto
nos, "kuri nuo pieno buvo nu
graibyta.

Tie pieno dalykai, kurie 
kūdikiui padeda augti paei
na iš žolės ir kitų žalumų, 
kili ruoš karvė ėda. Tie pa
tįs dalykai kiaušinyje paei
na iš žaliojo maisto, kuriuo 
kiekvienas geras “vištų au
gintojas lesina savo vištas. 
Iš žalio maisto, tie dalykai 
insigauna į pieną ir į kiauši
nio trinius. Tie dalykai, ku
rie taip reikalingi visiems 
jauniems gyvūnams randasi 
ir salotuose, spinakuose, ir 
kitose daržovėse, 
vairios daržovės 
duoti vaikams
tuomet, kuomet trūksta pie
no ir kiaušinių.

Kaikurie kūdikiai nemėg
sta daržovių, ir mažai tėra 
naudos, jei jiems jos duoda- 
mso nenoromis. Daug ge
riau yra jas indėti į sriubą, 
ar košę nieko apie tai nesa
kant.

Sakydami, kad vaikui ne
reikia mėsos vištienos, ar žu
vies, jeigu jis gauna užtek
tinai pieno, mes nesakome, 
kad tie dalykai jam būtų ne
naudingi. Svarbiausis daly
kas yra, kad jie yra nerei
kalingi ir jei duodami sykiu 
su pienu jie yra bereikalin
gas pridėčkas. Kaslink svei
katos, galima net labai jau
niems kūdikiams duoti po 
truputį minkštesnės mėsos, 
kaip žuvies, vištienos ir tt. 
Tečiau nereikia duoti kietos 
mėsos, kurios jie negalėtų 
sukramtyti ir turėtų ryti di
deliais šmotais. Ypatingai 
pavojinga ir nesveika duoti 
keptos mėsos. Jei duodama, 
tai duoti virtos.

*
-f

■

Kaip Duoti Kiaušinius.
Užtikro atsiras tokių, ku

rio norės klausti kaip reikia 
duoti kūdikiams kiaušinio 
tvinį. Jį geriausiai yra pri
dėti prie pieno košės, kitas- 
gi būdas yra jį kietai išvirti, 
užsūdyti, ir sutrinus užtep
ti ant duonos. Kiaušinio 
kaitimą motina gali suvarto
ti kitiems dalykams, pira- 
gaičiams ir p. Vaikams la
biausiai reikalingas trinys. 
Visa geležis, kuri yra kiau
šinyje randasi trinyje. Beto, 
trinyje yra dar ko kito, kas 
taip-pat kaip ir pienas pade
da vaikams augti.

Kiekviena motina nori, 
kad jos vaikas turėtų tiesias 
ir tvirtas kojas. Pienas ir 
kiaušiniai suteikia maisto iš
auginti tvirtus kaulus. Vai
kai kurie tokio maisto ne
gauna, beveik visuomet gau
na taip vadinamųjų “ang
liškųjų ligų” (rickets).’ Jų 
silpni kaulai negali išlaikyti 
jų kūno ir sulinksta, arba 
visaip išsikraipo.

Pienas, greitai užsiteršia, 
ir kuomet tik jis tampa su
terštas, labai sunku jį išva
lyti-. Jis yra visai kitoniškas 
maistas, ne gobuoliai ir o- 
randžiai, nuo kurių /^šva
rumus galima nušluostyti. 
Jei pienas yra neuždengtas

I

Kvėpuok giliai. Tas pa- 
Ibės plaučiams, smegenims 
visam kūnui atlikti savo 

įduot į.
Gatvękariuose oras į 

impų laiką apiblogintas. 
kibi jok pakelti langų. Y- 
visų užduotis prižiūrėtįj ir dulkės ar kitokie nešva-

Vartok Šviežius arba 
Džiovintus Vaisius.

Yra geras paprotis duoti 
vaikui vienų vaisių kasdie
ną. Jei negali, ar neturi iš 
,ko pirkti šviežių vaisių, 
duok džiovintų. Juos gerai 
išmirkyk ir virink tol, kol 
bus minkšti. Jei vaikas yra 
lepus, duok jam tik vaisių 
sulties, ar minkštimų. La
bai jauniems kūdikiams, ku
rie vos tik pradeda valgyti 
kų nors kitų, neg pienų, rei
kia duoti tik vaisių sultis. 
Truputį vėliau jiems galima 
duoti vaisių minkštimų. 
Sveikas vaikas mokyklos 
amžiaus gali valgyti obuo
lius, slyvas ir grūšias su vi
somis žievėmis ir viskuo.

.

E X T R A ! E X T R A!

NEPRALEISKITE PROGOS.
Ką tik atėjo iš Lietuvos siuntinys, Lietuvos 

Valstybės, Žemaičių, Gedimino, Vytauto ir Lietu
vos senovės pilių ženklų.

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

Valstybę ir kaip ka
štai tų istoriškų, žen-

50 centę

3) TRIS KELEIVIAI:
KRIKŠČIONIS, ŽYDAS ir TURKAS. 

Pamokinanti apysaka. Su stipriais drobes ap
darais.

KAINA, t 40 centą

/

j1. Lietuvos ženki—Vytis. 21. Skirsnemunė.
2. žemaičių ženki—Meška 22. Baisogala.
S. Gedimino ženki—Stulpai 23. Vilkaviškis.
4. Vytauto ženki.—Skydas. 24. Kalvarija.
5. Vilnius. t 25. Darsttniškiss. >
6. Kaunas. 26. Pfinia.
7. Gardinas? 27. Suvalkai
8. Šiauliai 28. Biržai
9. MarijampoM. 29. ReseiniaL

10. Geranainys. 30. ieduva.
11. Telšiai 31. Veliuona.
12. Jurbarku. 32. Žiežmariai
13. ViekžniaL 33. Kiedainfel
1A Ariogala. 84. Maišiogala.
15. Kernavą. 35. Lyda.
16. RodflnS. 36. Žasliai
17. Rietavas. ' 87. ValkininkaL
18. Alytų. 88. Daugai
19. Babtai. 89. Plungė.
20. Ašmena. 40. BalninkaL

i/
II

/

*4) SOCIALIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ.
Parašė PROF. V. JURGUTIS.' Joje gra

žiai ir aiškiai apibudina socializmų ir krik
ščionybę. Kų tik iš Lietuvos gauta. *

KAINA...........................10 centų

5) EILĖS IR DAINOS.
Porose ir išleido JOANNA TAMOŠAUS- 

KAITĖ. Puikiausių eilių ir dainų knygelė, I-a 
dalis. : . /

KAINA 25 centai

Šias visas penkias knygas L. D. S. nariams 
ir prenumeratoriams parduosime

Kas prisius, vieną dolerį ($1.00), tam tuojaus 
Tai-gi pasiskubinkite įsigyti kuogreičiausia, 

D. S. nariams po 85c.
pasiųsime 40 tų gražių ženklų (visą sąsiuvinį). L. 
nes nedaug jų teturime. Pinigus siųskite: •

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

X . * «

i

už f1.00—----- Ttfc už fl.OO^SBi

Tą nupiginimą darome tik dėlto, kad davus 
progą dabartiniais bedarbės laikais LDS. na
riams ir “Darbininko” prenumeratoriams įsi
gyti naudingų knygų. ' . . , v

J dėk dolarinę į voką ir siųsk mums žemiau 
padėtu adresu, o knygas gausi po dviejų, trijų 
dienų.

J eigų nepatiks į 5 dienas po aplaikymo grą
žink mums, o mes sugrąžinsime pinigus pasilik
dami už persiuntimą. Su užsakymu siųsk ir pi-

. AJ « A Am. J Z
mgus.
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301 Statė Street,

Subata, Gegužio C cl., 1922

ŽINIOS Iš CLEVELAND, OHIO.
Darbų stovis.

/
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VIENYBĖJE-GALYBĖ.51.60
UTICA, N. Y.

buvo

r
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SVARBUS PRANEŠIMAS
30.00

Lieka
Du Bois, Pa.

PAAIŠKINIMAS.w

LDS. N. A. IŠVAŽIAVIMAS

v •

105.00
100.00

67.80
57.50

“MEILĖ”

KULTŪROS VAJAUS 
REIKALAIS. '

Pasako gražius pamokslus ir 
uolus lietuvis.

Geras parapijonas.
$52,126.01

Fed. Sek.

$1.80
2.00

Tik susispietę į vieną būrelį galėsime page
rinti darbo ir gyveninio sąlygas. Norintieji pri
sirašyti prie Lietufit? Darbininkų Sąjungos dė
lei platesnių informacijų kreipkitės prie arti
miausios kuopos arba tiesiog į

... .$2.00

.... 20c.-
I

Detroito Lietuvių Paskolos Stoties 
Pareiškimas dėl Gerb. Kun. F.

Kemešiui “Sandaroje” da
romų priekaištų.

—t--------------

Viso.........................$ 4,917.59
Pirmiau paskelbta 47,238.42

Labu ...................... 52,156.01
Per klaidą Gflberton, 

Pa. du kartu paskelb
ta

“GIEDRA”
55 West Market Street, Wilkes Barre, Pa.

žydas rėkia.
Kirvukas.

\

Skaitykite ir 
Platinkite 

ŠIUOS LAIKRAŠČIUS:

i

“DRAUGI”
“DRAUGAS” EINA KASDIEN. 

“DRAUGAS” paduoda daug naujausią žinių. 
“DRAllGO” kaina visame pasaulyje tik $6.00.

Adresas:
“DRAUGAS” PURU.

2334 South Oakley Avenue, Chicago, Illinois.

DARBININKĄ”
LIET. DARBININKŲ SĄ-GOS ORGANĄ. 

“Darbininkas” eina tris kartus į savaitę.
Kaina metams...............................................$4.50
Užrubežy metams ......................................... 5.50

Adresas:
“DARBININKAS”

366 W. Broadway, ’ Boston 27, Mass.

MEILĘ”
EINA KARTĄ Į MĖNESĮ.

Įvairaus turinio žurnalas su skyriumi 
vaikams.

Kaina metams
Kaina užrubežy

Adresas:

“GIEDRI
K AT. MOKSLEIVIJOS ORGANĄ. 

Eina kartą į mėnesį.
Kaina mefams
Vienas numeris

Adresas:

TĖVYNĖS BALSA?’.
ETNA' DU KARTU Į SAVAITĘ.

Kaina metams:
Užrubežy, Wilkes-Barre ir apielinkėse.. ...$5.00 
'Kitose valstijose ............................................ 4.00

A ei resa•
“TŪFFNaN BALSAS”

55 West Market Street, Wilkes-Barre, Pa.

“G ARS|w
' A. L. ILK. SUSIVIENIJIMO ORGANĄ. 

Eina karta į savaitę.
Jame galima rasti daug žinių apie įsirašymą į 

įvairius susivienijimo skyrius.
Kaina metams
Kaina metams 

Adresas:
X

X

222 South 9-th Street,

(Amerikoje) 
(užrubežy) .

“GARSAS”
Broklyn, N. Y.

“PERKŪNU” -
JUOKŲ IR PAŠAIPOS MĖNRAŠTĮ.

Kaina\metams................................................$1.50
Užsieny ir Lietuvoj metams........................2.25

Adresas:
t

“PERKŪNAS”
366 W. Broadway, ' Boston 27, Mass.

“MOTERĮJ DIRVĄ
A. L. R. K. MOTERŲ SĄJUNGOS ORGANĄ. 

Eina kartą į mėnesį.
Kaina metams (Amerikoje) .....
Kaina metams (užsienyje)............

Adresas:
, “MOTERŲ DIRVA”

9J.7 W. 33-rd Street, Chicago, Illinois.

.$2.50 

. 3.50

“LAIVĄ”
EINA KARTĄ Į SAVAITĘ.

Jame rašoma vien apie tikėjimo ir doros 
dalykus.

Kaina metama .. . . ..............     .$1.50
Kaina užrubežy metams.......................  2.00

Adresas: > .
“LAIVAS”

2334 So Oakley Avenue, -Chieago, Illinois.

VYT|”
LIETUVOS VYČIŲ ORGANĄ. 

Eina du kartu į mėnesį.

*

Kaina metams........... -• • •,.................
, Adresas:

‘ “VYTIS”
4735 So. Wood Street, Chicago, Illinois.

$3.50

i

Pastaruoju laiku kada anglių 
kasyklos sustreikavo, tai iš mainų 
pradėjo žmonės važiuoti j Cleve- 
landą. Nors ir čionai dar darbai 
nepradėjo eiti kaip reikia, bet vis
gi geriau dirba<iegu pereitą metą. 
Daugumas dirbtuvių sugrąžino iš 
pereitų metij paleistus darbinin
kus, bet mokestys žymiai nukapo
tos. Kitos dirbtuvės moka po 25c. 
į valandą. Žinoma Au tokia mo- 
kestimi yra sunkus pragyvenimas. 
Geriausia darbai eina automobi
lių dirbtuvėse, kur ir mokestis y- 
ra dar vidutiniška. 7 Bet darbas 
gauti nėra lengva. Aš patarčiau 
LDS. nariams jeigu norėtų iš ki
tų kolonijų atvažiuoti į Clevelan- 

! dą, tai pirma kreiptis prie L. D. 
S. 51 kp. narių, arba prie kuopos 
raštininko J. Blizgio. Tokiu bū_- 
du bus galima išvengti nereikalin
gų iškaščių kelionės, nes jeigu bus 
numatoma, kad yra galima darbas 
gauti, tai bus pranešti laišku ir 
nurodyta visos aplinkybės kas- 
link šioje kolionijoje darbų.

L. Vyčių 25 kp. vakaras.
Balandžio 23 d. š. m. L. Vyčių 

25 kuopa turėjo turiningą vaka
rą Lietuvių Salėje. Vakaras su
sidėjo iš prakalbos, vaidinimo,’ 
solių ir dainų.

Pirmiausia kalbėjo vaistininkas 
I K. Jonaitis, atvykęs išrytiniii 
valstijų. Toliaus buco vaidinta 
trijų aktų drama “Už Tėvynę 
Malonu Kentėti.” Vaidinime da 
lyvavo: J. Kulikauskas, Brone 
šukšniutė, P. Sakalauskiutė, J 
Bleizgis, Ant. Kunigiškis, Ona 
Kampaičiutė, Alena Mickiutė, S 
Palšis, Ant. Jakštaitis, J. Čerkė 
nas, P. Zabašauskas, Ant. Bai 
kauskas, Ant. Buknis, Jonas Rad 
zevičius, Alesė Baltrušaičiutė ii 
M. Mickiutė. Vaidintojai savo už 
duotis atliko gerai, su atsižymėji 
mu, ypač kurie turėjo didesnes 
roles. Nekurie pi Aną syk buve 
pasirodę scenoje, tai buvo matoma 
stoka drąsos.

Toliaus sekė muzikalė dalis 
Dainavo (solo) P. Bortnikas “Ši? 
nedėlėlę” ir “Geriau dieną.” Jam 
buvo nesigailėta plojimų ir buve 
iššauktas atkartoti. Piano (solo) 
“Black Hawk” B. Abukauskiu 

i tė. “Kur paliko” (solo) M. Mic
kiutė. “Sanatina” (piano solo) 
S. Gridinskaitč, “Girių Paukšte
liai” (solo) A. Kuzmauskaitė 
“Kareivių Daina” — vyrų koras 
Ši daina labai graižai išėj, one: 
pasipylė aritplosniai ^š publikos 
tas reiškė pamėgimą. “Tų mer
gelių dainavimas” (solo) A. Mic
kiutė. “Vakaras” (duetas) O. 
Kumpaičiutė ir J. šeštokas. Ši 
dainelė labai jausmingai buvo su 
dainuota, tąi .privertė antrą syk 
kartoti. “Šią Naktelę” ir “Gerk 
gerk” (solo) P. Sakalauskaitė 
“Fluing Doves” (piano duetas) 
Gardnskaitė ir Abukauskaitė 
“Karvelėli” ir “Girtuoklio Dai 
na” (solo) J. šeštokas. Jis yra 
nuo senąi žinomas kaipo žymus 
solistas. Ant paabigos L. Vyčių 
25 kp. mišrus koras sudainavo tris 
dainas: “Pavasario
“Gaudžia, gaudžia” ir “Laisvės 
daina.” Pianu lydėjo ir korui 
vadovavo muz. p. V. A. Greičius. 
Teatrui vadovavo M. Ardzijaus- 
kas. Programas baigta Lietuvos 
hunu. Laike teatro ir šokių pui
ki muzikė grojo p. Mušinsko. Žmo
nių buvo atsilankę daug. Prama- 
toma, kad kuopa pelno turės iš 
vakaro.

Savybės vakarėlis.
Balandžio 25 d.'s. m. L. Vyčių 

25 kp. buvo įrengusi'savybės va-, 
karėlį Lietuvių Salėje. Šis vaka
rėlis buvo surengtas išleistuvėms 
į Lietuvą gerb. Rapolo ir Jono 
Žitkų. Gerb' Žitkai buvo žinomi 
kaipo žymūs darbuotojai katali
kų dirvoje. Žitkai turėjo .nema
žai draugų, tai j vakarėlį atsilan
kė daug žmonių, apart vyčių na
rių. Laike vaakrienės programą 

► vedė P. Bortnikas. Pirmiausia 
gerb. Žitkains buvo prisegta -po 
gyvą rožę. Paskui sudainuota Lie 
tuvos himnas. Kalbėjo gerb. kun. 

j Vilkutaitis, J. Kuzas, A. Banys, 
•J. -Januška, R. Žitkus. Jonas Žit 
kus ir Bronė Žitkienč.

daina,”

Skiedrukės.
Kap. Natkevičius sakė: “Lie

tuvos kariuomenė buvo sutraukta 
pas Vištyčio ežerą, tuomet lenkai 
užėmė Vilnių.” Tuomet vienas iš 
publikos užklausė: Kam Vištyčio 
ežeras buvo saugojamas, kuomet 
turėjo būt ginama Lietuvos sosti
nė?” Kapitonas sumykė ir sako: 
“Reikia paklaust generolo...”

Mūsų liberalai šneka apie Vy- 
čių-bolševikų uniją. Mat jiems 
būtų nemalonu, kad jiems kas pri
mestų socijalistų unijas, kas yra 
įvykę tikrenybėje. O juk bolše
vikai išaugo iš socijalistų. Žydas 
muša,

Mūsų lietuvių bažnyčioj
40 vai. atlaidai. Vietiniam kle
bonui kun. P. Zabielai talkon bu
vo atvykę penki kunigai. Gerb. 
vietinis klebonas pasakė tris pa
mokslus, kun. J. Židanavičiųs sa
kė du, kun. J. Kasakaitis sakė du. 
žmonių buvo labai daug. Vely
kinę atliko apie 450 žmonių. Dar 
nekuomet tiek žmonių čia nesusi- 
rinkdavo, kaip dabar. Buvo žmo
nių iš apielinkinių miestelių. Mū
sų laimė, kad turime uolų klebo
ną.
yra

J. K

Pastaruoju laiku Kultūros va
jaus reikalams sekančios koloni
jos prisiuntė šias sumas. 
Chicago, III. *T. of Lake

30 sk............................
Gary, Ind.......................
Worcester, Mass............
Westville, III..................
Binghamton, N. Y. ... 
Spring Valley, III. ... 
Racine, Wis....................
E. St. Louis, III............
Melrose Park, III. ... ».
Brockton, Mass. Ne-čios

Pag. P.. Šv. Dr-ja. ... 
Pittston, Pa......................
Kenosha, Wis...................
Cicero, III................... ..
Detroit, Mich. Šv. Anta

no parap. 8 sk.............
Norwood, Mass. L. Vyčių

27 kp...............
Utica, N. Y. ... 
Aurora, III...........
Frackville, Pa. 
Coaldale, Pa. ... 
Sbeboygan, Wis.

$1,380.25
687.50
686.55
437.10
333.46
274.16 

. .225.^0
186.80
105.01

50.00
50.00
42.75
34.11
32.60
10.00

v v ♦

LAIMINGĄSIAS, KURIS TURI GERU DRAUGU-
GEROJE ORGANIZACIJOJE, GERI 

IR DRAUGAI.

Viena iš rimčiausių, gyviausiu ir geriausių 
lietuvių darbininkų organizacija Amerikoje yra

LIETUVIU DARBININKŲ SĄJUNGA.
Ši organizacija rūpinasi pagerinimu darbi

ninkų būvio. Leidžia 3 sykius į savaitę laikraš
tį “DARBININKĄ.” Prie šios organizacijos 
gali prigulėti vyrai, merginos ir moterys nuo 16 
m. amžiaus.

L. D. S. CENTRĄ
366 BROA I)WA Y, BOSTON 27, MASS.

ĮSIGYK L. D, S. 1922 M. 
KALENDORIŲ.

T t f , t

Mes žemiau pasirašę skaitome 
reikalingu visuomenei pranešti 
kaip buvo veikiama L. L. P. Bo- 
ių komitete. Detroite visą lai- 
:ą prie Misijų ir iki^šiol buvo ir 
yra bendras abiejų srovių Kata- 
iikų ir Tautininkų komitetas.

Gerb. Kun. F. Kemėšis buvo to 
komiteto pirmininkas visą laiką ir 
abai pasekmingai jame darbavo
si iki pat savo išvažiavimo j Wa- 
shingtoną. Srovinių ginčų ko- 
nitete nebuvo. Tik pačioje pra
džioje dar komitetui besiorgani- 
;uojant nuomonių skirtumas 
klausime ar komiteto nariams 
vertėtų pasiskirstyti į dvi sekci
jas ir visiems lenktyniuoti ar vi
siems dirbti išvien.' Bet ir tada 
vadžioje visi buvo nuomonės, 
<ad tame valstybiniame darbe 
reikia vieno konfiteto, o ne dvie
jų. Didžiumai išreiškus kad ge
riau bus visiems dirbti išvieno, vi
sas komitetas ir veikė su pirmi- 
įinku gerb. kun. F. Kemešiu vĮ- 

.;ą laiką per du suviršum metu. 
Ta mintimi i rveikia visi iš vieno 
togeriausia ir pasikėsinimų nebu- 
o tą nusistatv<ią griauti ir da- 

>ar taip pat yra veikiama.
Jeigu koks korespondentas ra- j 

sė į laikraštį kitaip ir jeigu gerb. 
<un. F. Kemėšis neprotestavo, tai 
•ia dar nėra pamato tvirtinti, kad 1 
korespondencija buvo teisinga. Y- 
•a žmonių, kurie netik žodžiais, 
bet ir darbais nori griauti kitų 
darbą. , .

Veikėjas kokiu yra gerb. kunA 
F. Kemėšis neturi laiko polemi- 
:uoti su kokiais ten koresponden
tais ir gerai jisai daro kad jų ne
paiso.
, Iždininkas F. A. Dmkteriis,

Iždo globėjai — 
K. Abišala, 

D. Karpavičienė, 
------------ /----------------------------------  

PRANEŠIMAS GERB.
KLEBONAMS.

* | 1 Į I ■ ' ' Z
“Darbiniakas” neseniai yra at

spausdinęs MAŽĄ KATI 
LĮ, sutaisytą gerb. Kun. F. Juš- 
kaičio “Pirma Išpažintis. Labai 
parankus KAfEKIZMŽLIS vai
kučiams 
MOS IŠP 
už 100 egz.
2gz. ar daugiau,

DARB.” 
3tt Broadway,

' r

ui prie PIR- 
. Kaina $7.50 
t ant syk 100

25 nuoš.
JA,

Boston, Mass.

30 d, Gegužio š. m. Šv. Roko 
parapijos darže Montello, Mass. 
rengiamas milžiniškas išvažia
vimas. Orchestra paimta vie
na iš tų, kuria kiekvienas šokė
jas yra paraylėjas, o ypatingai 
jaunimas. Kai kurie žimus 
darbuotojai iš tolimesnių lietu- 
viųkolionijų jau pasižadėjo da- 
livauti Išvažiavime su prakal
bomis kiti taip kaipo svečiai. 
Rengėjai deda visas pastangas 
kad iš puoti Išvažiavimo vie
tą kuopuikiausia ir gražiausia, 
kad dalivauvusieji tame Išva
žiavime turėtų ilga ir ne iš dil
domą atminti. ,

Visos katalikiškos draugijos 
Bostone ir apielinkėje yra pra
šoma nerengti jokių pikninkų 
bei išvažiavimų ant 30 dienos 
Gegužio, o įykiu dalivauti L.D. 
S. Naujos Anklijos Išvažiavi
me.

Kas nusipirko šių metų L. 
D. S. Kalendorių, tas turi iš 
ko pasigerėti beskaitydamas 
garsiausių Lietuvių Tautos 
rašytojų straipsniuš bei ei
les. Šių metų LDS. Kalen
doriuose, skaitytojas ras 
daug gražių moksliškų 
straipsnių parašyta, kurių 
retai kurioje knygoje galima 
rasti. Taigi, kurie norite į- 
sigyti šį Kalendorių arba 
pasiųsti kaipo dovaną gimi
nėms.į Lietuvą, tai tuojaus 
siųsite 25c. stampoms arba 
money orderį, o mes pasiųsi
me nurodytu adresu.

Agentams duodame nuo
laidą. Agentai pasiskubin
kite su užsakymais.

“DARBININKAS”;
366 Broadway, So. Boston, Mass.

L.V.N.A. apskričio 13-tas Su
važiavimas bus gegužio 7 d., 
1922 m. Šv. Jurgio parapijos 
svetainėje ant St. James Avė., 
Norwood, Mass. 1-mą vai. po 
pietų. Tai-gi gerbiamosios N. 
A.A. kuopos rengkitės prie šito 
suvažiavimo, nes šis suvažiavi
mas bus metinis. Siuskite ko- 
(Įauginusia delegatų, kad būtų 
iš ko rinkti naują valdybą. Prie 
to duokite delegatams gerų su
manymų kas-link mūsų bran
gios organizacijos ir mūsų aps
kričio geroves. Nes jūs žinote 
kad apskritis turi paėmęs dide- 
Ipdarba kas-link mūsų metinio t 
išvažiavimo 4 ‘ū. liepos, '■kuris 
bus Pinehurst Park darže, Wa- 
bifrn, Mass. Tai-gi visi į dar
bą. Norwoodo kuopa jau iš • 
anksto rengiasi delegatus pri
imti, o mes pasistengkime kuo-.- 
daugiausiai būti.

V. P. Stankus, 
Apskr. Pirm.

♦
/ »

• NAUJIENA LIETUVIAMS 
AMERIKIEČIAMS.

Siųsk tuojaus 75c. “Darbiniu 
kui” o gausi “RUOMUVĄ.”

“DARBININKAS,”7
366 Broad way, Boston 27, Mass

Per bal. mėnesį Brookly- 
ne 5-tos Avė. teisme bylų dėl 
girtybės buvo daugiau, negu 
bile kuri kitą mėnesį nuo šio 
teismo isteigimo 1907 m.

DAUG ŽUVO
RIAUŠĖSE.

“Darbininko” Adminis
tracijai reikalinga tuoj bent 
po du agentu kiekvieiįpje 
lietuvių kolionijoje. Turi 
būti LDS. nariai. Atsišauk
dami praneškite štai ką:

1) Kiėk laiko gali pašvęs
ti kas vakarą?

2) Kelius vakarus savai- 
i tėję? •

3) Ar gali pašvęsti dienos 
laiką ir kiek valandų?

4) Kelias dienas savaitė
je?

5) Ar moki angliškai kal
bėti ir rašyti?

• 6) Kuo užsiimi?
Apsukrus darbininkas 

liuosoms valandoms nuo 
darbo gali pelnyti nuo 
$25.00/iki $75.00 savaitėje. 
Darbas ir sąlygos geros. At
sišaukite tuoj.

“DARBININKO” 
ADMINISTRACIJA, 

366 Broadway, Boston 27, Mass.

Suv. Valstijose senbernių 
yra 13.000.000'.

Rymas. — Pirmosios ge
gužės riaušėse žuvo 5 žmo- 

o sužeista 100.

■ f

: > •
' f i.
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DRĄUGAI IR DRAUGES! I 
“G I E D R A”

Skaitykite ir platinkite lai
kraštį “GIEDRĄ.” Lietuvių ; 
Kataliką Moksleivių Organą. ;

Kaina metams Amerikoj $2.50.
55 W. Market Str.,

Wilkes Barte, Pa. £

DARBININKĄ
JEIGU NORITE, kad jūsų visi SPAUDOS 

DARBAI, pradedant nuo mažiausios kortelės 
ir baigiant didžiausia knyga, būtų atlikti: k u o- 
graibiausia, geriausia ir pigiau
si a, ' tai siųskite tik į “DARBININKĄ, ” o pa

birsite, 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
ri. . f

Tai-gi, visais spaudos reikalais visuomet 
kreipkitės į

•DARSiNINKĄ”
366 BROADWAY) BOSTON 27, MASS.

*.
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Rengėjos. IAPOCALYPSE

*

(GUMAUSKAS
Komisija. D A N TĮSTAS

M

>
Komisija.

4 Morris

Na o vyrai kuo pasiro-

Perkūno Sūnus

PUIKUS VAKARAS

ŽULIKAUSKIS SCENOJE,
Rengiamas LDS. 8-tos kp.

NEDĖLIOJ
-

JOINT

P. Jankauskas, 
Ona aJnkauskienė.

i

1023 Mt. Vemon St., 
PHILADELPHIA, PA.

PRAKALBOS.
Bostono Moksleivių kuo-

7. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
VALDYEOS ANTRAŠAI 

SO. BOSTON, MASS.

UOLIAI RENGIASI.
Vargonininkas M. Karbauskas 

ir bažnytinis choras uoliai rengia
si prie muzikos tėvo Naujalio kon
certo.

Pajieškoiimai
f Paieškojimų kainos LDS. na
riams ir “Darbininko” skaityto
jams 1 sfk| J metus už dyka, už 
3 sykius $1.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50. '

aria 

UI.• ; C
ims

(Kampas Broad St.)

TeL Brocktoa 5112-U

J. STOKUS,
St., W. Lynu, Mass

ės,
\L Kerbelio. 
lietus įsigyti kuogreičiausia. 
aukite
tebebūt

(JAKIMAVIČIUS)

509 EAST BR0ADWAY
Telephone 502.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
aku; specialistas 

77a Broadway, So. Bostcą, M?.ss

f. 
tĮ

Į LIETUVĄ IR iŠ
LAIVAKORTES galim:; "rrit 

ir ant geriausiu laivu visu ibi; ju 
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ.

PASPORTUS ičrei 
LIETUVĄ.

Atvažiuojam

Persiuntimas
ATYDA. M 

nau, jeigu kas kl

Windsor gt., Cambridge, Mass.

VIETINĖS ŽINIOS.
t

SUGRĮŽO Iš CHICAGOS.
Jonas J. Romanas, L. Preky

bos B-vės prezidentas, seredoj su
grįžo iš Chicagos, kur pasakė ar
ti desėtko prakalbų. Ten jis at
šaldė atmosferą, karią buvo jkai- 

■ tinę Garmus-Bagdonas ir Natke- 
vieius-Žy gelis. Romanas chica-
giečiams aiškino, kad partijinėmis 
rietenomis nepakelsime žmonių 
gerovės. Aiškino, kad tą galima 
padaryti tik ekonominių priemo
nių griebiantis.

bus labai daug svarbių reikalų ap
tarti kaslink pikniko įr tt. Atei
dami ant susirinkimo, atsiyeskite 
naujų narių. /

J. Vinkevičius.

PADĖKA.
Mano moteris per keturis me

tus kentėjo nuo galvas skaudėji
mo. Buvo prie Įvairių garsių spe
cialistų, bet nieko nepagelbėjo. 
Pagalios kreipėmės pas Dr. Pa- 
šakarnj, kurs išegzaminavo akis 
pritaikė akinius ir tuomi mūsų ne
sveikata pasibaigė. Šita savo lai
me , viešai pasigirdami, reišikame 
gilią padėką gerb. Dr. Pašakar- 
niui.

Subata, Gegužio 6 d., 1922

RENGIA MILŽINIŠKĄ 
VAKARĄ.

Mot. Sąjungos 13 kp. gegužio 
21 d. bažnytinėj svetainėj ant 5 
gatvės rengia pramogą. Lošėjai 
užkviesti iš Montello. Jie visu 
smarkumu rengiasi. Vaidins vei
kalą “Pinigėliai,” tik ką iš Lie
tuvos pertrauktas, be galo yra 
juokingas ir gražus. Juoko turė
sime, kad net šonai skaudės. Teip- 
gi artistai yra vieni iš gabiausių 
ir smarkiausiųjų.

B
B

BOSTONIAN MUZIKOS 
MOKYKLA.

%igMtMūį

PAN.—UTARN.—SERED.

Geg.-May 8-9-10

THE FOUR HORSEMEN
()!■’ TIIE

į

/
Ištirti smuikos mokytojai duoda sa

vo geriausią patarnavimą jūsų vaiku! 
arba mergaitei.
už

IŠPLAUKĖ Iš BOSTONO.
Pereitą seredą iš Bostono uosto 

išplaukė laivas Samaria, Cunard 
linijos. Išplaukė j Liverpool. 
Prieš karą toji linija turėjo ko
munikaciją tarp Bostono ir Euro
pos uosti]. Dabar tą komunikaci
ją atnaujina. Su tuo laivu Lietu
vių Prekybos B-vė pasiuntė arti 
70 lietuvių grįžtančių į Lietuvą.

NUTARĖ VYKTI.
So. Bostono bažnytinis choras 

nutarė dalyvauti su savo vedėju 
AI. Karbausku priešakyje . LDS. 
Naujosios Anglijos išvažiavime 
Montello. Mass.

Lietuviams jau yra gerai 
žinomas IJ et u vos tironas, 
piktadarys Želigowskis. Kad 
geriau įsivaizdinus ir prisi
žiūrėjus Į tą Varšuvos agen
tą, kuris išplėšė Lietuvos 
sostinę Vilnių, tai ateikite 
14 dieną gegužio 7:30 vai. 

e į pobažnytine svetai
nę ant 5-tos g-vės, o pamaty
site pan Želigoivski su visais 
jo gizeliais. Taip-pat pa
matysite, kai]) narsūs Lietu
vos šauliai tam pačiam pan 
Želigoivskiui kailį išperšu.

MERGINOS ORGANIZUOJASI.
So. Bostono merginos tveria 

‘basket bąli team’ą.” Organiza 
torka yra p-lė A. Dusevičiutė. 
Kaip girdėti darbas varomas ga
na sparčiai. Ant L. Vyčių N. A 
A. išvažiavimo žada paisrodyti su 
žaidimu.

J

LIETUS UŽGESINO GAISRĄ.
- Massachusetts valstijos miškai 

buvo taip plačiai užsidegę, kad 
•ūkstančiai darbininkų buąp pa
šaukta gaisrus gesinti. Bet tikrą 
alką suteikė didis lytus, kurs be 

sustojimo pilasi nuo ketvergo 
•ink^t vbo ryto.
likai.

‘GRAŽI MAGELIONA” 
SCENOJE.

Bal. 30 d. L. Vyčių 17 kp. sta 
tė scenoj “Gražią Magelioną,” 
dramą keturių aktų, šešių atiden 
girnų. Veikalas yra gana didelis 
ir reikalaujantis gerų 'aktorių 
Artistai buvo sukviesti geriausi 
kokius So. Bostone galima gauti. 
Scena ir rūbai aktorių buvo pri
taikinti gana gerai, išėmus Gražią 
Magelioną, kuri atrodė perdaug 
amerikoniškai. Lošė šios ypatos: 
Jono Cireso rolėje — V. Savickas, 
Alvarijos — Z. Glineckienė, Pet-1 
ro — J. Markelionis, Marcelio —
J. K. Naujalis, Karaliaus — A. 
Bendoraitis, Karalienės — A. Du
sevičiutė, Magelionos — M. Sa
kalauskaitė, Senelės — S. Motie
jūnaitė. Ligoninės Viršininko —
K. Gervils, Tarnų rolėse — V.

Išvažiavimo Rengimo Komisija 
■.plaikė linksmą pranešimą, kad 
įasižadėjo dalyvauti gegužinėj 
Šv. Roko parapijos choras, Mon
tello, Mass., L. Vyčią 17 kp., So. 
Boston, Mass., Šv. Petro parapi- 
os choras ir LDS. kuopa, Law- 
ence, Mass.

Girdėti, kad ir kitos kuopos ir 
horai rengiasi taip-pat prie išva
davimo.

PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešame vietos .lietu

kams, kad vežimas (trokas) va
davimui į LDS. N. A. Apskričio 
likniką kainuos $1.00. Taigi, ku- 
•ie norėsite gauti tikieta važia vi- 
aui ant trokų, kreipkitės prie šių 
•patų: P. Miliaus, A. Kohanskiu- 

O. Jankienčs, K. Rusteikos ir 
Pasiskubinkite ti-

nn
paskutinios dienos, gali 
vietos.

South
>a rengia prakalbas gegužio 7 d. 
bažnytinėje svetainėje, 7:30 vai.

; kare. Kalbės gerb. kun. Urba- 
įavičius ir Dr. J. C. Landžius.* 
’astarasis kalbės apie sveikatą ir 
noksią. Taip-gi kalbės mokslei- 
ių ex-pirmininkas .T. Vervečka. 

Bus pamarginiųių, kurie visus pa- 
inksmins.

Nepraleiskite šitos progos iš
girsti naudingų ir svarbių daly
kų.

Įžangos nebus.
Kviečia Valdyba.

k *
Medonis ir Znotinas, Ligonių — 

fc V. Valatka, Naujalis ir Bendorai-

Aktoriai savo roles mokėjo ge-
i. Ypač kurie turėjo didesnes 

roles. Lošė visi artistai gana ge
rai. Žmonių buvo vidutiniškai. 
Gryno pelno liko $115.00 su cen
tais.

Nykštukas.

Draugystės D. L. K. Keistučio 
mėnesinis susirinkimas įvyks ne
dėlioję, 7 d. gegužės (May) 1922, 
694 Washington St., Boston, 

- Mass Prasidės 6-tą valandą va* 
kare. Prašome

; ekait tingiausia
visų narių ko- 
atsialnkyti, nes

DUSTIN FAP-NUM

Geg.-May 11-12-13
Smuikas duodamas 

dyką su pirma kurso lekcija. Dėl

395-Eroadway,
Rcom 4,

So. Boston, Mass

į’eL So. Boston 2488 ji

DU. J. C. LANDŽIUS i
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas 
vyrą, moterų ir vaiką. Egzami- 
uuoja kraują.spjuudalus, šlapumą 
ir tt. savo laboratorijoj. Suteikia 

.patarimus laiškais kitur gyvenan
tiems. Adresas:

506 BR0ADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

SAVAITINIS ŽINYNAS

i.

Ii.

DRAUGIJŲ
T'Ylvl'A'f'n yrciVeiiavą, Kukardu. viso 
■U'4L U IU. V U'Spaudy ir kitokiu Dr;
Reikalaudami Katalogo ar Sampalu, pažy

STRUPAS CO., 90-92 Fcrry S t. Newark, M. J

PIRK VAKACIJOMS
Turėdamas fonta- 

ninę plunksną, gulė
si be vargo susirašy
ti visus įspūdžius, o’ 
r.et ir laiškus.

Jų kainos: $2.50, $3, 
$3.50, $4, $5 ir aug- 
ččiau.

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem- 
Iapį dykai.
“DARBININKAS”
366 W. Broadway, 
Boston 27, Mass.

TIK KĄ IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
GRAŽUS TIKYBINIS 

VEIKALAS 

“PILOTO DUKTĖ”
Drama penkių veiksmų.

KAINA: 35c. $4.00 už tuziną. 
$2.00 už pusę tuzino. 

Užsakymus ir pinigus siųskite:
ALENA KIBURIUTĖ,

67 G St., So. Boston, Mass. 
bei ‘DARBININKO” Red. 

Knygynams duodama .didis nuoį.

g BROADWAY (Šalę Pašto) SOUTII BOSTON. f
3 M

• a > Ii

F. J. KALINAUSKAS |
ADVOKATAS

414 Broadivay, So. Eoston.
TeJ. S. B. 0441.

Antros lubos—} ii šit j L. P. P-vis

GYVENIMO VIETA:
135 Rowe St., AuBi’iiNDAi.E, Mass.

Tek \V. Nevvton 101G—I

16 Metą South Bostone 

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

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

ir sulig suta

419 Boylston St. Rooms 307-30§ 
BOSTON, MASS.

Phone B B 4200 j
I
Ii

a*

1 
d 
į

■< 
j
I
J

....... LIETUVIS GRABORIUS
Šiuomi pranešu visiems, 

ir už visą palaidojimą. Pat 
aukščiau. Taigi Boston’o 
virš minėtam reikalui, visuomet kreipkitės ] 
nuvažiavimą į kitus miestus nieko nerokuoju.

gerai, gražiai, mandagiai ir pigiau bile kur 
Patarnavimas visiem dykai. . Viršmiuėtais 

kitės šiuo adresu:
P. J. AKUNEVIČIUS,

J58 Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. S. B. 1891 M. ir S. B.*381

kad nupiginau kainas ant grabų g 
idoju numirusį nuo $100.00 ir 

n- r.pielinkūs lietuviai, pasitaikius 
pas mane. Už 

Darbą atlieku g 
■ kitur. g

reikalais kreip- g

i!

j

o

i

ANT RENDOSI

KAMBARYS OFISUI

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

Kaina 75 Centai.

Didžio Išlankstytas 
26i/2^33y2

__  w
Sulankstytas 

6y2x9y2

i
iatesniu
i :

i

k ■
179 E. 3-rd £

Į Ji iiM Ui
< Galinta susil.i’lii'' t i ir lietuviškai. 

Ofiso Vai anuosi
« Rytais iki 9 vai. Po Įlietų tino 1—3. 

Vakarais nuo 6 iki 9.

■i 536 Broadvvav, So. Boston.- J1

t-

GEGUŽIO-MAY 7 D. 1922
‘ BAŽNYTINĖJ SALĖJ

Pradžia 7:00 vai. vakare.

GERBIAMIEJI:
Kas norite pamatyti, kaip ma

žas būrelis lietuvių kareivių su
pliekė čielą paliokų armiją ir kaip 
Žulikovskis nori užsėsti ant Lie
tuvos sosto, tai -ateikite ant šio 
mūs rengiamo vakaro, tai pama
tysite. Šis juokingas veikalas y- 
ra nesenai atvežtas iš Lietuvoj ir 
pirmu sykiu bus perstatytas.

Taip-gi dainuos So. Bostono 
solistai: p-lė M. GRYBAITE ir 
STASYS PAURA.

Įžanga: 35-25c.; vaikams 15c. 
Tad ateikite visi.
Pasarga: Vaikai be tėvų nebus 

Leidžiami. .

i

Galima gauti 
“DARBININKE,

366 Broadway,
Boston 27, Mass.

Pamėginkite na n jo

R&ffl
Su užregistruota vaIsbažanHiuSnv. Valst 

Patentu Biure.
S'aujanre mėlyname pakelyje. '

Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybės Siame vaiate idėtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo.

Ruffies yra įsoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris

t p,

ST()PSDANDW,H
■ .FPUMOTr 'Š. v '

Hf- M.THY $įCAl,P 
IUMiRIANIHAH?

, •'■•J. •**

i AORKiniPKtO•1. .»• lt l .**«•« .51 l,ll ' >
r.pOOKI YX 
N t W R K

« § iM
LINIJA 9Broadvsy, -

PER HAMDIJr>.C/N.?TLlZJvA
' /- ZvPBNN DEPO JŲ.
, / , VAŽIUOKIT VISI PARANKIU 

IR TIESIU KELIU.
Lietuviai važiuojanti į Piliavą aplenkia 

juostą (knridorĄ)
Visa Trečia Kt.f.sa Padalinta !• Kambarius 

ant.2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-mų lovų
LATVTA .......................................................Geg. 10
POIJJNIA ........................1......................Gegu žės 17
3-čios kl. kainos: j Hamburgą $103.50, Piliavą 

$106.50, Liepoją ir Klaipėdą S1O7JM>.
diA Dėl laivakorčių ir žinių kreipkitės prie s ojuaSr! oau

Puikus, šviesus ir geras kamba
rys tinkamas ofisui ant rendos I. 
D. S. TTame, 366 Eroadway, South 
Bostcn, Mas3, Kampas Broad 
vay ir E gatvių. Kreipkitės pac 
‘Darbininką.”

litM. — VIndtis Paulnuskn-’. 
B St.. So. Boston. Mass.

ICE-I’IRM. — V. J. Jakštas.
27 Story St, Boston 27. Mass. 

ROT. RAŠT. — Antanas Janušonis.
1422 Columbia Rd.,

Boston 27, Mass. 
<TN. P.AŠT. — Juozas Juška,

Merycliff Academy, 
Arlinghton Helgtbs, Mass, 

ODININKAS — Ikonas švagždys,
111 Bovven St.. Boston 27, Mass. 

ŽDO GItOB. — J. Orubfnskas,
3 Jay St., Boston 27, Mass. ir 

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

■IARŠALKA — Povilas Laučka.
61 Story St., Boston 27, Mass.

• dJAL’GIJOS antrašas reikale:
366 Broadvvay, So. Boston, Mass. 

DRAUGIJOS susirinkimai laikom! 
-as antrą nedčldienj menesio 1-ą vai. 
po pietą paraptjinčj svetainėj/ 492 E. 
r t h S L, Boston 27. Masa

patiks kad 
ir gačnian- 
siaiyp»tai.

♦
Aptiekom 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75e., tad 
itshaime

Išbara* 
torijos. •

Satinai 
reikalau
kite 
Mtokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad buitį 
INKARO 
vai«- 
baže sklis.

United 
American 
Linės Ine. WHH

TRIjy ŠEIMYNŲ NAMAS 
$4,500 .

42 Sheridian St., Jamaica Plain. 
paranki vieta pire krautuvių ir 
bažnyčių. 13 kambarių mūro na
mas geroj tvarkoj. Galima pama
nyti bile kada. Nedčlioms nuo 2 
iki 5 P. M.

YORK’O IR HAMBURG’O 
SUSISIEKIMAS SU VISAIS FORTAIS 

CENTRALRS EUROPOS.
Savaitiniai Išplaukimai Kas Ketvergas

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

gomieji ’ kambariai, saiionfil ir erdvus,plekai trečios kle
sos pasažierlntns. ,Ant Inivų “HANSA,” “BAYERN.” 
5VUERTTEMBERG Ir MOUNT CLAY yni keli specialiai 
pulkus kambariai.

Du nauji 20,000 tonu laivai 
RESOLUTE ir RELIANCE » ' • * N • •

iSplankia kas antrą ntaminkų su 1-ihos, 2-ros ir 3-čios kle
sos pasažleriais. Paskiau bus mainoma. Klauskite agento:

JULIUS ROTTENBERG,
Boston, Mass.

D. L. K. Keistučio Dr-jog Val
dybos Adresai, Boston, Mass.
IKM ĮNINKĄS — J. Adomavičius, 

122 Bowen St.. So. Boston. Mass. 
iCE-I’IRM. — Vincentas Zaleckas, 

81 Mercer SL, So. Boston, Mass.
■ROT. RAŠT. — Antanas Macejunas, 

450 E. 7-th St., So. Bosttn, Mass. 
' IN. RAšT. — Juozapas Vinkevičius, 

169 W. 6-th St., So. Boston, Masa 
t'ASIERICS — Andriejus Zalieckas, 

307 E. 9-th St. So. Boston. Mass. 
MARŠALKA — Viktoras Zičkis.

209 E. Cottage St, Dorchester, Masa 
D. L. K, Keistučio dr-ja laiko mėne

sinius susirinkimus gas pirmą nedčl- 
tlenj kiekvieno mėnesio po No. 694 
iVashington St, Boston, Mass. 6-tą t. 
• akare. Ateidami drauge ir naujų na
rių sn savim atsiveskite prie musų dr 
jos prirašyti.

TRUMPIAUSIAS

Ieškau Stanislovo Morkevičiaus, 
kuris paeina iš Suvalkų rėd. ir 
epskr., Mockavos tai. kaimo, 
Punsko par. Pirmiau gyveno 
tVorcester, Mass. Jei kas žinotų 
apie jį arba jis pats malonėkite at
sišaukti, nes tūriu žvarbių žinių 
iš Sietuvos.

MRS. B. MIčIUNIENfi / 
251 Fairview St., New Britain, Ct.

ŠV. JONO EV. BL. PAtELPINĖS 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI.
PIRM. — M. Zoba,

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

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

89 B Street, So. Boston, Mass. 
FIN. RAŠT. — J. švagždys,

171 W. 5-th St, So. Boston, MaM 
KASIERTUS — A Naudžlunaa,

16 lVInfleld.St. So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — J. Zatkts.

7 WlufleM SL, So. Boston, Mmb.
Dr-js laiko susirinkimus kas trečH 

oedčkllCTiJ kiekvieno mfnerio, 2-rą vai 
po pietų kr. Petro parapijos snlč.j. 499 
E. Seventū 8t, South Boston. Maso.

Kt.f.sa



