
DARBININKU REIKALAI

NA ŲJĄS MINISTERIS
Polieis

BAISI EKSPLIOZIJ A

.INKĖJIMAI

PABĖGI). SU PINIGAISŠOVĖ Į PERDĖTINĮ.

Jaunas

GAISRAS MOKYKLOJ.

DIDELIS GAISRAS

BOSTON 21, MASS.

SUSALO DU VAIKU.

metrų ilgio.

B. Mičiuniecė, 
LDS. Conn. Apskričio

KRASAŽENKLIŲ Už

10.000 RUBLIU.

VISUOMET UŽSIMOKA PASINAUDOTI 
PROGA. ■ ■

ČIA JAU SKIRTUMAS BUS DOLERIU 
IR PUSE ($1.50).

TEISĖ UŽMUŠTI 
ŽMOGŲ.

BALANDŽIŲ LENK
TYNĖS.

Sh(i>r. , Anglija. — Sir. 
AVilliam Dopvvood ir Major 
K. Barker rengia balandžių 
lenktynes. Į lenktynes abu 
leis savo balandžius. Sudė
jo po $5.000.

Kairo, Egiptan. 
studentas šovė Į Krimiuališ- 
ko departmento perdčtiflĮ 
Bey. Suvejąs pabėgo. Pęr- 
dūtinis sužeistas.

10 <L sauso. į.. Naująją 
atvažiuoja .brangus. sve- 

M. BAGDONAS, Lietuvos

ATSTATĖ: virsi 
/ ’NINKĄ.

PREKĖS Iš VOK1E
TIJOS.

APDEGĖ GAISRI 
KINKAI.

W’. Hartlefrool, Anglija.— 
Medžio sandėlyje kilusis 
gaisras išsiplatino po mies
tą ir paliko 2.000 žmonių be 
pastogės. Nuostolių už $5.- 
000.000.

Brocktan, Mass. — King- 
man mokykloj ištiko gais
ras. Visi .vaikai buvo laiku 
išvesti Gaisras greit užge
sintas . . • ■

, užsisakė bėgių.
Neto York.—Japonijos 

valdžia Amerike užsisakė 
13.000 tonų plieninių bėgių.

tramaU D/TrlĮni ifltui’y

Tairgi užsirašyti “DARBININKĄ” da
bar, per gruodžio mėnesį užsimoka, ypač šiais 
bedarbės laikais.

“DARBININKAS” buvo ir yra pigiausias 
ir tinkamiausias laikraštis darbininkams.

Užsiprenumeruok arba atnaujink prenumt^ 
rata DABAR. Tai geriausia DOVANA ŠV. 
KALĖDOMS.

Siųsk $3.00 arba $4.00 šiandiena “money 
orderiu,” čekiu arba registruotame laiške adre
su:

NUŠOVĖ, BANKININKĄ. 
Chicago. — Penki bandi

tai užpuolė automobilių, kur 
važiavo IIaywood Statė ban
ko prezidentas Boffel, pok
ostas ir banko'darbininkas. 
Bankininkas tapo nušautas, 
o kitu du'pasąžieriu sužeis” 
tu. Banditai pagrobė $12.- 
000.

NEGALĖJO SUTIKTI.

Cincinnati. — Viena mo
teris pareikalavo persjskyri- 
mo nuo' savo vyro. Tai kuė- 
>net teisėjas paklausė prie
žasties ji atsakė: “Kuomet 
aš pakuodavau keptą mėsą, 
tai jis reikalaudavo virtos, 
o kuomet paduodavau virtą, 
tai jis prašydavo keptos. -

------- . Puti ant pėdų augscio 
lanclLigton. — Atstovų kamino, kuomet nutrūko 
imta svarstyti bilių a- virve. ■ Išgelbėtas pasakė, 

inčįavlmą. Yra atsto- kad nei šaltis nei vėjas ne
trukdančiu šio biliaus kankine, bet vos nenumiręs 
iimą.5 --  . dėl netekimo tabokos.

Nashua, N. H.—Per klai 
dą aptiekininkas John B, 
Rouleau išgėrė karboli aus, 
Greitai buvo ambulansu ga
benamas i ligoninę. Ambu- 
lansas susimušė su strytka- 
riu ir pacientas tapo sužeis
tas. Vargu bau pagyš.

Loveli, Mass.. — Majoras 
atstatė policijos viršininką 
už tai, kad tas nevaręs ko
vos prieš slapto svaigalų biz
nį. Prašalintasis viršinin
kas pareikalavo jo dalyką iš
tirti.

niaujate darbininką reik®
ii’čiatės liuosi nuo savo para; 

Padarykime šį 12-tą metinį st 
ravimą pasekmingu ir pavya 
gll. ’• ' *> /•

.'••u'iciiūs delegatai bei ..c® 
r.< l.i)>. Conn. apskričio k® 

iv.;ri<‘ e-.,* išrinkti dalyvauti® 
Conn. apskričio metiniam si® 
šlavime. lJsausio, 1922 m., BrjdM 
port, Con., malonėsit pribūti 

nurodytu laiku ir paskiro 
vietoje. Suvažiavimas i vyks® 
iui-gio parapijos salėj, 443 ® 
l’ark Avė., Bridgeport, Conn, 3 
sijos prasidės 12 vai. dieną, 10 

<’ie iš gerb. delegatų norėtą išklal 
syt šv. Mišią Bridgeport©, teį^ 
■ės nepasivėluoti, nes sunia-PB 
ridės 10 v;: L 30 min. iš ryto. T® 

i. kurios iš gerb. kuopą .ne® 
>- <’.■ legatą i virš minėtą I 

.vžiavimą, malonėsite tą pada® 
x:id nepasilikus nuo kitą. X® 
ratai Irikdtės raportus kuopą Į

C.'. 11UO viej® ' ’
- - ■-;-"® 

■iuhi®

La.keville, Mass.—Du vai
kų ėjusiu palei geležinkelį 
baisiame šaltyje sušalo. Jų 
lavonai rasta griovyje.

L& v-rįl,-- Mass.
IHanr L: “Kecgan,' hu-? 

šiAc- grtiiką' Louis Siparį 
spalio 5 d. tapo, išteisintos.

SKIRTUMAS VIENU DOLERIU..
Reiškia, dabar užsirašydamas ant metą “Darbininką 

sutaupysi vieną dolerį.

Lau'rence, Mass.
& Todd kompanij
lyje buvo ištikus ekspliozij
ir gaisras. Begesinant 14 j Darbo Federacijos įgaliotinis ir 
gaisrininkų apdegė. i Lietuvos Strigamojo. Seimo narys

SAUSIO-JAN. 15-tos DIENOS, 1922-rą METŲ- 
‘Darbininko” prenumeratos kaina

BOS c -

Lietuvos užsienio ..reikalų 
ministeriu paskirtom eprofe- 
sorrus- Jurgutis (Bita).

(Gruodžio 15 ‘.dienos 
(lOžlj“D^iiunlk” Le ki
tų svarbių ir indomių žfniii 
iš Lietuvos buvo žinutė, jog 
į rezignuojančio užsienio 
reikalų ministerio Purickio 
viėtb numatomas kandidatas 
buvo prof. kun. Jurgutis. 
Reiškia taip įvyko, kaip bu
vo numatyta ir “Darbinin
kas” veik čielu mėnesiu tą 
Svarbią žinią Amerikos lie
tuviams pranešė ankščiau, 
negu kiti laikraščiai. Nauja- 
sai ministeris politiškai-eko- 
nomiškus mokslus baigė už
sienyje ir seniau buvo numa
tomas finansų ministeriu.)

tUJT METAI 
RUSIJOJ^-

1< a Lpoli ris ta s du. kartų liepė, 
graikui- pasiduoti ^o tas ne-, 
pasida vė. Todėl įsileistas- 
jį turėjo teise nušauti.

Linksmu Naują 1922 metą 1 
D. S. Centro Valdybai, nariamA,-; 
isiems jos prieteliams linkiu fljj 

širides. ..
Linkiu, kad visi broliai trljl 

u-.f*s darbininkai šiais metate® 
.totų nariais tos brangios org® 
žarijos LDS., kad organas “IM 
liniukas” lankytą kiekvieno H 
..uvio namelį; kad tas prakilnį! 
.(baisis pasiekti} visus ir kad KH 
taus mokslas pasklistą koplačiaa 
,ia: kad kuopose kodaugiatag® 

j stiprią ir smarkiu vaa®
■' pajėgi U atsilaikyti pri® 

iiaudotojus. Vienu žodžitų® 
kiu, kad LDS. būtu viena iš ® 
Jausiu organizaciją Amerik^B

Stasys Mockev® 
Elizabeth, N. J.

Metus-pradėjo suš--8 .mėne
siais badoūt baisenybių pri e- 
šakjj.e< Da rgi 1 u*žįų ia, Loki e 
bus ’ ūžderej ipąąi-.-ateinahči ą 
vasarą,,. o daiigęlyję... vJetų 
žjemkenčiar javai nesėti.

('ari cSaratmk), J^ama- 
rosį’Ufbs, Oreirburgo'-ir Ka- 
zanių gubėI;iHj'oke"1<a.hiaį _štt- 
šahtsių. lavonų suversti ^įes 
duobkasiai nespėja šaltame 
ore duobių iškasti ir palaido
ti bado, ligų ir speigų aukas. 
Trūkstant arklių,- jaučių, 
automobilių negalima mais
to dagabonti Į tolimesnes 
nuo centrų provincijas. A- 
merikos Šelpimo darbinin
kai pradžioj manė išplėtosią 
darbą ir mane, kad badu te- 
žus apie 2.000.000. Dabar sa
ko, kad dar žūsią 10.000.00 
žmonių. Amerikos Šelpimo 
administracija dabar maiti
na 1.000.000 vaikų. Angli
jos ir kitokios organizacijos 
maitina 100.000 vaikų.

Rusijos vaidžia jaučiasi 
nesmagioj padėtyje, kad iš 
kapitalistiškųįšaliu priseina 
imti pagelbą “darbininkiš
kai” Rusijai. Todėl sako, 
kad kapitalistai teikia pa
šei pą ne iš žmoniškumo, o iš 
politiško, išrokavimo. Tokias 
mintis skleidžia Rusijos val
diški laikraščiai.

DID^&USLAS STREI- 
hįlNINKAS. I. ' -

I ■ ■“ 
—Currier I , . 
os sande-|Angliją

«čias

Burtir^on, Ia. — Maši- 
fiistas Ąj^L Parmenter yra 
(įidžiausį&š streikininkas pa
saulyje. f Jau 34 metai kai 
jis streikuoja. -Jis streikuo
ja-nuo 1888 m. - Tada gele
žinkelių ųarbminkii streikas 
buvo, sulaužytas, darbinin
kai gęįžo Eąrban, bet. jis ne
grįžo, ir įtj po šiai dienai te- 
bestirikupja. Iki 1912 m. jis 
^mlavo iš unijos $50 mėne
syje, po to gauna $25 mėne
syje. Iš viso iš streiko fon
do jis gaijo $17.100. '

.1 . . ■ •'• ..4 ■■ ■'_ _

. TRUKDO bilių.



■<:

t

__

$4.00

i 
i

LDS. N. J. ir N. J. APSKRIČIO 
VALDYBA.

Pirmininkas — A. Kazlas, 
56 New York Avė., 

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

30 Warwick St., 
Newark, N. J.

Raštininkas — A. J. Dymta, 
222 So. 9th St., 

Brooklyn, N. Y.
Organizatorius — A. Mieminkas,

10 Harrison St,

Paterson, N. J.

ar taip be Padavimų negalime 
apseiti. Padavimai gyvu žo
džiu einanti per šimtmečius yra

IJezus borėjo kad žmones juos 
suprastu. Nors jų paaiškinimą 
galime rasti šv. Evangelijoje 

' šv.JJon6 parašytoj perskyrime 
^o*apreikštosios ^tanie. Bet protesĮonai • ir 
Lasyto; šventame aiškiausias šv. Rašto vietas sa- 
ugelis .tiesų ir Sena- vaiP Todel ar s?.aip

ie liko nesurašytų. 0 
statyme Viešpats Je- 
džio nerašė. Jis mo- 
i žodžiu. Vėliaus tik 
t&lį Jėzaus mokslo 

*Webereil<dlo‘šv. Jonas 
pą savo raštą apie-Vieš- 
fežaus ’Žodžiuš it darbus 
Evangeliją baigia, saky- 
* Daugel yra ir kitų da- 
£iuos Jėzus padarė, ku- 
butų surašyF atskira:, 
ris jog nei visą pasaulė 
ų apimti tų knygų, ku- 
iktų parašyti.”
aža, todėl dalykų šven- 
syfojų liko nesurašytų 

kus, vykius, yieni ki- 
yvų žodžiu pasakodavo. 
)Udų tos tiesos pereida- 

ienos žmonių kartos i 
vimais. Badavimu 

e įkvėptas bei Dievo 
|tstos tiesos netilpusias šv. 
, kartos kartai perduotas

tai gyvas mokintojas, išaiškin
tojas ir kebliausiu tikėjime 
klausimų. J-

Katalikų tikėjimas platinasi 
netiek per skaitymą raštų lai
kraščių ir tt. kiek per girdėji
mą pamokslų, klausimą Dievo 
žodžio, Norėdami atversti pa
gonis prie tikėjimo ir šiame ci
vilizuotame amžiuje nesiunčia 
“Bibliją” tomus, nesiunčia iš- 
spaudinę šv. Evangelijos tų par- 
gonų kalbomis, chinams — clii- 
nų, japonams — Japonų ir tt. 
bet Katalikų Bažnyčia siuntė 
ir siunčia žmones Misijonie- 
rius, kurie tur pirma išmokt 
tos šalies kalbą. Ten jie gyvų 
žodžiu skelbia šv. Evangeliją. 
Daugelis ir geriausių kataliku 
nežino nekiek daugiau Švento
jo Rašto, kiek girdi kas nedel-

PAĘBINĮNĘAS

ŽINIOS K CLEVELAND, OHIO.
Našlaičių šelpimo reikale.

Vos tik antras mėnuo kai su
siorganizavo iš dr-jų našlaičių 
šelpimo komitetas. Per tą laiką 
daug jau sušelpta našlaičių. Y- 
pač pasižymėjo moterys, kurios 
stengėsi, kad* ant šv. Kalėdų bū
tų neturtingos šeimynos aprūpin
tos. Tą prakilnų darbą, visos 
Clevelando katalikiškos *dr-jos bei 
geros valios žmonės parėmė. D. 
L. K. Vytauto dr-ja laikytam sa
vo priešmetiniam susirinkime 
gruodžio ‘JT d. paaukavo iš iždo 
$10.00 ir nariai suaukavo $16.00.

Aukavusių dr-jų bei šiaip žmo
nių vardai:
D. L. K. Vytauto dr-ja ... .$26.00 
Gerb. kun. V. Vilkutaitis.. 20.00 
šv. Kazimiero dr-ja .......... 17.90
S. L. R. K. A. 50 kp..........17.26
Aušros Vartų P. Š. Moterių 

dr-ja..............................
Šv. Jurgio dr-ja............ ’.
Moterų Sąjungos 26 kp... 
L. Vyčių 25 kp. ...
Ant Sąryšio susirinkimo... 
šv. Juozapo dr-ja ... 
S. L. R. K. A, 8 kp.
P. Ulinskienc ......

Ligi šiam laikui sr
11.

gtodžio,'ir kurios Bažnv-!'1,'™;8 ^unig, Šv Evangeliją
ėvų knygose tapo šūrašv-

viniai yra senesni už 
ptjį Raštą. Pirm parašy- 
ložės pirmų penkių knygji, 
■as apreikštos tiesos vien 

MĮytis buvo užtaikomos, 
■a^anre įstatyme Jėzus tik 
litžcRlžiu mokino. Jis Apaš- 
feis ir gi liepe eiti mokyti 

gimines, pelto gi nevisi 
Italai rašė. Voš tik keli ir 
4-Euomet neatbūtinai reikėjo, 

vo raštų pridėdavo: Tu- 
fias daugiau jums rašyti, 

įau per popieri, nes ti- 
? pas jus.būti ir iš burnos 
iaą 'kalbėti. ” {Šv. Jono II.- 
Šv. Povilas todel ragina: 

otiai stovėkite- ir turėkitės 
“Finių, kurių išmokote ar 

ar pef mušą raštą.” 
as yra tat mums ka- 
vgios .svarbos su 
Raštu. Iš nekuriu^ 

dar- net - svarbesnes 
’Bę šv. Rašto jei kas jį. 

fkytu Katalikų Bažnyčia 
įjįrg'yvnoti. o be padavimų. 

‘ Iš Padtnvimų žinome 
ft.Jezus Kristus įstatė sep- 
s Sakramentus, jo^ su- 
rš- vieton liepe švęsti nedel- 
Ūį4og kūdikius leido krikš- 

' daugiau kitų dalykų, 
■^iuos jei ir rastume Šventa- 

įbste, bet ne aiškiai. 
Šas mums išaiškina 
a&ą.dapildo.

Bfiępo^bventojo Rašto be Pa- 
beužtenka. Su Šv. Raš- 

^tą, tur būt ir Padavimas 
-musų mokintojas, valdy- 
įr Šv. Rašto aiškintojas, 

mes rastume atsakinius ti- 
ginčams ? Ginčams ku- 

Sjftjąiiu, iš įvairaus Šv. Rašto 
Etimo? Juk Martino Liu- 
Ršv. Rašto supratimas hu- 

žikigas nuo Kalvino, nuo 
lijo, ir kitų atskalūnų, 
savo nuomonėms ir Šv. 
.aiškinimais skyrėsi nuo 

tgjj ; Bažnyčios. Gyveni- 
pUttika nuo Šešiolikto am- 

■fcparodė, jog kiekvienas, 
Pitonų ministeris šv. Rašte 
Įjktietn, žodžių paremti sa- 

vimus. Jei eituo-
Nebereikalo vie- 

■j|*sakyta apie šv. Raštą 
plija: “ši yra knyga, ku- 
tovienas jieško savo dog- 

ir iš dalies kiekvienas at- 
flnfiyo dogmas.” šv. Raš- 

(Katalikai) atranda 
Jėzaus Švenčiausiame 

mente buvimą (Real Prę- 
i su herengarijui 
Oecolampadiju ir 

ramia tik simbo- 
e bei figuratyrį bū

ti su Kalvinu ir 
randa kaipo tik 

crba daj* su ki- 
irtaolį buvi- 

teisin-

n

Pa- 
hei

skaitant. Arba daugelis nei 
skaityt nemoka o tikėjimą dar 
geresni turi net už tuos- kurie 
ir moka skaityti. Nebereikalo

Šv. lreneus pirmųjų amižių 
vyskupas ir kankintinis sako: 
' * Apaštalams parašius Naujoje 
Įstatymo knygits, daugelis 
kraštų ilga laiką tų knygų ne
beturėjo, o tariaus tikėjimą tu
rėjo geri apaštalai liepdavo 
kits kitam dalinti; kaip tai ma 
tome iš šv. Povilo apaštalo lai 
ško Timotejui: “o ką nuo Ala 
nes )>er daugeli liudininkų gir 
.dėjai, tai prisakyk tikintiem: 
žmonėms, kurie bus sumanąs 
mokyti ir kitus.“ Tikėjimas 
paeina iš girdėjimo, o girdė.ji- 
nas per pasakojimą, kitoj viė- 
toj sako šv. Povilas apaštalas.

Pagalinus be Padavimų neži
notumėme kurios knygos pri-

il prie Dievo' apreikštų, ku
rios nė. Apie daugelį Švento
jo Rašto knygų sunku bei ne
galima hut pasakyt kas jas ra
šė ? kada jas rašė? Ar jos nesu
gadintos ? Ir daugeli kitokių 
klausimų būt galima užduoti. 
Nebereikalo tat šv. Augttstinas 
sako: Aš ir Evangelijos neti
kėčiau, jeigu ją dėl tikėjimo 
Bažnyčia man nepaduotu.” Be 
padavimo šventasis Raštas ne- 

jbut suprastas. Šv. lreneus sa
iko: “Šventasis'Raštas ivairio- .... *■se vietose išaiškinimo’ suprasti, 
už tai reikia jo išaiškinimo ieš 
koti Padavime, kursai Šv. Baž
nyčioje užsiliko.”

Du turėme tikėjimo šaltinių: 
Šv. Raštą ir Padavimą. Abu 
remiasi ant šv. Petro uolos. 
Rymo Bažnyčios, kuri kaipo iš
tikimą tiesos mokytoja ir ser
gėtoja, nes žmones tiesos keliu 
į amžiną gyvenimą. Pažinkime 
tuos tikėjimo šaltinių geriau, 
o netikėjimas iš mus pranyks.

Kunigas P. J.

zodžins “Tai l
i mano)

civ ims.8 čion
i tu jčxxlžių,

. 15.00

. 11.60

. 10.00
... 10.00

5.20
9.15
5.00
5.00

$152.-1.

svarbią nutarimų. Neprosalį pa
žymėti; kad dr-ja turi nesmagu
mų'su tūla tos dr-jos buvusiu na
riu V. Bukausku. Mat minėtas na
rys suaukautus dr-jos pinigus 
Lietuvos Šaulių naudai, dar nepa
siuntė, kaip nutarta per Tautos 
Fondą. Tai-gi su minėta vpata 
nutarta galutinai užbaigąti ir pa
traukti atsakomybėn. Toliaus nu
tarta surengti šeimynišką vakarė
lį. Tam tikslui išrinkta komisi
ja- l
Baranauskas, pirm.' Jurgis Šūkis, 
vice-pirm., Florijonas šaukcvieius 
imt. rašt., Adolfas Ivinskas, mo
kesčių rašt.,* Ant. Zorubas, ižd., 
Kazimieas Tikutis, iždo globėjas 
dr tvarkdarys, J. Žilinskas ir A. 
Staseliūnas į Katalikiškų Draugi
jų Sąryšį. F. Saukė virius ir J. 
P. Kvedaras į Tautos i-’ondo sky
rių, A. Kunigiškis ir P. Draugelis 
korespondentas A. Ivinskas.

Susirinkimai.

Naujas laikraštis.
Su vasario 1 d. 1922 m. 

eiti naujas mėnesinis laikrai 
“Žemdirbys.” Kainuos metams 
i>1.50, pusei metų $1.00. “Žemdir
bys” žada būti rimtas žtr-Tialas, 
alpins daugiausia žinių apie žem 

dirbvstę.
Prieš laiįvanjcnius.

pradės 
.štiš

I

•drama. Veikalas labai1 įdomus,
1 iies perši a to litfuvių kovų su len
kais ir atsitikimus 1920'melų.

■' '- Šis-Tas.
- t i-'• ' • * f 4 r t

Ohio valstijoje randasi “jtsofr 
ka” taulkintoją, kurie usnims įr. 
piktžolėms misdami labai pavojin
gai apsirgo. Ligoniai yra .šie i 
vietos tautiška gazieta, lenkams 
tarnaujanti. Antri ligoniai vi- 
soms pusėms vargšai Biblijos stu
dentai, mulkių mulkintojai, moon- 
shinės mylėtojai.

Trečiu rūšis yra Akroiie, Ohio,

Sukata, Sausio 7 d.
'tai Įąrtnil pirnuaus^a'd)^Al(^^p^ViSų komun.

’ 1

racija reikalinga įdūšų laisva- bankrutavo*darbininku 
nutniains už veidmainiavimą, į akyse. Tiek žadėjo, rojų pra- 
Sfaieižimą tikrų tėvynainių ir s našavo, siūlėsi viską'patys pa- 
Lšdavilrišką ir -žalingą Lietuvai^ darysią ir nieko nepadarė.” 
darbuotę? | Prie tų žodžių nieko negali-

Jų kalbėtojai turėtų būti jaupna pridėti, pasakyta gana aiš- 
šeniai deportuoti kur nors į ty- kini, 
tuš. Tik atsiminkime Bostone, 
kur proteste prieš lenkus, Lie- į 
tuvių salėj ir Faneuil salėj kei-|_ agi totoriai skaiščiai piešė 
ke vietos katalikui Veikėjus 5r.“Sovietų” genimus; iš Rusijos 
saukj5 pakarti, nubausti, nu- nuolatos grįžo Lietuvon suvar-

Į vaidybą išrinkti: Feliksas* vanaginių gauja .susidedanti is
kvarteto. .

Kirvukas.

meti-

Toliau rašo
“Kas iš to, kati'komunistai

Lietuviu Paskolos Banko 
■lis susirinkimas Įvyks sausio 11 d.

r"’ ■

SKAITYTOJŲ KAMPELIS.
NERIASI Iš KAILIO

Mpsų laisvamaniai buvo pa
siryžę ant žūt būt sugriauti,! 
Tautos Fondą, kad jo Lietu 
va negautų daugiau paramos, 
kad ir kritiškįąusiaiue momenį 
te. Tautos Fondas ne tik rėmė 
ir remia Lietuvos politiškus

Lietuvių Svetainė, 6835 Supėrior reikalu8, bet taip pat ir.krikš- 
Ave., 7:30 vai. vakare.

Visi akcijonierjai malonės pri
būti, nes bus ant 1922 metų ren
kami direktoriai ir bus išduota at-', 
skaitą. Sekančiu yra išsibaigus i

* .ijarnystė: Steponas Zaborskis, i
Antanas Staseliūnas, Motiejus! 
Želvis, Kazys Žilinskas.

Šv. Jurgio Draugija laikys su-Į 
sirinkimą 15 d. sausio Lietuvių’ 
Svetainėj, 2 vai. po pietų, 
lūs vis nariai susirinkti.

I

Mūsų kolionijoj kotai Alškcsc 
’raugijose kyla bruzdoj'm zs priel 
iūs;i laisvamaniu ir bolševiku ne-

ūkusį pasielgimą. Dcl ją akyplė J 
šiškumo žmonės jau netenka kan
trybės. Tas yra pagirtinas daly
kas, nes pasirodo, kad katalikai 
jau susipranta ir permato bedie
vių katalikams daromus triksus. 
Aišku yra kad bedieviai deda vi
sas pastangas, kad lysti į katalikų 
tarpą, skleisti visokias nesąmones 
ir ardyti katalikų vienybę, ap
šmeižti žymesnes katalikų įstaigas 
už tai kad jose negali jie įlysti ir 
daryti visokius nesusipratimus 
katalikams.

Kaip mums geriausia nuo jų pa- 
siliuosuoti? Pirmiausia mes ka
talikai turim pasakyti jiems: jūs 
laimingai sau gyvuokit, o mes len
gvai sugebėsią be jūsų tvarky
tas. Tada pamatę mūs katalikų 
vienybę ir susipratimą, gėdysis 
savo tokių darbų ir nustos-viso
kius užsipuolimus ant katalikų vi
suomenės daryti.

Kaip mes tą greičiausia galėsim 
padaryti? Mes da turime įvairių 
kliūčių tame. Turini neremti be
dieviškos jųjų spaudos, ypač lai
kraščių, dabartinės bėgančios po
litikos.. Jeigu nori būti veikian
čiu nariu katalikų tarpe ir nori 
matyti kas yra veikiama pas be
dievius jų spaudoj, tai turi būti 
atvdus skaitytojas katalikiškų lai
kraščių, o tau viskas nušviečiama. 
Tada nebūsi suklaidytas ir bus su
prantama kodėl taip yra. Laikas 
būtų kožnam katalikui suprasti, 
kad tie visi nesutikimai, užsipul
dinėjimai per laikraščius, tai yra 
dėlto, kad randasi tarp katalikų 
nesusipratusių, kuriuos laisvama
niai žino galėsią klaidinti. Tad 
susipraskime.

Toliau būtų svarbu kreipti do- 
mę į tai, kad katalikai nesilan
kytų ant bedievių surengtų vaka
rų. Tas yra negeistinas darbas y- 
pač dabartiniu laiku kada yra ten 
melo ant katalikų skleidžiama ir 
sukelia nesusipratimų ir ginčų 
partijose. Tuomi jie paremia be
dievių akciją ir duoda pjogą 
jiems prisikabyti prie katalikų.

Toliaus da yra pas nekuriuos 
katalikus silpnumų, kad duod? 
savo namuose visokiems bedievė- 
lisms išniekinti katalikų reikalus 
ir padeda dar patys pajuokti, tą 
nesupranta kad patys dergia savo 
lizdą. 0 priežodis sako, kad 
prastas tas paukštis, kuro ssvr 
lizdą dergia. •

D. L. K. Vytauto Draugijos 
Reikalai.

NAUJIENA LIETUVIAMS 
AMERIKIEČIAMS.

Neseniai atėjo iš Lietuvos 1-mas 
numeris TautinėB Kultūros . ir 
Pilnutinio .Gyvenimo Žurnalas 
“RUOMUVA”

Siųsk tuojausz75c. “Darbinin
kui” o gausi “RUOMUVĄ”

■' ' ' _ _. „ „ Gruodžio 27 d. laikytam
366 Broadw*y, Borton 27, M*. sm-lrtnWmc bOT0

* <x.

•A ’

šauti ir tt. __ __
Jei rinko aukas varde Lietu- šakojo, 

vos į ’^Tėprigulfiiybes Fondą, j Įje to pažymima, kad kOmu- 
šclpitno Fondą, Nuteriot į drau nistai gaudavo didelę pagelbą^ 
gų fondą ir visuomenei priža- g Maskvos. Susipratusiems > 
dėjo, jog visos aukos iki cen- darbininkams pradėjus, organi
niu. bus pasiųstos Lietuvos Šel- zuotis komunistų profesinės su
pimui nuo karo nukentėjusių. Į jungos viena po kitai žlugo ir 
Ar gavo, kas* gavo ir kiek ? Maskva pagalba sumažino. ' 
kw atskaitos 1 ! -----

Aišku, kad laisvamaniai san- “Komunistai suklaidino dar- z 
darieščiai atskaitų negali viešai ,'bininkn minias. Žadėjo dangų 
išduoti; nes pinigus naudojo ‘žemėn nukelti ir nepajėgę savo 
savo laikraščių leidimui, vaka-j prižadų tesėti, žymiai sugniu- 
rieųėms*’if tt. I“*

Šandariečiai, nuolatos reika- 
Jaujaht atskaitų, nutarė, viešai > 
visuotnenei iš kurios gavo pini
gus atskaitų neduoti.

Ar:čia nėra kriminalis dar
bas, ir ar už tai Lietuvos atsto
vas, Steigiamasis Seimas, Lie
tuvos valdžia ar neturėtų at-;^komunistus nū nereikia.

ginti žmonės, kurie ką kitą pa-

Toliau rašo:

žino darbininkų pasirižymą ko
voti už savo klasės reikalus. 
Atsimesdama nuo komunistų 
dalis darbininkų, nuėjo ieškoti 
sau “geradarių” pas klerika
lus. Jais stiprinasi “Krikščio- 

inišlęoji” Darbo Federacija.” 
Taigi aiškiau pasakyti apie 

valdžia ar neturėtų at-s komunistus nū nereikia. Nors 
kreipti dermes ir persergeti vi- mes seniai žinome, kad komu- 

Šimtą sykiu labiau :nistų arba socialistų prižadai 
negu apie įtik žodžiuose,, ir kad jie njeko

čionišką kultūrą. - ! ’
Pastaruoju laiku visoje Airic- 

rikoje renkama aukos Liėtlivb's 
'kultūros reikalams.

Tais reikalais važinėja nese
niai iš Lietuvos atvykęs.gerb. 
kun P. Garmus. Jam nepapras
tai gerai sekasi. .

/' Štai jau . turi, surinkę vįi> 
Malo-1 $^,000.00

Į Graži suma.
: Laisvamaniai niįitydami. kad 
katalikams nepaprastai sekasi 
— neriasi iš kailio' ir pagątavĮ 

■?22 m. Progf-; ši veikėją šaukšte vandens pas-

suomenę. >
turėtų tą padaryti, 
kini.'Garmų. gero negali darbininkams duo-

Tad gėri), visuomenė turi įsi-'ti ir be pačių prisipažinimo, 
dojndfi ’ta, k<id laisvamaniai už; vienok išeitavome keletą saki- 
sipuldineja ii’ šmeižia katuli- 
Įkus ir’jų veikėjus 
kad uždengus savo juodus dar/socialistai pi 
Įbus.

1 .

I ' ‘

niij, kini parodžius “nevier- 
tik dėlto,' nienis Tamošiams” jog ir p;dis

. . .......... ... radeJa savo įuoks- 
, ‘ ' i lui netikėti. ,

' So. BostonietiB. Į Begalo sinagu, Uail šiandie-
Įn:i darbininkų minios sijiečiasi 
ii Lietuvos Darbo Federacija, 

. -po kurios vėii’aya daug ką r.au- 
. , - . v . jdinsaukė ir saukia,'

.kad iJietuvos vaidžia AedūbdtiL,, • \4I , _■ _ 'Kai ’i.vvendami Amerikoje tūliUP.P1/!-;darbininkams laisVes; uždare į . • /

vakaras Sv. Jur- kilnu ir nauamga Lietuvai dar-Įyjgus m “laikraščiuš, sukim-C • , c< ■ i.. .. ■ t " . '‘i ■ ■ L . ? , v , ninku Sa.iungo;jso į kalejiųius irĄang susaude ' 
i -...  —----- ‘'‘veiUejū,” uždai, kad Lie-
| tuvos atstovą, ^teigiąniaji Sei- /tiivą' vaido “ K krikai a i.” ’

2 ’ * 7 " ‘1 1 į ‘ ‘•Našlėnų’1 N6'.36O ’^t. Kai-
i rys,' socialisths vi^ai kitaip ra- 
: šo delei liušmukimo profesinės 
i Sąjungos* ir kitų “ darbininkiš'- 
; kų’’ organizacijų Lietuvoj. Jis 
Štai ką rašo:

“Butų klaidinga manyti, 
kad tik valdžios represijos su
gniužino komunistų darbuotę 

j Lietuvoje. Komunistų susilp- 
jnėjimui yra kitų ir svarbesnių 

viii darbuotojus ir kalbėtojus, priežasčių.

? ers 63»tjyTHcti.

K..zimicro Draugija
:< sausio 1922 ...
>i>:ldys Teatralšiko Choro’kandimi. Jau kaip girdžianic 

Bus sulošta gražus vei--laisvamaniai yra jį įskundė. 
Gintarai” iręRrieš kun. Garnių net viešas fe

su dainomis. At-J žolinei jas' .s'andaricčihi išųešė. 
Svetainėj, 6835-kur privėlė melų ir šineištų, 

Į kad tik sutrnkdžįus tą tai p Ura

rengia ■ It •
4 •
ugi

crJčiis “Katriutės
dalyvaus choras
sibus Lietuvių
Superior Are.

L. Vyčių bus
gio parapijos naudai 22 sausio, ibą. - - ’ I
1922 m. Bus sulošta gražus vei-{ Laisvamaniai šaukms.ųį, Nie
kalas ‘ ‘ŠVENTA ELZBIETA. ” t...... ~ ~
Dalyvaus choras su įlainomis ir nią ir Llėtuv oš1 valdžia, kad, ši 

šv. j ve i kūjų sudraustai Už ką? 
Lai Ar už tai, kad jis dirba Liėtū-

s

smiyvaus enoras su narnom 
kitais paniarginimais< Bus 
•Jurgio parapijos svetainėj.
lietuvių visuomenė nepamiršta at- vai naudingą dailią. kad jis 
šliaukyti ir paremti katalikiškas smerkia išgamas tėvynės Lietu

vos. Žinoma^ kad 4|žz tąjį, -^ęs 
kun. P. BarmusrpasdkoJhb aįV 
dailinimų kartų teisybės žodį.

•Jeigu Lietuvos ątstovo. Stei
giamojo Seimo ir Lietuvos val
džios užduotis sudrausti srio-

draugijas.
Vasario 12 d. Teatrališkas Cho

ras vaidins “Avinėlis Nekalta
sis.’’

Vasario 26 d. Liet. Vyčių 25 
kuopa vaidins naują veikalą “Ko
la po Giedraičiais,“ šešių aktų

t
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Visa
Kalbėtojai

PER GALVĄ, 
bolševikų spauda j

” šaukė ir šaukia,!

,1.

o galės atsiekti. ' /
Amerikos lietuviai darbinin- 

2; kai ‘:.y
m< , Lietuvių Darbi-

, ninku Sąjungos,, o sugrįžę į 
Lietuvą prisidėti prie Lietuvos 
Darbo Federacijos.

Darbininkas.

PIRK REVOLVERI TIKTAI

UZSIRASYK DOVANA ATNAUJINK
“DARBININKĄ’ »ioo “DARBININKĄ”
Dabar geriausia proga atnaujinti arba užsirašyti “DARBININKĄ,” kuo
met prenumeratos kaina numažinta vienu doleriu. Tą daro tie, kurie nori 
ir moka taupyti.
Štai ką rašo vienas iš daugelio senas “Darbininko” skaitytojas:

v Gruodžio 9, 1921, Clovcland, Ohio.
GERBIAMA “DARBININKO” ADMINISTRCIJA: .

Pasinaudodamas proga ir dovana teikiama šiame mėnesyje siunčiu $3.00 už prenu
meratą. Siuntinėkite man “Darbininką” per visus metus po 3 sykius į savaitę. Aš 
esu senas “Darbininko” skaitytojas ir labai man jis patinka. Skirtis su “Darbinin
ku” niekados nemanau. Nors dabar su pinigais sunkuy7 mėnesiai kaip nedirbu, bet 
šiaip taip sukrapščiau $3.00. > ' ” 7

Mūsų kolionijoj dhbar streikuoja pieno išvežiotojai ir žmonės bėdavojo, kad nega
li gauti pieno vaikams. Streikieriai vaikščioja po stubas ir gandina gyventojus, jeigu 
tik pirks pieno. ' “ ’ Ą.“

Tai tiek šiuo syk u. j.
Linkiu, kad “Darbininkas/’ pasiektų kiekvieno-lietuvio namus Amerikoje ir Lie- 

voje. ■ ■ i- ,u’' ‘ :
Su tikra pagarba, JONAS MIKELIONIS.

Tai-gi raginame visus Amerikos lietuvius užsirašyti viemntūlj darbo žmonių 
laikraštį “Darbininką” sau? savo giminėms ir pažįstamiems čia ir Tėvynė
je Lietuvoje gyvenantiems.

Prenumeratos Kaina Dabar
AMERIKOJE metams........ .............

Į.LteTUVĄ metams
r • v

,»

Pir.igus siuskite šiuo adresu:

BOSTON 27, MASS

čia nepaprasta proga pirkti nikeliu 
aptaisytą revolverį geriausio padary
mo. šauna S. & W. center fire patro
nais. Reguierė kaina šito revolverio 
yra $10.00, bet per šitą* mėnesį kaina 
nupiginta iki $5.50. Tu negali gauti to
kį revolverį niekur už tokią kainą. Mės 
gvarantuojam kiekvieną musą retoive- 
rį. Turime trijų didumų: 22—32 ir 
38 calibre; visi tiek pat kainuoja. Jei
gu patronų negali gauti savo mieste, 
gali gauti pas mumis.

Iškirpk šitą apgarsinimą ir pažymėk 
kokio didumo revolverį nori ir prisiųsk 
savo adresą ir 30c. stainpom arba pi
nigais <lei persiuntimo. Paskui galėsi 
užmokėti kuomet prisiųsim revolverį. 
Rašyk šiandien, nepraleisk tokią pro
gai • eįj

CHICAGO SAFETY CO., *
1330 N. Western Avė., Dept. 600, 

Chicago, UI.

Pamėginkite naujo

/VAZA' e s
Su nžregiitniotu vaisbažankltaSnv. 

Patento Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalas nžmnf.an- 

čios ypatybės Siame vaiste Mėtos, 
su priemaiša . pri šulniai Švelnaus 
kvėpalo. - • ----

Rufflps yra' labai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas — begaliniai 
paikus plauku - sutaisytoje*, knri3 

patiks kžd 
ir gnčnian- 
•iaiypatai.

Aptiekoen 
parsidnoHr 

♦po 65c. arba 
atriekite 
75c.„Ud 
ftfrąiy Atara 
SEžS 
tebw»- 
tortjo«.

Battaal 
reilcalau- 
ktte/ 
kitokio 
paSelH* I 
Žinokite, 
kad bntų 
INKARO 
vai*-



DARBININKAS

atsakymas. Tiek mums laimės

Krikščioniškojo Mokslo pra-

B. Vizgirdaitė.

->d —1

Iš SIBIRO.

PADĖKA.

Liet.
l

prie-

SVEIKATOS DALYKAI.
PILVO NEGALĖS.

i
I
i

Iš KARMĖLAVOS

(Kauno apskr.)' •

y

tabdyti.. Žinoma nei.užvaduo-

, Garbė Jėzui Kristui.

kiečiai
Me'r

Šįmet
Kauno 
paroda, 
skyrius,
me du laišku pi rmo laipsnio pa
gyrimo.

Mokytoja A. Petraitytė.
f

ius pasiekėme balkiai buvo> sulūžę. o čia jau ’ Lt šelpti.L.« • t * v * V .• v* “ — — ‘ “-------

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.

VATUI.
'. jc - s

(RAŠO VAIKELIO JĖZAU, 
1 PRIEGLAUDOS VĖLĮLJA:

.... — ........__ _______ •
ir jau antras mėnuo baigias "kaip Į Pereitą rudenį štai kas atsi

tiko. Viename kambaryje lu-

Adolfas Vaičiūnas iš Verch- 
geras ne-t'dmsko rašo savo broliui i

t! apleidau Tamstas. Kelionė buvo
* I

ir — - * * * ••• L,” a o r i «• uit m

geras! ari < padė^ kadi vieną syk dienoj mėsiškai pe- į įeiinL egetorime <iaug svarbių re»M
smagi, tik ant vandenio btfto bis- bos tik ko nenžlužo. jau penki, ir patiems užteki n ir nnis gaie- valgyti ir tai ne kasdien. Gerai po

MkU-u- r.ooicl-Snn* KolbJol knv/v < snlifta « .’.lo 4crq ' |,{ šeljfti. IT Sveika dvi ar tris dienas Sft- H narį ^atsivesti dėl prisiraAyn
i .^ursus susivažiuoja Nuoširdžiai ačiū a^erikiovaitėje visiškai nuo mėsos pri-

inti; čia čiams už aukas Karmėlavos Išlaikyti. Vietoj mėsa 
o kur a- mokyklai atsiųstas, tai rodos vartoti pieniškų, aug 

' J-'-lkaip man pavestai įstaigai jos [daržovių valgiu. Reik

kaičių ir varome dar- Į 
bą pirmyn. Siunčiamos komi
sijos. dalykui ištirti, na i-r to.

klesos pilieči

Iinant domėn, jog po Naują 
Metų visokios organizacijos da
ro metinius susirinkimus, ren
ka naujas valdybas ir tt. A. L. 
R. K*. Federacijos'Sekretorija
tas ■ mato naudingu patarti 
gerbt Fedaragijos, Tautos Fon- 
<io. L. Ii. K. šv. Vincento a Pau- 
į K. pfj Skyriams praryti 
Vendruš susirinkimus įr suda
ryti 'bendrą ” gyriaus.’ vaidybą 
(Žinoma?jei visos minimos or
ganizacijos sutiks) Žinant, jog 
kolionijose, ypač mažesnėse, ir 
taip mažam skaitliui darbuoto
jų besant, pasiskirsčius da ma
žiau lieka bendram darbui. To
dėl sudarius vieną lietuvi ka
talikų visuomenes organizacija 
darbus bu.« išnašesnis, bus gy
vesni susirinkimai, daugiau 
<Vtbo ir naudos. Nes nežiū
rint kur mes- dirbtume, ar tai 
Federacijos Skyriuje’ ir T. Fon
do ar labdarybės'skyriuje, dir
bame jos pačios liet u viii kata
likų visuomenės labui,k odei 
tad nedirbti visiems bendrai, 
vien pasiskirsčius i darbo'’’sri-

Kad turėti pasisekimą ir kad- 
susirinkimai butų gyvesni rei
kia daryti susirinkimus kas 
mėnuo.- tik Miokart priprasime 
b'mdrai dirbti; kuo tankiau su- 
s’irink'šime bendrai pasitarti, 
tuo bus geriau, nes “Vienybė
je Gaivia'.* x-

Laike Kultūros vajaus, ar 
šiaip kokias aukas priimant, 
visuomet reikia užrąšyti ^au
kautojui į Tautos Fordo narys
tės pakvitavimo knyg Pa
liudijimas dubias už aukas su
silaužo, susitrina, gi knygutė 
visada yra parankiau nešio- 
ties ir ilgiems metams. ' Taigi 
gerb. T. Fondo skyriai jas visa
da reikia vartoti ir aukotojų 
priedermė reikalauti, kad-jų 
aukos butų užrašytos Į Tautos 
Fondo pakvitavimo knygutę.
: Prie pirmiau paskelbtųjų au
kų surinktų priei*Kalėdas, rei
kia pridėti dar šias kolionijas. 
Nevv Haven, Cotm. 
Pittsburgh-M eKėes Rocks

'• 301.00 
106.00 
42.21.

Brąniord. Conn. 
Benileyville, Pa.

S į f tą klausimą vienas tik yra

•padaugės, kiek padaugės. Krik- 
Pasirodžiūs Betlejaus žvaigž- ščioniškojo Mokslo.

delei, išųaujo pasauliui pifmie- 1922 metai — Kūlturps va- 
ji, tikrieji NiujUMe^i. Kris-. - * • «—
tui gimus pasklido pasaųliiui' 
negirdėta Gera Naujiena, kad 
visi žmonės yra broliai, kad-

. jaus metui. - Į* ■ • i
1922‘in'etai prasideda tuomet, i 

kuomet, lietuviai susirūpino 
Krikščioniškojo Mokslo pra- 

mirsiantieji gaus amžiną gyvy- 'platinimu savo tautoje.
Neturėdami šviesių, krikš

čioniškų vadų, Susilauksime vi- 
sų stabmėidijijs nelaimią. o

Jei musų atgimstančioje Lie
tuvoje hns vadovauti bedievy- 
■be, bus taip, kaip yra ten, kur 
stabmeldį ja grižta. Darbiu in
kai, bus pelno irankiu, turtin
gųjų vergais. Šeimynos nebe 
šeimynoms, bet paleistuvybės 
ir keiksmų namai. Kūdikiai 
bus žudomi tik dar aršiau, nes 
silpnesni, dar neužgimę, moti
nos iščiuje. Ligoninės virs ma
rinimo įstaigomis — globėjų 
pasipelnymo šaltiniu. Teismo 
rūmai — teisybės šventykla, 
virk advokatų melžiamoji kar
vė ir gudriųjų plėšikų užtary
tojų. Fals mokslas taps žiofo- 
nių žudymo įrankiu.

Tafei Lietuviai, broliai!
Pradėdami Naujus Metus, 

linkėdami sau ir Tautai geres
nės laimės, pradėkime su kietu 
pasiryžimu. Krikščionišką jam 
mokslui,, musų Tautos išgany
mui Mirbsime ir aukosime iš 
paskutiniųjų. Jei musų Tau
tai patiesimo pamatą tikrojo 
Mokslo — ateinančius Naujus 
Metus švęsime rainiai.

✓

Kuomet atsistos Lietuvoje 
■Katalikų Universitetas, kuomet 
įsigysime Amerikoje savo kole
giją, kuomet suteiksim pagal
bos katalikų moksleiviams, ži
nosime, kad geresne laimę iško
vojome Tautai.

Jei ne — pražus Tauta ir a- 
teinančios kartos prakeiks sa- 
vOztėvus už nerangumą.

Pirmasis linkėjimas tad Nau
jus Metus pradedant ir tegul 
bus — Kultūros Vajui geriau
sio pasisekimo!

Kunigas Br. Bumšas. 
■Liet. Kat. Centro Atstovas A- 
merikoje.

bę.
Praėjo 1921 metai nuo to pir

mųjų Naujų Ąfėto," Kag. pasi
darė 7 -" ■

Prieš Kristų buvo taip.
Garsiausi? ‘ir protingiaušiš 

stabnieldijos žmogus rašė, kad 
vergija yra prigimta visuome
nei tvarka, kad vergai nelabai 
tesiskiria niio gyvulių. Taigi 
vergai ir buvo skaitomi žmonė
mis. Buvo tai savininko daik
tas,' kurį galėjai niekeno nesi
klausęs parduotų, dovanoti, už
mušti. Kuomet vergai, netekę 
kantrybės, sukilo ir tapo apga
lėti, bausmė buvo baisi. Aplin
kui Romą ; tuomet. vieškeliai 
perkelioliką vforstų buvo aps
tatyti kryžiais ant kurių kybo
jo prikalti vergai. Kuomet 
vienas vergas nebtekęs kantry
bės užmušė savo savininką, 
Romos valstybės teismas nus
prendė užtai nužudyti visus to 
pono 4000 vergų. Taip darė 
Kristau nepripažįstantieji . ir 
manė, kad gerai daro.

Šiandien vergijos nebėra.
Šeimynoje prieš Kristų buvo 

taip. Tėvas buvo šeimynos ne
pažabotu valdonu. Moteris 
jam buvo vergė, kurią galėjo 
visuomet atstatyti. Jei gimė 
kūdikis, netinkantis tėvui, ga
lėjo, niekeno nesiklausdamas, 
užmušti ir išmesti. Ir buvo Ro
moj tokia atskira vieta, kur iš
mesdavo tokių kūdikių šimtais.

Šiandieną tik kvniečiai taip 
jau bedarbo.

Meilės vardas lygus buvo pa- 
leistuvybės vardui. Meilės die
vaitės, Veneros, šventyklose, 
garbingi} žmonių dukterys, no
rėdamos pagarbinti dievaitę, 
turėdavo paleistuvauti. Satur
nalijos ir Baehanalijos,' dievai
čių Saturno ir Bacho šventės,

$795 jjO buvo taip švenčiamos, kad šian-

$1,174.21
Pirmiau paskelbta 16,739,39

Viso

Labų $17,9L3.60
Yra ir daugiau surinktų au

kų, bet centrui nėra žinoma jų 
kiekybė. Bostonas, MonteUo, 
jie yra surinkę pokėletą šimtų 
daugiau, negu buvo paskelbta 
ir abi kolonijos neapsileizda- 
nios; ' djirbuėjasr ’surinkti po 
$3000.00.■' Valio, Ahierikos lie
tuviai. katalikai, štai kaip apie 
raus atšiliepia gerb. kun. Pr. 
Garmus, kariam teko mus ar- 1 
čiau pažmtii t‘Ištikro pasauli- : 
nes. garbės verta yra katalikiš-- 
koji TJefuvai .tautai! Šitokiai 
prakilniai esant nirusų tautos 
dvasiai, ateitis musų turi būt 
graži, šviesi ir garbinga’- Tai
gi valio Amerikos lietuviai ka
talikai!”

Kultūros vajaus reikalu kal
bės Kun. B. Bumšas, Liet. Ka
talikų Veikimo Centro Atsto
vas, šiose kolionijose: 
Sausio 5 d.- Tamaąua, Pa. 
Sausio 6 d. Coaldale, Pa.. 
Sausio 8 d. 1 vai St, Clair^ Pa. 
Sausio 8 d. 7 vai. vak. Miners- 
ville, Pa. ’
Sausio 40 d. Reading, Pa. 
Suusio 15 d. Piltston, Pa. 
Sausio 18 d. Niagara Falls, 
N. Y.
Sausio 20-21 d. Detroit, Mieli. 
Sausio 22 d. Chicago, III.
Kalbės Kun. P. Garmus, liet 

Kat Mokytojų Sąjungos atsto
vas;
Sauąip 5 d. N. Adams, Mass. - 
Sausio 8 d. Amsterdam, N. Y. 
Sausio f) d. Scheneetadv, N. Y. 

smo 10 d. Albany, N. Y.- 
usio 12 d. Utiea, N. Y. 
nsio 15 d. Rochester, N. Y.

hampton, N.Y.
J. KmžinskM.

dien gėda yra tai aprašyti.
Krikščionybė atnešė jėgos 

milijonams nekaltų mergaičių 
gyvybę atiduoti už skaistybę. 
Kas tuomet buvo tikybinę pa
reiga, šiandienų yra šventva
gystė. /

Artimo meilė buvo nežino
mas dalykas. Artimas buvo 
tik tas, kurs kunu artimas bu
vo'. Ligonis ar našlaitis buvo 
laikomas už kenksmingą vi
suomenei naštą. Nė ligoninių, 
nė' prieglaudų neturtingiems 
stabmeldvbė nežinojo.

Šiandieną ir stabmeldiškomis 
virtusios valstybės daro gailes- 
tipgus darbu?.

Mokslas buvo įrankis silp
nesnius skriausti, neteisybes iš
teisinti, puikybei įsigyti.

Pirmąsias knygas vergams 
atspausdino katalikų misijonie- 
riai pirmąsias mokyklas netur
tingiems steigė Katalikų Baž
nyčia. Pirmuoju'platintoju vi
suotino mokymo ir steigėju 
liaudies mokyklų buvo šventą- 
siš Juozapas Kalantas.

Vietoje pasigailėjimo, buvo 
kerštas ir nuožmumas. Vietoje 
meilės paleistuvybė. Vietoje 
mokslo — tamsybė. Vietoje 
lygybės išnaudojimas.

Kad atsikeltų iš kapų anų 
dienų stahmeldžiai ir pamaty
tų, ką šiandien Kristaus moks
las padarė pasaulyje, jie tik 
stebėtųsi, kaip tai pasaulis gali 
laikykis prie visai išvirkščios 
tvarkos, negu jų kad buvo.

Bet mes gyvenantieji šian
dieną'žinome, kad stabmeldžių 
valstybės ir tvarka subyrėjo 
tik dėlto, kad jos nebuvo mei
lės ir teisybes.

Per 1921 metus pasaulis ga
lėjo pažinti, kad be Kristaus 
mokslo nėra pasaulyje atmai
nos prie gero. Be Kristaus už
gimimo nėra tikrųjų Naujų Me
tų. Naujieji Metai, Naujieji 
Metai! Kiek jus vilties štedate 
žmonėms!.. It kiek jus duosi-

Darbininkų Sąjunga, 
Amerika.

Gerbiamoji ‘‘ Darbininko’’ 
Administracija !

Apvertindamos. Tamstų 
lankumą ir užuojautą, norime po
draug išreikšti širdingą dėkingu
mą už siuntinėjimą mums- vęltui 
lietuvių darbininkų tatpan švie
sos nešėją “Darbininką.” Mato
mai Tamstos gerai suprantate mū
sų vargingą padėjimą ir reika
lus!

Besiblaivant Lietuvos padan
gėms, per nenuilstantį Tėvo Jero
nimo darbą ir pasišventimą, įsi
kūrė Kretingoje lietuvaičių Sese- 
rų-Pranciškonių Vienuolynas, Ijet 
iki šiol dar neįstengėme įgyti nei 
atsakančią novicijatui bei prieg
laudai ar ligoninei namų nei sa
vos ^toply.ėlčs Švč? Sakramento 
aplankymams. Dėl Dievo meilės 
ir Tėvynės labo mums pačioms 
lengva ir linksma gyventi netur
te, bet labai sunku, o kartais ir 
visai negalima* įgyvendinti* savo 
šventų pasiryžimų dėl pinigiškų 
trūkumų. Tat .už kiekvieną 
mums suteiktą užuojautą bei pa
ramą esame didžiai dėkingos ir sa
vo mąidose prašome Viešpaties 
grąžinti geradariams šimteriopai.

Su tikra pagarba, . i
Seserys-Prandškonės.

/ * ■ ' t ' ' , . * , • • . i

Vienuolynas, Kretinga^ 
Kauno rėdybos. ;

Rašo K. P. Rašys iš Kauno V. ir 
P. ftaupams, Oleveltmd, Ohio;

Tas laikas! Laikas! Dirstelėjau

reiškia kelionėje prabuvome. 21 reikia bažnyčioje ta 
dieną. Pabuvęs porą sąvareių.vėl įluiontas to spal 
Troškūnuose pas Magrytės mapiy- inątų mokykla, o pralotas dar 
te sumaniauraplankytUsaiao gim-” po mitinės: nepasveiko* užtat 
iinę ir vieną gražią dieną trys 'ir-įiDr. 'Staugaitis daro visa.8 paš- 
.merikiečrai Leidomės link~Panerė--tangas' ir per-sveikatos depar- 
ž.io. Ten sutikau kun. fitkų. Nu- tamęntą ir per ministerijas, kad 
ėjau pasižiūrėti mūrą, kuris jran- remontojaiua sparną ligoninei 
das ant-StotiA g-vės. Labai gra- ar klinikai pagrobti — reikia 
žiai išrodo; Tik reikia amerilm- gintis Jtaip įmanant ir dar'Įgrei- 
niškai sutvarkyti. Kunigas Žit- Į čia u varyti remontą, kadgali- 
kus. labai malonus žmogus ką ase nia butų apgyvendinti. Tuo 
patėmijaib - - taiąiu siunčiami' “paslaj” —

Po to mes trvse pasukome Kgū- puticljantai, kad remontą. gu>- 
no link. Ir ką jūs niąnot, karines tabdyti. Žinoma nei. užvaduok 
padarėme Kaune? Nugi "nupirko-;'-£.1^8 ptll. Januševičiau kūni
nio Ju susidėję didelę'ištaiga va- Na-rbutas, nei riies ir nėma- 
dinamą 'Cųkral. o vardu' " ‘ Lals-1 nFU.ie klaU5 ’ <ndinam'’e "* 
vė.” Yra s*ą!'g i .lamų gėrimų sky-“J*n'-nj<ų skai 
rius, kepykla, iair darome bap- !>d pirmyn, 
kas, maztS’pvra'gaičius ir čioko-i - 
Iadinius saldainius ir yra kuknios ’Ačlu ran(la/P^nkę
įrengtos dėl prirengimo svečiams 'l>a*l taip c\„..— 
pietų. Turime savo paukščių, kaip anksta, kad reikia dar naujus^, 8*udege \isas kluonas 
tai: ančių, žąsų, kalakutų, višfif.i 
'Įrengimas yra pirmos, rūšies,

auk.št'ošio> 
pradedant 

.Jcno Vileišio !d"*^ Spėsiu 
,igų darbininkų. ininistoris

ot7 Įsako, kad Jau tas dalykas, ne- pašaro 
vaj įbus daugiau talpinamas jiese- 

elžių dumotvarkūn. Aįes pasinau p?t: 
Jojamoji vėjopaty 1) šitam at--g,o, iš priežasties 

S;, sitikus Kiškį geriau paaiškėjo puolimo. Turime 
; kieno žinioje gali 
■tie murai, būtent V 
į besiskubinant 
j Ja ! UJ' Litu 1

■ ir jau-1-Xll š. m. buvo A- 
hiiatu Mokyklos pašventinimas.' 
.\pie pati pašventinimą nera
šysiu. nes daug prirašyta “Lai
svės“, No. 273 “Lietuvos Bal- ■ 
se"‘No. 14 ir/* Vienybėj'’ No. 
49. Malonų tą patėmyti kiek ga
li nors ir vieno žmogaus ener
gija ir pasiaukavimas. Ames i- 
kos lietuviams tai bus maloni 
zylutė, dėlto, kad tai jie didžiu
moje prisidėjo prie ii’.ip pasek-1 Karmėlava, 10-11-21. 

■mingO darbo. Kiekvienam a-j 
■■smeniį’.i, kurs mūsų Įstaigas lan ■ 
Įko sakoma apie Aaaerikos liū-; 
I tuvių dosnumą ir prielankunią..!

Dar yra vienas labai 
pas mus Įvykis, tai kad Kate- Olean. N. Y. • 
kiečiu Kursai tano suorgani-? _ ■
žuoli i Mokvtojm ir Prieglaudų ' 2 ^Ies,(lar v,s s^Jn,ie er1d!ne". 
Vedėju Seminarija ir perėjo t dinsko mieste. Kol kas dienoj 
globon" šv Vincento PaUliečio^aname P° vfen^ *varo duo- 
DK-joA išlaikvn.as - ant gal- 2^. lr ^f).. truPuti ,‘^uskos. 
vos p. ZaštdutaRės ir Bimdroi Lfj!iau r va^uotl 'is dar nelei- 
vės prielankiu žmonių. Susta- ’ aU ’Iv‘ Sa™,tl kaJclon
: ant, programa seminai i jos !ls C harbino atvadavome. Zmo- 
remtasi valdiškai programa Vl‘^ S,bi7> abai var-
kas link ribų, bet turini įdėta ^!n«ai 
toki koks reikalingas pagami-innnas ^lezmkebų m kitokie- 
nimui šviesių mokėtoju kata- /^tarnautojams. Bet tiems, 
tikiu i/ prieglauda vedėju ku- turi pinigų, tai ne vargau
riu duotis, kaip iš savosVa-’J rodu1ktli r,nkoJe b!ek 
klikos žinau vra sunkesnė kai]> ,r, nebrangiai galima pirkti 
pirmųjų, švietimo Ministeri-1'arb*m' perka ir parduoda 
ija užtikrino, kad programa bus Įt,k .auks,n,a,s ,r *'dabrmiais 
patvirtinta ir teisės pradeda j Ęln’pa!:'- . 
mųjį mokytojų duotos, turime “ Ja ’V — • - • 
jau tą raštu, tik užsikabino 
už prieglaudų vedėjas, mat jo
ms seminarijos nėra įstatymu 
pramatytos, tad dar apie tą pa- 
sigin4ios‘. Tad sulyg mūsų kur- ’ 
su obalsio:-“Pinrtyn su Dievo 
ir tėvynės mede, einame pir
myn. Sunku yra, dau reikia 
kovų pakelti, daug kliūčių nu
galėti, bet pailėdant Dievui ei
name pirmyn. ... j .i,.

butų suteiktos. \ Nestebėtina, 
juk ten darbavausi ir pamylė
jau tą kampelį. Sunku ten da
bar ir labai sunku mokytojoms 
priseina ir pinigu ir pašaro 
ieškoti ir kad butų galima Vie
na ir kita gauti. Ką padaryti, 
Dievo valia. iŠ vieno betgi 
džiaugiuos, kad vedėjos rankų 
nenuleidžia.

~ *■ ■>

ti vaisių. Jei vidurii 
kiek išeina) iš tvarkąs, 
silaikvk nuo valgio visi 
valgyk ir leisk viduria 
Isėti. Arba jei valgy ri.'i 
gyti lengviu valgių, vairiu 
! uoliu, orendžiu, slyvų.

L 0. S. KUOPy SUSI 
RINKIMAI.

.Musų mokyklai šįmet labai 
sunku verstis iš1 priežasties ne
laimingos ugnelės. Nežinia 

vi-i kaip iš gyvensime iki ateinan- 
esamal '-io derliaus.

• ankšta, kad reikia dar naujus t Sudegė visas kluonas su vi- 
trobesius statytį, o ne esančias su derlium laukų, ne tik duona, 
rekvizhięt.i, 'kad, taip kilniame bet ir visas pašaras ir dalis in- 

s darbe. kur mes varpine, reikia šventoriaus. Geri žmones musų 
H,l()-j udėti,o ne. kliudyti, Galop po mokyklos visgi gailisi, sumetė 

įdviejų mėnesiu kovos {5. Zaš-120,000 auksinų, bet ką tas reiš- 
Bizauskas kia». . O kas baisiausiai tai kad 

dėl gyvulių negalima 
gauti nei už pinigus’. Dabar 

s mus viskas baisiai pabran- 
niarkės nu
vilti geruo- 

Amerikiečiose, nes" jie tikrai 
padės mums išbristi iš tos ne
laimės.. . Turime žinią, kad 

Moterų Sąjungai dėl mus pasi
darbavo. Iš to nudžiugome.

Tikimės, kati geri Anieri- 
parems Karmėlavos 

ličių Ūkio mokyklą.
rugpjūčio mėnesi, 

apskričio buvo ūkiška 
tarp jų buvo ir musų 
Pavyko gerai, gavo-

tai ateina ant pietų.j

įHiiusteri’j, majoro 
ir kitų aukštų ista 
Laikome iš šešių muzikąntų 
kestrų, kuri gj kžia nuo 2:00 
(pas mus tada tik prasideda pie
tūs) ir ligi 4:00 vai. vak. ir 
kare nuo aštun.e.s ligi 11:30. .. .
muzika galiu taip ai pasigirti, ižinioje g<iii pabukti si- so 
kat't tai yra viena iš geriausių or-bnteiit \ _. .-KilpO, 
kestra Lietuvoi. Ir užmoku i-ir.; 1,e>i>k<ltHiiant jtpgv vciidinti, 
biai.Jlš Viso t uriu saldyti žnic- M'eimau tajx> remontas pabaig
siu 4K Tai reikia visus pavalgu-ikas !r 1-XH š.

. ' . . . . . .*v dinti ir apmokėti, reikia akis iš
plėtus i visas puses žiūrėti. Ta.l- 
gi matote, apie tokią vietą A me
tike nei sapnuoti nebūčių drįsęs. 
Mat čioiiais-su amerikonišku do
leriu labai yra prieinama. Lan
kės pas'mane e'cvelaiid'.eehtiJnr- 
čeriai Prokupas ir Bulotas, visi 
apsilaižė mano Įstaiga, tik ne‘;i> 
prantu kas jiems, juk jie turi dau
ginus dolerių hė kaip aš. Žmonių 
ūpas yra labai geras ir tniestelč- 
nai gyvena gana smagiai ir pasi
rėdę ir paūžia gerai ir visko gali
ma gauti. Ne t; ip blogai yra kali) 
mūsų diplomai: i nupasakoja. Jei
gu manytūnieto važiuoti, tai ne- 
■rėikia vilkinti, nes dabar doleris 
aukštai stovi. Gerinių yga labai 
daug ir gerų, t pagal šios šalies 
uždarbio biški perbrangūs. Alus 
dabai geras. Bot Amerikos pini
gus verčiant ant auksinų, tai ,čio- 
nais viskas tarsi už.dykų. Pade-1 
kini sau alus kainuoja centas ir 
pusė, geros degtinės, kaip tai Sttar 
Edison brandy stikliukas 4e., ge
ra višta apie ,12c., geiTi žąsis 35e.. 
gardžiai papietuoti kantuos apie 
9-11 e. su Įsigėrimu, geras košt it: 
rtia§ (siūtas) kainuoja nuo 11-15 
dolerių, geras deimanto žiedas 
nuo-$80-$15O. Tai-gi visko gali
ma gauti ir daug piginus, .tik rei
kia dolerių. Dabar aš dirbti pats 
po aštuoniolika valandų 'j parą. 
Bet ateitis rodo, kad bus lengviau.

. Apie Ameriką nesapnuoju, tik 
biskj nėra tų patogumų kaniba- 

. riuose, bet su -taiku Įsitaisysime 
teip kaip i’ genetikoje.

Aš kaip dabar per tuodu mene- ; 
siu prisižiūrėjau, tai čionaią yra 
geriaus būti prekyboje, negu A- 
merikoje. Aiškinti priežastis tai 
būtų perilga istorija rašyti. Atpel
nai biznierius yra čia gerbiamas,
apvertimas, ne teip kaip Ameri-' Dabai- labai esame Susi rupi- 
ke. *z - .

Daug amerikiečių sutikau Kau
ne, bet kas-gi ią to? Binzinėja 
po Nemuno pakrantes, o neieško 
kuom užsiimti ir turėdami kelius 
skatikus praleidžia o paskui kei
kia susiriezdami Lietuvą, bet kaip 
aš dabar permatau, tai visiems už
tektų dirvos visose srityse. Lie
tuvoje dailė stovi geriaus kaip A- 
merikoje. Buvau nuėjęs Į mažus 
perstatymčlius, o teip-gi buvau 
nuėjęs ir j operą. ( Tai ištiktųjų, 
rodos, ka<į sapne.
Regoleto ėjau du sykiu. brangiai, o kasa visai tut£-

Linkiu viso labo visiems •manei®*’ L* 
žinantiems.

Kazys ir Magrieta Bučiai,!' 
Laisvės Alėja No. 66, j; 

Cukrainė “Laisvė,” Kaunas.
"■ r ' ' ! •“I'- ' Tli . . * >
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RAŠO VATKĖLIO JĖZAUS

i

■

CAMBRIDGE, MA$S. ;
LDS. 8-tos kp. mėnesinis susirinki 

mas įvyks utarninke, s.-iuslo 10 *4 

bažnytinėj svetainėj 7:30 vaL vukąsM 

Visi nariai malonėsite ateiti paskirtį 
laiku. Turime daug svarbią 
apkalbėti. Nepamirškite'■-acsTvesS 

susirinkimų ir naujų narių.

Kviečia Val^V

LAWRENCE, MASGr -
LDS. 70 kuopos mėnesinis susirk 

mas įvyks nedėlioj, S ilx sausio ppl 
mai, salėje |>rie bažnyčios. Kvi 

visus narius ateiti. T;:ip-gt atsi 
te naujų narių. •■■įįį

LEWISTON, ME.
LDS. 37 kp. mėnesinis subrinki jau 

įvyks nedėlioj, 8 d. sausio, paprast? 
vietoj. Kviečiame visus narius būt 
nai ateiti, nes turime svarbių 
lų. Taip-gi atsiveskite naujų narių

HARRISON, N. J,
LDS. 15-os kuopos susirinkimas' 

8 <1. sausio, 7:30 vai. vak. Visi na 

malonėkite pribūti paskirtu laiku, nes< 
turim daug svarbių reikalų aptarti. 
Atsivesk) t ir naujų narių.

GREENFIELD, MASS. _
LDS. 79 kp. meuesinis susirinkimas y 

įvyks nedėlioj, 8 d. sausio, 2 vaL po 
pietų 4 Laure! Street Kviečiame*’ 
visus nario* ateiti. Taip-gi atsives-'.į; 
kitę naujų narių.

JERSEY CITY< N. J. ~
I.DS. 76 kp. mėnesinis susirinkimas 

Įvyks nedėlioj, S d. sausio. Visi na
riai malonėkite pribūti paskirtu IaF 

ku, nes turime daug svarbių reika
aptarti. Atsivesk) t*» ir naujų narių.

ALBANY, N.
LDS. 67 kp. mėnesinis >t 

įvyks nedėlioj,* 8 d. sausio! tuo 
po šv. Mišių šv. Jurgio parapijos svė£ 

tainčje. Visi nariai malonėkite 
būti paskirtu laiku, nes turime dau^, 
svarbių reikalų aptarti. Atsiveskite 
ir naujų narių. .J'T/tgJsį'.,

HARTFORD. CONN. . *
LDS. 6 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 8 <1. sausio, tuojaus 
po sumos Bažnytinėje salėje, 41 
Capitoi Avė. Kviečiame visus narius 
ateiti. Taip-gi atsiveskite naujų na
rių.

Dr. Landžius štai kokius nu
rodymus duoda, kad pilvas ge
rai veiktų: • -

Amerikos žmonės, o kartu ir 
lietuviai, daug nemalonumų ir 
b«lų turi dėl blogo virškinimo 

į Daugiausia žmonės kenčia nuo 
.užkietėjimo*. Kad pilvas gerai

Valivba.

BROOKLYN; N. Y- mį
L. D. S.- 12 kp. susirinkimą^;. buT? 

sausio O d.. 1922 m.. <:30 vai. vakare. 

Karalienės Anioln parapijos SvettriO6-« 
je. . 4-

Kviečia VaUlyba.

NORWOOD, MASS* l :
LDS. 3 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks 8 <1. sausio, tuojaus po šamai, 
bažnytinėj svetainėj. Vist nariai mar 
lonėkite pribūti paskirtu laiku, nes tu
rime daug svarbiu reikahj aptarti. 
siveskite ir naują narių.

V

nusios butu seminarijai, nes yra 
labai ankšta, o kitais metais 
pribuna trečias kursas, bendra--veiktų, tai tarp pirmų reikala- 
butis ir gi reiks praplatinti. Ivimų yra geras sukramtymas. 
Sumanėme kol kas naujam*Mes nesame kokie kareiviai, 
■sparne “salkas’,-sstatyti, kas■ turime laiko valgyti išlėto, tiį- 
kainotu. pigiausiai musų pini-j rime laiko gerai sukramtyti, 
gaiš daug maž 190 tūkstančių į žmogaus pilvas nėra toks, kaip 
auksinų. Tad ■ pabaigę šiaip Į vėžio. Vėžys, turi dantis pilve, 
taip viena darbą pradėti reikia Žmogaus dantys yra burnoje 
mastyti apie kitą tuo labiaus ir burnoje žmogui reikia sus- 
kad dabar darbininkai yra j>i- mulkinti savo maistą. Valgant 

_______  'giausi. tik vargas, kad ir “pi- imkite laiką ir kramtykite kuo- 
Ant operos Ogiausiam” reikia užmokėti la- smulkiausia. Toliau pilvo B-

~ ~ ' v gos ir negalės kįla, kad žmonės
perretai -sriubos tevalgo. Rei- 

’ kia kasdien sriubos turėti. Tre
cias svarbus dalykas yra tai 
pardaug mėsos valgymas. Yra 
žmonių, kurie ryte eidami į dar
bą mėsos pavalgo, pietums įsi
deda mėsos, vakare sugrįžęs iš 
darbo vėl mėsiški valgiai. Reto 
žmogaus skilvis ' tokius valgiu 
gali pakelti. Žmogui pakanka

1 T v' * ' ~ » r' • •1 Labai esame susirūpinusios, i 
j kad nors ištempti iki galo, nes 
■ šiais metais be saikoš viskas 
i pabrango. Rugjų pūdas kai
nuoja 100 auks. ogi musų ne
maža šeimynielė 130 žmonių ir 
žmonyčių negi vieno pūdo ttž- 
teks. *Bet nanusimenh. v. Die
vo Apveizda neapims ir visiems

WORCESTER, MASS. J
LDS. 7 kp. mėnesinis susirinkimai 

įvyks 11 d. sausio, 8:00 vai. 
paprastoj vietoj. Visi nartai maloni 
site nors po vienų naujų narį atsiveji 
tl dėl prisiraSymo. Musų prietlermė'jįjĮ 
nv šių kuopų padaryti skaitlini 
IS*visų LDS. kuopų.

Kviečln

PHILADELPHIA, PA. J 
LDS. 13-toe kuopos mgnealrfrhflĮfe 

rinkimas įvyks utarninke, 10 d. sausi' 
7:30 vai. vakare, bainytlnėje salėje. 
Visi noriai Ir narės malonėkite pritart 
tl paskirtu laiku. Tiip-gf iUjliiii¥W 

’lr naujų narrt).
Kviečia

NEWARK, N. J.
LDS. 14-tos kuopta mėnesinis i 

rinkimas įvyks pėtnyčlaj, 13 d. i 
8:00 valandų vakare, šv. Jurgio 
tai nėję. 180 New York Avės. V 
rlal yra kviečiami atsilankyti, i 
rime daug dalykų aptarti.

Kviečia

GIRARDVILLE, Pj
LDS. 96 kuopos mėnesinis susi 

mas įvyks 9 d. sausio, 
vai. vakare, bainytlnėj svetainėj, 
si nariai malonėsite pribūti paskirti 

l £.<>—* turime daug svarbių nttH
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•“Sandaros” num, 52 F.
Živato korespondencijoj iš 
Seranton. Pa. dėl kunigų 
Garmaus ir Bumšos prakal
bti rašoma: ’“AŽ mistinu, 
kad reikia kreiptis į Wasli- 
ingt-oną imigracijos departa-' 
mentų ir reikalauti, kad ši
tuos šmeižikus deportuotų 

•.{■taip, kaip kada kad padarė 
su tėvu Kazimieru.” Tai va 
kokių- šundarybių sandariė- 
čiai” mistiną” griebtis. Va. 
kaip sandariečiai laisvę su
pranta. Skundikais, donos- 
čikais, šnipais sandariečiai 
pasirodo.

9?

y v,- - . ..\ . * r- r ■
ELIZABETH, N. J. karns. kalti retežius Lietuvai?!

Smagu girdėti Ir matyti, kad 
šios kolonijos tėvynainiai pradeda 
atsikyėpti iš bedievių užkrėsto 
snaudulio. Tą aiškiai matome is 
to, kuomet šv. Kalėdose sudėta 
aukų bažnyčioje $850.00. Vien 
vaikučiai mokyklą lankantieji su- 
aukavo $65.00.

Greitu laiku bus surengtas ba- 
zaras parapijos labui ir tikimės 
turįti gerų pasekmių. ' ;

Vietinis.

PHILADELPHIA, PA.

/(Port Richmond)

tai

Rožė-tarp-erškiečių.
— <1.1 r i ■ ■ ■

WORCESTEB> MASS.'
Vyčiai laikė prakalbas 29 d. 

gruodžio, 1921 m. Kalbėjo vieti
nis Jonaitis ir Jurasj klierikas iš 
Bostono. Dėl baisaus šalčio ma
žai žmonių tebuvo.

Sausio 1 d. 1922 m. buvo labai 
puikus lietuvių vakaras. Tų va
karą surengė .Vyčių Teatrališkas 
skyrius su mūsų vargonininko p.’ 
J. Žemaitaičio pagelia. Buvo 
skambinimai ant piano, dainos ir 
drama — ‘Žiemos Ledai.” Vei
kėjai buvo: Bačys, Našukaieiutė, 
Ivanauskas, Dzedulionis, Baltru- 
šaičiutė, Puišys, Valiukonis, Stan
kus, Zinkus, Kulikauskiutė- Du
etą gražiai padainavo p-lės Pau- 
liukoniutė ir Ženiaitaičiutė.

-
» •

*Viso pasaulio darbininkai 
'■nykites'Kristuje, pe 'Rai
čios vėliava, visuomenei 
Ibėti.

TAPKITE PILIEČIAIS.

Zisus “Darbininko” skai- 
ojus raginame tapti Suv. 
Istijii piliečiais. Tarp L. 
S. tikslų yra “daryti dar- 

pĄnkus pilnateisiais ir nau
dingais šio krašto piliečiais. 
Lretpkiais mes tapsime tik iš- 
gaimdami pilietines poperas. 
Didelio vargo t;i padaryt • 
"nėra. Kiekviename mieste 
WŠa vakarinės mokyklos. 
TOMfengiančiok prie kvotimų 
“Ir prigelbiančios tapti pilie
čiais. Reikia tik paslanku 
'įno jas lankyti, pramokti 
[angliškos kalbos, susipažin- 
Įti su šios šalies

“Draugo” num. 1 yra 
laiškas gerb. prof. kun. Bu
čio iš Paryžiaus, kur dalyva
vo pirmame tarptautiniame 
demokratijos kongrese. Ats
tovu buvę nuo 21 tautos. 
Lietuviams kongresas paro
dęs “labai daug užuojautos, 
palankumo, pripažino mūsų 
leisčtumą.” Gerb. prof. Bū
rys lankėsi kataliku univer
sitete. Po kongreso gerb. 
• nūsti veikėjas išvažiavo su 
svarbiais reikalais Rvnian.

su šios šalies tvarka i-r 
jpaskui atlikti formulę daly- 
C^pušę.

į Jei nemanai grįžti į Li^tu- 
dar abejo j i apie Į^į. 

Itai be atidėliojimo tapk Suv. 
ĮgFalstijų piliečiu. Ir į Lie 

vų grįžti yra patogu, esant 
menkos piliečiu. Senovėj 
•Ijngos Romos imperijos 
liųciai su pasididžiavimu 
lodavo: Civis Romanus 

uni, Esu Romos Pilietis. 
u« laikais Amerikos pilie- 
.Kali su pasididžiavimu 
tyt-i: C i vis A meri ca n us

“Lietuvių Balso” num. 12 
Vaižgantas recenzuoja “Gi
rių Karalių.” Veikalu pa
sidžiaugia, bet pastebi: “Tik 
labai gaila, kad libretto su
darytas pernelyg menkai, 
iyastenio eiliavimas sodietiš
kas, kalba’žemiau kritikos... 
Rašyba senovinė ir tos pa
čios neprižiūrėta korektū
ros. Visa tai libretto pada
ro tiesiog šlamštą, kurs to
li gražu neprilygsta tokiam 
muzikos kuri nfui. ’ ’

Binghamtono, N. A'. Atle
tu Ktiubas gruodžio 29 pri- 
čmė rezoliuciją, reikalau
jančią, kad Iūetuvos valdžia 
pa kardintu Kapsuką, kaipo 
didžiausią Lietuvos priešą. - >

įJ^bSais laikais galingas yra 
Afiaerikos cįoleri.s ir daug 
]&)SKia Amerikos pilietvstė.r

Šiafe laikais šalies tvarka 
tustatoma piliečių išrinktų 
itslūvu. Nebalsuojantys gy- 
'etitojai negali prisidėti prie 

-šalies reformų. Kaipo 
lietuviai norėtūme, kad šios 
palies augštiėji veikėjai atsl

ūgtų į Lietuvų. Jei būtū- 
čįent daugumoje piliečiai, 
■Jfcūsų balsas kitaip skaffi- 
»:ir kitaip į mus atsineš- 
wos šalies politikieriai.

Mabar nedarbo laik;|js. 
;elis# darbu prieinami 
iii-v-**,
m tems praėjus, vėl at- 
ius mokykloms, tuoj 
tas mokyklas ir nei die- 

neatidėliojant kas tik ne 
pietis tuoj išsiimkite pir- 
fcjfiBias pilietystės poperas.

■e-

I

. ............................. . ........ •

1IPĮ7 ATITAISYMAS

io straipsnyje “Nau- 
i etų va gimė” pasitai- 

^^audos klaidų, iškrei- 
■įčių mintį. Buvo.para- 
« “Ji gali suklupti po 

J bet ji jau nebokis 
savo sprando 

Išspausdinta 
ukl^sti po pri' 
į- -Dęipokratija, 

renio-'i ats-

Brooklyno “Laisvė” gruo
džio 23 dienos laidoje pa
skelbė bolševistinius kandi
datus i S. L. A. centro valdy
bą. K. Steponavičių skiria 
sekr., T. Dundulį prez., Dr. 
Kaškevičhi ižd. Toji laisva
manių valdomoji organizaci
ja, taip mažai dėl Lietuvos' 
te pasidarbavo, kad vargu ji 
mažiau pasidarbuotų, jei mi
nėti bolšėvikuojančios “ Lai
svės” paskelbti kandidatai 
laimėtu. ' ,*

x ........... . ■ ■ ■ -----

Brooklyno “Laisves” gr. 
2.9 d. laidoje rašoma: “Vi
sos Rusijos devintasis Tary
bų Kongresas tęsiasi pui
kiausi ame teatre, Valstybės 
©peroje. Kur seniau sėdė
jo •ciesoriškos asabos,’ šian
dien sėdi Tarybų atstovai, 
kurie giliai, yra susidomėję 
proletariato krašto reikalais, 
dėl kurių apsvarstymo jie 
čia ir važiavo.” Tuomi tik 
ir gali bolševikai pasidit 
džiuoti, kad jie sėdi “eieso- 
riškų.asąbų” sostuose, bet 
niekuo negalį •pasirodytL 
kad jie ką geriau būt pada
rę už ciesoriškas asabas. 
Smerkiamieji carai šimtme
čius viešpatavo ir Dokųomet 
[tokio vargo nebuvo Rusijai 
kaip dabar. Ir jei tie cbro 
laiku pastatyti mūrai griūtų

I •

Kaip man prisiėjo girdėti, 
10 d. sausio Šv. Jurgio bažnytinėj 
svetainėj jauni lietuviški žaidėjai 
žais su kitais pirmą kartą taip va
dinamu žaislą: “Basket ballą.” 
Na. pažiūrėsime, kurie išloš—ma
nau, lietuviai — nes jei Lietuvoj, 
kaip net patys lenkai sako, pu
santro lietuvio stato drąsiai asvo 
krūtines prieš trisdešimts penkis 
lenkus, tai ir čia lietuivai, man 
ding, pasirodys vyrais...

Prie progos turiu pažymėti, kad 
nekurie parapijiečiai šv. Jurgio 
parapijos klaidinami tikėjime 
priešų—laisvamanių, murma, kad 
k senosios bažnyčios tapo Įtaisy
ta svetainė, kurioje atsibūna pra
kalbos, dori pasilinksminimo va
karėliai ir žaislai, kaip kad dabar 
kad bus tas “Basket bollas.” Gir
di, jie kalba, tai buvo pašventinta 
vieta... Tas tiesa. Bet... bet 
vargas kad jie nežino,"ar gal ne
benori žinot, kad katalikų tikė
jime yra bažnyčioms du pašventi
nimai — paprastas pašventinimas 
ir taip vadinamą konsekracija. 
Tad jei bažnyčia yra jau pakon- 
sekruota, tai vyskupas, jei tik ga
li, niekados nedaleis, kad iš baž
nyčios birtų padaryta kas-nftrs ki
to. Pažymėjau: jei vyskupas ga
li. Mat atsitinka visaip — dva
siškąja tankiai atsiranda bejėgė, 
pavyzdžiui: jei šalies valdžia įpuo
la į rankas bedievių, kurie tai 
dažnai bažnyčias paverčia net ir 
j paleistuvybės namus; arba žiau
rus užkariautojas šalies sustato 
bažnyčioje arklius. Na, ką-gi ta
me atvėjuje dvasiškija gali pada
ryti? Nieko! Senoji gi bažnyčia 
šv. Jurgio buvo vos paprastai'pa
šventinta — nekonsekruota, tai ją 
ir galima buvo pertaisyti į svetai
nę; prie to gi: juk tojų svetainė
je nieko blogo nebūna veikiama. 
O tie, kurie murina kad gerb. kle
bonas, kun. Zimblys pagelbėjo 
jaunimui susiorganizuoti į basket- 
bolniųkšų būrį, tai labai, labai ap
sirinka ir jie pamiršo savo jau
nystę — pamiršo, kad žaislai yra 
tai prigimimas jaunuomenės. Ir 
jei jaunuomenė negalės pažaisti 
tarpe savųjų dorų lietuvių katali
kų, tai efe pas svetimtaučius, ki
tatikius, arba net pas kokius-nors 
pašlemėkus išmatas visuomenės. 
Na, tai kuomi ji pataps ? Manau, 
kiekvienas atsakys — boniais! — 
žmonėmis, kurie geriau kad visiš
kai nebebūtų gimę. •

Gale turiu pranešti lietuvių vi
suomenei, kad tarp čionykščių lie
tuvių atsitiko nepaprastas nuoti- 
kis. Visi čionykščiai lietuviai be 
skirtumo pažvalgų tikėjimo ir 
partijų garsiai šūkauja: ‘Valio! 
— lai gyvuoja laisva Lietuva!!! 
Šalin lenkai iš mūsų sostinės Vil
niaus !!J ir tuomi panašiu. Bet... 
bet darbais, savo pasielgimu, jie 
sako ką*kiią — jie sako: “Lai 
gyvuoja Lenkija! Lai "Vilnius 
amžinai pasilieka prie lenkų!! — 
Jie pagelbsti lenkams kalt pan- 
čitrs vergijos-Lietuvai. Nes kas- 
gi kada-norš galėjo manj ti, kad 
lietuvis graborius-nnder|ekeTis, 
pardavinėjantis Lietuvos Paskos 
los Bonus, čia pat- būnantis tarpe 
lietuvių, būtų blogesniu už kinką 
graborį, ir tai dar lenkų'patrijo1 
tą. Nieks apielą turbūt niekad 
ir nsislyti nepamislijo. Bet tai lak
tas. tai tiesa neužginčijama. Šio
mis dienomis pasimirė čia tūlas 
lietuvis ii‘tapo palaidotas lenko 
gjaboriaus, Lenkijos pa t h joto, 

■ nors. . nors čia pgt gyvena gra- Oį Toliaus 
j bortas lietuvis, karštas Lietuvos,kuu ...
įįįįfįĮŪąu — pardavinėjantis Laktato

tvos Liuosybėą Paskolos Bonus. ’padpreJ Kas‘tą jpa’daiė! Kad 
a, ar tai ne yrA gelbėjias len- kun. S. Kat. Savaitėje pasi

P-lės 
Baltrušaieiutė ir Jankauskiutė, 
tiesiog artistiškai padainavo. J. 
Žemaitaitis gana gerai paskambi
no.

Šitaip 
atsižv m i 
mūose.

Woreesterio jaunimas 
visokiuose' pasidarbavi-

A M. G'

WORCESTER, MASS.

Gruodžio 22 d. 1921 m. mergini] 
Marijos Vaikelių dr-ja laikė meti
nį susirinkimą. Nuo centro Tau
tos Fondo skaityta laiškas, kui 
kvietė dr-ją prisidėti prie kultu 
ros vajaus. Dr-ja paaukavo 100 
dol. boną. Į Labdaringos Drau
gijos Kalėdinį finalą paskirta $5 
Prie padengimo Kšų siuntimo Lie
tuvon laikraščių narės sudėjo $2. 
20. Iš narių pranešimo paaiškė 
jo. kad šios dr-jos dvi narės yra 
sergančios. Nutarta šventėme 
nupli kti joms Kalėdų dovaną. Na
res dėl dovanų susirinkime suau- 
kavo $9.80. Valdyba ir įvairios 
komisijos išdavė 'aportus ir pa
aiškėjo kad visos narės darbavosi 
pagal išgalę o toms, kurioj sulo
šė teatųą suteikta paiįėka. Kaip 
visuomet ši dr-ja savo darbavimo 
turtą paskiria įvairiems geriems 
darbams, taip ir šiais metais buvo 
prisidėta prie geri] darbelių kurių 
čia visu negalima suminėti. Su
sirinkime dalyvavo dr-jos dvasiš
kas vadovas gerb. kun. J. J. Ja
kaitis. Kaip visuomet, atsilankęs 
daug pagelbėjo su pamokinan
čiais ir naudingais savo patari
mais apsvarstyti dr-jos reikalus. 
Už tą gerb. dvas. vad. dr-ja labai 
dėki ilga.

Vaidyba 1922 metams-, pirm. 
Antanina Mąsliionitikė, pirm, pa 
gelbininkė M. Bakšiutė, rašt. Ur
šulė Bubliutė, ižd. Elzbieta Praka- 
piutė, tyarkdarė Uršulė Kerulių 
t ė, Marcelė Veniukė karūną neš
ti. .

Tikimės ateityje daugiaus dar
buotis. x

NEWARK, N. J.f

Ir mano žodis.

.žią prakalbą Federaąijaį, tai lak-riš.jas parapijos komitetų. Jūs ga- tas per kun. Garmaus prakalbas 
tas ir už tai tie' vadinami Feder. | lite pažiūrėti į parapijos rekor- kėlęs lernią. 
lyderiai gražiai jam p^r Spaudą dus ir tenai.rasite užrašyta.

a -t : Dabar: pažiūrėkime . iš kokio
plauko susideda tie “viernieji” 
parap. komitetai, u-gi iš laisva- 
uianių-ąandarieeių, seniausių ii- 
nuolat iiiių. ? ‘ Saulės ’ ’ skaitytojų ir 
šiaip neįdomaujančių katalikų, 
pąšelpjnių draugijėlių.bos^lių, ku
riose turi autokratišką valdžią. 
Kas praeitą pbvasarį pravijo nuo 
bažnyčios durių J. Mikalauską su 
LDS. 14-os kuopos prakalbų ap- 
gei-sinimais (kur buvo pažymėta 
kad kalbės plačiai pagarsėjęs ka
talikų yeikėjas J. Šaliūnas) ir iš 
'. a ano bolševikų organizacija?- 
*Gi šiaip veik kas sekmadienį 
laisvamanių, cicilikų ir net komu- 
ni: tų apgarsinimai skraidydavo a 
pie; bažnyčios duris kaip bitės a 
pie avilį,, tai parapijos komitetai 
i ^matydavo). Kas rugpj. mėn 
bobinčiaus- “viduj” dalino lais 
x?jnaniškus apgareinimus, ar m 
tas “garbiugasK’J parapijos 
r 'tetas? Štai dar vienas “trik 

vienas iš tų “viernųjų’ 
į, agręžė savo kaimyno gazo dūda 
i-' prisitaisęs kitą dūdelę, per'nak 
tfe degindavo savo- kaimyno, ne 
turtingo lietuvio guzą... Bet na 
bagas tapo sučiuptas... (šiuo kar 
tu pravardę užtyliu). Tai kai 
•‘šcyra” sąžinė!... O tie paty: 
‘Žvaigždėje” liepia Feder. 
iaus “lyderiams” grįžti

Dievo,
•’P

padėkojb. Gi- į kitus - klaųsiurtm 
aš čia neatsąkinęsįu, pūes visai ne
svarbūs. Aš čia pastatysiu para
pijos komitetams kitą eįlę klausi- . 
luų į kuriuos Tamstos teiksitės at- 
sakvti. Štai jie:

ą) Kas išvarė lietuvių kalbą iš 
parapijas mokyklos, juk tam. viąa 
parapija buvo priešinga (nebent 
pprap. komitetai tam pritarė)?'

b) Kas įvedė tą madą, kad liet, 
bažnyčioje pirmas pamokslas bū
tų sakomas svetimoje kalboje?

e) Kas rugsėjo mėn. piriną sek
li, adieni po pirmųjų šv. Mišių, per 
pamokslą iškeikė Newarko liet, 
kat. veikėjus bei y“ vadus.” išva
dino juos šėtono tarnais iš paties 
pragaro atsiųstais, ir nepaaiškino 
ias do priežastis, tik paminėjo 
kad jie į seimus važinėjosi (tur
būt jis vienas norėję praeitame 
b edei-acijos seime voisą Nėvyarko 
koloniją atstovauti):

d) Kas spalių mėm iš sakyklos 
ragino žmones eiti žiūrėti kokių 
ten krutamą blizgučių. Tą pačią 
valandą, kuomet buvo parengtos 
L. L. P. Bonų Jjtotieš prakalbos ir 
tokiu būdu daug žmonių sulaikę 

i to prakalbų?

e) Kas neseniai “Žvaigždėje’ 
i'- “Vanage” tūlam Ohio valsti
jos paukščiui » ir visuomenės 
skriaudėjui laurų vainikus pynė.

f) Kas informavo tūlą Balta lo 
vės veikėją kad Neivarko Fede.a 
vijos skyriaus nariai yr;?' , isi bU 
ševikai, nei vienas neina nei Į 
bažnyčią nei išpažinties?

g) Kas vertė rugsėjo 2-rą penk
tadienį vaikučius eiti išpažinties 
anglų kalboje? (Žinau vieną to
šį kuris nemoka angliškai nei per
sižegnoti, o turėjo anglų kalboj* 
atlikti išpažintį). _

Tani 
komitetui, 
Ka vietinis 
kad jį 
ždeje ’ 
i ei ? 
racija >ra A. L. 
si Įstaiga, ku \ 
* prie Neivarko 
sispietę uolūs katalikai, geriausi 
aitri jotai ir gabiausi vietos veikė 
jai, kurin visos pažangesnės drau 
gijos ii- kuopos turi išrinkusios 
-avo atstovus. Antra, ka,'' tie vei
kėjai ne tik nc'.varkieeiams yra ži 

k' lionijt; 
nieji veikėjai juos gerai ž 

asmenis- 
praeitus 2- 

darbavosi
1.-; v

m

“ ga r b i n ga m ” pa r a p i jos 
matyt baisiai nepatin- 

Federacijos' skyrius 
po kelioliųą kartų “Žvaig-

’ su paniekinimu, mini. Ko 
Visųpirma todėl, kad Fede- 

R. K. aukščiau- 
aip visur 'kitur taip 

skyriaus yra su-

J ■'

• vardę užtyliu).
’ sąžinr 1.. . O

” liepia Feder. sky 
“lyderiams” grįžti pri< 
prie bažnyčios (rojs, kai 

bedievius būtų). Jūs, N'evvar 
pavapi ie-s deinoralizatoriai 

tesusinratusiu kataliku suvadžio 1 t
lojai ir “Žvaigždės” skaitytoji 
mulkintojai! Uždarykite savi 
burnas! Jūs'apie svetimas imi) 
lemos nesirūpinkite,'tik rūpinki 

apie savas.
Daug 

ift-t- šia m 
reikalas, 
dysiu.

•s

Narė.

“Darb.” iš 10-os dienos gruo- 
džio patalpino iš Ncvarko kores
pondenciją po ant galviu: “Kas 
Išgelbės Ncivarko Liet. Parapi
ją?” Po korespondencija pasira
šęs V—is. Į -viršminėtą korespon
denciją “Žvaigždės” 51 No. til
po griežčiausis, smarkiausis ir il- 
giausis protestas, po kuriuo pasi
rašė visi 8-ni Nevvarko parap. ko
mitetai. Minėto protesto turinis 
lyginasi purvinsnapio “Vanago” 
turiniui. Ko tenai nepriplaupta, 
kad negalima atsistebėti! Protes
tuoja vargšai prieš viraminėtą ko
respondentą. Girdi, jis yra kata
likų centro šulas, vietinio Fede
racijos skyriaus lyderis, kunigų 
teršikas, ‘ žmonijos suvedžiotojas 
ir tt .ir tt. ir tt. Girdi, jis į pa
rapiją neprigulįs, ant bažnyčios 
nei supuvusio cęnto neduodą, į 
bažnyčią ateinąs tik dėl išjuoki
mo ir tt .ir tt. , '

žinomi aš patvirtinu, kad virš- 
mlnėta korespondencija “D-ke” 
buvo parašyta tikrai teisingai, 

t. nuo A iki Z! , /

’i,i::i. bet, ir tolimųji]

i arba iš spaudos arba 
lai pažįsta. Kas per 
jus metus uoliausiai
prie L. L. P. Bonų stoties ir 
daugiausiai pardavė, ar ne tie Fe
deracijos “lyderiai?” Kas darba
vosi ir darbuojasi prie Tautos 
Fondo? Kas platino ir platina 
gerą katalikišką spaudą? Kas pri 
rašinėja narius prie Susivienijime 
Lietuvių Rymo Katalikų Ameri
koje. i Liet. Darb. Sąjungą ir i 
kitas naudingas organizacijas. 
Kas didžiausias aukas dėjo į Ji. 
R. K. R. Dr. arba į Tautos Fon
dą? Kas visokiais būdais nuolat 
''snergingai kovojo ir kovoja su vi
sokiais bolševikais, cicilikais .viso
kio plauko bedieviais ir šiaip Lie
tuvos išgamomis, ar ne' tie Fed. 
“lyderiai?’*

Už tą visą “garbingieji” para
pijos komitetai, tuos veikėjus iš
vadino fariziojais ir smarkiai per 
“Žvaigždę” prieš juos protdjtuo- 
ja.

Toliaus rašo: ‘“Nes iš katekiz
mo žinome, kad Federacijos vadai 
aei įšventinti į kunigus negali, nei 
klebonų mums skirti teisių netu
ri.” Vargšai, pasakykite kokia
me katekizme'jūs radote paminė
ta apie Federaciją ir jos <adusX. 
Toliaus rašo, kad viršniinėitas ko 

tpondentas nepriklausys-f para 
piją Ir nei cento nednodr- . A? 
tas koresf^ndentas peiki?- -' - ’ 
parapijos ar ne, tfii iio mano da- 
tykas. Bet ką jūs gąjilc Žinoti

komitetas atiduoda t 
i. SĮavynui didinusį kreditą ir 

į eilę klausimų, kas tą I

To nei minėti nie
kas neminėjo. Toliau vėl rašo 
Ten buvęs, kad viena moteris (da
vatka) sušukus ant pirmininko : 
Von nuo pagrindų, tu ru. .že. 
Tiesa, moterių buvo, bet nei viena 
nieko nesakė. Reikia gerai su
prasti, kad ne nariai balso netu
ri ant mitingo. Tai matote kokia 
teisybė* pas laisvamanius ir cjęili- 
kus ir dar nori lygintis su katali
kais? Mes montrėaliečiai neapsi
leiskime laisvamaniams.

Kliubo narys.

DETROIT, MICH.

/

Detroitiečiams džiaugsmas.

Gruodžio 31 d. buvo užbaigta 
statyt Lietuvių R. K. Bendrovės 
svetainė. Pirmas atidarymas tos 
■svetainės buvo tą pačią dieną va
kare. laukiant Naujų Metų. Pro- 
zraams susidėjo iš prakalbų* ir 
dainų. Dalyvavo du choru: Šv. 
Jurgio par. choras ir Šv. Antano 
yar. choras. Apie Šv. Jurgio pa- 
ri pijus chorą tai jau nėra Jcą ir 
sakyt, tasai savo užduotį atlieka 
. isados gražiai'ir maloniai. Tą 
isas Detroitas gali paliudyti. Bet 

ką sakyt, t pie šv. Antano parapi
jos chorą, kad būdamas tokis jau
nikis, vedamas vargonininko p. 
kiemaičio gražiai sudainavo. Kal
ėtoji! buvo keletas, bet svarbiau- 
ias kalbėtojas buvo tas žmogus, 
aitras sumanė kad \>a labai rei- 
:alinga Detroito lietuviam kiltali- 
;am turėt savo svetainę ir jo žo- 
iis išsipildė, tai buvo gerb. kie
minis kun. F. Kemėšis. Kalbėjo 

Vhialis iš istorijos statymo svė- 
ainės, viską kibai ąisikai nupiešė. 

Buvo kalbėtoji! ir daugiau. Dal
iom ir prakalbom pasibaigus, 
dekvieiiaš norėjo išbandyt grin
dis ir sąvo kinkas pakratyti. Is- 

• guldymas biivT perpainus, nes 
'įmonių buvo pdnutuke svetainė.

Niekur Detroito jaunimas ne- 
ali teip linksmai laiko praleist 

;aip kad prigulėdamas prie šv. 
Jurgio pay. choro, katras yra ve- 
lamas visiems(gerai žinomo muzi- 

gerb. kum Juozo Bizausko. 
Teipos-gi galima nemažai paženg- 
i pirmyn dailės supratime. Di- 
liuojames mes detroitiečiai turė- 
laini sau tokį garbingą žijiogų, 
.atras „veda mūsų par. chorą ir 
džiugina mus kožna nedėldienį 
lažnyėioje. Sausio 1 d. kun. J. 
Čižauskas užprašė chorą ant pa- 
.ilinksminimo į pobažnytinę sve
tainę. Stalai buvo apkrauti vi
sokiais gardumynais, orkestrą ko- 
mikiausia. Dalyvavo ir* gerb. 
klebonas kum F. Kemėšis. Links
minas tarpe visų buvo neapsako- 
nas. Gerb. kun. Čižauskas ragino 
roristus diidnti chorą iki šimto 
tariu. Tada, būsią»galima gerą 
reikalą pastatyti, katras bus ren
giamas trumpoj ateityj.

Ten buvęs.
--------------------------- 4—

N0RW00D, MASS.

ko būt galima parašyti' 
kartui užteks. Jei bu- 
kitą kartą daugiau para 

Faktu turiu užtektinai 
Pranas Vileikis

/

MONTREAL, CANADA.

Aš maniau, kad laisvamaniai ir 
ciciliukai bent»kiek teisingi. Jit 
girias, kad ir laikraščiai laisvos 
pakraipos teisingai rašo. Ypai 
“Keleivis” melagingų žinių ne 
priimąs ir nespausdinąs, štai -ii 
pasirodė laisvamanių teisingumas 
“Keleivio” No. 50 patėmijau to 
kią nesąmoningai rašytą ir mela
gingą žinią, tiesink pasakius asi 
lo protą tas korespondentas Ten 
buvęs turėjo. Rašo apie mitin 
gą Šv. Kazimiero dr-jos 13 d. iap.į 
š. m. kuris buvo įjobažnytinėj sve
tainėj ir apie gerb. kuu. Šimkų 
ivašo, kad prieš pat susirinkimą 
atbėgęs ir kun. Šimkus ir pertrau
kęs susirinkime kalbančius žmo
nes. Aš pats buvau tą nedėldienj 
pobažųytinėj svetainėj ir mačiau 
kaip ten buvo. Dar nebuvo pra
dėtas mitingas, tik jau buvo suši 
l inkę Šv. K. dr-jos draugai ir pa
sirodžius ant pagrindų pirm. S. 
K., atėjo ir gerb. kun. Šimkus ir 
susirinkusių draugų paklausė: 
“Ar duosite atidaryti mitingą 
pirmininkui S. K., nes jis laisva 
manių kliųbe laikė prakalbas, agi
tavo draugus nepasiduoti “ilga
skverniams,” nes toks pirminin
kas negali būti pirmininku, kon
stitucijos reikalavimų neišpildo ir 
eina prieš bažnyčios įstatus.” 
Tuomet pirmininkas S. K. užklau
sė klebono, kas girdėjo, kad jis 
laikęs prakalbas kliube. Tuomet 
atsistojo vienas iš šv. Kazimiero 
draugų ir paaiškino dalykus, kad 
girdėjęs ant tų prakajbų. Tuo
met matydamas pirm. «fcad teisy
bė išėjo eikštėn, tai mažas būda- 
maą, savo didelę galvą ndeido. 
Tuomet it beždžionės iš fcampo 
keletas subolševikėjųsjų vyrų so- 
Iro ąiįt klebono, kad išeitų ir vi
sokiai# žodžiais jlūdo. Tuomet, 
gerb. .klebonas ŠimRus maiyda- 
inąs tokįąJbf^varkė tarpe,draugų 
pasakė, kad būtiųai turite 'kitą

kas aną korespondenciją rašū^Jįjįįj pįęii»hm|tf»išs«ihkti. o tą -išnies- 
ti. rii^ninkaąpradėjo
it. btiąut ‘aut pagrindų .vista 
gerkle. J v” < c . t
- Toįjau' Ten Buvę# “Keleivyj” 
raųo kad Vyčių; pirmininkas pa- 
kilfs ir pasakęs riti kunigo; 
jo neaprmkiiJrtiFjo nenumesi’-’

tenai korespondentas nepasirašė 
savo payaYdėsf-- Jūs begėdttkai 
iškreipė! jo slapyvardį, dadėda- 
mi. daugiau raidžių ir tUJiaį-'tai- 
koie protestą į visai kitų 
kuris, minėtos koreapon 

ĮhcrašA Tas ssmuo.-jų-l 
įbiausiai protestuojate, j 
I parapiją ir savo dUnk!
ka. Jis yra nemažiau a 

jos.Jjžnyčjos, negu

UICH],

.ari 1h* 
>r įklauso j 

kiesajjsimo? 
ikavjs d^i 
bile ku

D. Kdarbao gt 
ApoL,K, 

s inininKc.
a •& m o b ri}

Iš Marijos Vaikelių Dr-tės 
Darbuotės.

1 •

Štai jau praėjo vaikučių taip 
mylima ir laukta Kalėdų šventė.

Norvvood’o Marijos Vaikelių 
Dr-tč labai gražiai tą dieną pami
nėjo. Buvo labai puikus progra
mas surengtas gruodžio 26 d. Jį 
išpildė vieni vaikučiai ir kur-gi 
jie'tau leis didelius dalyvaut tam 
vakare, nes kožnas žino, kad 
Kalėdos tai yra vaikučių šventė.

Pirmiausia vakarą atidarė gerb. 
kleb. kun. V. Taškunas su tam 
pritaikinta prakdlbėle dėl vaiku
čių. Vakaras buvo labai įvairus: 
susidėjo iš dvidešimts dalių, kaip 
tai: teatrų, dialogų, dekleuiaeijų, 
apysakų, dainų ir muzikos šmote
lių. Iš vadintų veikalėlįų geriau
sia išėjo "“Trys Kviečio Varpos” 
ir “Girdė Žalioji.” . Šie du veika
lėliai yra parašyti su pritaikinto
mis dainelėmis, kurios ir padarė 
didžiausią įspūdį aut klausytojų. 
Kiti gabalėliai išėjo pusėtinai. 
Ant pabaigos buvo Kalėdų Eg
laitė, “Santa Glaus” ir gražios 
dovanėlės, taip-gi buvo dalinami 
saldainiai, kuriuos parūpino gerb. 
ktm. V, Taškunas. Prie surengi
mo šio vakarėlio daugiausia pasi-

kun. V. T»šk 
šaičiut



DARBININKAS

neperga

Lietuvis GRAND RAPIDS, MICH./

Prie tų visų kompa-

Neatsi-

urią pati suorganizavo ir jai va-l^au»’ daug prigęlbstate.

Senas Vytis.

i

•g
CUSTER, MICHIGAN.

i-a

K. Vidikafuskas.

t

4

-
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* Ten buvęs.

Ne viskas auksas, kas žiba. Kas 
daug kalba apie save it savo dar
bus tankiai atsitinka, kad jo dar
buose slepias kažkoki klaida.

Palau.

v -

Tad 
tai pat. 

arba pa v k-n i

----------- 7
CHICAGO, ILLINOIS. ' 

Gauna stebėtinus nuošimčius^

k _>-a

Gegužio 20 d. 1919 m. Lietuvos 
kariuomene,galutinai užėmė Pa
nevėžį.

/Jž, GogoMs.

Korespondentas.

...$L50

si kurie leido savo vaiku 
us dalyvaut šiame vakare. Tai 
ra pagirtinas idealas tų tėvučių 
irie trokšt#kad jų vaikeliai bū 
l auklėjami lietuviškoj ir'kata 
kiškoj .dvasioj..
Sausio 3 dieną buvo viršminė

’ tos draugijėlės metinis susirinki 
mas. Valdybon ant 1922 metų 
pateko-.pirm. Emilija Čeikiutė,vi 
ee-pirm. Adomas Krušas, prot 
rašt. Ona Kudirkiutė, fin. rašt 
Genovaitė Čeikiute, ižd. Aibini 
Puziniutė, iždo glob. Jonas Viešu 
la ir Vladas Dąrgvainis, maršai 
kom Alena Horbučiutė ir Joną 
Jasionis. Naujai valdybai linki, 
geriausių pasekmių, ‘

Apolionė K. Stašaičiui

*.•

%

AKRON, OHIO.

Liūdnas apsireiškimas.

Išvažinėj us iš mūsų kolionijo. 
katalikų veikėjams, baigia viską, 
užmigti, plunksnuočiai deda visa; 
pastangas kad užgniaužus vist, 
katalikų veikimą. LDS., L. Vy 
čių kuopos susirinkimų negal. 
laikyti, nes kun. A. "Janusas ji. 
nepripaįsta, kad dar buvo čia Ka 
zys Salys, M. Kerbelis ir keletą; 
kitų tvirtų veikėjų, tai nežiūrėda 
vo a‘nt visokių priešų, bet darba 
vosi. Likusis K. Štaupas galėti 
pasidarbuoti dėl organizacijų ge 
rovėą, bet iš priežasties studijavi 
mo muzikos ir kitokio bizniške 
amato neturi laiko pašaliniams 
reikalams.

SLRKA. kuopa gal ir sustiprės
Pereiti! metų rašt. Pelekas atsisa-

* - Ir X - _ -M 1^1* r*nnil ’O~kg, ė dabar likosi išrinkta nauja 
valdyba ir pateko geri asmenys, 
kurie sugebės atsilaikyti prieš 
visus plunksnuočius. Tankiai pri
kišdavo, kad SLINKA, centro pir
mininkas J. S. Vasiliauskas Akro- 
ne bijosi pasirodyti, bet kaip Su
sivienijimo 178 kp. sušaukė lapkr. 
20 d. ekstra susirinkimą ir gerb. 
Vasiliauskas tyčia atsilankė ir su
sirinkime dalyvavo, tai viskas- 
kitaip pasirodė. “Vanago” or
ganizatoriai ir vienybės ardytojai 
liaunet 16 klausimų padavė, o p 
Vasiliauskas dar paprašė daugiai 
ar kas neturi kokių klausimų 
daugiaus nesirado. Į visus klausi 
mus p. Vasiliauskas taip gražiai 
ir tinkamai atsakinėjo kad vana
giniai iš gėdos paraudo ir iš sve
tainės prasišalino, nors Radys su 
Peleckiu kaip liūtai šoko, bet kaip 
uodai nukrito. Dar ir dabar tie 
poneliai iš gėdos negali drąsiai su
sitikus į akis pažiūrėti.

Šviesi ateitis.

vakarus, atsilankyęlajni ant pikni- prižadėti už šimtą atmokėti du
Jmtu. Tai žiūrėsime ant-ko tas . ‘^aktaras iš prievartos, 
viskas pasibaigs. rurie aktoriai asvo roles

- u— Tas. gerai.

.ų. Tą darys ir ateityje, visada 
jarems mūsų gerus užmanymus, 
jadės iškilti iš priespaudų. Turė-, 
.ini viltį skaityklai gerus laįkra 
ius: ‘ 'Darbininką, ’ ’ “ Garsą, ’
Vytį” “Tėv. Balsą,” “Drau 

^ą,” juokų laikraštį “Perkūną’ 
- tuokart niekas mus 
ės.' -

1

i Ižio 26, statė veikalą Pb vardu įšą arba kitą liudynaąajūe Lie-
i . .v 4.____ . „:i* ___ rii: t__ j . _

Jau treti metai kaip atsirado 
.epaprastas verteiva R. J. Bish 
,ii. Jis pradėjo nuo lietuvių sko • 
mti pinigus, žadėdamas didžiau 
xus nuošimčius. Už dviejų ar tn 
ų, kaip kada net už vieno mėnesiu 
j: paskolintą vieną šimtą atmokė
davo du šimtu. Iš sykio nedaug 
as turėjo drąsos įvestint pinigui 
nežinomą prekybą. Pagalios ma 

ydami tuos, kurie turėjo įvesti- 
.ę darant tokius pelnus, kas syk 
^radėjo vis daugiau ir daugiai. 
įetuviai dėt savo pinigus. Lai
mi bėgant, atsirado ir daugiau 
ūkių kompanijų, kurios renka 
mo lietuvių pinigus, žadėdamos 
okius pat nuošimčius kaip ir R. 

>. Bishoff.
ii jų dirba lietuviai agentai, nes 
atataučiai neįtiki stebuklingiems 
lelnams ir neužsiima su jais. Bet 
.ienas koks tai Jonės neilgai va- 
ės tokia prekybą. Surinkęs nuo 
letuvių apie $600,000 dingo, tai 
lar 1920 metais. Daugeliui nu 
i€Šė sunkiai uždirbtups’paskuti- 
lius centtls.. Rodos jau buvo pa
lioką, bet to neužteko,
žvelgdami Į grosiančią nelaimę, 
sas syk vis daugiau ir daugiau 
leda. Dabar jau tokių pramoni
ninkų (’hieagoje atsirado daugy
je, visi tik nuo lietuvių renka-pi
nigus ir visiems tarnauja agentai 
.ietuviai. Kur tik eisi ar nepasi- 
.uksi, visur apie tą “biznį” agen- • 
.ai tik ir klausia: “Ar nori pini-' 
'i> Įvestint ant good special?” ir 
aip toliau. Dabar taip įsisiūba

vo su tuom “bizniu,” kad jau 
dauguma net nebeklausia agento, 
šokia kompanija, ar turi nuosa
vybės ar ne, bet prižada po kiek 
aiko, tiek ir tiek, tai tuoj ir gau

na. Keli mėnesiai atgal vėl pabė
go viena nežinoma kompanija su
rinkus apie $70.000 nuo lietuvių, 
.vada pabėgo, pasirodė, kad nebu
vo kompanija," o tik lietuviai a- 
gentai, kurie dirbo pirmiau prie 
aitų tokių “biznių.” Jie surinko 
‘specialiai” žadėdami po vieno 

mėn. už šimtą atmokėti 30 nuo
mariu ir pabėgo.' Nuskriaustieji 
pasijuto apvilti. Pasirodė, kad 
kompanijos nebuvo, o tik S. Ala
nas ir J. Žičkus ta “biznį” varė.• z
Surinkę pinigus išdūmė su jais ir 
kompanija dingo.

Sunku yra dabar įspėti kokia 
.uis pabaiga tų visų biznių. Chi- 
nagos lietuviai milijonus dol. turi 
suvestinę į tas nežinomas preky
bas. I’as vieną Bishoff apskaito 
agentai, kad yra surinkta tarp 
trijų ir keturių milijonų dolerių. 
Paskiau panašiai, jeigu ne dau
giau, turi surinkę L. Harrington 
ir Chas H. Apple. Toliąus kiek 
mažesnių tokių biznierių, tai sun
ku visi suskaityti. O pas visus 
lietuviai turi įvestinę pinigus. 
Bankos, kurios yra lietuviškose 
kolionijose, pasijuto aptuštintos, 
nes kas syk vis daugiau ir dau
giau ima iš trankų ir deda į tas 
nežinomas prekybas. Jeigu kada 
ištiks nelaimė su tais nežinomais 
pelnadariais? tai -didelė nelaimė 
palies mūs lietuvius darbininkus. 
Nors nekurie ir pasipelnė, katrie 
pradėjo pirmutiniai, už tai gal ka
da daugumui reįkės atsakyti. Nes 
kitataučiai neužsiima su tais “biz
nieriais.” Kada praeitą .1921 m. 
vasarą surengė piknikus,, pir- 
mjaus Bishoff, paskiau L. Har
rington, viskas buvo veltui: į- 
žanga, valgiai, gėrimai ir daug 
visokių laimėjimų. Suvažiavo di
džiausios minios ant tų visų vąi- 
įsių. Tarp tų visų minių maai vi
sai buvo'gird et kitataučių o tik 
vieni lietuviai. Pasirodo Kad tik 
vieni lietuviai turi drąsą susidėti 

Įsu tokiais, kurių niekas nežino.
a, kad gal ne- 

■ilgai. galės varytis, nes jau per- 
lug turi surinkę “specialių,” už 
iriuos turės išmokėti į kokius du 
lėnesiu, o visi tie s

NASHUA, N. H. ’
• ” 1

Kalėdų yakare jaun. vyčiai su- 
engė teatrėlį su visokiais pamar
mamais, nes 'apart teatro bu ve 
lar duetų, diinų, solų, deklema 
ijų ir prakalbų.
Ką reikėtų pagirti, tai jauną di 

rtistę — vytę p. Kulingauskiu- 
ę, ji" tikrai turi gabumų ne til 

1 įaipo solistė, bet ir kaipo lošėja 
v'enračiau dar tokios jaunos mer 
aitės, kuri taip-artistiškai gale- 
ų išreikšti mintį matyti kad ta 
os prigimties dovana, nes ir jos 
esuę žinoma kaipo geriausia ak 
orka. Jos gabumais naudojas 
vetimtaučiai.
Mažoji si sesutė gal gi ir veik; 

u lietuviais, jei svetimtaučiai ne 
lavilios...

Kitos gi artistės ir-gi gražia’ 
ošė: padainavo, paskambino pi
jami, smuikomis. Jei būtų kam 
as lavinti ir ištyrus jų gabumus 

lavintis ir toliau, o-tikrai atsiras
tų pas mus gabių solisčių, smui 
dninkių, artisčių ir kalbėtojų, ki- 
os jau ne sykį kalbėjo...
Iki šiol čia didžiausiai dirba p 

ė Ona Bugailaitė. Ji ne.tik val
ams parengdavo tam tikrų vei- 

kalėlų lošimui, bet ir didžiųjų vy
čių veikime jai priseina pasiimti 
sunkiausias roles atvaidinti ir re- 
'isieriauti dar.

Taip ji čia dirba ilgius metus; 
jai atsisakius, dabar liko išrinkta 
p-lė Šimonaitė, 'ir-gi darbšti ir 
veikli vytė. .

Gaila, kad p-lė Ona Bugailaitė 
paiiko apie 70 jaun. Vyčių kuopą, 
ki \ ' J
do^vo. Dabar nežinia kaip«sek- 
sis palaikyti tą jauuuonlenės orga- 
.įizaciją.

Gal kam įdomu būtų žinoti ko
dėl ji užleidė kitiems: pati pasi
ryžo lavintis muzikoje, kad vė
liau galėtų dar daugiau pamokin
ti jaunuomenę. Norint kitus mo
kinti, reikia ir pačiai inoti, taip ir 
p-lė Bugailaitė’padarė, nes ji ne
atsisakė iš Vyčių draugijos, bet 
.ik atsisakė#, norėdami liuosą ląi- 
ną sunaudoti mokslui.
rinkę daug žmonių, nes įžanga vi-

Paminėtame teatre buvo prisi- 
siems buvo dykai, o vaikų prisi
rinko pusė salės. Kaip matyti, 
iai vaikai pamylėjo jau id lietu
viškus teatrus. Taip-pat Saug 
prisirinko berniukų ir mbrgaieių 
paaugusiųjų, kurių prakalbose 
.•etai tesimato.

Ne» 
k^oriai asvo roles atliko 

Didžiausią rolę atliko J. 
Sprainaitis, atliko gana gerai M. 
Petraitė ir-gi saąo rolę atliko ge- 
ai, ji visuomet pasižymi, sav^ ga
unu.

Moterų Sąjungos 42 kp. buvo 
•urengu.į Naujų lietų praųiogą. 
įmonių buvo kupina salė. Pei
sas perpus parapijai ir kudpai. 
vtoterų reikalais kalbėjo . gerb. 
>. A. Nausėdienė iš Chicagos.aMū- 
ų mylimas klebonas dėl nelai- 
nės negalėjo atvykti, tai per 
;erb. p. Vaičiūnienę atsiuntė sa- 
o linkėjimus... Buvo įvairus pro
gramas, po kurio sekė vakarienė, 
mikiai p. Čiuplienės pagaminta, 
vą sąjungietės veikia, tai nuvei
kia atsakančiai, '. alio, sąjungie- 
:ės!

tu vos pilietybę; 2 j įrodančius 
sąviniko teises ddkujnentus, 
knygelės, kredito įstaigų ‘kvi
tas'ir kitus panašius dokuinen 
tus — galima notaro patikrin
tus jų nuorašus.

Asmenys ir įstaigos iki šiam 
skelbimui padavę- pareiškimus# 
j kitas įstaigas — pav. “Finan
sų Ministerija” dėl įvairios- 
rūšies turto pretenzijų, privalo 
kreiptis į Atstovybę su nauju 
pareiškimų Tokiame pareiški
me privalo būti nurodyti tie 
bendri karo nuostoliai, bet tik 
pretenzijos į Rusų Vyriausybę, 
einant šio skelbimo kalbamu 
klausymu, ir kartu reikia nuro
dyti, kokiai įstaigai ir kuomet 
buvo įteikti reikalingi doku 
mentai.

Kas buvo iki šiolei atsiuntęs 
■Atstovybėn savo sudėtų pinigų 
Rusijos valstybės banke, jo 
skyriuose. Taupomosiose Kaso
se ir privatinėse kredito įstai
gose knygeles o taip pat sumų 
peaduotų Rusų Valdžiai kaipo 
depozitai, užstatai ir tt. pakvi
tavimus, arba tų knygelių bei 
pakvitavimų turėjimo paliudy
mą, dabar privalo prisiųsti pa
pildomųjų žinių, sulyg aukš
čiau nurodytų reikalavimų. 
Lietuvos Atstovybė Amerikoje. 
Vašingtonas, 1921 m. XlI-27 d.

i

ATSAKYMAS MANO PIRMŲ LA 
DARBELIŲ SKAUDIEMS KRITIKAMS. 
Skambėkite,,kanklės, jūs-fcųrit skambėti 
Kol žmonės sutraukys jūs stygas piktai. 
Nors jpmis ir niekina, —» jūs ugtylėkit. 
Skambėkite priešų ausyse šaltpL-

Lai balsas jūs’ menkas kitiems ir netinka 
Jūs tęskite dainą, toliau ir puikiai 
Nes jums poetą savo mūzoms išrinko 
Suteikit jam laimės,-įkvėpki t giliau.-

į-j?*- ; . . -■ ■" ■ y y- . '-■--- ■i- į

Lai juokiasi kvailas iš darbo permenko 
Atliekamo jauna, svajonių -dvasia, 
Poetą žemčiūgus linksmybės sau renka 
Iš taurės, pripildytos žmonių pikčia. 
Veik, armija. Vargo Poetą.

Mergelė meilę prižadėjo 
Jaunam berneliui amžinai, 
Jis meilės žodžius jai kalbėjo 
Ir numylėjo ją. labai.

Pavasaris linksmai žyd j jo 
Bepuošdams gėlėmis la ikus, 
Saulutė auksu vis spin ėjo 
Ir švietė meilės jų taku 

Bet meilės audroj greit i .rimo 
Bernelio perjautri širdis,— 
Jaunai paliko nuliūdimą, 
O kas vainiką begrąžįs ?..

Ant aukšto, smėlinio ka įelio 
Tarp žydinčių gėlių kei i 
Atrasvte žemą kapelį, 
Kiek tenai troškimų gerų 

Veik, armija, 1920 m.
u

Vargo Poetą.

Aš myliu tą šalį kur mažo ■ bakūžės 
Išleidžia dydvyrius galingus tautos, 
Kur daina skambioji lietuvės — mergužės 
Priduoda kovoj reikalingos iiegos.

Audrą seka giedra. Taip ir pas 
mus greitoje ateityje tikimės, 
kad nusiblaivys, visas apsnūdi
mas, kerštas ir -visokie vienybės 
ardytojai, šmeižikai ilnyks. Kun. 
Janusas netenka Akrone vietos. 
Jau pats prisipažįsta, kad ilgiaū 
nebūsiąs, nes kviečia į Kauną. 
Galimi sakyti, kad kun. Janu
sui pasitraukus, akroniečiai jau
sis laimingiausiais žmonėmis. Vėl 
'galės viskas atbusti, sustiprės vi
sos centralinės kuopos, galėsime 
paremti visus tautos darbus. Ga
lima bus tinkamai skleisti gerą 
katalikišką spaudą. Turime viltį 
kad gausime gerą kunigą, kuris 
darbuosis dėl katalikų ir tautos 
gerovės. Akroniečiai su tokia vil- 
Čia laukia ateities. “

“Vanago” sėbrai per šlamštą 
“Dirvą” visokius šmeižimus rašo 
ant buvusių katalikų.veikėjų ir 
ant J. 8. yasHiausko. Tokie “Dir
vos” šmeižtai, tai tik šuns lojimas 
už tvoros. Juk ir “Vanagas” tą 
patį darė, bet jau artinasi galas 
visiems jo šmeižtams.

Turėkime viltį.

Daug vargome per keletą metų, 
^kovodami su tautos išmatomis, 
laisvamaniais-sandariečiais, daug 
nukentėjom nuo “Vanago” 
smarvės, purvinsnapio. ir kitokių 
panašių šlamštų, vis dar mes esa- 

[t nae gyvais, ir gana tyirtąis savo 
tautos patrijotais, pagal išgalės 
aukavome Lįętuvos reikalams, pir
kome L. L. P. bonus, palakėme 

lilpšką spaudą įr organizaci- 
o dabarties už dienos-kitof?

tu atsikvėpę, galėsime liuą- 
rbuotis, organizuotis kaip Dabar jau yra k 
tos didesnės

Ūkininkų pramoga.

Pauedėlyj, gruodžio 26 d., 
vai. po pietų Šv. Antano Lietuvių 
Ūkininkų Draugija turėjo “bok
sinį” balių savo svetainėj^ Su
sirinkusiai publikai ūkininkas K. 
Daunora. paaiškino. programėlį 
jaunimo parengtą. Daina, “Lie
tuva Tėvynė Mūsų” atidaryta 
programas. Visa publika su pa- 
gelba ūkininkaičių. Daunoraitės 
ir Rakauskiutės,. sudainavo. Se
kant toliaus programą, O. Ra- 
kauskiutė pasveikino visus lietu
vius ūkininkus su šventomis Ka
lėdomis ir Naujais Metais. Dai
nininkai, Kazimieras ir Jonas Pui
šiai pasakė eilutes, kurios nema
žai sulinksmino publiką. Veroni
ka Daunonutė, Marė ir Ona Ra
kauskiutės sudainavo dainelę, ku
ria baigėsi programa. Po tam mu
zikantai griežė lietuviškus šokius, 
kurie daug linksmumo lietuviam 
ūkininkams pridavė. Viduryj ba-. 
liaus buvo “baksai” pardavinėti 
su pagelba žinomo čion visiems 
lietuviams A. R. Siegel, kasieriaus 
People’s Statė Banko j Scottville, 
Mich. Suvalgius valgius iš “bak- 
sų” vėl muzikantai griežė šokius, 
o publika linksminos. Septintoj 
valandoj vakare visi ūkininkai iš
siskirstė namon užganėdinti tokiu 
balium. Šis balius nembažai pel
no atneši draugijai, kas yra di
dele pagelba išmokėti savo sve
tainės budavojimo kaštų.

Broliai ir sesers Lietuviai, Lie
tuva atgavus savo nepriklausomy
bę. dar nebeužbaigč savo kovos
— savo veikimo. Su ginklais gi 
rankose jos narsių kareivių, sto
vėdama ant sargybos savo laisves, 
jinai dar turi davyli ip Vakarii 
Juropos tautas pažangoje, 
r steigia mokyklas (_ar 
raidžia, draugijos,
asmens) ir taip jau šviečia Lietu
vos visuomenę visokeriopais bū
dais; o jūs jai, žinia, tame dalyke

Šitai ir 
vėl jinai jūs prašo paaukoti nors 
po keltaą skatikų m-l LIETU VOS 
ESPERAXT1 \INK !J SĄJ L \-
GOS, kuri reikalauja lėšų išleidi
mui dviejų didžiuli; žodynų — es
peranto -— lietuviuko zir lietuviš
kai — esperantiško. Broliai ir 
sesutės, būtinai turime Lietuvos 
Esperantininkų Sąjungai tame da
lyke pagelbėti savo aūkomis,’at
mindami t^, kad Esperanto y r:. 
Lietuvos Valdžios .jau ne «kaipo 
pripažinta už tarptautinę kalbą
— kadangi laike paskiausio espe
rantininkų tarptautinio kongreso 
Pragoję, tarpe 18-kos oficijališkų 
delegatų nuo Įvairių valstybių 
raldių — buvo ir nuo LIETU-' 
VOS!...

Su augš.ta pagarba link visų — 
Kazys Vidikauskas, 

Lietuvos Esperantininkų Sąjun
gos įgaliotinis. .

P. S. Aukas Esperantininkų Są
junga prašo siųsti savo Įgalioti
niui, K. Vidikauskui, 2833 Liv- 
in^ston St., Philadelphia, Pa. Bet’ 
kas juomi nepanorėtų užsitikėti. 
tai tie tesiunčia stačiai i Lietuvą 
ant vardo Esperantininkų Sąjun
gos pirinininko, būtent: praloto 
Alek. Dambrausklo, D. Vilniaus 
g-vė No 34, Tithuania. Pažymėti 
kokiam reikalui. Gi visų aukoto
jų vardai bus įrašyti į tam tyč at
minties knygą, o kas aukuos ne
mažiau dolerio, to vardas bus kie
tas ir į veikalą (žodyną) kaipo 
bendra-leidėjo. Prie to gi: kas 
už savo paaukotus pinigus iorės, 
tai kaip bus gatavi, galės gauti tų 
odynų.

Notaro j

LIETUVOS ATSTOVYBĖS A- 
MERIKOJE, 1925 “F” Street, 
N. W. Washington, D. C.

SKELBIMAS
Lietuvos piliečiai, o taipgi 

visokios privatinės įstaigos ir 
bendrovės^ norėdami pačiuoti 
einant taikos sutarčia Lietuvos 
su Rusija, sa^’o reikalavimus 
Rusijos Vyriausybei Mel viso
kios rūšies indelių- ir Munų, su
dėtų Rusijos. Valstybės banke 
ir jo skyriuose, taupomosiose 
kasose ir privatinėse įstaigose 
o taipgi dėl sumų, perduotų 
kaipo.depozitaį, užstatai ir tt į 
teismo ir kitas’ buvusios Rusų I 
[Imperijos įstaigas, privalo! 

savo pareiškimais į Į 
vybę aukščiau]

Vasalą dirbame vienoje 
žymiųjų laboratorijii, pui
kios aplinkybes, gera drau
gija. gražus oras, visi links- 
mūs. bet jis ncliiiksnias, nu
liūdęs. a

Nuliūdimo priežasties nie
kas nežino. Niekas nei ne
klausia. Visi savo reikalais 
ižsiėmę. -avo darbą dirba.

k Sėdžiame prie stalo. Pie- 
:ii. I neina graži, jauna, 

’iilna gyvylies moteris. Pas
kui ją seka menkesnis vyras.' 
Ineina ir akylai žvalgos. Pa
mato ji mūsų draugą. Pa
lieka vyrą ir eina prie mūsų 
stalo* su pilnu, kai saulė žė
ruojančiu veidu. Sveikinas 
’uodu, vyras gi eina prie pa
lodytos jam vietos, o ji tuo
jau seka paskui ir sėda ša
lę jo.

Sėdi vyras ir moteris prie 
-t<do. Linksmai jiedu šne- 
* i su kitais, juokias. Žo
džiu negirdėtis, matytis tik 
kad visu prie stalo sėdinčių
jų akys kreipiamos į mūsų 
stalą.

— Tai ji! Taip, tai ji! 
Per septynerius metus dar 
liepersimainė, atsiduso jis.

— Tau kepurė vis ant gal
vos, kaž kas prasitarė.

— Taip, bet ne ta pati ke
purė.

Jis liūdnas. Ji linksma.’ 
Po kelių dienų jis išvažiavo. 
Ji tebejuokauja prie stalo.

' jtf—<z.

Kur milžinų kaulai kapynuo; •? pūna 
Jų darbus dainuoja šalies tos dainiai. 
Kur pilių griuvėsiai senoviški tūno 
Ir karžygių darbus minėja ainiai.

✓

Šalis ta Lietuva — jos sūnūs kariauja 
Už laišvę tėvynės ir savo tautos, 
Šalies tos kankinti vargai nepaliauja 

•Žmoneliai tarnauja dievaičiams tamsos.
i
’ Bet randas galiūnai ir savo gyvybę 

Aukuoja ir mirties pražūva nasruos 
.Jie stengia suteikti tėvynei ramybę 
Ir patys atranda ją greitai kapuos

Aš myliu tą šąli, jos orą, jos laukus. 
Čia mažą motutė mane istaųklėjoi
Ir pati mirties toj šalelėj sulaukus ~~ 
Man meilę šalies tos į širdį Įdėjo.

Veik, armija. 1920 m. Vargo Poetą.
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GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA GIMINĖMS i į ; 
AMERIKOJE AR LIETUVOJE TAI

' “DRAUGAS”
Vienintelis visuomenės, politikos ir literatūros ka 

dienraštis, nepartijinis, tautinėje dvasioje ve

Įsidėmėtinas patarimas.
Ginčių klausykis, bet nesikišk 

į ginčius. Dieve tave saugok nuo 
piktumo ir karščiavimosi. Piktu
mas visur bereikalingas ir pavo- 

____ ____ jiagasi, o labiausia, teisingame dar
ių reikia pridėti: be.

saįntf ®ora-

paduoda naujausias ir svarbiausias žini 
Lietuvos ir viso pasaulio.
stropiai seka pasaulio politiką ir turi savo 
nuolatinių korespondentų ir bendradarbių 
Anglijoje, Prancijoje, Vokietijoje, Šveica
rijoje, Italijoje, Lietuvoj ir kitur.
turi įdomių priedų: “ Darbininkų Naujie
nos” kur praneša žinių iš darbininkų gyve- 

-mo ir jų reikalus gina.
deda lengvai suprantąmų mokslo straipsne
lių priede “Genys margas — pasaulis dar 
maigesnis.” čia ir skanaus juoko gali ras
ti pažvelgęs į “Juokų krepšelį.”
yra blaivininkų rėmėjas, užleidęs jiems 
“Blaivybės Dirvą.” .. •
nuolat deda įdomių apysakų, laiškų, felje
tonų.

“DRAUGE” sandarbininkauja žymiausi Amerikos ir Lie- 
.tuvos rašytojai, politikai bei veikėjai

“DRAUGE” skelbiami rimčiausi bankai, bendrovės ir ki
tos panašios įstaigos.

“DRAUGAS”

“DRAUGAS”

“DRAUGAS”

“DRAUGAS”

“DRAUGAS*’

“DRAUGAS”

• «

AMERIKOJE:
$6.00 

. 3.00 

. 1.50

“DRAUGO” KAINOS
LIETUVOJ 

Metams .......................... $8.00 Metams ....
Pusei metų .......................4.00 Pusei metų .
3 mėnesiams .......... 2 00 3 mėnesiams
Kiekvienam užsirašiusiam B Draugą” metams ar pusei metų 
duodame puikų “Draugo” sieninį kalehdorių. Šiaip per
iant kalendorius kainuoja 25c.

Savaitinis dvasios reikalams akinimas laikraštis., Jame ra
si kiekvienos savaitės Lekcijos ir Evangelijos paaiškinimą 
ir Šiaip gražių katalikiškų žinių ir pasiskaitymų.

KAINA j
Metams ..
Pusei metų

Užsisakant 'adresuokite:

DRAUGAS PUBLISHING GOMPANY
3334 SOUTH OAKLBY AVENUE, CHICAGO, TfLlN0I8.
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DARBININKAS ▲
KyUlOfl nftliEI tvė 34 Kun. Prelatui Alek.

-f tOy Dūmui IDambraūskui; arba kol Šv.
. _ _____ _ ‘ ..Kaz. Dr-jos įgaliotinis bus A-

KŲKAi. > . P.; Kaziukas 324-AVharton St.
Lietuvoje turmnufaug. katy phHadetphfc,. Pa. Gavęs sęfa-

1

i

GIRTVGKLYBR IR KOVA SU J A.--
Žinomas Anglų valstybės darbuotojas 

D Izraeli s vienoje iŠ $ąyo kalbų išreiškė m-i.Ii- 
tį,_ kad yiąuomeuės.sveikata tai yra funda
mentas, kuriuo re miasi tautos gerovė ir val-

■Į ....
; 4 Medžiagos apie žmogaus ąiųžiaus trum
pei imą nuo girtuokbjąęš mes rąndąn te g£?y- 
bčs draudimo daviniuose fiHgli^Ąįg, _ k gijos 
asmennn.s, •jevanojantiems syaiginanmjų 
gūrymų, net sumažino draudimo premijas.

Siibata^ Šcnįšio 7

ii

v

■ "‘' 'z? ••—•!-- - -p-'i:-yk-'žPflĮ

m J
■* a ’Š3

1922.
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£XTRA! EXTR
NEPRALEISKITE PROGOS. t i

Ką tik atėjo iš Lietuvos siuntinys, Lietuvos 
Valstybėj-Žemaičių, Gedimino, Vytauto-ir Lietu-' 

■" vos senovės pilių ženklų.
Tie nepaprastai gražūs ženklai yra atvirlaiškiii 

formoje, kurių eina 40 j vieųą sąsiuvinį. ^ Edękvigg.*..
L pasjninėtas ženklas, reiškia dičkį nors atskirą miesr.. 4 

tą, pilį, apskritį, LietuviųL Valstybę-ir-kaip-ku—£1 
riuos mūsų tautos didvyrius. -6tai-tų isteriškų■žėn--' 
kltrreikšmėt — ’2r''

- *■ —T—
MX

y.jgF
-— - -

.w -!Ca<P
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stvbes pajėgą, ir kad rūpintis tautos ąyąi- Taip, einant vienos tokios draugijos statis- 
i>ata turi būti pirmutinė kiekvieno vaisty- tika už 15 metų (1864—1,876). remiantis■s • sąra

šus nr pinigus- pasiunčiu ŠV. 
I*az. Dr-jai. Pi»igus $v. Kaz. 
Dr-jos - rėmėjai, pasiunčia be 
atlyginimo Lietuvon Šv. Kaz. 
Dr-jai tar reiškiu-viešos pade-

■Ką draugijų. Jų didžiausia ir 
Bfekilniausiu tikslu yra šv- 
ĮĮĮŽimiero spaudos draugija, 
jKąeš karą, ji turėjo keliasde- 
Kints tūkstančių sartą, Dabar 
“ju skaičius dar labianž/ Auga 
Šv. Kaž. dr-ja yra užsipriežu-^ 

tikslu, savo lrt<lis«tį?pa.ijniiii 
ir šviesti Lietuvos ližųidĮ, 

|printi joje tikybiniai -7 dorini 
ir tautinį susipĮ-atnuą. -&v,.. 

draugijai labai rupi ir 
Lietuvos išeivijos tikybinis-ir 
tautinis gerbūvis. Tuo tikslų; 
Šv. K'az dr-ja, J. E. Vyskupui 
Aptinkant ir paskyriant'kuni
gą, — jį Įgaliavo vykti Ame
rikon, Čionikščiams lietuyiains, 
hagelbėti įsigyti geros Įiterąt.ir-. 
fcos bei knygų ir laikraščių,.4- 
kašynėjant Juos Į šv. Kazimie
ro Draugijos narius. ...Nes visi 
įaariai, kasmet gauna labai gęy 
rą ir naudingi; knygų. Žinome, 
kad nartai skaitydami tinkamo 
turinio knygas turi progos ąp- 

: sišviesti tikėjimo ir tautos da- 
pįykuose. Jau nemažai apva
nota kolioniją įrašyta narių ir 
įsteigta Šv, Kaz. Dr-jos skyrių. 
Bet to neužtenka. Šv. Kaz. Dr- 

B jos valdybos yra porąs#.kad A- 
Emenkos lietuviai su Šv, Kaz. 
p Dr-ją palaikytą nuolatini sąri- 

K šį ir Ją iš metų į metus.-remtą 
K kuo skaitlingiausiu narių skai- 
Kįčiumi. Todėl, prąsidedąnt 

F; naujiems metams, šv. Kaz Dr- 
| ' jos vardu dristu kųonuo lan- 
f kiaušiai prašyti GG.;Kįinigų 
K Klebonų, paskatvti žmonės ra- 

šytis į Šv. Kazimiero dr-jos 11a- 
rius 1922 metams. Ikišytis ga- 

Bi^b-visi be skirtumo lyties ir am- 
1- žiaus. Nariai yra metiniai am- 
ll^žinieji, tikrieji ir garbės 1) Me- 

lę.tinis narys moka metams 2 dol. 
■-knygų gauna verties už 3 dol;

I 2) Amžinas narys viena tik sv- 
^^ki gyvenime Įmoka 35 dol. ir 

fcrisa gyvenimą skaitosi na- 
«;auna knygas. 3) Tikra- 
■ys įneša dr-jon 50 dol, 

^^Mda-rfori tą safo Įnešima 
Rui atsiimti, žinoma atsiėmęs 

■ narinį mokestį, nustoja būti na-
E=riu ir 4) Garbės narys viena 

K syki gyvenime užsimoka nema- 
; r žiaus 100 dol. neatimtinai. Vi- 
B- si nariai, kaip ir metiniai, kas 
B-met gauna knygas, kurias dr- 

ja išleidžia nariams arba ko- 
Į kias nariai pasirenka iš drau- 
f gijos prisiųsto katalogo. Na- 

K-. riai turi teisę naudotis visomis 
E;Sv. Kaz. Dr-jos privilegijomis 

ir dvasiškomis malonėmis Šv. 
f Tėva« Pijus X. 1907 m. 10 ba- 

■^landžio suteikė kelius syk me- 
tuose Šv. Kaz. .Dr-jos nariams 

Belgiškus ir dalinius atlasius. 
B Be to sulig 18§ Įstatų kiekvie- 

Fbnas narys kunigas privalo syki 
į metus atlaikyti vienas^šv.' Mi- 

■ - šias už gyvus ir mirusių <M-aą- 
| gijos narius. Plačiaus apie Dr- 

1 j®5 narius reikia pažimėti var- 
i da, pavardę, namu Numyri gat. 

ir‘tai privalo paduoti giiuinai-
■cio varda, pavardę, kaima. vie-' 

bei miestelis,' pačio ir 
■apskr. Nariu sąrašu ir pini- 

gus galima siusti arb» stačiai 
grt f Kaunan šv. Kaz. Dr-jos Pirmi- 
ų u ninko vardu, šiuo antrašu: Li- 
'rt r thnania Kaunas D. Vilniau^ ga-

".L,
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Šv. Kaz I)r-jos siekiai, sali- 

gnš"4r-T)wkri joh Įstojimo ma
nau bus aiškus. Tbdvr, vardan 
■F/retttv?ų - katalfk iškos * spaudos 

iprhjbnū iF'ršptatinimo Lie
ti; voje ir. Amerikoje, vardan 
v’sų-mnsiĮ brolii) lietuvių apš- 
v-eftm’d. vimtan dikėjimo ir do- 
toš pakėlrmo, privalome uoliau- 
>’.at- surasti Jai,- kuodidžiąusi 
skaičių Nuariu. Ji tas turėdama 
dauginus narių ir paramos, ga- 
les pianinus ir' pąsekmingiaus 
veikti“ -žmonių apšvietimui ir 

- Lietuvos labui.T”\ųmės-
"Tiid Į darba kas tik sveikas.

Kun. Petras Kasčiukas. 
ū -. Kazmiirro Dr-jos Genėralis 
J ąiliotmis Amerikoj^.

...... ■ • :-------------

Ne iš tos veislės. 
—.Kad .žinotum, išalkau. 
o, o tu ?
— Aš ne iš tos veislės.

kaip

SUSTOK IR SKAITYK!
Jei nori sužinoti apie Įvai

rius pasaulio atsitikimus, skai
tyk laikrašti “Perkūną.Š’’ Kad 
v;si tavo namai butų linksmi 
mrsitrauk viena numeri, o ne
sigailėsi.

Jeigu nenori nusidėti Perkū
nui dievaičiui tai užsirašyk 
sau, draugams, arba užrašyk Į 
Lietuvą savo gimininis, kaipo 
Kalėdų dovaną. Kainą gietafns 

pusė metų 85 centai.
“PERKŪNAS” •

366 Broadway,
Boston 27, Mass.

NĖRA SKIRTUMO. -
Mums nėra skirtumo ar 

J ūku bila už spaudos dar
bus $59.00 arba $500.00 į 
mėnesį.

Mes priimsime užsaky- 
1. mą dideli ar mažą ir nori- 
į me parodyti Jums delko 
I mes manofce, kad galime 
i būti Jūsų spaustuvinin

kais.
Jeigu nebūtų gera prie-

Į žastis, tai mes neužimtūme 
3 brangios laikraštyje vie- 
H tos šiam apgarsinimui, 
g “Darbininko” Spaustu- 
S vė įrengta naujausiomis 
g modąrniškomis mašinomis 
ja ir spaudos darbai atlieka- 
■s mi greit ir gerai.
g Su visais spaudos dar- 

bais kreipkitės šiuo adre- 
iS su:
Kf %

g “DARBININKAS” 
g 366 Broadway,

Boston 27, Mass. 
įS Telei»oxas So. Boston 620

JE

r.
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bes darbuotojo -pareiga. - Šitais žodžiais iš
reikštas to sveikų gj-yenimo išlygų svarb^- 
nfo supratimas, kurias turi vykdyti kiekvie
na kultūringa "Valstybė' tautos • sveikatos 
klausiinais.

Mū«ų tėvynės ūkio fvitrktūijanis rei
kėtų. įsiklausyti Į Šiluos žodžius,, atmenant, 
be td,'rir lotynų priežodį: “in corpore sano, 
mens sana.” Paskutiuiu laiku laikraščiuo
se vis. dažniau ir dažniau buvo kąlbaųia a- 
pie slaptai įsteigtus naminius ^bravorus“ 
degtinei varyti ir apie. girtuoklyb£ visuose 
sluoksniuose.

Svaiginamieji gėrimai buvo var^pjami 
visais laikais ir pas vjs*as tautas. Žinoma, 
gėrymą patį per save negalima laikyti nedo
ru, liet jeigu gėrymas p<*ržengia sdvo dienas 
it darosi girtuoklybe. tada jis reikia pripa-į 
ž i liti nedoru ir net kenksmingu sveikatai.

Girtuoklyste labai kenkia, sveikatai. 

Paskutiniame šimtmetyje j šitą klausima 
tyrinėtojai kreipė, dideles domės ir į gir- 
tuoklvbę pradeda žiūrėti kaip į sui g'eneris 
Lgą.

Paprotys pasigerti, sako d-ras Kerr. 
padaro žmogaus organi^ne tokių nenorma 
liimų, su kuriais kovoti žmogui be galo sun 
ku, nežiūrint į baisiai kenksmingus al- 
koolizmo vaisius. Alkoolis ypač kenksmin
gai atsiliepia Į žmogaus sielą, psichiką ; yra 
išrodyta, kad girtuoklybe visiškai ją paga 
dina. Žinomas psichiatras prof. Meržejevs- 
kis per pirmąjį rusų psichiatrų suvažiavimą 
,1887 m. griežtai išsireiškė, kad tarpi* ner
vų ligų ir nustojimo proto priežasčių girtuo- 
kiybė Rusijoje užima pirmą vietą. Chroni
nis (nuolatinis) alkoolizmas, sako jis. yra 
ta dirva, kurioje auga netikę visuomenės 
gyvenimo apsireiškimai, stovintieji arti vie
nas prie kito. t. y. iš vienos pu-ės* pauneriz- 
mas ir nusikaltimai, iš kitos—nustojimas 
oroto. Paskutinis pareina nuo to, kad ai- 
koolikas nešioja savyje fizinio ir psichinio, 
kūno ir sielos išsigimimo žymes tekiame di
deliame laipsnyje, kad nedidelės priežasties 
tereikia sugadinti sielos regiilatoriniainr 
(tvarkomiesiams) centrams, ir rezultate 
apsireiškia psichozai tai staigia^ tai chro-, 
nine (nuolatine) forma: be to. išsigimii 
pereina į įpėdinius. Prof. Meržėjcvskio žo:i 
ežiais. bepYočių skaičius dėl girtuokliavimo 
Rusijos ligoninėse siekia 42 nuoš. Kitose 
valstybėse šitas procentas kiek mažesnis: 
Prancūzijoje bepročių dėl girtuokliavimo 
27. nuoš—38 nuoš., Amerikoje—apie 20 
nuoš., Šveicarijoje-—nuo 15 nuoš.—l'i nuoš.. i 

• .Anglijoje—14 nuoš. Imant vidutinį bepro-' 
čių nuo girtuokliavimo skaičių, einant Alų-1 
'.alio statistika, pasirodo jų esą įvairiose; 
,-alstybėse nuo 12 nuoš.—28 nuoš. bendro be
pročių skaičiaus.

Kiek raeionalinės priemones mažinti 
: ąirtuoklybei gal sumažinti ir bepročių skai
čių nuo alkoolio vartojimo.- galima matyti 
š šių davinių apie Norvegiją.
vbėĮe. 1865 m. alkoolikai davė 14 nuoš. ben-i 

dro Jiepročių skarčiaus: po 20 metų ivamo-j 
mis priemonėmis kovos mažinti girtuokly-1 
bei bepročių nuo girtuokli a vi no procentas 
sumažėjo iki-4 nuoš.

Patirta taip pat, kad all’.oolizmas yra 
viena iš daugelio priežasčių žmogaus am
žiaus sutrumpinimo. Rusijoje nuo 1879- 
1884 m. vidutinis mirusių nuo alkoolio skai
čius buvo 5603, arba 2 m,irti nuo 1000 ben
dro metinio mirimo. Ypač žymus mirčių

galimybės teorija, buvo laukiama "mirčių 
3450, o ištikrųjų "atsitiko tik 3444 mirtys 
tarpe asmenų, vartojančių švaiginamūošius 
gPrymus. Gi gytyyhėš’ draūdiino^skyriūjė
-tarpe-asmenų, nevartojančhi svaiginamųjų

I
--

gerypii^ Jįuvo laukiama JĮ)0^mh tįr-Jp.jšt>k 
rųjų. atsitiko tik..143X . _ ■ '

.Gįrtiipkhbė.ardo.-svril^it^netik^žttĮeg.' Į 
gh'tuoklką bet ir vaikų,; Jiua jo paeiiiaiirįų. 
Girtuoklybe Įpėdinius daro^i.šgamfJnis., (tir- 
tuokliuvaikai gema silpniir--«u palinkimais 
prie Įvairių ligų, 'žinomas Prancūzų 'psi- 
chiatras M’anijan ntrrodo. kad iš 4-000 tukn- 

tėvu vaiku 200 miršta pirmais me- 
tais, apie 1<X) vaikų žūva kitais metais, o

. • l t
i

1 ~ 1. Lietuvos ženki.—Vytis.
■

£
“A-

1

i
2. žemaičių ženki.—Meška 

„ 3. Gedimino ženki.—Stuipai
4. Vytauto ženki—Skydas.

... 5. Vilnius.
.. 6.-Kaunas.

7. Gardinas.
8. Šiauliai.

. 9, Marijampolė.
10. Geranainys.
11. Telšiai.
12. Jurbarkas.

Viekšniai.
Ariogala.
Kernavą.
Rodūnė. '

17^ Rietavas.
18,. Alytus.
19. Babtai.
20. Ašmena.

Kas prisius v.cną d<Aeri ($1.00),. tam tuoj ausi ; 
pasiųsime 40 tų gražiu ženklų (visą.sąsiuvini). L. 
D.-S. nariams po 85c. ' • - . • " U

Tai-gi pasiskubinkite įsigyti kuogreiuiausrą/ I 
nės nedaug jų teturime. Pinigus siųskite:

26. Punia.
27. Suvalkai.
28. Biržai. v-
29. Reseiniai.
30., Šeduva.“ “ 
31; Veliponą. „J?- -
32. Žiežmariai. ■ ■■;■
33. Kiedainiai.
34. Maišiogala, .
35. Lyda. -ya
36. Žasliai.
37. Valkininkai
38. Daugai ... '..
39.. Plungė.
40. Balninkai. . -

tėvu vaiku 200 inip'*t 
apie ~100 vaikų žūva 

tarpe 2-jų -trečcįalių išlikusiųjų .railda 
daug; idiotų, ėjtileptikęi ir išganių šu-iškj'a 
pyfaisliištruktai s ir jausnkiys.

Ne abejotinas v ra gii-tmAlybės rūšis, su į 
pasivii')-;jnas, kaipo į 
"u vi--, veda prie nu- : 

nusižudvrnū.būna kaipo ’ 
i s gi-rtuoklvhūs. 
en daviniais- su- 

stvj-ūse. 12,6 p'ūtš-. nusižu- ' 
:• xle g’rtnokivlie.

.. ra ko ;ibpjt»G. kad gi įduok‘v- 
v ■- - Ynisi'< !ttiinnis. Aiig'i-

iršiifivkai pareis 
vi -u nusikaltimu 

’ : Parlana-nt" 
ši’iivki'.i ir d 

g JJrjiUos

oi iki

f

nusižudymais; dažnai 
ąm 11 o rma 1 i n i s p s ichi k >s 
sižųdynio; dažnai 
vaisius neturto i-š priežast-ii 
Drof. Akrtsaudro fon lęjjhig. 
•rinktais 4-se vajet 
dymu priežastis'pk

Tolinus nėr
■ be aukšlių nšasi su 
jųje. tcisūjai ir kalėjimu vi 
ke. ’-kad nuo 3 l iig T 5 
padarvta pasigėrus, 1877 
Komisijoje kalėjimų virš:-. 
jiiHKai parode, kau nuo 60 > - ./■' )(.--
menų pateko Į kalėjimą, iš prležastĮes gie- 
tUokivh(*s. i rusuose .D-jo ..hicmi, nmis
nuo50 lig 6ŪŪUOŠ. nusika.dimų.ixuiarv.ta. ai- 
koolio įtakoje.

Ar reikia kalbėti api žalą, kurią gir 
tūoklvbė daro žmogaus “u-ti'i ir kain daž
nai įtraukia'į neturtą? .\'e:us’'žy'ulgiaiil* i 
jo išlaidas natiems svaiviuamė-sivms'f;ėrv- 
mams, girtuoklis dar blogas įlarLiiiuikas’-rt 
tegu jis bus nors ir be gam gabus, jis nie- 
.kuomet nesurinks sau skat’bo ateinančia!:: 
jlaikui. Dėl jo silpnybių k ačia ne tik .ji 
ipats, bet ir jo šeimyna. 1871 m. Mešačuscu- 
Sanitarijos Skvrius išsiuntinėjo aplinkrnš- 

įtį bedarbių prieglaudų viršiuivkams, prašy 
..... Alamas atsakyti į 2 klausymu:

i U Kiek iš priežasties 'girtimlilybės he-
tnrčin laikam-; šiuose naunmse: ir

2) Kiek vaikų gyvena j*riogTaudo-sc iŠ 
priežasties girtuokLvbes ją. u'vų. 51 mn < 
tas atsakė, kad 35 nuoš. visu vyriškiu pate
ko į prieglaudas iš prrežasries girtunklybės. 
Antruoju, klau imu pa? rodo, kad 27 mie s
tuose visi nūkai' pateko i prieglaudas iš 
j) riežašt i e s j ų tė vii gi rt.uok i y’• >es.
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JLA’OLZJZ7>' Vi; IRAI Ė ART 
F . '■ SMAGINA m A Llivr.

ytij. - .. Bąmegies Maistiniam Institute (Car- 
Šitoje valš-inegie Nutritional Institute) Dr. AV. R.

Milės išrado mašina, kuria surandą alko- 
liarts ir patentuotą vaistų ve ikmę aut žmo
gaus.

to ištirimų stwand;ūna taip: Jei<ųi žmoguy ■ 
gerdamas alų inima du ir septvnias/Įešimt 
penkius nuošimčius alkoliaus. tai jo (žmo-; 
gaus) protinis aparatas susimažina aiit dvi--i 
lika nuošimčių. Fyzimai raumenys-: akys, 
lankos, kojos, taip-gi kasdiena silpsta, ir 
jeigu tik ilgai nikolis yra vattojamas, tai 

procentas nuo alkoolio Rusijos centre 20 visą žmogų užponaveja kokią.nors liga: o 
nuoš.—-34 nuoš., o Rusijos rytuose pasiekia nuo tokios ligos išsigTdyti labai su)iku, ka- 
net 40 nuoš. bendro netikėtų mirčių skai-daugi visas kūnas labai nusilpnintas.

Čiaus. . • ■' -»•• , ■ X-------- (--------------- ------- :---- ------------------------------------------------------ --------------_

nuoš.—-34 nuoš.. o Rusijos rytuose pasiekia
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Laivai išplaukia kiekvieną ketvergą
, »w York, 12*va!.

“tlANSA” 
“BAYERN” 

‘ ‘ WUERRTEMBERG ‘ 
visu šin laivų. l>i<l<*]i val^y- 

■ ;-iai ir visi iHisivaikščiojimni 
žioriants. Ant laivų “Hanso,'1 

i kalins spocinliai puikios krtjii- 
:Sykit į musų

liet iet..!! nuo I’ior 8(> No.’ Itiver. -JUfh St.,

“MOUNT CLAY”

“MOUNT CABROLL”
“MOŪNT CLINTON”

Knjritos su 2. -1 ir 6 lovom art ' 
n:ui. rūkymui ir svdčjimui k:tn !>a 
ilvjikii skiriami ;;-< ios klasės pa až 
“I’ayik'o" ir -yViierrioniI” r, yr 
tos. r.’žsiiv«istnivimui vietos rašykit j musu agentus arl>a į

TVIJl’S lKiTTJ.Nnr.na, ln< . .V>,o nnulcnd Gcncral Past. 
£ 260 Hanov^r S:., Eoston, Mass.

Ant inivij ‘•Mansiu'7

n 5 O? V
l-.-N Sf>giyf4P-' tu įJuVAc

yAsčvri t i '

st

Kiekvienas lietuvis ar lietuvaitė’ geriausią

i

o

* t

savo 
giminėms Lietuvoje padarytų dovaną, jeigu už- ' 
j-aši tu kataliku dvasioje einanti savaitrašti “Gar-....
są.” _ _ ' ■ “ * /-'
“Garsas” į Lietuvą kainuoja metams 3 dolerius".
Pusei kietų $1.75. ... •> . _ . v . ‘ j d ja j
Susivienijimo nariams užsimokėjusiems lūžų fou- -j 
dan iš kalno už visus metus kainttoja-$1.50. v?, v
JVrųprikojc metams $2.06; 'pusei metų $1.00. '•
Užsakymus siųskite: ū

<. “GARSAS”' ■

22’2 South 9-th Stree.t, v Brooklyn, N. Y.
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lubota, Sausio

Klebonams

Room

Guziku-

Kaina 75 Centai.

Parduodame laivakortes j Lietuvą >r iš Lietuvos.

Visi yra užganėdinti, kas su savo reikalais kreipėsi į

BOSTON 27, MASS.

šiaip drau- 
lh.ikra.sti 
žmogus

Taip-gi, Gerb. Kun. F. 
Juškaitis parvežė iš Lietu
vos kelias dešimtis Evan
gelijų knygelių. • Gražiais 
drobės apdarais Gx8, la
bai *parankios. Kaina $1.50

Geistina būtų, kad Gerb 
Klebonai pasiskubintų su 

užsakymais.

Didžio Išlankstytas
26y2x33i/2

. Ofisas r
344 Broadway, South Boston. 

South Boston 1578-B.
Gyvenamoji vieta:

237 D St., So. Boston, Mass.
So. Boston 1052-VV.

•___________________________

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

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

M. A. NORKŪNAS,
16 1‘leasant St., Laicrcncc, Mass.

BALT 1€' STATĖS BANKAS moka 4 nuošimčius už depo
zitus. Nuošinifdąi prfekrtitnmi prie sumos kas mėnuo;

Dabar patogus- laikas pasidėti pinigus Baltic Statės Banke. 
'Galite perkelti juos iš kitur: Atsiųskite mums savo depo
zito knygutę, o mes iškolėktuosime ir savo Tknygutę prisiu
sime. ’ ’ * ■ ■

■ ’• -J- - 7 - ’ -'
Ištirti smulkus mokytojai duoda sa

vo geriausią patarnavimą jusą vaikui 
ąrlm mergaitei. Smuikas duodantis 
už dyką su pirma kurso lekcija. Dėl 
platesnių informaciją kreipkitės prie

visais spaudos reikalais visuomet

Galima gauti

“DARBININKE,”

Pas mane galima ghuti visokią kny
gų : dvasiško ir svietiško turinio ir už
rašau visus katalikiškus laikraščius. 
Pas mane galite taip-gi gauti visokių 
šventųjų paveikslų, rožančių. škaplie
rių. kryžių, kryželių, medalikėlią ir 
kitokių religiškų daiktų; taip-gi laiš
kam poperio su pasveikinimais: pas 
tėvus, brolius ir tt.. Turiu pardavi
mui visokių atviručių Lietuvoje ir A- 
merfkoje spauzdintų ir labai dailių ir 
juokingų. Pas mane galite gauti viso
kiu kaleudorių ir taip visokių dalykų 
ir Visokių gyduolių, kurios yra leidžia
ma agentams pardavinėti.

Norėdami gauti platesnių informaci
jų. prifiųskite pašto ženklelį už 2c. at
sakymui. Kas pirks pas mane nema- 
žiaus kaip už $3.00. gaus dovanų ver
tės 50c. Patarnavimas ir teisingniųas 
visiems užtikrintas. Katalogų aš ne
kuriu, tad meldžiu to nereikalauti.

Su visoiknis reikalais mMdžiu kreip
tis šiuo adresu:

JONAS MICKEVIČIUS,
205 Farren Avė., New Haven, Ct.

366 Broadtcay,
Boston 27, Mass.

VISUS SPAUDOS DARBUS SIŲSKITE į 
“DARBININKĄ”

JEIGU NORITE, kad jūsų visi SPAUDOS 
DARBAI, pradedant nuo mažiausios kortelės 
ir baigiant didžiausia knyga, būtų atlikti: kuo- 
graibiausia, geriausia ir pigiau
sia, tai siųskite tik į ‘ tTARBININKĄ, ’ ’ o pa
tirsite, kad čia netušti pasigyrimo žodžiai buvo 
jums rašyti, o vien tik tas, sn kuo ‘•‘Darbinin
kas” šiandie gali pasididžiuodamas tai padaryti. 
I)el to, kad “Darbininkas” turi moderniškiau
sias-visiems spaudos darbams mašinas, kokių 
nei viena Amerikos lietuvių spaustuve dar netu
ri. ’

Tai-gi, 
kreipkitės į

Siunčiame pinigus perlaidomis ir kablegrainais greitai, 
pigiai ir su pilniausiai garantija.

366 BROADWAY,
-m**.-.yy* £■?■"'•*’( 't ?'

GERIAUSIA DOVANA
Geriausia Kalėdų dovaflą, 

dėl savo giminių iri 
gų tai užrašymas 

i ‘ ‘ Perkūną. ’ ’ Gavęs 
juokų laikrašti, gale^ linksmai 
parleisti Kalėdų šventė., -

Laikraštis “Perkūnas” visus 
nubudusius pralinksmina, var
gšus paguodžia, sirates surami
na, nusidėjėliams patarimą 
duoda ir pikčiurnas. už piktu
mą pabara. Todėl visokie, nu- 
liudeliai, vargšai siratas, nusi
dėjėliai ir pikčiurnos įsigyki
te kuo greičiausiai laikrašti 
“Perkūną” o busite palitttfeuo- 
ti nuo savo nelaimingų ydų.

Siųskite $1.50, o “Perkūnas’ 
pas tamstų per iStisius mtetus 
lankysis. v

PERKŪNAS
366 Broadvay.

Boston 27, Mass.,

. H ,

Vėliavos, K u kardos, šaiųios, 
čiai, Antspaądos, tai musų speciuliš- 
kumas ir ilgų metą praktika. Kaipo 
seniausia išdirbystė. L’ž gerą ir artis
tiškų darbą, liudija ir dėkuoja mums 
tūkstančiai draugijų. Reikalaukite in
formaciją.
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BRIGHTON, MASS.

Nedėliotais. Koncertas

PRITAIKAU AKINIUS.

GUMAUSKAS)

BAUDŽIAVOS LIEKANOS

Ne'V^Oik.NY’

Alvitas, 15-XII-21

IDEAL RECORD CO 
Box 452, Scranton,* Pa.

(Kampas Broad St.)

ei. Brockton 5112-"W

T. E. £ DRAUGU-
VALDYBOS ASTRAM 

80 BGSTOlf. UAB8

IV. JOBO SV. BL PAAALPl*? 
. DRSTĖS VALOMOS ADRKRAf

nelieka daryti kaip tik organizuo
tis, spiestis Ddarbin ink iškas orga
nizacijas ir- unijas. Lietuviai dar
bininkai privalo dėtis prie Lietu
viu DarbiiunkifSajuiigos.

V. S. J.

iMkiiLINIJA 9Broa^ay,TIEtl _ į g igE0“
KELIONE^ Bt-

mus matosi didelis trūku
pa

Paieškau savo giminaitės Veronika 
Stnnk‘'viči( nvs ( jk> tėvais Skunbintė 
ir jos vyro Juozo Stankevičiaus. I 
Lietuvos paeina. įlipai ingio parap: 
jos. Senai gyvena Amerikoj.. I’hila 
lolphi:i, Po. Prieš 8, mėn. pardavė na 
mus ir ketino važiuoti j Lietuvą, be: 
'iki šiol dar nejairdavė. Namus nu< 
jo pirkū Bronius Čekas. Tai-gi, je 
kas žinoti] npre jį, prašau man praneš 
ii, nes turiu labai svariu] reikalą. Ru 
ris praneš tam duosiu dovanų. Man. 
adresas:

ADOMAS STRAVINSKAS.
j SO Tremom Stv, I.arvrence, Mass

Nors darbai šiek tiek pagerėjo, 
bet ne visur. Negana’to, r.ežipo- 
rtiškai nukapojo algas, štai Ame- 
rican Ruhber Co. ligšiol dirbo ge
rsi ir apmokėdavo huo\lalių mer
ginoms i savaitę nyo $25.00 iki 
Hb.ofc o dilbai dirbRtilgojntias 
valandas gaudamos, tik nuo $14.00 
iki $16.00 savaitėL

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

------ --------------- ;
’IRMININKAS — J. Adomavičius, 

122 iknvęu St.. So. Boston, Mas& 
VIČE-I’IRM. — Vincentas Zaleckas, 3 

81 Mercer St, So. Ifeston. Mflss.
PROT. RAŠT. — Antanas Xla<vj'u’.išs, 

450 E. 7-th St. So. Boston, Mass.
FIN. RAŠT. — Jnozap-xš Vinkevičius 

1(2) IV. 6-th St, So. Boston. Mansį 
KASIERIUS — Andriejus Zalieekas^j 

x .‘507 E. ft-tli St, Sq. Boston, Mass.il 
MARŠALKA — Viktoras Zičkis, J 

209 E. Cottage St, Dorchester, MsssJ 
IX T*. K. Keistučio dr-ja laiko mėnew 

sinins susirinkimus gus pirmą ne<IėF^ 
dieni kiekvieno mėnesio po No. 684 
tVasliington, St, Boston, Mass. G-tą VZ 
vakare. Ateidami drauge ir naujų rw- 
rių su savim atsiveskite- prie musų, dr- , 
jos prirašyti.

• Tet So. Boston 8~ 3
i Litttvyb Dantistas

DR. M. V. CASPER 
(Kasparavičius)

Išalkinai perkėlė ofisų po Al E 
i 425 Broad-st a.t, So. Boston, Mas* Šį 

Ofiao Valandom.
Mac 10 iki 12:30 ryte to

* 1.30—6 Ir 6:3O—& P. fa | 

į Ofisas uždarytas subatos va- S 
■ karais ir nedaliomis.

Šiomis dienomis gerb. kurt. K 
Urbonavyčius gavo laišką iš Al
vite su padėka už aukas Alvito 
abžnyčįos statymui. '

Rašo";

Bei i Phone^Bofdar 7545
AD0LPH F. STANKUS

TIKRAS LIETUVIS
G R A B 0 R I U S 

10215 Mt. Verno.n St.
PniLADĘLPHLA, PA.

VA FTUA .V ■ SVETAINĖJ-
753 iHarrisOn 'Avė.,' '

HARR1S0N; NKW. JERSEY-' 
1‘fAdžią 2;rą vaį.# vo.'piętųl 

3rangūs Broliai•_ir-.Sesutės: • • 
Nepraleiskite šios, puikios -pro. 

ros, atsilankykite visi, nes pana, 
i pramoga seniai kuomet buvo 
ioje apielinkėje. ~Progratrųis su
odės iš įvairiu, gražiu šmoteliu 
viena dalis bus atlikta prieš va 
carienę, o kita po vakarienės.

Po vakarienei ir po programų; 
bus šokiai ir puikiausi žaislai ik: 
vėlumai nakties. Ineiga vienai y 
patai $1.50, porai $3.00. Tikietu: 
galima gauti pas rengimų komisi
ją, “Garse” ir.pas kuopų valdy
tas. Tikietus malonėkite įsigyti 

prieš laiką.
Visus kviečia —

Rengimo Komitetas

Pas
mas vienybės, susikiailsimo ir 
garbos.

■Mano nuomonė, kad tai yra 
kanos baudžiavos ir vergovės

-Rusų biurokratai suardė vieny
tį atimdami spaudą ir uždaryda
mi mokyklas, kuriose buvo moki
nama lietuvių kalba. Beto, už- 
plilkdė Lietuvą svetimais šnipais 
įr provokatoriais.

Lenkai turėjo geriausią progą 
platinti lietuvių tarpe lenkišką 
“kultūrą” ir šiandiena matome, 
kad jie daugiausia žalos Lietuvai 
yra padarę.

Apart to daug žalos padūrę be,- 
dieviška spauda ir Dr. J. Šliupą- 
su, Denibskio evangelijomis

. Vietinis.

PRANEŠIMAS.
Šv. Vincento Dr-tės medinis s 

sirinkimas Įvyks 13 d. Sausio-Jt: 
1922 m. Lietuvių Svetainėj, ‘ 

Malonė^^^^^^įi a t si 1 a 

kyti, nes tame suvirinkime l>i 
renkama nauja' 1922 m

PE12 b-LĄMBL7RQ>^,PlLlAvA j 
/ ARBA. UEPOją

VAŽIUOKIT VISI PARANKIU 
7 IR TIESIU KBLIU.

/Lietuviai važiuojanti i Pillavą aplenkia 
Jy ' Lenkų juostą (kondorą)
LflVisA TT.kiSa kiJCSA PadaTuSTa I Kambarius 
įd nnt 2-jvj. 4-rių, 6-5i’J fr $-nfų lovų 
SBEŠTOTNIA išplauks ..............Suntso 11. 1922
S I.ITI'ANJA išplauks .. E-..........Vasario 1. 1922
p . TRINIOS KLESOS KAINOS: 1
Hnrr9n:rgą $IORi50. PRIUrą $10050. Liepėjų $110. 
Dd lalv.akorėlų Ir žinių kreipkitės prie savo agento

į ir prie to duosim i 
rekordą DYKAI, i 
icrit.i ir gausi i 
rekordų ir fono- i

Didžiai Gerbiamasai J •
Kunige Klebone; ’ •

Auką 3,509 auksinus, Alvito a. 
bažnyčios atstatymui gavome. Su- » 
žinoję apie aukas parapijiečiai s 
kartu su bažnyčios komitetu, ta-Į M 
i-i.-i aukotojam-, širdinginusią ačiū. Į a 

■gi darbininkams, nieko kito te Aukščiausiasis psr užtarymą 5_,
v ’ y ■■

'.b 1 ■.c'-.-Ą/Y x
- .A d...... « X-_ Ui

L y ' B AR B nįl^; K A S _ 
šv. dnos, jiems gausiai atlygina. 
Taipogi dėkoja, Gerbiamąfii Kuni-1 
gui Klebonui, už pasidarbavimą 
dėl mūsų. <. \
. .Su didžia pagarba, 
Įgaliotas padėkos laišką parašyti' t •

Kun. Meškauskas,

Mass.il



