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KatolGčai tart 
aukos ir 
kų spaudas sustiprinimo bus ma- - 
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu bažnytinės apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, jnes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms, žmonių 
vadai, pirmiausia gi* kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.

Vyskupas Kiliam -

KETVERGAS, LAPKRIČIO 30 D.. 1922.

Grekija galabija ex-ministerius
Dėl to Anglija pertraukė su ja ryšius.

PERTRAUKĖ RYŠIUS. PALEIDO.

Atėnai. — Anglijos atsto- Dubliu. — Mary McSwi- 
vas F. O. Lindley pareiškė neX, kalėjime paskelbusi 
Graikijos valdžiai, kad Ang- bado streiką, tapo paleista. 
lijos valdžia pertraukia di- buvo uždaryta kąlėjiman 
plomatinius ryšius su Grai-įU^ veikimą respublikonų 

j naudai prieš dabartinę val
džią.

kija. Atstovas tuoj išvažia
vo iš Atėnų.

Anglija taip padarė dėlto, 
kad Graikijos karo teismas 
nuteisė šešis buvusius minis- 
terius miriop, du augštu 
karvedžiu kalėj iman iki gy
vos galvos, o kitus mažes
nius oficierus didelėmis pi
niginėmis gausmėmis apdė
jo-

Amerikos valdžia oficia
liai nereiškė protesto, bet 
atstovas pareiškė protestą 
savo inicijatyva prieš žudy
mą žmonių.

K ALĖ JI MAN IKI

GYVOS GALVOS.

Atėnai. — Admirolas Gou- 
das ir generolas Stratigos 
karinio teismo nuteisti iki 
gyvos galvos kalėjimam Jie 
kaltinami Išdavystėje laike 
karo su turkais.

PRIEŠ MOTERIS. NUTEISĖ MIRIOP.

L
r

ŽINIOS Iš LOVOS.
Lietuvos naujojo Seimo 

pirmininku išrinktas Dr. 
Bistras, krikščionių demo
kratų bloko atstovas.

Spalių 31 d. tūlas Janes- 
ki ųugalabijo važiuojantį žy
dą į Vilnių. Po to pats sė
do žydo vežiman ir atvyko 
Vilniun. Bet buvo susektas. 
Pas jį rasta rankinė grana
ta ir revolveris.

Spalio 29 d. Kretingoje 
pašventinta Seserų Pranciš
konių koplyčia. Pranciško
nų vienuolynas netrukus 
pradės leisti laikraštį Šven
to Pranciškaus Va'rpclisR.e- 

daguos kun. P. Rūskvs.

DARBININKU REIKALAI.
SUSTREIKAVO

ARTISTAI.

Kaina 4 cente
T~-— 
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ŠAUKIA PRIE
VIENYBĖS.

Pary8wJ*~~~ Francijos 
premieras Poincare atsišau
kė į visus laikytis vienybės. 
Pareiškė, kad metams bai
giantis Francija ir alijantai 
turėsią išspręsti klausimus, 
ant kurių guldosi daug bir
biu reikalų. Todėl Visi fran
cūzai turį laikytis vienybės, 
o ne skaldytis šiuo laiku.

Paryžius.

ALIJANTAI
# SUSIRŪPINO.

Lausanne, Šveicarija. — 
Turkų-rusų sutartis labai 
surūpino alijantus. Visi tė- 
mija, kas iš to bus ir kokius 
reikalavimus turkai statys 
alijantų-turkų konferenci
joj.

Rusija jau pareikalavo 
balso sprendime netik Dar- 
danielių klausime, bet vi
suose turkų-alijantų konfe
rencijos klausimuose. Ang
lai ir francūzai yra linkę at
mesti tą reikalavimą.

MAŽIAU TAKSŲ.

Washington. — Šiemet 
‘ taksomis Suv. Valstijose su

rinkta ant* 30% mažiau, ne
gu pernai.

Dublin. — Airijos valdiš
ka milicija pradėjo atakas 
ant moterų, respublikonams 
pritariančių. J Dubliną jau 
atgabenta 40 moterį], iš įvai
rių Airijos dalių ir pasodin
ta kalėjimam

Airijos parlamento pirmi
ninkas pareiškė, kad iki 
Naujų Metų respublikonų 
pasipirešinimai būsią sulau
žyti ir visoje šalyje tvarka ; 
būsianti įvesta.

" ’ r> »
DIDIS GAISRAS.1 ? _

Jamcstou'n, N. Y. Su
degė 13 biznio ųamų ir kele
tas gyvenamųjų namų. Nuo
stolių už $2.000.000. 250
žmonių liko be pastogės.

London. —.Penki Graiki
jos buvusieji ministeriai ta
po nuteisti miriop ir jau nu
galabinti. Visi jie kaltina
mi buvo pralošime karo 
turkais.

lapkr. 14 d. per Kauną 
pravažiavo Amerikos atsto
tas Pabaltijon Young. Jis 
rrįžta namo.

Kaune steigiama mokyklų 
vaikučiams šelpti dr-ja ir 
Gyvulių Globos dr-ja. Pir
moji dr-ja rūpinsis, kad 
vargšui vaikučiai dėl netur
to nebūtų sutrukdomi moks
le, o antroji rūpinsis, kad 
nebūtų žiauriai elgiamasi su 
arkliais ir kitais gyvuliais.

Berlin. — Vokietijos di
džiųjų teatrų artistai su
streikavo staiga. Besiren
kant publikai artistai pasta
tė reikalavimus. Teatrų sa
vininkai jų nepriėmė. Tada 
prasidėjo streikas. Žmonės 
turėjo be nieko grįžti.

Teatrų savininkai sutarė 
sustreikavusių artistų ne
samdyti per penkis metus.

PRIEŠ ŽYDUS.

su

N E PERGALĖTAS 
LIETUVIS.

Klaipėdos žydas Kacin 
Paryžiuje ambasadorių kon
ferencijoj 
Klaipėdos prijungimą prie 
Lietuvos.

pareiškė prieš

TRAUKIA TEIS
MAN MOTINĄ.

Elizabeth, N. J. — Duktė 
patraukė teisman motiną. 
Sako, jog motina pažadėjus 
vestuvėms jai duoti $1.000 ir 
neištesėjo. Per teismą nori 
išreikalauti pažadą iš moti
nos.

■ GERAI LAIMĖJO.

Prince Rūpėsi, B. C. — 
Apskaitliuota, kad per lie
pos mėnesį čia prižvejota 3.- 
000.000 svarų žuvies. Tokio 
pasisekimo niekuomet čia 
nėra buvę.

GAL GAUS KALĖJIMO.

F resno, C oi. — McAdoo, 
buvusia Suv. Valstijų iždo 
sekretorius, gal gaus kalėji
mo. Jis skubinosi į advoka
tų susirinkimą prakalbą sa
kyti, pergreitai automobi- 
liumi valiavo ir buvo suareš
tuotas.

Sulyg Lietuvos Respublikos Įstatymu, visi 
užeieniuoee gyvenantieji

LIETUVOS IŠEIVIAI

Bostono angliški laikra 
ščiai skelbia, kad ketvergi 
Padėkonės Dienoj Opert 
House salėj ant Washingtoi 
St. prie Dover St. imsis un 
defeated Lithuanian Cham 
pion Pranas’ Juška su itali 
Calza. Tą pat vakarą imsi 
ir lietuvių milžinas Žilins 
kis.

APLEIDO TURKIJĄ.

Konstantinopolis. — Pe 
iu pastaruosius mėnesiu 
170.000 gyventojų apleid 
Konstantinopolį.
000 atvyko Amerikon. 
:nerikonų ten buvo 800. 
bar liko tik 350.

Iš jų 15
A

dt.

Prieš 100 motų Indo-Ch 
niįoj katalikų buvo 400.00r 
Dabar jų ten yra 1.200.000.

1822 m. Švedijoj ir Nove' 
gijoj kataliku buvo ĮO*" 
Dabar jų ten yra 5.147.

Japonijos sostinė Toki 
gyventojų turi 2.170.00C 
Tarp jų katalikų yra 10 
000.

Abdul Medji Effendi yr 
nuskirtas vyriausiu maho
metonų Kalifu (popiežium'

Iš New Yorko į London.' 
žinia gali suvaikščioti į 4'

Kacin yra Plun
gės žydas ir iš Lietuvos pa- 
>ego dėl šmugelio. Jis buvo 
Lietuvoj baustas kalėjimu.

Kaune Dagilių valgyklon 
atsilanko gatvių šunes ii' ty
koja nuo valgančių lyg Iš
maldos. Pavalgius atsilan
kiusiems šunes tada šoka ant 
kėdžių, baigia likučius ir 
laižo torieles.

------------
NEGRAI SU LENINU.

Maskva. — Trečiojo inte 
naeijonalo suvažiavime di 
lyvauja negrai. Du negri 
yra iš Amerikos. Sakė vi< 
nas jų, kSd Amerike negi 
vergija tebesanti. Sakė, ka 
negrai pagatavi stoti į rai 
donąją armiją.

Spalių 7 d. lenkų būiys 
•psupo Guronių kaimą, Lei
palingio valse. ir susirėmė su 
ietuvių milicininkais, Miš- 
e stovėjo ištisa lenkų ka- 
iuomenės grandinė. Susi- 
audymas ėjo virš pusvalan- 
'žio. Lietuvių krito trys, 
■įžeisti du milicininkai. Be 
o leknai nugalabijo fikinin- 
ą Kazį Visockį ir šautuvu 
'žeidė merginos galvą, ku 
i nesakė, kur jos brolis, 
enkų ' buvę ir-gi trys už 
ušti. sužeistų skaičius ne 
ižinotas.

Lapkričio 8 d. Kaune A 
menkos konsulate kilo gais
ras. Sudegė daug baldų, po 
poros, typeivriteriai. Nuos 
dblių už. apie $2.000. Gaiš 
ras kilo 5 vai. iš ryto.

Liri/na. — Visoje Austri
joje prasidėjo judėjimai 
prieš žydus. Universitetų 
studentai demonstruoja 
prieš žydus, reikalaudami 
kad į universitetus nebūtų 
žydų daugiau priimama, 
kaip 10 nuoš. Visi Austri
jos universitetai turėjo dėl
to užsidaryti. Žydai studen
tai išvyti iš universitetų.

NUŽUDĖ IR NUSIŽUD

Allcntown, Pa. — Milto 
Brader. 36 m. amžiaus, bei 
navos pas farmerį Josep 
Klotz, nušovė jo pačią, pas 
kui save nusišovė.

Šveicarijoj geležinkelių l 
ni ja nuo Liucerno iki Ch 
asso, ant Italijos rubežiau 
tapo elektrizuota. Tas gek 
žinkelis yra 180 mailių ilgi 
no.

Disnos apskrityje buve 
sisukus lizdą plėšikų gau 

i. sugužėjus iš Rusijos 
eptyni plėšikai jau suim-

1

Kvėdarnos valsčiuje vei- 
ia šiemet šešios pradeda- 
■osios mokyklos. Nei viena 
ų, vienok, neturi savų na
tų — visos samdosi.

* ✓

ša t rami n i u ose, Mosėdži c 
par. M. Riepšas rado save 
'odyboj bulves bekasdama: 
arini pinigėli. Vienoj pu 
ūj yra Lietuvos vytis, ( 

aukščiau vyties — karaliam 
vainikas. Išskaitomas už 
rasas yra Litą. Metai neari’ 
šiai matosi. Išrodo lyg 901

---------------------- r

Per pirmąjį šių metų pus 
net į Lietuvos valstybė pa j a 
aų turėjo auksinų 962.146. 

322.73, o išlaidų turėjo auk 
sinų 728.415.591.65. Dau
žausi a išleista Krašto Ap
saugos Ministerijai būtent 
auksinų 393.333.646.17. Švie
timo ministerija išleido 36.- 
345.759.82.

IŠVARĖ Iš 

PARLAMENT

London.—Jack Jonės, par I 
lamento narys nuo Ilaibo | 
Patrijos kalbėjo apie tižiai i 
iymą ex-kareivių, iš proto! 
šūjusių. Besmcri 'damas Į

.aidžią su Tiko: “ 
a šunes esate, “y 
!Ogs.

Parlan’.'.'i.to n 
.{stovui paliep* 
larlairento.

O.

■muinKas 
i. ė+i -r

'SPROGO BOILERIS.

CEccpo, IV. — Julius (’ 
>urke komprnij :s mimuo i 

sprogo boih'ris. Sužeisti 
;eptym žmonės.

Lapkričio 5 d. apleido 
Kauną Anglijos atstovas E. 
Wilton. Kadangi jis dau
giau nebegrįš, nes yra pa
skirtas Chinijon, tai iškil
mingai buvo išlydėtas.<

Lietuvos geležinkelių sto
tyse įvedama žandarmerija. 

Tauragėj amatninko die- J žandaru* priimami ex-ka- 
a q/7 reįvial pasižymėję sąžinin- 

gtunu. stiprumu ir išsilavi- 
hami. ■ 4 *

Jau kelinti metai, kai 
laujėnų miškuose priviso 
ilkų. Dabar nėra tos nak- 
es, kad kuriam ūkininkui 
eišpjautų avių ar kitų gy- 
ulių.

O

Naujas Anglijos atstovas 
sietuvai, Latvijai ir Estijai 
us Vaughan.

Kauno gatvėmis praveda
mi požeminiai telefonų ka
beliai. Darbas skubiai varo
mas. Dirbama net ir nakti
mis. Stinga prityrusių dar
bininkų. Darbas bus pabaig 
tas iki Naujų Metų.

DRĄ SUS POLI CISTA S.

Lanrence, Mass. — Trafi- 
ko dabuotojas prie Essex St. 
r Broadway pamatė, kad 
įtiekia šu vežimu du pasi
baidę arkliai. Suriko, kad vi
si bėgtų nuo gatvės. Tuoj 
žmonės bėgo ant šalygatvių 
Policistas Thomas McCarlie 
stovi viduryje gatvės ir lau
kia atlekiančių arklių. Kai 
tik atbėgo, tai griebė vienam 
arkliui už kamanų ir šast už
šoko ant arklio. Vienu tym- 
telėjimu kamanų suturėj< 
arklius. Ant vežimo buve 
miltų maišai. Šimtai žmo 
nių plojo ir sveikino drąsų ii 
vikrų policistą.

HETUTOS VALOS
KONSTITUCIJA IR 

TIKTAI
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PASTOS ŽH^LSLIAIS.

šis pasiūlymas yra aprubažitti 
tas tikram laikai, todėl neatidi 
liokit?, skubinkitės ussisakytL 
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“DARBININKAS”

366 Broadway, Boston 27, Mmi
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ATVIRUTĖS! ATVIRUTĖS

f

GAVO KATORGOS.

New York.—Alfred Lind- 
say, kurs norėjo iš moterų 
surinkti pusę milijono dole
rių, pardaviėndarųas netik 
rus serus, nuteistas nuo 5 ik" 
10 metų prie sunkių darbų.
' Į -----------------

1822 m. Holanidjoj kata 
buvo 350.000. Dabar 

jų yra T.950.000.

■M

Jau netoli Šv. 
aeno papročiu turime 
atviručiu pasveikinimų 
ledomis ir šiaip jau
i Amerikos ir Lietuvos 
no. šiemet ypatingai 
labai pigiai parduosime. 
25 visokių atviručių,
ninėta, parduosime tik 
?er paštą 5 centai 
-jerriuntimą. Kurie 
tuos rinkinius gauti, 
nes neperdaugiausia 
me.

Gerbiamiems
lame, kad mes turime 
gralių kopertaių 

Parsiduoda prieini

306 Broadvray, Boston 27, Ntaį
V- • ' ' ' ■ t



DARBININKAS

■ ŠVENTOJI HAITIS.
( Užymimas Kristaus)

' A
KOPERAGUSS KAMPELIS.

č-

!

4

Va.-

vr

Vijkeitis.
X

Karalius sulaiko Angelas.

Išganytojas žmonių

25A”* -X.l „

į . w?r
S

tame 
’ “an
statė

Angelų.
v. Regykla: Išeina Gigais

-r . ■
Užgimimas Kristaus.

Tris Karaliai
Erodo namus 

kad Erodas

Kaikuriose vietose ferme
riai Kauadoj ir Suv. Valsti
jose stovi arti bankruto, 
nors užderėsimai buvo geri. 
Bėda ta, kad. nupuolus Eu-

... ropos valstybių pinigų kur- 
.BU1, jos negali pirktis truks

iu joms produktu.

Vokietija popierinių pini
gų spauzdina pusaštuntų bi
lijono markių savaitėje.

Prieš 100 metų cukraus 
f svaras būdavo 50c., o drtis- 

' ka buvo du syk brangesne, 
x negu dabar.Ik-.. •

mažu girdėtis. Angelai už V T

Keletas miestų Norvegi-

Nesenai Gel-
Vokictijoj, 

nuosprendi,

• 1882 m. Anglijoj katalikų 
buvo 120.000. Dabar jų ten 
yra 2.000.000.*

X, —■ I——

gieda: <“ Gloria in, Mirtis. w
VII Regykla: Pasirodė 

Angelas, o paskui velnias;

šviesa. Muzika pradeda pa- su Erodo sūnaus galva. / ' Prakatrėlyj. tarp- galvijų

Karaliai. .
III Regykla: Išeinančius į

Karalius sulaiko Angelas. Gloria, gloria in excelsis
IV Regykla: Erodas prieš! Deo!

dyti sekančius gyvus pa- Gloria, gloria in escelsis 
veikslus: ~
, I. Regykla : Angelas prieš
Eioclą. kalba.

II Regykla: Užeiua Trys

garbingi, 
aplenkit 
vra J o

Karaliams

*D

Ir subatomis. Leidžia Am. 
Rymo Katalikų šv. Juozapo 

KŲ SĄJUNGA.

R B ĮNINKA S”
I / (The Worker)
Xsx Ltthvanlus Tbi-Wzekly Papeb.

Published every Tuesday, Thursday,
Md Saturday by St. Joseph’s Lith- 

R. C. Ajssociation oy Labos.
■■ ——— .——■ ' ■ —

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

"Acceptanee for mąlllfig at special rate 
of postage provided for in Section 1103, 
Act of Oct S, 1917, authorized on Jnly 

112,1918.”

SuBscarsnon Ratss:
t- Xearly ...................................................$4.50
\ Boston and suburbs....................... $5.50

ForeLzn countries yėarly .......... .$5.50

PASTABĖLĖS.
B

jb-5?
joj turi municipalius juda
mųjų paveikslų teatrus. Sos 

" tin£ Christiana iš tų teatrų 
gryno pelito per pereitus me
tus turėjo $350.000. Tu<»s 
pinigus sunauduojo viešoms 
mokslo ir dailės įstaigoms.

Colorado valstijos valdžia 
neįsileido radikališko piopo- 
gandisto IVilliam Z. Fostc- 
rio. • Bet pastaruose rinki
muose tapo išbalsuutas ra- 
dikatiškas gubernatorius 
William E. Swpet. Jei 
ter būt buvęs įleistas, ir jei 
__ eet būt buvęs išrinktas, 

į tai Fošter būtų skaitęs tą i 
E savo nuopelnu. Bet gal ra

dikalas Sivcet nebūtų buvęs.' 
išrinktas. jei radikalas Fos- 

į ter ten (Coloradoj) būt ver 
L dęs propagandą. ,

VALIO ŠAOUAK
Tik kąt atėjusis Lietuvos 

Šaulių organas “ Trimitas” 
num. 44 turi be kitko svarbų 
dienos klausimu įžanginį 
st rai psii į už vardytą i * Per 
gnisinimus į Seimą/’ Nu
rodo į žydų ir lenkų, nepasi
tenkinimą rinkimais ir gra
sinimą lietuviams. Lenkai 
ir žydai reiškia nepasiten
kinimą! ir grąsina dėlto, kad 
permažai pateko į seimą jų 
atstovi].

Del šito žydų ir lenkų du
eto “Trimitas” štai ką pa
reiškė :

“Mes suprantame, kad gali

ma Įstatymą peikti, galima iš

rodinėti jo blogąsias ar gerą

sias puses, galima išrodinėti į- 

statymu kam noss daromas 

skriaudas, galima pageidauti 

ĮstatynJo at mainymo ar pakeiti

mo, bet kol Įstatymas yra pil

noj galioj, tai jokiu būdu ne

leistina jis laužyti tik dėlto, 

kad Įstatymas tai ar kitai pilie

čių grupei nepatinka: o ypač 

neleistina tai daryti grasini

mais, kaip kad dabar daro žy

dai ir lenkai. Panašūs grasi

nimai, ir tai dar karo stovi** 

met u, galimi tik pas mus Lie

tuvoj, kur iki šiol per lietuvių 

nuolaidumą tūloms mažumoms 

visą laiką buvo leidžiama Lie

tuvoj Respublikos vardą ir gar

bę spjaudyti ir žeminti.

“Mes norime tikėti, kati šį 

kartą mūsų vyi-iausybč parodys 
pakankamai gri/ctunio ir pasi

elgs su valstybės ramybei gra 

sintojais taip, kaip reikalauja 

karo meto Įstatymai. Pirmoj 

eilėj lauksime, katk tos žada

mus kovos neįsivaizdinamos pa

sekmės bus pasų ir pilietybės 

nuodugnus patikrinimas ir iš- 

trėmimas iš Lietuvos tų elemen

tų. kurie nepripažįsta iš savo 

pusės Lietuvos valstybei jokių 

pareigų, o tik reikalauja teisių 

ir t* isių, nors ir Įstatymų lau 

žynio kaina: to norėtumėm to

dėl, kad esame įsitikinę, jog 

protestantų ir triukšmadarių 

eilėse yra tokių, kurie neturi 

net teisės Lietuvoj gyventi. Ki

tiems reikia duot suprast, je; 

jie to nesupranta, kad ypač 

karo stovio metu per gąsdini

mus ir grasinimus galima pa

tekti ne Į Seimą, bet Į koncen

tracijos stovyklą i’’

Bravo “Trimitas.” 
li<> Lietuvos šauliai.

Į Mes viliuiė-s. kad “Trimi 
i tas” ir Lietuvos šauliai at-I
sižvelgs ir į Amerikos lietu
vių orgijas. Čionai pačią;

I tam tikros grupės lietuvių ė 
statymas mindžiojamas ji 
Įtrieš jį kurstoma, štai jau 
veik pusė meti], kai sanda- 
riečiai, tautininkai, socija
listai, susivieniję su Ijolševi- 
kais veikia prieš registraci
jos įstatĄuną. išnešinėja ben
dras rezoliucijas, raginama 
minios n esi registruot i ii
“nei sudilusio cento” 
tuvos valdžiai neaukuoti.

Šitokie lietuviai yra kur 
kas* pavojingesni, negu žy
dai ir lenkai. “Trimitas” 
nurodo, kad lenki] ir žydų 
grasinimai Lietuvoj galima 
tik per lietiiviij nuolaidumų. 
O prie tokių* grasinimų ne
gali nepadrąsinti jų pačių 
tam tikros grapos lietuvių 
kurstymas prieš įstątymus.

Vilimės Lietuvos Šauliai, 
stovėdami ant sargybos Lie
tuvos ncprigulmybčs ir vals
tybingumo atkreips domę į 
zlmerikos lietuvių priešvals
tybines ‘ orgijas jr pailarys 
atatinkamus žingsnius. Pir
mu dalyku tos grupės Ame
rikos. lietuvių laikraščiai ne
turi būt įleidžiami Lietuvon. 

Šauliai turi čia sajįo atsto
vą gerb. Žmuidzinavičių ir < 
jis ne vien iš laikraščiu, o įr mę.

iš paties gyvenimo gali ma
tyti, koks čia baisus sabota
žas Lietuvos valstybei daro
ma ir koks tvirkinimas Sė
tuvių eina ir koks padrąsini
mas duodamas žydams, len
kams ir kitokiems Lietuvos 
neprieteliams.

KOPERACIJOS 
JAPONIJOJ.

" •

Yra vis dar žmonių, kurie 
tebemano, kad koperatyvų 
judėjimas tai tik nedakepu- 
sių svajotojų tušti sapnai. 
Yra tai žmonės, kurie jokiu 
būdu negali išsistumti iš se
novės vagų. Patariame 
jiems pagalvoti apie japonų 
kopė ra ty vas. Japonai be 
abejo nėra tai jokie svajoto
jai. Pradėję perimdinėti 
nuo Europiečių vakarų civi
lizaciją, jie į tą trumpą lai
ką tesuskubo pasisavinti tik 
reikalingiausius. plakti il
giausius dalykus. “Svajo
nių*’ srity jie nepertoliausia 
tepasivijo europiečius. Me
nas vis dar teljėra japoniš
kas. Vazas savaip tebedažo. 
Koperacijoj jie mato prak
tiška dalyką.

Įvairios rūšies koperaty- 
vų yra Japonijoj net 13.770. 
Koperatorių du milijonu as
tuoni šimtai ir penkiosde- 
šimtys tūkstančių. Jos yra 
susitelkusios į 178 federaci
jas. Balandžio 21 ir 22 šių 
metu Japonijos koperatoriai 
turėjo aštuomuoliktą kon- 
rresą. Suv. Valstijose pra
eiti! spalių mėnesi vos tre
čias kongresas teįvyko. *

Koperacijos judėjimas tik 
tiems teišrodo svajone, kurie 
arba jo nepažįsta, arba ti
kisi prisilupti prie dabarti
nės kapitalistinės asmeniško 
pelno- sistemos, arba patys 
svajoja apie ūmu įvykimą 
“rojaus.”

Suv. Valstijose daug vals
tijų neturi įstatymų apie i«>- 
peraci.jas. Tenai koperato
riai yra paprastai verčiami 
dalytis pelnu sulyg šėni 
skaičiaus, arba duoti pelną 
visiems perkantiems, lygiai 
koperatoriams'' ir nekopera- 
toriams. Yra tai priversti
nas kapitalistinės bedūšio 
pelno primetimas. Už tai, 
žinoma, ir kortai stoja. .

Kitaip į tai žiūri Vokieti
jos teismai.

LieJ senkirclien’e, 
teismas davė 
kad koperatoriai imdami iš 
kopeartyvų neperka, tiktai 
išsidalija prekėmis ir todėl 
prie kopeartyvų negali būti 
taikomi Įstatymai p^lięčian- 
lieji kapitalistines krautu
ves. /

Tai yra progresas. Tik ne 
pa* mus.

x
Šiemet sukanka ketum 

šimtai metų Ano laiko, kada 
pirmu kartu padaryta kelio
nė aplink pasaulį. Ypatin
ga tas, kad šiemet bandoma 
orlaiviu aplėkti aplink lė

' “Šventosios Nakties” ar
ija “Užgimimo Kristaus,” 
trijų aktų operetės, libretto 
arba žodžius parašė K., o 
muzikąi sukomponavo gerb. 
komp. M. Petrauskas. Vei
kalo muzika parašyta 8 d. 
spalio, 1D13 m. Shenandoah, 
Pa., o instrumentacija už
baigta 6 d. lapkričio tais pa
čiais metais, kuomet priedas 
arba operetės introdukcija 
sukomponuota pora metų 
vėliau, būtent 9 d. rugsėjo, 
1915 m. taip-gi Shenandoah. 
Pa.
Introdukcija arba įžanga.
Pirmoji regykla atvaizdi

na nakties laike ganykla, ku- 
rioje piemenėliai nešini glė
bius šakų renkasi krūvon, b 
paskui vienas jų skiltuvu 
skelia ir kuria ugnį. Vieni 
deda ant ugnies malkas, ki
ti apie ją sėdi, o da kiti ant 
lazdų pasirėmę stovi.

1 ’iemenįs pasišnekučiavę? 
rengiasi vakarieniauti; kiek
vienas iš savo krepšio Išsi
ima užkandį ir kalbėdami 
bei juokaudami valgo.

Ganykla tamsi.
Kiek užkandę ir pasigėrė

ję nakties ramumu ir tyla 
po dvidešimt devynių spra
gi] muzikos, kuri susideda iš 
operetes meliodijų fragmen
tų arba motyvų, piemenis 
dainuoja* ačiuodami Dievui 

. už praleistąją dienelę ir už 
besiartinančiąja naktį, ku
rioj jie galės prie šiltos ug
nelės rainiai pasilsėti, o ant 
rytojaus vii po plačiąją ga
nyklą sau linksmai ganyti 
bandą.

Po keturių tarpi] muzikos 
vyriausias piemuo Senukas 
permaino savo dainos toną!, 
o kartu ir mintį, klausda
mas. kada ateis taip seniai 

1 laukiamas Mesijus. Senu- 
. kili pabaigus žodžius: Slen

ka naktys, bėga dienos, am
žius greit praeina, bet seniai 
žadėtas svietui Mesijus nea
teina. basai pritaria jo min
čiai klausdami Dievo: Kuo
met. kuomet, geras Dieve. 
Tu mus išklausysi l O kad 
da padidinus reikšmę pasiili- 
gimo Išganytojaus visi su
tartinai rankas dangus iškė
lę meldžia Dievo: Kuomet 
Medijų atleisi, svietą išgany
si ’

l’askuieina šeši tarpai gi
lios ir daug reiškiančios mu
zikos, kaipo ženklas betiks
lio pasaulio sumišimo, po ko 

, vėl tyliai, maldingai pieme
nis ačiuodanji Dievui už šią 
praleistąją dienelę ir reng
damiesi ramion nakvynėn 
baigia savo dainąi. Ir taip 
užsibaigia “Šventosios Nak
ties” Įžanga.

Aktas I.
Pirmo jo akto regykla at»- 

vaizdina sugulusius apie ug
nelę piemenis. Vyriausias 
piemuo Senukas apeina ap
linkui miegančius ir panikę® 
pypkę kalbėdamas gula*. Ji
sai kalba:

“Tikrai-ties artinasi išga
nymas tiems, kurie Jo bijo; 
kad Jo garbė gyventi! mūsų 
žemėj !.. ‘Mieiaširdystė ir 
tiesa tarp savęs susitiks, nes 
teisybė su ramybe pasibučia
vo. .. Tiesa išdygo iš žemės, 
o teisybė iš dangaus žvilgte
rėjo. Viešpats parodys mie- 
laširdystę, o mūsų žemė iš
duos savo vaisių... Teisybė 
vaikščios pirm Jo ir padės 
aut kelių savo žiugsnius...”

(Pabaigęs kalbėti užmie
ga. Už regyklos pasirodo

seenos 
excelsis Deo! Et in tena 
pax homūnbus bonae volunt j. 
atis.” Kas reiškia: Garbe ■ VIII Regykla atvaizdina 
Dievui ant Aukštybių, o ant karaliaus Erodo puikiai 
žemės ramybe žmonėms ge
ros valios).

Angelams pabaigus gies
mę vienas piemenų vardu 
Tadas-pabunda ir pratrynęs 
akis persigandęs pašoka, bet 
vėl parpuola. Tadas mie
gančius žadina. Paskui vėl 
angelai atkartoja “Gloria.”

Kitoj regykloj pasirodo 
Senukas, piemenįs, choras 
ir iVngelas. Senukas dai
nuoja: Mums linksma nau
jiena, broliai, klausykit, gi
musi Vaikelį visi sveikykit. 
Paskui visi piemenįs sutar
tinai dainuoja: Kaip links
ma ta naujiena, kad gimdo 
Sūnų Pana: Dievui garbę 
duoda už Jo gėiybes. laisvę 
žmonėms garisn dvasios 
aukštybėse. Yra brangi ta 
naujiena, kada Sūnų gimdo 
Pana; eikim ten pažiūrėti ir 
sveikinti. Ant ko Angehj 
Choras atsiliepia: Et in 
terra pax homunibus. To
liau piemenis tęsia: Balsai 
augeli] skamba padangėse, 
garbinkim ir mes Dievą 
giesmėse. Garbė Dievui ant 
Aukštybės, o žmonėms ant 
tos žemybės tegul bus ramy
bė. Piemenį] ir Angelų gie
smės susilieja vienon gies- 
mėn ir tJkiu būdu iškilmin
gai baigiasi ši regykla.

Sekančioj regykloj, pasi
rodo Angelas ir apskelbia 
piemenims užgimimą Kris
taus giedodamas: I’iemenę- 
liai, vargdienėliai, esu Die
vo siuntinys. Sakau reiš-, 
kiai, šiąnakt aiškiai gimė, 
Kur jus išganys. Bėgkit, 
bėgkit, piemenėliai, duųkit 
garbę Kūdykėliui p ra kartoj 
suvystytam. Po ti] žodžių 
Angelas prapuola.

Paskui atsidaro da gra
žesnė panorama, kurioj An
gelai užgieda: Viduj tam
sios nakties garsai išeina, 
keikit, piemenėliai, Kristus 
jums gema; ką patvirtinda
mi piemenįs dainuoja: ^Kris
tus mums gema, kelkimės ir 
kuogreičiuasiai skubinkimės 
į Betleemą. pasveikint savo 
Išganytoją. Čia maršo tak
tu piemenis ir angelai vieni 
kitus ragindami dainuoja: 
Skubinkimės, visi Ijčgkim, 
Dovanėles Jam padėki m, 
mielam Vaikeliui, mielam 
Vaikeliui.

Paskutinėj šio akto regyk
loj da Senukas užgieda: Ma
tyt tiesa, regim šviesąi ant 
Betlejaus kaip dienos: ne
girdėjom. nė regėjom nak į 
ties tokios nė vienos. Pas
kui visi piemenis da sykį pa
kartoja : Bėgkim_ Jjėgkim, 
pįemenėliai.- duokim garbę 
Kūdykėliui prakartėj suvys
tytam. Tuos žodžius giedant 
angelai padidinimui links
mybės .pritardami gieda: 
Gloria i n exeelsis Deo! Pie-. 
menįs išeina, uždanga nusi
leidžia ir taip užsibaigia pir
mas aktas.

Aktas II.
Antrą aktą išpildo solis

tai: Erodas, jo adjutantas 
Gigais, tarnai, "kareiviai ir 
velnias. Šis aktas yra trum
pokas, todėl pailginimui ir 
papuošimui jo galima paro-

Kančia šaltį su Marija be 
ges, be namųk 

bėgkim, piemenė-

puikiai iį>- 
puoštus rūmus ir sostą, abi
pusiai kurio stovi ginkluoti 
kareiviai, Erodo tanias Gi
gais stovi kairiojoj sosto pu- 
'sėj. Netrukus įeina ir Ero
das, taniai atiduoda jam 
garbę. Erodas susiraukęs ir 
žemyn nuleidęs galvą. Už va
landėlės dainuoja pagiežą ir 
susikrimtimą prieš gandą, 
jog genia Kristus, kuris ga
li atimti jam sostą. Štai jo 
Aimanavimas: Kas man duos 
rodą, kas man patars prieš 
žmonių kalbas ! Būk mano 
sostas, greitai sugrius; kas 
man piigelbės ? Žmonių lie
žuviai mane baugina, man 
laimę ardo ir mano sostą su
griaut ketina. Taip visi kal
ba. Išreiškęs savo nusimi
nimą ir baimę sėdasi sosta- 
vieten.

Suraminimui jo ateina 
pagelbon jo artimiausias 
tarnas. Gigais, kuris jam 
karaliau, nusiraminkie, būk 
šiaip dainuoja: Brangus
tvirtabūdis. kiekvieną prie
šą savo naikinkie, kur kurį 
rasi! Erodo kareiviai taip
gi stoja .jam į pagelbą. Jie 
dainuoja: Savo valdovui pa
klusnūs Imsim, jo paliepi
mus aklai pildysim. J ieš
mus ir kardus aštrius laiky
sim, kraujuose priešų juos 
išplukdysim.

Bet štai įsikiša velnias su 
savo šėtoniška galybe dai
nuodamas: Tai ne jums, tai 
ne jums, tai man karalius 
Erodas priguli! O matvda- . .. - ■ mas sau gerą pasekėją iš 
džiaugsmo sustoja dainavęs 
ir Šoka. Paskui vėl tęsia 
dainą: Man Erodas seniai 
tarnavo, todėl ir mirtį ap
gavo. Mudu eisiva, mudu 
dainuosiva,* o paskui peklo- 

. je mudu dejuosiva. . Savo 

. piktąja galybe pasigauna E- 
roda su siela ir kūnu ir sa- • *■

, ko: Dabar privalai prieš 
mane atsiklaupti, ir už iš
gelbėjimą man pasiklonioti!

. Erodas nė kiek nelaukęs 

. puola ant kelių ir klonijasi, 
, o velnias pasigavęs tokį ska

nų kąsnelį šoka. Ant galo 
velnias taip įkaitina Erodą, 
jog tas nė nepajunta, kaip 
keliaklupščia paskui šokantį 
Velnią drebėdamas seka. Ir 
tokiame dueliuįe užsibaigia .I * tragediškasai antras aktas.

Aktas III.
šiame trečiame ir pasku

tiniame “Šventosios nak
ties” akte, pirmojoj regyk
loj uždangai pasikėlus, ant 
estrados atsivaizdina naktis, 
paskui pamažu pradeda švis
ti ir pasimato ėdžios, už ku
riu stovi asilas ir asilyčia. 
Panelė Švenčiausioji sėdi, o 
Šv. Juozapas prie ėdžių ant 
lazdos pasirėmęs rymo, sale 
jųdviejų prakartėlėje guli 
pažas Kūdykėlis.

Tokiam reginiui esant ant 
scenos clevelandiečių persta
tyme choras giedo*už scenos 
šiedvi giesini:

Kalėdų giesmė.
Gema Kristus Viešpats, 

džiaugsmų daugybė 
Minios dvasių padangėmis 

’ neša garbę Jam giesmė
mis.

Bėgkim Jėzų aplankyt; • 
Bėgkim nešti dovanėlę 
Ii- Karaliaus pamatyt. 
Gloria, gloria in exceliss 

* Deo!
Tam Karaliui ant karalių 

neša giesmę Angelai 
Mažutėliui-Visagaliui duoda 

garbę J o sargai.
Bėgkim, bėgkim, piemene- 

liai, ir t.
Dainuojant, bėgkim, bėg

kim, visas choras sueina ant 
estrados ir tęsia toliau loši- _ 
mą. Visųpirmu, Angelai 
užgieda ‘i GI oria, ’ ’ paskui: 
“Skubinkit piemenis į pra- 
kartėlę. Subėgę piemenįs su 
dovanomis stonelėn nusiima 
kepures vieni už kitus steng
damiesi prisiartinti prie ė- 
džių, kur suklaupę užgieda: 
Sveikas Jėzau mažutėli, pa
guldytas tam šienely, ant ko 
Angelai atsiliepia: Puolam 
visi prieš Tave, garbinam 
visi Tave.

Pabaigus giesmę Senukas 
liepia sudėti dovanėles. Iš
reiškimui džiaugsmo pieme
nis groja ant birbynių, o An
gelų choras vėl gieda: Glo
ria.

įeina Trys Karaliai ir 
klaupiasi prie prakartelės. 
Trims Karaliams užgiedo
jus: Sveikas gimęs Viešpa
tie, piemenis kartu traukia: 
šventas Dievo Kūdyki, gim
dės dieną švenčiame Šventos 
Panos gimdymo. Linksmy- 
kimės ir džiaugkimės, šoki
me, giedokime, Viešpačiui!

Trečia šio akio regykla 
parodo įeinanti Angelą, ku
ris pasikloniojęs prakartėlei 
ir Trims Karaliams, dai
nuoja: Laimingas Tas, ku
ris šiandie Bet Jei un taip 
skubiai atėjo, kursai kelio
nės savosios nesigailėjo. Čio
nai guli Tas. kurio laukėt, 
tai Viešpats mūs. Dievas ga
lybių palaimą siunčia'jums 
gausią nuo Tėvo aukštybių. 
Garsinkit -Jo garbę visiems 
žmonėms, džiaugsmą tą iš
pūskit visoms minioms. Pas- 
kili atsikreipę Į Tris Kara
lius tęsia savo giesmę toliau: 
J ūs 
J G S
todėl.
persekiotoju, Už apsilanky
mą garbingiems 
iriu. Tegul visiems bus tas 
džiaugsmas ant amžių amži
nai. Po tų žodžiui Angelas 
išnyksta nuo regyklos.

Paskui pilnoj galyljėj An
gelų Choras gieda Gloria, o 
tuo pačiu laiku piemenįs, 
Karaliai ir kiti užgieda: 
Gul šiandiena jau ant šieno 
Karalaitis šio svieto, Išga
nytojas ir rėdytojas aprenk 
sau prastą vietą. Visi čio
nai susirinkim, Viešpatį mū
sų garbinkim, giesmeles gie
dokime.” Ir taip triukšmin
gai užsibaigia paskutinis ak- 
tąs “Šventosios Nakties.”

Gal jau skaitytojas patė- 
myjo, jog šion operetėn įei
na dvi nona kiftii priešingi 
pori, būtent, Kristus ir E- 
rodas, Angelas ir Velnias. 
Tai. tmmpiausia ir aiškiau
sia pasaulio laukimo Užgi
mimo Kristaps istorijos su
trauka.

Gi Šventosios Naktie^ mu
zika yra labili vykusiai pri
taikyta prie žodžių reiškimo, 
iš vienos pusės, o iš kitos 
pusės, ji yra labai prieina
ma mūsų dainininkų talen
tams. Ir nėra jokio pasiaiš- 
khiime. kad ši ojieretė nega
lėtų aplankyti kiekvieną lie
tuvių kolionijų, kur tik raiĄ 
dasi nors vienas gabesnis^ 
muzikas.

“Šventoj"j Nakty'” yra 
labui gražių muzikos akordų

Deo!
Tamsi naktis žūsta spindulių 

' šviesybėj,
Minios dvasių padangėmis 

neša garbę Jam giesmė
mis,

**
Pasirodo
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KAS GIRBeB UEFUVig IOLTONUOSE PRANEŠIMAS
-

ū ivoiniai me-
liodiju, pri» kūnų, pridėjus 
tokias dekoracijas, kaip pie
menimis apsodintų ugnelę 
pirmame akte, arba Erodo 
su skoniu papuoštus rit
mus arba ant galo, gražiau
siųjų. scenos papuošalų Bet- 
lejaus stonelę, o šalip to da 
devynių, instrumentų, pui
kiai suderintą gerb. komp. 
YF. Petrausko orkestrai jų
— gauname gražių muzikos- 
puotų, o ypatingai Adventų 
laike. Garbe kompozitoriui 
už muziką! Garbė ir padėka 
Varg. Sąjungai už jos at- 
spauzdinimą!

Mužikos Mylėtojas.

FADSKA.

Lapkričio 19, 1922.

Gerbiamoji LDS. Centro Valdyba:
Nuo tamstų fontaninę plunks

ną aplaikiau, kaipo dovaną už pri
rašymą naujų narių prie LDS. or
ganizacijos. Už tai tariu nuošir
dų ačiū tamstoms. Nors ir ma
žai galiu rašyt, bet žinau kad la
bai puiki plunksna ir gerai rašo, 
tai jau su nauja plunksna prira
šiau 2 nauju nariu. Pasistengsiu 
atsilygint su tamstoms prikalby- 
damas daugiau naujų narių prie 
LDS. Man gaila, kad daugumas 
žmonių dar yra neapsipažinusių 
su LDS. ir kad daugumas žmonių 
dar yra neapsipažinusių su LDS. 
ir kada tokį žmogelį pakalbink 
prisirašyt prie LDS., tai ans klau
sia, kokią naudą jis turės iš to, 
kad nėra jokios pašalpos nei po
mirtinės.

Pas mus Clevelande yra labai 
plati dirva tarpe lietuvių veiki, 

tik gaila, kad nėra kam. O kad 

ir būtų, tai nedrįsta ar nenori. 

Dar kartą ačiū už tokią puikią 

dovaną. Pasilieku tamstoms ir 

visai LDS. gero velijantis,

Florijonas Saukevičius.

Austrijoj gero hotelio kain- 
barys trims dienoms atsei n a
750.000 kronų. Prieškari
niu kronos kursu tai būtų 
$150.000. Dabar 750.000 
kronų tekainuoja $14.50.

Linksma šviesi Detroito padan
gė pakol čia darbai eina. Iš po 
suvirs metų bedarbės staiga ėmė 
visi ratai suktis kiekvienos auto
mobilių dirbtuvės. Aiškiai maty
ti, kad Detroito gyventojai dar
bininkai gavo progą vėl susitau
pyti keletą centų.

Be darbo darbininkų šimtai pas 

dirbtuves stovi Jie yra iš dviejų 

pusių. Vieni, tai yra privažiavę 

iš kitų miestų bei mainų, o antri, 

tai išmislijimas naujų sistemų. 

Jau šiandie vienas darbininkas 

padaro tiek kiek pirmiau penki 

padarydavo. Ir dar teip yra iš- 

mislyta skubiai dirbti, kad ne bo

sas tave ragina,' bet ^aybininkas 

darbininką keikdamas viens kitą 

veją. Jau ne nuo šmotų yra dir
bama, bet visi krūvom vieną da

lį automobiliaus daro. Užtai kat

ras drūtas sveikas, tai bus darbo, 

o be jėgų, tai nėr darbo. Detroito 

darbininkai yra ^eni iš nesusipra

tusių darbininkų. Prie tų ir lie

tuvių daug randasi. Malonu kat

rie rašos prie LDS.

Detroito lietuvių jaunimas jau 

nuo seniai turi progą pažinti dai

lę. Jau nuo seniai buvo apsi

gyvenęs įžymus muzikas gerb. A. 

Aleksis. Jojo buvo stengtasi ne 

tik su muzika jaunimą supažindy- 

ti. Jis pirmiausiai tvėrė ant tik

rai lietuviškai kataliko pamato 

jaunimą. Sutvėrė L. Vyčius. 

Mūsų mieste pažino tą L. V. or

ganizaciją apie 400 jaunuolių.
A. Aleksiui mus apleidus, pri

buvo antras brangus muzikas ir 

dvasios vadas gerb. kun. J. Čižaus- 

kas. kurs darbuojas su L. V. 79 

kp. Neklystu pasakęs, kad A- 

merike niekifr netur tokio atjau

tojo ir bendradarbio, kaip kad mos 
turim gerb. kun. J. Čižauską. Už 

tai čia ir dailė auga tarp katali
kiško jaunimo. Šiandie galima 

priskaitvti kelias dešimtis muzi

kos mokinių iš mūs kolonijos tarp 

liet, katalikų.
Šv. Antano parapijoj L. Vyčių 

102 kp. labai gražiai gyvuoja. Tik 

liūdna darosi, kad dar nėr šv. 
Petro parapijoj suorganizuota L. 

Vyčių kuopos. Galėtų, kad no-

retų, bet ten “vanaginė” dvasia 
gyvuoja.

Jau mes turim LDS. dvi kuopas. 
Vis yra laukiama dar trečios. L. 
D. S. kuopa su laiku susiorgani
zuos šv*. Antano paarpijoj. Dar-gi 
man yra žinoma, kad ten randa
si gerų veikėjų, ypač klebonas 
kun, I. Boreišis, rėmėjas visų lie- : 

Ituviškų organizacijų. Bet jis da
bai'užsiėmęs su naujos bažnyčios 
statymu.

Naujas advokatas J. Uvikas 
(Uvick) visą laiką darbavosi su 
laisvaisiais po Omaha, Nebr. Čia 
atvykęs išėjęs ant gatvės klausos 
kaip medžiolėlis, katroj pusėj ga
lima daugiau pasinaudoti. Čia 
sandarokai turi tik kuopos nume
rį, o narių tai kaip kada.

Tėvynės Ašara.
■ ""l"

WESTFIELD, MASS.

.lietuviai žydai, kad šventą dieną 
dirbą. Smarkių veikėjų -neturi
me, tai ir Lietuvos reikalais ne- 
pasirųpina. Būt gerai, kad iš 
artimesnių kolionijų kunigai ar 
šiaip geri veikėjai atsilankytų ir 
paragintų užsiregistruoti ir išaim- 
ti lietuviškus pasus.

Iki dar laikas užsiregistruoti, 
tai visi privalo tą padaryti. Žino

ma lietuviai tapusieji Amerikos 

piliečiais negali registruotis. Ži

nokite, kad tie, kurie neužsire

gistruos iki gruodžio 22 d., o pas

kui norės vykti Lietuvon, arba tu

rės koki reikalą su Lietuvos atsto

vybe. tai turės daug klapatų. Už

siregistruoti galima pas A. K. Ma- 

saitj, 13 Spraul St., antras augštis, 

nuo 7 iki 9 vai. vakarais. Ten 
gausite visokių paaiškinimų'.

Koerspondentas.

CAMBRIDGE, MASS.

Apsivedė.

(
\ Žinąs.

SIOUX CITY, IOWA

Lapkr. 19 d. šv. Kazimiero pa-

• . . ' I

LDS. Conn Apskričio Kuopų
Domėk

ATMINTIS savųjų, tėvynėje esančių yra- visuomet šir- 

” dyje Amerikoje gyvenančių ateivių. Jeigu esi pasiren

gęs atlankyti savuosius Lietuvoje Kalėdų laike su jais 

pasižmonėti ir kartu pasivažinėti ir juos tuo būdu palinks- 
. z . .

minti.

Ekskursija bus daroma Suvienyti} Valstijų geriausiu ir grei
čiausiu laivu ‘AMERICA*'* Išplauks Gruodžio 13 d. Aut Šių 
laivą, yra visi puninkumai. Ekskursija bus po vadovyste lietu
viams žinomo p. A* C. IUpkevifiaus, kuris važiuoajn<3ns palydės 
stačiai Kaunan.

.Tąs važiuosite šiuo laivu tiesiai iš New Yorko į Bremeną, 
iš ten gelžkelfu per Eit kunus į Kauną.

Kalėdų Exkursija Lietuvon

Trečios Klesos Kainos:
VtetMn'aa , i. $103.50
Kaunan 100.20
Per Cherbonrg'ą.
VŠfiišn 100.40

Prancūzą vija nereikalinga..
Siųski krfljdną Tr rcikalauM paaiškinimų apie šią nepaprastų 

kelionę.

Reikalauk Knygutės;
Raiyk ir pa-

apie
Mvus piėuMfUHtu Utrnpon. I
Junta nteĄfla ncZdžnoa.
Klausk štnndfrrt šiuo iiderso I 
United Statos Lincs j 

Imk
Cn.. ftte.

« IrondM ar. Se* V&rte. Ckp
tSOS. Iiearbotn >rt.. CUatao.Ul '
92 Stato 8U Boston. Muse.

Opcrtrtnn for

■ U. S. SHIPPTNG BOARD
——

i

t

LXįrQIDlACIJĘ BLANKE 
Opcratprt for 

U. S. SKipinu Bonrd, Ptnuerper 
Drpt. SO^LS 

Broadioav, 2fcw york CUy.
Jfaionėkiic prisiųsti man ju- 

knffgvr^r petim tel MOorite- 
e^ie Hdinę. Taip

gi pilnas šnformooifm apie 8. 
it anksto apmokamu keleltius. 
Voist. IAaijos imvaįlitmfiftir 
3 a r*1 os •.« 
Adresas ...........
Miestas VaMtiia .....

Nedėlioję, lapkričio 26 d. 9 vai. 

ryte, N. P. P. M. bažnyčioje, gerbt 

kun. Pr. Juškai t is surišė jauną po

relę. Juozą Bagdoną ir p-lę Bro- 

nislavą Girdvainiutę.
J. Bagdonas buvo ramus links- 

maus būdo vaikinas, draugiškas ir 

mandagus su visais, gerai žino

mas Cambridge’io ir Brightono 

lietuviams kaipo gabus ir pasek

mingas lietuviški} koperacijų ve

dėjas, kuris ir dabar yra lietuvių 
kooperacijos gaspadorius, Cam

bridge, Mass.

P-lė B. Girdvainiutė buvo rim

ta mergina, prigulėjo prie L. Vy

čių 18 kuopos, bažnytinio choro ir 

kiti) organizacijų. Mylėjo labai 

dailę. Yra sulošus daug grąžių 
veikalų, taip-gi gera dainininkė 

ir mylima jaunimo tarpe.

Šliūbas buvo gražus ir iškilmin

gas. Atėjus susižiedavimo valan

dai, bažnyčioje buvo uždegtos vi

sos elektros šviesos. Po tam pri

ėjus jaunavedžiams prie didžiojo 

altoriaus, visas didžiulis bažnyti
nis choras, vedamas varg. V. Se

reikos užgiedojo griausmingu ža- 
vėjančiii iialsu “Veni Creator.”

Choras buvo užkviestas į vestu

ves, kuris ir dalyvavo. 4 vai. po 

pietų, visi būriu nuėjo į namus 

jaunosios, kur pokilis jau buvo pil

nai įsisiūbavęs. Visi choro na

riai: vaikinai ir merginos buvo 

meiliai, draugiškai, linksmai pri

imti ir susodinti už stalų, pavai

šinti skaniais valgiais ir puikiais 

gėrimais. Laike puotos buvo išsi

reikšta Įvairių gražių sveikinimų 

ir linkėjimų dėl jaunavedžių. 

Choras nupirko ir įteikė labai pui

kią dovaną jaunajai — gražų “se- 
jtą” iš 26 šmotų — peilių ir šauk- 

;■ stų vertės $20.00. Choro pirm. V. 
Širka valtie viso choro įteikdamas 

■ dovaną ant. ilgos atminties, ištarė 

keletą Įspūdingi] su gerais linkė

jimais žodžių. Pasilinksminęs 

jaunimas, visi linksmus, smagūs 

išsiskirstė Į namus.

Linkime jaunai porelei kuo'ge- 
riausio draugiško ir meilaus su
gyvenimo ir laimingai sulaukti ži
los senatvės. Tikimės, kad gan- 
įras savo pareigi) nepatingės ei
ti

k

lapijos svetainėje pyko linksmas 
ir įdomus vakarėlis. Skaitlingai 
susirinko vyrų, moterių ir vaikų. 
Visi rodos rūpinasi parapijos ge
rove.

Atidarydamas vakarą kleb. kun. 
Česna pakalbėjo kelis žodžius a- 

pie programą. Po tam buvo at

vaidinta dvi komedijos: “Mamos 
Nedasupta,” dviejuose atidengi

muose ir “Šliūbas su Viržiu,” vie

name atidengime. Lošėjai pui

kiai pasirodė, gerai atliko- savo 

roles. Paskui gražiai padainavo 

kelias dainas, L. Vigelienė ir K. 

Adomonienė. Ant galo buvo šo

kiai. Grojo brolių Gricių orkes

trą. Tuo vakaru visi buvo užga

nėdinti ir parap. liko nemažas pel

nas. Orkestrą dykai grojo.
Čionai daugiausiai darbuojasi 

moksleivis, parapijos pirm. gebr. 

Jonas Zabulionis. Lanko jis vie

tinę Pranciškonų kolegiją. Rasi 

I>. Zabulionį prie ^kiekvieno parap. 

veikimo. Veda jis tvarką, moki

na lošėjus, rūpinasi visokiais bū

dais pagerinti parapijos stovi, taip 

kad kleb. buvo vieną kartą pasa

kęs: “Kas bus jei Zabulionio ne

bus?” Daugiau reikia čionais to

kių Zabulionių, o milžiniškus dar

bus atliks ši kolionija parapijos 

naudai, greitai bus atmokėta sko

la ir neužilgo bus galima statyt 

gražią kleboniją. Duoda tad 

moksleivis visiems parapijonams 

gražų pavyzdį. Nemažai darbuo

jasi taip-gi apart kitų, vice-pirm. 

p. Strazdas, rašt. p. Adamonis ir 
ižd. Andrūnas.

Pasididino čionai kolionija ke

lioms šeimynomis ir pavieniais. 

Atvažiavo taip-gi ir iš Lietuvos 

šeimyna. Laukiūm daugiau- atva
žiuojant.

Gerb. kleb. užsakė bažnyčioje 

apie parap. bazarą, kuris Įvyks 

lapkr. 26 ir 27; Gruodž. 3, 4, 10 ir 

17. Jausmingais žodžiais prašė 
visus prisidėti prie bazaro kad pa

rapijai būtų kuodidžiausias pel

nas. Kaip girdėjau, tai .bazaras 

bus nemažas. Aukos plaukia iš 

visur. Spėjama kad parapija tu

rės nemažai pelno.
Z

LDS. Conn. apskričio metinis 
savaži&vimas įvyks antrą nedM- 
dienį Gruodžio, tai yra 10-tą die
ną, 1922 metuose, Šv. Trejybės 
parapijos svetainėj, 41 Capitoi 
Avė., Hartford, Conn. Sesijos 
prasidės 1-mą valandą po pietų.

Lai kiekviena kuopa siunčia po 
kelis delegatus bei delegates į ši
tą suvažiavimą, nes jis yra didžiai 
svarbus, ne vien kad šis yra me
tinis suvažiavimas, bet jis yra pir
mutinis po 7-to LDS. Seimo. De
legatai turės ko svarbaus praneš
ti iš buvusio seimo.

Tegul kiekviena kuopa apmąsto 
LDS. reikalus ir priduoda daug 
geri) įnešimų, kaip ir kokiais bū
dais ries galim pri gelbėti LDS. 
centrą sumažinti skolas ir page
rinti darbininkų stovį.

Visos kuopos parodykite savo 
darbštumą ir pagelbėkite kitom 
kuopom jį įgyti, per siuntimą de
legatų ir su jais gerų įnešimų ir 
patarimų.

i M Blažauskiutė,
LDS. Conu. Apsk. Rašt.

Lietuvos Atstovybė gauna iš 
daugelio kolonijų įvairių klausi
mų vis dėl įsakytos piliečių regis
tracijos. Nors tų klausimų di
džiuma paliečia jau pirmiau išaiš
kintus dalykus, tęsiau dėl geres
nio aiškumo, suglaudę tuos klau
simus i keletą punktų, paduoda
me čia juos mūsų visuomenės ži
niai.

šalies vyriausybė ima iš savo 
čių.

4. Kai-kurie klausia, kodėl 
daroma išimties tiems, kurie 
dėl Lietuvos aukojo ar
vo. kc-del reikalaujama ir iš tę į 
gios mokesnies ir atlikimo vfl 
formalum ų.

Tokiems atsakysime taip: pili) 
tybės Įstatymas ir piliečių regi 
'.racija parodo, kad mūsų auka 
darbas ir pasišventimas nennėj 
veltui, kad yra jau Lietuvos Vai 
stybė, kuri gali leisti įstatymu 
kuriuos piliečiai turi pildyti. A 
gi ne tam tikslui dėjome auk* 
kad lietuvių tauta pasiliuosuot 
nuo svetimo jungo ir įsikurtų si 

o Valstybę? Tą tikslą atsieki 
ne ir čia yra visas mūsų atlygint 
mas. Galime džiaugties ir d 
džiuoties tuo, kad šiandien mūs 
Lietuva tiek jau stipra, kad viso 
•avo vaikus gali šaukti į krūvą, 
talką, kad ir tie, kurie ligšiol pik

Ten buvęs.

PRANEsIMAS.

Lietuvių R. K. Federacijos Nau

josios Anglijos apskričio sky

riams pranešame, kad įvyks aps

kričio suvažiavimas nedalioj, gruo

džio 17 d. 1922, 1-mą valandą po 

pietų Lietuvių Bažnytinėje Sve

tainėje, IVindsor St., Cambridge, 

Mass. Todel-gi gerbiami Lietu

vių R. K. Federacijos Naujosios 

Anglijos apskričio sūriai malo

nėkite atsiųsti savo atstovus į šitą 

suvažiavimą, nes yra daug svar

bių reikalų aptarti. Teip-gi šitas 

suvažiavimas yra pirmutinis po 

seimo, o kurie skyriai negalėsite 
atsiųsti atstovų, tai atsiųskite sa

vo įnešimus apskričio valdybai. 

Teip-gi kurie skyriai da nepasi- 

mokėjote, tai yra prašomi pasi- 

mokėti savo duoklę į apskričio iž

dą ant suvažiavimo.
Lietuvių R. K. Fed. N. A. Aps

kričio Valdyba:

Pirm. — V. J. Kudirka,
37 Franklin St., 

Nonvood, Mass.

įkišt. — MM. Kamandulis,
20 Faxon S t., 

Montello, Mass.

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos sumanymu yra 

steigiamas knygynas ir kliubas 

Tai bus- proga visiems atsilankyti. 

Bus rengiamos paskaitos ir kito

kie visokie lavinimais!. Tas mus 

galės supažindint su darbininkų 

reikalais. Dėlto atsišaukiant Į 

Eastoniečius, gal kas turite kny

gų, tai malonėkit paaukuot į mū

sų knygyną.

Mėnesinis susirinkimas LDS. 40 

kp. įvyks gruodžio 3 d., tuoj pc 

sumos pobažnytinėj svetainėj 

Malonėkit visi nariai atsilankyti’ 

Turėsime svarbių reikalų aptari 
kas dėl steigimo knygyno ir orga 

nizaCijos reikalų. Nepamirškit 

atsivesti ir naujų narių.

LDS. 40 kuopos' narys Stanislo

vas Zemgulis su panele Ona Di 

bulskaite lapkr. 18 d. padarė eks

kursiją prie altoriaus. Gerb. mū

sų klebonas kun. V. Matulaitis 
suteikė Šv. Sakramentus išrėdytoj 

tam tikslui Šv. Mykolo bažnyčioj, 

kas labai retai pasitaiko.

Stebėtinas dalykas, kad iš mū
sų 40 kuopos LDS. trys porelės 
pasidarė Į N) mėnesių.

* ' M.J

FEDERACIJOS SKYRIAMS.

Choristas F. J.
—fca , i

WA8HINGT0N DEPOT, CONN.

LETUm ŽEMLAPtS

Šis nėra didelis miestelis. Lie
tuvių yra apie 10 šeimynų. Tu
rime. katalikiškojo Susivienijimo 
205 kp. Veik iisi lietuviai prie 
jos ir priguli? Bet pTiaeifca p» 
žymėti, kad ne visi katalikiškai 

felgiasi. Nedšldieniais nelanko 
»bažnyčios. O yra takių, kurie 
’ Išventą. dtaną sodą ifata N* 
J svetimtaučiai stebisi ir sako ar tie

1. Išsiimant pasą yra reikalin
gos 2 fotografijos 3x3 didžio. Tie, 
kurie yra išvažiavę iš Lietuvos 
prieš 1904 metus, arba kurie yra 
išsiėmę pirmąsias Amerikos popie- 
raB, turi prisiųsti išviso 4 foto
grafijas, dvi prie aplikacijos de1 
paso ir dvi prie pilietybės pareis 
'ūmo. Yra reikalaujama tik pa 
prastų fotografijų, neratušuotų 
Taigi jos negali brangiai atsieiti Į 
Be to stotys gerai padarytų jei 
padarytų sutartį su fotografu 
kad skaitytų už fotografijas kuo 
našiausia. Visame pasaulyje taip! 
m priprasta, kad fotografijos y-’.,ojo ant saT0 
a neatskiriamoji paso dalis; nie- arba pripažiatt ją „ „

l'ro tad nuostabaus, jeigu ir Lie- VQ pasi&Ifa

utva to laikosi. ti Ta.Jtos iajmėjimas savo lai
j 2. Už neužsiregistravimą savo y^s ir nepriklausomybės—tai mū 
.aiku iokiu vuatinsn bausmių ne- su ^tl-vcn-niTnas. Nesistengkiss 

N3 parduoti to džiaugsmo už pinigui 
j Tas džiaugsmas — brangesnis u 
i pinigus.

Užtat nebeminėkime prie to 
progos savo aukų, o tik būkim 
pirmi jiiliečių pareigą išpildyti 
kad ir kiti mūsų pavyzdį paseki 
padarytų kas reikia. Kas

’ aukas, pirko bonus — tas jau tu 
i ri vardą ii* paliūdijimą Lietuva 
i kūrėjo. Kas užsiregistruos ir iš 
i fįims pasą — gaus Lietuvos pilie 
5io vardą ir paliūdijimą. '

Valstybes kūrėjo ir -ste^BJl 
’ vardas brangesnis yra ir už pilie 

Čio vardą. Bet argi nebūtų keis 
a, kad tie, kurie valstybę sukū 

.5, dabar priduotų bilą už save 
’ pasišventimo darbus, kad jie bū 
tų paskutinieji prie pildymo pilie
tybės pareigų? Tad būkime pir
maisiais ir čia.

I

■a neatskiriamoji paso dalis; nie
ko tad nuostabaus, jeigu ir Lie
tuva to laikosi

2. Už neužsiregistravimą
.aiku jokių ypatingų bausmių ne- atlyginimas, 
ous ir negalės būti skiriama.
įžisregistravusieji tik patys savę: 
rubaus, atsižadėdami Lietuvos pi-; 
liečio teisių. Lietuvos Atstovybė 
įegalės tokiems išduoti paso Įva
žiuoti į Lietuvą. Tečiau jeigu ko
mu nors būdu ir įvažiuotų Lietu
von, tai jie negalės tenai įsigyti 
aejudomos nuosavybės (jei seniau, 
kokią turėjo, toji negalės būti Į 
itimta) negalės dalyvauti balsavi-i 

nuošė ir tt. Kaipo paeinantiems į 

š Lietuvos vyriausybe gal ir pa

lengvins, ar pagreitins pilietybės 

atgavimą. Bet vis dėlto tam rei
kalui reikės pridėti nemažai triū-, 

m ir šiek tiek išsikaštuoti.

3. Mokesniai už pasus $10.00 ir 

$5.00 yra nustatyti remianties Vy-f 
riausybės taisyklėmis No. 798, til- 
pusiomis V. Ž. No. 99, kurie rei
kalauja, Kad kitose šalyse gyve
nantieji lietuviai už pasus ir i u 
pai J ginimą mokėtų tiek, kiek anos

»

Lietuvos Informacijų Biuras.

Rodos kožnas žmogus turi su

prast kur gera ir kur bloga. O 

supratus stoti darban už gerą ir 
kartu kovoti prieš blogą.

Am. L. R. K. Federacija stoja 

už gerą ir kovoja prieš blogą. Tam 
tikslui yra susitveręs Federacijos 

skyrių Bostono apskritys. To ap

skričio valdyba dirba kiek tik iš

mano ir kiek jiegos leidžia. Gai

la, kad neatsiliepia^tie, kurie taip 

turėtų daryti. “Darbininke” bu
vo net kelis sykius garsinta, kad 

skyrių valdybos atsiųstų savo ant
rašus. Bet apskričio valdyba to 
nesulaukė. '

tą- atsišaukiu į visus skyrius, pri
gulinčius prie Bostono apskričio. 
Malonėkite atsiliepti, pranešant 
kiek draugijų priguli, kiek narių 
ir kiek apskritin yra pasimokėju- 
aų pilnas mokestis.

" Jei kur nėra skyriaus, tai vis- 
vien malonėkite pranešti, o aps
kričio valdyba stengsis suorgani- 
moti skyrių.

Tad be tolimesnio raginimo at
siliepkite.
r

“DAR INKAS”
PER 1S SAVAIČIŲ TIKTAI

UZ VIENĄ DOLERI
-■i

Yra tai geriausia proga tiems, kurie nori su darbiniai 
kiškų, pilnu iš viso pasaulio žinių, žiniij apie koperaciją, 
apie darbininkų judėjimą susipažinti tris sykius savaitėje 
gauti į savo namus naujausias iš darbininkų pasaulo žinias.

Taigi dabar dar kar- Pa^ popiera daug- daugiau kainuotu. Taigi visi kri-

t

M. M. Kamandulis,
20 Faion St., 

Montello, Mass.

kščionys darbininkai, kuriems rūpi rytojus, kurie norite 
kad jūsų, ateitis bebūtų tokia tamsi-miglota, kaip kad iki 
šiol buvo, privalote pamėginti užsirašyti “Darbininką” 
nors ant penkiolikos savaičių. TIK VIENAS DOLERIS.

Tiems, kurie pirsiųs stačiai “Darbininkui” už visus 
metus iš kalno $4.50, tiems duosime vieno dolerio vertės 
knygų. Knygos yra skelbiamos kitoje šio-laikraščio vieto
je. Tas pasiūlvjimas baigsis sausio 1 d. 1923.

Todėl pasinaudokite ta proga ir užsirašykite prisiųs- 
clami vieną dolerį.

Adresuokite:

■I LIETUVOS RESPUBLIKOS
“1/ARBlNLN KAS”

JM6 Broadway
/ '

Boston 27, Mass.

Kaina 45 Centai
Tai naujausios laidos sa 

lankstomas žemlapis ir kiet 
vienas lietuvis turėti], įsigy
ti.

<•
Didžio išlankstytas 

26x33
“l^teinke”

Botson 27, Mass.

į KONSTITUCIJA
Tik ką išėjo iš spaudos grą

žoje knygutėje Lietuvos 
Respublikos konstitucija. 
Taigi kiekvieno lietuvio yra 
priwJuBiU neatidėliojant ją 
nusipirkti.

Kaina tiktai 15 centų.
“UARBININKAS”

-r t.--.-.- .

97, Man.

VISIEMS. Mokyti ir išmintingi vyrai

niekad

, *

SKAITYKITE IR PLATINKITE “DARBIHINKį ”



VIETINĖS ŽINIOS

I

DIDELIS VAKARAS.

» 
j

KONCERTAS PAV YKO

Darau ąįutus, overkotns Ir. filt
ras. Materijos geros, didžiame 
pasirinkime. Kainos nebrangios. 
Darbas ir pritaikymas gvarantno- 
tas.

u. o nėr1""'"

Malonėkit persitikrintu

JUOZAS LAUKIS

L»CKY TAILORS ' 
223S Cxniff 41. Hamtbamck, Mich

,.,.J r Įlj II III I »WlliR8Į6

SU SVEČIAIS.

pereitą utaminką - gra- 
tusioj So. Bostono salėj 
inieipal Bldg. Įvyko Lie

tuvos Operos artistų koncer
tas. Atsižvelgiant i aplin
kybes pavyko gerai. Žmo- 
•nių buvo arti 500. Teisybė 
kai tokin koncertan privalė
jo būti dvigubai tiek.

Visi trys gerbiami artistai 
pagavo publikos užuojautą.

Lietuvių publikai buvo 
šviežiena smuikininkas Leš- 
kecičius. Savų dainininkų, 
pianistų lietuviai yra girdė
ję, bet artisto smuikininko, 

^bai ne. Ir išrodė, kad smui- 
; -kininkas ypač buvo įvertin- 
-■ tas. Tečiau ir Oleka ir By

ra buvo gausiai apliaitduoja- 
b ma.

Po koncerto programo bu 
vo dar nevėlustas laikas, tai 
smuikininkas Leškevičius 
išėjo ant estrados pasivertęs 
į žemaičių trezbą kliaučių 
Motiejų su smuiku po pažas
timi. Tada visa publika pa
sijuto namie ir kvatojo per 
apie 15 minutų. Taip tai ge
rame ūpe žmonės ir išsiskirs
tė.

Su atvykimu Bostonan 
gėrį). Lietuvos svečių artistų 
Byros, Olekos ir Leškevi- 
čiaus pasirodė čia žiema. 
Svečiai atvyko panedėlio va
kare ir čia tą dieną pasnigo. 
Ant rytojaus ėmė šalti.

•‘Darbininko” Raštine su 
pagelba lošėjų 8 kuopos iŠ 
Cambridge, Mass. ir veikėjų 
vietinės 1 tuopos, rengia 
milžiniką vakarą “Darbi
ninko” naudai. Tas vakaras 
bus Sausio 14 d., 1923, Baž
nytinėje Salėje, W. 5-th St., 

; So. Bostone.. Bus statomas 
gražus veikalas, kokio So. 

į Bostono lietuviai nėra matę, 
į Taigi prašoma yra, kad 
■ lraugijos tą dieną nerengtų 
; jokių pramogų, bet visos 
i tartasi dalyvauti tame vaka 
I re.

h

I;
I

Šv.

Re p.

LANKĖSI SVEČIAS.
►Seredos ryte “Darbinin

ką” aplankė nesenai iš Lie- 
. tuvos atvykęs amerikietis 

kun. Dr. J. Navickas. Jis 
ketina lankyti kolonijas sv 
prakalbomis. Indomių da 
lykų papasakojo apie Lietu 
vą. Sakė, kad prieš jo iŠ 

-. Lietuvos išvažiavimą į Lie- 
■ ‘tffros-prezidentus buvo nu

žiūrimi šie kandidatai: Mi 
kas Biržiška. Naruševičius 
šilingas ir Šimkus.

Rengėjai. 
------------------ 1—

PRANEŠIMAS.

Pranešame visiems
Petro bažnyčios parapijo- 
įams, kad fėrai prasidės ne
imlioj, gruodžio 3, 1922 po 
nisparų bažnytinėje svetai- 
įėje. Visus širdingai kvie
čiame atsilankyti.

Taip-gi prašome rėmėjų ir 
oarapijonų sunešti aukuotus 
daiktus pobažnytinėn svetai
nėn tarpu 6 ir 7-tos vai. va
kare kiekvieną vakarą.

Draugystės, kurios dar 
įeišrinko atstovų, tai malo- 
i ūkite tai padaryti ir pri
austi pėtnyčioj ant 7:30 vai. 
vakare.

Kaip buvo nutarta tvar
kymas stalų bus pėtnyčioj,. 
gruodžio 1, 1922 po pamal
dų, todėl prašome visus ats
tovus pribūti.

Fėrų Valdyba.

GERAI PASISEK Ei

e

Surengtas vakaras lapk. 
26 d. L. Vyčių 17 kp., kur bu
vo perstatyta veikalas “A- 
merika Pirtyje’’ gerai nusi
sekė. Juokų buvo užtekti 
nai, nes matvti aktoriai bu

|£ vo gerai prisirengę ir vis:' 
roles atliko puikiai.

Tarpuose dainavo solistės 
panelės M. G ribaite, A. Dra 
bavičiutė, Urbanavičiūtė ii 
Paura. Akompanavo gerb 
M. Karbauskas ir O. Gribai- 
tė. Visi buvo atšaukti po ke
lius sykius garsiu delmj plo 
jimu. Matyti buvo kad 
publika užžavėjo.

Vytė Z. G

------------ /
Visiems linkime gero ane- 

tito Padėkonės (kurkęs) 
Dienoje.

c;

■ <

PILIEČIAMS.

FONTANINE 
PLUNKSNA
Naudinga Visus 

DIRBTUVĖJE, OFISE, 
NAMUOSE IR KELYJE

Daug parankiau Ir sma 
glan rašyti su fontanine 
plunksna. Daug mažiau 
Išlaidų vartojant fontani- 
uę plunksnų. Pirk dabar

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

“Darbininkas,”
366 Broadway, 

Boston 27. Mas*

1

a

LDS. CENTRO VAL
DYBA.

Dvasios vadas kun. F. Ke
mėšis.

Prez. M. Žioba.
Vice-prez. J. Versiackas. 
Rašt.-adm. J. Tumasonis. 
Ižd. V. Jakas.
Iždo globėjai: J. Glinec

kis, A. Vaisiauskas.
Kontrolės komisija: Kun. 

J. Čaplikas, kun. V. Taškū- 
;nas, V. Sereika.

Literatinė komisija: kun. 
F. Kemėšis, L. Šimutis, kun. 
J. Jakaitis, P. Gudas, kun. 
V. Taškūnas, P. Juškaitis.

Atstovas Federacijos Ta- 
rvbon kun. K. Urbonavi-
v-cius.

Rengiamas
South Bostono Lietuviu 

Ukėsų Draugijos 

----- Bus-----

LIETUVIŲ SALĖJE 
Kampas E ir Silver Streets, 

South Boston, Mass.

KETVERGE

?ADĖKONĖS DIENOJE

Lietuvos piliečiai Ameri 
koje pagal Lietuvos vyriau 
sybės išleistą įstatymą pri 
valo jegistruotis atstovybė 
je, išsiimant pasus. Žinoki 
te, jog mes esame specijalis 
tai šitame darbe ir viską ga 
lime atlikti nuo A iki Z. Vie 
tiniai, apylinkių ir visos A 
menkos lietuviai registraci 
jos reikalu kreipkitės į mus 
Laiko nedaug beliko — sku 
binkitės.
LITHUANIAN SALES 

CORPORATION 
414 W. Broadway,

So. Bosfon. Mass.

DAR VIENA PRIEŽASTIS KODĖL ABSRNENGS?
NIEKINAMA.

Aly įi I *- ?. • i*> *•* J eV ' »

nėsikurije pilė stikleliu neva 
jiel 

liįikšiųybės’Į iį išmintingųjų 
daugumui t .reikia verkti 
Klysta kas taip mano būk 
žmogus be svaigalų negali 
būti linksmas, tegul paban
do kokius metus kitus nelvp- 
styti jų, o pamatys kad at
ras tikrąją linksmybę ii 
džiaugsmą, kurio nei drau
gai girksnojimų nei patys 
svaigalai niekuomet negali 
suteikti.

X

P iln asai Blai vi n i n kas.

linksmybę vynu gaunamą, 
tai būtų priešenybė pati ga
vimi ! Šalyn su tokiu aiški
nimu Biblijos! CorneliusA 
Lapide garsusai Biblijos aiš
kintojas turi labai ilgus iš
vedžiojimus apie šiuos Raš
to Švento tekstus, čia prive
du vien kelis jo sakinius: 
“Dievas skyrė Samsoną bū
siantį Išgelbėtoją Izraeliaus, 
užtatai ir norėjo kad jis bū; 
tų, Nazarietis — Pilnasai 
Blaivininkas, t. y., Dievui 
pašvęstas per ištisą gyveni
mą net motinos įščioje; už
tat įsako per Archangelį 
Gabrielį tau motina kad su
siturėtum nuo vyno ir kitų 
svaiginančių gėrimų kuomel 
jį nešioji ir užgimusį penėsi' 
idant, jo nepenėtum vynu ir 
svaiginančiu gėrimu kurį tu 
pati geri.” Toliaus cituoja 
Švento Jeronimo ir Bazi- 
liaus sakinius: “Kad ne 
peržengtų Nazareato-Absti
nencijos, Samuelis ir Sam 
sonas, negers vyno nei kito 
svaigalo. Buvo sūnumis pri
žadėjimo, per abstinenciją 
ir pasialkininią pradėti. S. 
Baz. “Apie Pasialkinimą” 
sako: “Kas padarė Samsoną 
nepergalimu ? Ar-gi ne pa- 
sialkinimas, per kuri buvo 
•nradėtas motinos Įsčioje? 
Pasialkininias (Bažnyčios 
Tėvai neatskiria pasialkini- 
mo-pasninko nuo abstinenci
jos arba pilnosios blaivybės) 
pradėjo, pasialkininias pe
nėjo. pasialkininias padarė 
stipriu; ką tikrai Angelas 
Įsake, kad nelypstvtų nieko 
kas yra išsunktas iš vynme
džio, nei vyno nei kito svai
galo. Corneiii A Lapide 
Commentaria i n Librum Ju 
dicum Cap. XIII p. 192.

Tas pats Cornelius A. La- 
; pido aiškindamas Psalmi-
■ ninko tekstą: Vynas palinks

mina žmogaus širdį štai ką 
sako: “Tvarkioji gi links-

i mybė yra nuo Dievo, o tuš- 
tieji pasilinksminimai, ir į- 
vairūs žvėriškų geidulių su-

■ kirkinimai dar daugiaus Į- 
> kausimas ir girtybė nuo vel

nio yra.” Corneiii A Lapi
de Comm. In Psalmum 103. 
v. 15 p. 200. Kūno linksmu^ 
mą jau tik nieks išmintingas

Kaikurie net cituodami 
Psalmisto žodžius: ‘‘Vynas 
palinksmina Žmogaus širdį,” 
drąsiai daro priekaištą, būk 
abstinencija griežtai prie
šintųsi Biblijai. Sako: 
“Kaip,čia gali neniekinti ab
stinentų, kad jie stengiasi 
visiems išplėšti geriausią pa
silinksminimo būdą, kurį 
net Biblija rekomenduoja?

Bet paveizdėkim kur tie
sa. Ar galėjo Psalminin
kas tuo sakiniu išreikšti tą 
vyną nuo kurio žmonės pasi
geria, būk tas palinksminąs 
žmogaus širdį ? Ar galėjo 
Psalmininkas tuo pačiu teks
tu sužymėti pasaulinę kūniš
ką linksmybę? Aiškus da
lykas gad reikia abiem klau
simam konstatuoti neigiantį 
atsakymą. Jei Psalmininko 
ar Pranašo tekstas būtų su
žymėjęs kad vynas prižadi
na žmogui kūnišką linksmy
bę, tai Danielius Pranašas, 
kuris būdamas Babilionijos 
nelaisvėje reikalavo labai 
daug palinksminimo nebūtų 
prašęs savo užveizėtojo, 
kad jam neduotų vyno iš ka
raliaus stalo, tiktai vande
ni, tai tas pats Danielius 
per 10 dienij neragaudamas 
vyno iš karaliaus stalo ir ne
valgydamas karaliaus valgių 
tiktai prasčiausiu valgiu 
misdamas ir vandens atsi
gerdamas nebūtų išrodęs 
daug gražesniu ir linksmes
niu veidu negu kiti jaunikai
čiai kurie gėrė vyną ir val
gė karaliaus stalo valgius. 
Patsai Dievas nebūtų per 
angelą įsakęs Samsono mo
tinai. kuomet ji buvo nėščia, 
kad negertų vnio nei svaigi
nančio gėralo, ir Samsono 
nebūtų užvardinęs NAZA
RIEČIU — kas reiškia AB
STINENTU net motinos 
įsčioje. (Liber Judicum 

j Caput XIII. v. 4). Visi ku
rie ypatingu būdu Dievui 

į pasišventė tarnauti pirm 
Kristaus, jiem buvo kietai 
Paties Dievo įsakyta neger
ti vyno nei jokio svaiginan
čio gėrimo, ir jie gaudavo 
varda NAZARIETIS, tai į t.

reiškia atsiskyręs nuo pa
prasto gyvenimo būdo, tai 
kad pranašas ir Psalminin
kas būtų sužymėjęs kūnišką nevadina tikra linksmybe,

J J

GIESMININKAI TĖMYKIT1
Dainos su gaidomis.

i

•‘Darbininkas” yra gavęs Ubai era 
>.!ų dainų. Taigi jų mylėtojai galit* 
oi liti labai prieinamomis kainomis 
atsiminkite, kad katras bus pirmas 
ils, tai geresnis.

štai tos nepaprastos dainos: 
Oainos 
tk Myliu Tavę berneli . 
v§ jsivilkčiau čigono rūbą 
(laivininkų Himnas........
Iruži čia giružė ...........
lojau dieną .....................
<<» liūdit sveteliai ........
Liligo ..................................
Meile uždegta krūtinė ... 
Musical Echo ..................
Muzikos Aldas ................
O! tai dėkui močiutei ... 
t’laukia sau laivelis ..... 
<a ulelė Raudona .............
Alų nakcialy ....................
•?kintė mane motynėlė ... 
•Skyniau skyuymšj..........
7hi aš pavirsčiau...........
'ienas žodis ne šneka ... 
/iAuomet Šrdis surakinta 
7>čių Himnas ......... .

Užsakymus Ir pinigus siųsti:
“DARBININKAS”

JC6 Broadway, Boston 27, Ma&

Kainui 
.. .75 
.. 1.0 
.. ar 
.. -5<
.. .61 
.. .K 
.. .1.’ 
.. .&OK 
.* .40
■’ -61 
» • • i ri
.. .v 
.. AO 
.. .2< 
.. .15
..
.. .45 
.. .©• 
.. -2T

„ra
TeL So. Boston 32K 

LIETUVYS DANTISTAS 

OR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

. laikinai perkšlš ofisų po N<
£9 BaoADiFAY, So. Bosroa. Ma»» 

Ofiso VZundos*
Svo 10'iki 12:80 ryte ir ano 1 

iki 6 Ir nuo 6:30 iki 9 v. vak
; (tisas uždarytas subatos vakarai* 

iy ncdStomia

i

l

TeL So. Boston 27<‘

J. MAC DONELL, M. D. (kUOna nuitaib£ti ir lietuvUtoa.
Oeiao Valandos:

.lytais Ud 9-val Po pietų nuo 1—8
Vakarais uuo 6 Iki 9 

5M Breadvay, So Boston

16 Metų South Bostone

DR, H, S -STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
899a W BR0ADWAY

V ALANUOS: Nuo 9 r. IM 7 v. vak

>

A. L. B. K. FEDERACIJOS H. A.
APSKRIČIO VALDYBA.

Dvas. Vadas—Kun. V. Taškūnas, 
Nonvood, Mass.

J. Kudirka, pirnt,
37 Franklin Street,

Norveod, Mass.
M. M. Kamandulis, rašt.,

20 Fax Street,
Montello, Mass.

K. Stašaitienė, vice-pirmininkė, 
J. Glineckis, fediniakas,
T. Kukflina, fido globojas,
Mykolas Kerbelis, organizatorius

Skaitykite ir platinkite lai 
kraštį “GIEDRĄ.” Lietuvi i. 
Kataliką Moksleivių Organą 

Kaina melams Amerikoj $2.50
“G I E D R A”

55 W. Market Str.,
Wilke8 Barre, Pa

V.

L. D. S. N. A. APSKRIČIO 
VALDYBOS ANTRASAI.

’irmininkas — V. J. Kudirka,
37 Franklin St.,

Norvood, Masa. 
v’ice-Pirm. — M. Žukauskaitė, 

1 Grimes Street,
South Boston, Masa 

Raštininkas — J. Smilgis, 
125 Cherry Street,

Cambridge, Mass.
ždininkas — M. Abračinskaa

187 Ames Street,.
Montello. Mass.

PARDAVIMUI.
Tuojaus parsiduoda kampin’ 

L-.mch Room su <4i<leliu gelžkelį 
.Čiu bizniu. Atsišauk kampas B i 
Second Sts.,‘So.'Boston, Mass.

(3-

3 
į 
į z 
i

(©DMAGSfLAr-
DA5TI8!A>

TO Matu BL, MonteBo. M»

(Broad 3?

h, e. ua n;
VALDYBOS aNTKA-A' 

80. BOSTON, MASS

30 Lapkričio-November 1922
.’rndžla 3 valandą po pietį) ir tęsis iki 

11 valandai naktį.

ri-ize Šokis—Dvi Dovanos 
Skiriamos Guriausiems 

Šokėjams.
Gera Muzika—Bendt’s Jazz B&nd

“DARBININKAS” pašinui# 
Lietuvos Darbo Federacijai knv 
gu už $5.597.50. Už tas knyga- 
“Darbininkas” laukia iš visu n 
menės atlyginimo. LDS. kuopos 
LDS. nariai, mūsų prieteliai, ka 
talikiškos spaudos rėmėjai priva 
lo kiekvieną progą tam tikslui au 
kų rinkimui sunaudoti.

Danijoj 1822 m. katalikii 
buvo tik arti 100. Dabar jų 
ten yra 8.780.

Užkietėjimus, diegimą;-., mėšlungis ir kiti viduriu suirimai nie
kuomet uekankiim šitos laimingos šeimynos.

PERLO QUEEN
KONCERTINOS

»

į 
% * S 
¥ 
¥ 
¥ 
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ir našlaičius.

-4? .

Kūdikiai mėgsta jį!

BAMBINO
Valsbaieiiklls Reft. S. V. Pat. Biure

greitai suteikia pagalbą ir tuojaus kūdikį 
ir motiną, pralinksmina ir užganėdina.
Bambino galima gauti visose aptiekosc 
už 35c. arba už 40c. pasinnčiam per 
Parcel Post tiesiai iš labaratorijos.

Jie prašo daugiau!
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.
——- ■

Yra geriausios; patariamos 
naudojamos geriausiu koneerti* 
Grojiką ir Mokytoją.

Mes taip-gi turime geriausi P» 
sirinkimą ir kitų muzikalią įstr 
mentą.

Klausk mūsų kataliogo e gan* 
jj dykai
GEORGI A VITAM MUSI0 00 

4639 8. AkMni A**, 0Waa«A
•į 

..-iii, — Vlada* Paulausko.-
80 B St, Bo. Boston. Maaa

- HE-PIRM - V. J. Jakštas.
27 Storj Su, Boston 27, Mase. 

’l.OT. RAMI — Ąntatuu* JaonŠonU
1426 Columbia Rd.. So. Boston

’HI. RaST. — Juozas Jufika 
MeryelK Acadeesy.

Ariingbtoc HelgtbK 
(ĮNINKĄS — Ijeonu Švagždys.
111 Boven 8t., Boston 27. Ma» 

?.DO GLOB — J. Grnbluskm*
8 Jay St Roston 27 Mm* t» 

Antanas Kmitas,
284 5-tb St, ŠostoD 27 Mase

• aRAALKA — Povilas Išraiką
81 Story St, Boston 27, Mass 

‘iUUGUOB antrašas reikale:
886 Brsadvray, 8a Boston, Mass 

((RAUGUOS saMrlnklinsl, laikomi 
*• antrą aedlkttaDj manesfo H 
o pietų parapljln«j svetainėj. 492 • 

« 8U Boston 27. Msss

PARSIDUODA LABAI PIGIAI.
6AIŲ Šeimynų, 22 kambarių namas, labai’ puikioj 

lietuvių apgyventoj vietoj So. Bostone, arti prie xnsko; namas y- 
ra geram pataisyme, (uri improvementus, teipgi ir piazzus. Ren
dos neša suvirš $1000 į metus kurios nčra keltos per tris metus. 
Idant greit parduoti sax*ininkas numažina prekę iki $8000 ir 
$2000 įnešti.

KITAS BARGENAS 3-ją šeimyną; 15 kambarią namas su 
visais įtaisais (improvementais) šildomi pečiai ir piazai, geroj 
vietoj Cambridge’iuj, rendos neša $1080 į metus, prekė tik 
$7200; $2000 įnešti. * -

LITHUANIAN AGENCY;
A. IVAŠKEVIČIAUS OFISAS,

361 W«rt Broadw*< "-rib Boston, Mbm.
Tel So. Botos $W k 19W.

-------------- n ................. ■■i-r—

PARSIDUODA ŠTORAS
Su trimis kambariais dėl fjrvsni 
mo. Platesnių informacijų dale 
kreipkitės psa J. Tumasoais, S6f
W. Broadvay, 8a. Bostoa, Mase

x •

PADAVIMUI AUTOMOBILIUS 
0AKLAND B pasažierių labai 
rara storyj. Parduodama pigia 
už $150.00. A MARKŪNAS 
Telephone Dorchester 3082—W
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