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REIKALAI.

prismaugta
ineše Ulių, kuriuo būtų pri-

DĖL MOKSLEIVIŲ VAJAUS

La-MATŪ BLOGUMĄ.
DERYBOS NUTRŪKO.

Kadangi ali- zv
bedar-

ir

Ameri-

■ i

Pustainiškiuoee. Lukšių

G e rbia m a jai Lietuvi u 

Katuli k u T Tis u ome nė i,

Rygoj latviu Tautos teat
re su dideliu pasisekimu vai
dinama Blinda.

M dirbtuvių streikininkai, 

dėtas prie konstitucijos pa- ban.

Lapkričio 28 d. i Obelius 
atvyko 512 tremtiniu, grįž
tančiu Lietuvon iš Maskvos. 
Petrogrado ir Ukrainos.

STREIKAS PASIBAIGĖ. 
Cineinnati, 0. — Cevery-

Lietuvos Susisiekimo 
nisterija pienuoja 192: 
nutiesti siaurą geležini 
1 i ni ją Žeimel i o- Pasvalio 
že.

p: • ---------
"VOKIETIJA ARTI 

GRIUVIMO.

Lapkričio 13 d. Rygoj at
sidarė lietuvių suaugusiųjų 
kursai. Į juos įstojo 41 žiu.

Lietuvių Meno Ku 
Dr-ja Kaune baigia pal 
ti. .Ji nebuvo tvirtai 
organizavusi ir nesilęga 
vusi.

Rygoj žiema ankstyba. 
Dėl to bedarbių skaičius 
gteit kilo. Spalio m. pabai
goj buvo 600 žm.. o lapkri
čio pabaigoj buvo 1.500 žm.

DARBININKIŲ

t Havana. — Estrelia cuk
raus dirbtuvėj ištiko esplio- 
zija, žuvo arti 100 darbinin
kų. Daug sužeista.

Juozas Babravičius, 
mus lietuvių dainininkas, 
koncertavęs Anglijoj, sugrį
žo Kaunan.

Lietuvos Susisiekimo 
Misterija sumanė įvesti 
siems savo tarnautojam 
niformas.

Lietuvei atgabenta iš 
sijos daug vagonų, kuri 
vo pataisyti Rygoų. Vag 
gauta taikos sutartimi 
Rusija. Tam tikra kol 
ja juos apžiūrės ir bus 
leisti vaikščioti po Liete

>iti ir

ATPLAUKIA
AMERIKON.

Lapkričio 4 d. Antubiš- 
kiuose Paežerėlių vai., Ša
kių apskr. pas ūkininką S. 
buvo kūlimo pabaigtuvės. 
Besilinksminant įsibriovė 
peštukų ir sumušė talkinin
kus.

Sonibsrmptart. — Ant lai-: 
TO Olympie sėdo Graikijos 
princas Kristoforas su savo 
žmona. > Atvyksta

MIS Į POLITIKĄ.
Washington. — Kai Wil- 

son pasitraukė iš advokatū
roj tai spėjama, kad jis 
grįš Į politiką. Per spalio m. *Eiet 

geležinkeliai pajamų tu 
561.'898 litų ir 33.001 
auksinų.

Kauno Įgulos (sob 
bažnytinio choro vedėju 
imtas pasižymėjęs veil 
Ant. Vaičiūnas.

Lukšiuose, Šakių apskr., 
J. Kalvaitis atidarė lapkri
čio 1 d. vaistinę.

Klaipėdos komisaras fran- 
cūzas Petisnė nebegrįš Klai- 
pėdon. Vokiečių ūpas dėl
to nupuolė, nes tas yra žen
klu, kad Klaipėda dar la
biau pakrypo Lietuves pu
sėn.

Kauno Rotužės sj 
gruodžio 1 d. davė kone 
Berlino viruozai smuki 
kas Erwin Broedrich ir 
nistas Alfred Reichest;

skaičiuje 6-500, sugrįžo dar- 
Darbininkai sutiko, 

kad algos būtų numaštos 5 
nuoš.

SUBATA, G'RUODŽIO 16 D„ 1922.

IDARBININKU
ĮNEŠĖ PATAISYMĄ.

Lapkričio 92 d. važiuoda
mas su prekėmis iš Kauno 
traukinyje staiga mirė Uk
mergės krautuvninkas 
kauskas. 47 m. amžiaus.

taisymas, kad kongresas ga
li leisti įstatymus rėikale ne- 
ptlnameęįg. -

VOL, VII, No. 14j(943).

Anglija pripažino, kad

London. — Anglijos pre- 
z jnieras Bonar Law kalbėjo 

parlamente ir pareiškė,, kad 
Vokietija yra arti griuvimo. 
Toliau jis pareiškė, kad 
Anglija negalėdama atgauti 
skolų nuo Francijos ir Ita
lijos ir negalėdama gauti 
kontribucijos iš Vokietijos, 
negalės iiokėti skolos nei A- 
merikai. Vienas iš sunkių
jų Anglijos dalykų yra. tas, 
kad Anglija kasmet turi iš
mokėti £100.000.000 
biams.

NAUJAS POPIE
ŽIAUS ATSTOVAS.

Rymas. — Šventasis Tė
vas paskyrė Amerikai naują 
atstovą. Į vieta buvusio ar- 
civyskupo Bonzano paskir
tas areivyakupas Pietro Fu- 
mosoni-Biondi.‘

UŽGINČIJO.

Paryžius. — Francijos 
premieras Poincare pareiš
kė, kad jis nesakė, būk Fran
cija mananti užimti Vokie
tijos Ruhro provinciją. Pir
miau buvo paskelbta, būk jis 
tai pasakęs sugrąžęs iš Lon
dono.
I

Rymas,
jantų premierų konferencija 
Londone nepavyko, tai Ita
lijos diplomatai nusiminė. 
Sako, kad toji konferencija 
parodė, kaip alijantai pa
krikę yra. Sako, kad jei nei 
sausio mėnesio konferenci
joj nebus sutarimo, tai tada 
aiškiai pasirodys, kad ali
jantai pakrikę ir tas Vokie
tijai išeis naudon.

Didžios nelaimes
’ 5 •
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BAISI NELAIMĖ.

NELAIMĖ ANT
GELEŽINKELIO.

Honston. — Pasažierinis 
traukinis prie stoties susi
kūlė su garvežiu. Žuvo virš 
15 žmonių ir keletas desėtkų 
sunkiai sužeista.

IŠGELBĖJO 16 
ŽMONIŲ,

Rocklaatd, Me. — Nuo 
dviejų valčių tapo išgelbėta 
16 jūreivių. Jie buvo mėto
mi jūrėj per keletu valandų 
ir kaikurie turėjo pašalusias 
Tankas. Tie jūreiviai plau
ki nuo vieno laivo prie kito, 
bet jų motorinės valties ma
šina pagedo ir turėjo pasi
duoti vėjo ir šalto oro malo
nei

NEGALI ATSIGERTI 
SVAIGALŲ.

Nantucket, Maus. — Ka
pitonas ir du jūreiviu at
plaukė nuo laivo valtyje su 
galionu alkolio. Siūlė alko
holį už vandenį. Sakė, kad 
jie esą nuo laivo, kuriuo ga
bena svaigalus ir netekę 
vandens. Bet užėjo audra 
ir jie negalėjo grįžti ant sa
vo laivo. Tada kranto sar
gyba paėmė juos ir vandenį 
ant laivo ir nuplaukė prie 
vandens ištroškusių jūrei
vių, nežiūrint į tai, kad gal 
jie laužo prohibicijos įstaty
mą. • Laivas su svaigalais 
plaukęs iš Belgijos į Kubą.

NUODINGI
SALDAINIAI.

London. — Anglijos vidu
rinių reikalų ministeris 
Bridgeman per paštą gavo 
pakelį čokoladinių saldainių. 
Ištyrus, pasirodė, kad tai 
jose besą aršeniko.

Svlyg Lietuvos Respublikos Įstatymu, visi
užsieniuose gyvenantieji

LIETUVOS IŠEIVIAI
KAD PASILIKTI LIETUVOS PILIEČIAIS

PRIVALO ĮSIREGISTRUOTI
▲MavyMje Ud graodfio SS A, 1922 m.

au* «vo kolo
nijoj Paskolos Įstaigų, arba

LITHU ANIAN LBGATION, l«r f ». c.
įmaną*

Artinantis Kalėdoms, žmo
nių mintys kyla augštyn, nes 
ta brangioji šventė sukelia 
gražių jausmų ir pasirįžimų 
žmonių širdyse. Vaikelio Jė
zaus meilė pasiekia žmonių 
sielas ir sužadina jose meilės 
artvmo jausmus. Prieš Ka
lėdas įvyksta tartum dide- 
liausiąs žmonijos susivienv- 
jimas. Viens kitą sveikina, 
viens kitam teikia dovanų. 
Šiais metais. Gerbiamieji, 
nepamirškime tų, kurie do
vanų labjausiai reikalingi. 
Nepamirškime mūsų garbin
gos moksleivijos, kuri did
vyrišku pasišventimu siekia 
aukštesniųjų mokslų. Duo
kime ir jiems Kalėdų dova
nų. o jų jaunos dėkingos šir
dys niekados to nepamirš.

šthi jau vykinamas Moks
leivių vajus. Tautos Fondas 
pasirūpino gerą kalbėtoją 
tam vajui įkūnyti. Tai Kun. 
I)r. J. Navickas, La Salėtų 
vienuolis. Jis pats dar vos 
tik apleido moksleivių suolą 
ir gerai apsipažinęs su, jų 
vargais ir sunkenybėmis. 
Dar neseniai jis lankėsi 
Lietuvoj ir iš ten parsinešė 
daug įspūdžių dėl Katalikų 
moksleivijos reikalingumo 
mūsų Tėvynėje.

Gerb. Kun. Dr. Navickas 
apvažiuos Naujosios Angli
jos kolonijas su prakalbomis 
Moksleivių reikalais. Ka
dangi jis turi tik mėnesį at
liekamo laiko, tai gerbia
mieji minėtųjų žemiau kolo
nijų darbuotojai būtinai pa- 
sistengkite surengti prakal
bas šiose dienose: Nashua, 
N. H. 15 gruodžio; Lewiston, 
Me. 17; Lawrence, Mass. 18; 
LowelL, Mass. 19; Cam
bridge, Mass. 20; Brighton, 
Mass. !
Worcester, 'Mass.24; Middle- 
boro, Mass. 27; Providenoe, 
R. I. 28; Athol, Mass. 29; 
Westfield, Mass. 30; Nor- 
vrood, Mass. 31, 2 P. M., 
Brockton, Mass., 31, 7:30 P. 
M.; Hartford, Conn. 1 Sau
sio 1922 m.

Beto, Broektone, Mass. 
tuo pačiu tikslu kalbės So. 
Bostono Moksleiviai J. Ver- 
večka ir K. Švagždys, 17 dj 
gruodžio. ■

Kun. K. Urbanavyčius, 
T, F, Pirm.

VIDUTINĖ MOKESTIS.

W9^1tington. — Odinių 
pirštinių j pramonėj pernai 
buvo 7.8161 Pagal cenzo biu
ro raportą jų vidutinė savai
tės alga bįvo $14.80.• *

DĖL ^ATEIVYSTĖS.
•><< «

VTašjHngt&n. — Darbo 
sekretorius Pavis nurodo, 
kad nėra reikalo pertvarky
ti atei vystės įstatymą. Jis 
sako, kad tas įstatymas atei
vystės nevaržo. Jis nurodo, 
kad pernai nei Anglija, nei 
Noi'vegija, nei Švedija, nei 
Vokietiją, nei Daųįja, nei 
Holandįįą napripildė savo 
Kvotų, ’ b

jaa pri
pildė savo kvotą. Amerika 
dabartiniu įstatymu apsigi
na nuo italų, lenkų ir aps
kritai slavų.

ATŠAUKS STREIKĄ,

Bernas. — Šveicarijos 
spaustuvių darbininkai keti
na grįžti darban. Išstrei- 
kavo keturias savaites. Grįš 
nieko nelaimėję. Bus pri
imta atgal 75 nuoš. Strei
kas palietė apie 4.000 darbi
ninkų.

Rymo Katalikų 
Juozapo Darbininkų 

Sąjungos.

Kaina 4 c&

STREIKAS PASIBAIGĖ.
Ouinęy, Mass. — Veik po 

čielų metų streiko granito 
darbininkai pagalios susi ta » 
kė, Darbdaviai sutiko mo
kėti po $1.00 valandoj, duo
ti 40 valandų darbo savaitę 
per 5 žiemos mėnesius.

Mą&kva. — Rusijos ir ats
kilusių nuo Rusijos valsty
bių nusiginklavimo konfe
rencija suiro. Taip atsitiko 
dėlto, kad nesusitaikinta ne
užpuolimo klausime.

PASMERKĖ MIRIOP.
Sofija, Bulgarija. — Ma- 

cedonijos autonomistų parti
ja paskelbė mirties dekretą 
Bulgarijos premjerui Stam- 
bulivskiui. vidaus reikalų 
ministeriui ir parlamento 
pirmininkui. Ta pati parti
ja buvo prieš metus paskel
busi karo ex-ministeriui 
savo pasiryžimą išpildė.

ATVYKO DARBININKŲ 
VADAS.

Ne& Yo-rk, *- AJUbert Tho- 
mas atvyko iš Šveicarijos. 
Jis yra direktorius tarptau
tinio darbo biuro. Jis Suv. 
Valstijose ir Kanadoj tyri
nės darbininkų padėki.

PASIŽADĖJO BLAIVIAI 
UŽSILAIKYTI.

New York.—Kaikurie di
desnieji kliubai nubarė neri- 

21; • SaB^ton **
darys dėlto, kad klube bege
riant gali užriti prohibiei jos 
agentai.

Šedvyguose, Griškabūdžio 
vai., pas ūkininką E. Ado
maitį buvo šermenys. Nak
tį įsibriovė keletą peštukų ir 
giesmių metu ėmė peštis. Iš
mesti lauk pešėsi iki to, kad

GIMĖ MAŽIAU,
MIRĖ DAUGIAU.

Paryžius. — šiemet nuo 
sauaio 1 d. iki liepos 1 d. 
Francijoj mirimų buvo 396.- 
000, gimimų tik 387.000. 
Pernai per tą laikotarpį mi
rimų buvo 421.000, mirimui vienas sunkiai sužeistas. 
348.000. -------------

b Lapkričio 5 d. Marijam
polės realinės gimnazijos 
dalis įsteigė “Žiežirbos” 
moksleivių organizaciją, so
či jalistiniais pamatais. Na
riai vadinsis žiežirbinin- 

' kais.

m/lijqniebio
LAIDOTUVĖS.PARAMA BEDARBIAMS

London. — Parlamento 
nedarbo komisija pripažino, 
kad reikia paskirti vieną 
milijoną svarų sterlingų be- 
darbiama sušelpti.

I !■ ■«

SUSIDRASKĖ

ISVAKIAVO.

proparanlistiiH Iftem 
plaukė atgal į Hm a e? ją.

*
ANDAHOKĄ.
Mase.—Cath*- 

rine M. Ciotty ridama bal
suoti pareitą ufnniinląk bal- 
MLrima uOw

1 an&mfcts i> Ji Minutnai riMmš mieriė bir

TW.«t

PKifabtphia, Pa. — Gar
susis pirklys milijonierius 
john Wanamaker tapo pa
laidotas pereitą ketvergą. 
Bažnytinės apeigos ' buvo 
prezbiterijonų bažnyčioj, 
karią velionis buto pastatęs. 
Tarp atvykusių atiduoti pas- 
kutinį | patarnavimą buvo 
Won. J, Bryan, New Yorko vai, vienas ūkininkas įstei- 
m&joras Hylan, Philadelphi- 
jo» majoras Moore&kįti. 
Vettemii pagerbti perikiam*

Kaune “Birutės” vie 
čio valgykloje kabojo 
žius.-' Lapkričio 5 d., i 
viešbutin dramos arti 
Antanas Vanagaitis, nu] 
kė kryžių aslon, o pa 
paėmęs sviedė užpečkin. 
da viešbučio savininkė r 
jo vėl kryžių ant sienos 
kabinti, tai Vanagaitis 
leido ir grąsino mili 
Girdi čia ateiną ir ž 
(Na, o juk Vanagaitis a: 
le koks kitas bedievis 5 
valgykloj nesielgtų parų 
pamatęs žydų tikėjimo ž 
lų).

Mureikuose, Griškabū
džio vai., nusišovė jaunas ū- 
kininkas Vincas Baukus. 
Buvo baigęs keturias gimna
zijos klesas, nežiūrėjo ūkio, 
buvo- nevedęs, mėgo me
džioklę, ištvirkavo.

Lapkričio 28 d. Liet 
seimo posėdyje pirmu k 
dalyvavo socijaldemok 
atstovas Budreika. Jį i 
dinant visi atstovai ata 
jo. Komunistai sėdėjo, 
tai jie išvyti dešimčiai r 
džiu.

■ - n

Naujasai Amerikos ą 
vas Coleman atvyko 
gruodžio 4 d., o ant
inteikė savo įgaliojimu* 
tuvos prezidentui Stul| 
kui.

gė lentpjūvę. Atsėjo 1.000.- 
000markių>

Vilkiviškyje pn Terš Ka- 
zimiėt* misijų ktotiąmtdn-' 
knms risai hiSHis-

Rygoj viena mergina 
Įėjo daržinėj ant šieno i 
miegant įlindo į ger f. 
vatK Pabudus gyvatė? 
galėjo ištraukti Ap::A 
daktaras pasakė, kad g 
tė viduriuose
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seną kainą.

Norėdami, kad kiekvienas A- 
merikoje gyvenantis lietuvis tu
rėtą savo namuose savo tėvy- 
konstituciją ir žemlapį, mes duo
dame progą kiekvienam juos įsi
gyti. Taigi ant nekurio laiko prieš 
Kalėdas nupiginome Konstituciją 
ir žemlapį ir abudu pasiusime 
kiekvienam, kuris MUMS PRI
SIUS 45c. MONEY ORDERIU 
AR PAŠTOS ŽENKLELIAIS.

Šis pasiūlymas yra aprubežiuo- 
tas tikram laikui, todėl neatidė
liokite, skubinkitės užsisakyti.

Adresuokite:

sukatomis, i^eiana Am. 
o Katalikų šv. Juozapo 

SĄJUNGA.

PASTABĖLĖS.

Kauno gyventojai senai 
nageidauja elektrikinių 
tramvajų. Bet jų vis nėra. 
Dabar Kauno laikraščiai už
simena, kad A. L. Prekybos

TARP NEW YORKO ir HAMBURGO
Trumpiausias Susisiekimas su Visais Portais 

Centralės Europos.

Savaitiniai Išplaukimai Kas Ketvertas
Nuo Pier 86 No. River, 46-th St., New York.

Kambariai su 2, 4 ir 6 lovom ant visu laivų. Puikus 
valgomieji kambariai, salionai ir erdvus dėkai trečios 
klesos pasažieriams. Ant laivų HANSA, BAYERN, 
tVUERTTEMBERG ir MOUNT CLAY yra keli specia
liai puikus kambariai.

Du Nauji 20,000 Tonų Laivai -----
RESOLUTE ir RELIANCE

2 Išplaukia kas antrų utarninkų su 1-os, 2-ros ir 3-čio kle
sos pafeažierials. Paskiau bus mainoma. Klauskite agento

V JULIUS R0TTENBERG, 260 Hanover St- Botton, Mcut.

\
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TIESI 1 
KELIONĖ t

po centro būrį ir į jo kliubą 
— skaityklą norint ji pada- 

mies- 
tarpe

“DARBININKAS”
366 Broadway, Boston 27, Mass.

a

tas nebus šnipineji- 
tai kas gi? Seiliaus 

caro Rusijos piliečiai 
ro dalinami : i<tik:n 
ięHagonadėžn

as seeond-class matier SepL 
1915 at the post office at Bosten, 

’ under the Act of March 3,1879” 
9—

tance for mailing at spedal rate 
provided fer in Sectloa 1106, 

of Oct 8,1917, authorized on Jnly 
1918.”

SUBSCBIBTIOK. StATEBI

.W5C 
n and suburbs......................J3.5C

countries yearly .......
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VI|Į REGISTRACIJA.

Jlardingas siūlo kongre 
i, kad šis ilgai nelaukda 
is pravestų bilių apie atei- 
j registraciją. Nuo pre 
ento neatsilieka vadina- 
is Darbo Sekretorius 

vis. Jis navviai sako 
iviafns reikėtų aiškia 

odyti’ kaip valdžia rūpi 
1 kiekvieno jų gerbū 

Kabėse čia galėtu 
m pažymėti p. Sekreto 
’, kad ateiviai ir dabar la 
gerai, žino apie valdžių; 

ūpinimosi ” j ais. J iem
nuolat primena policine 

kurie kitaip apseina s 
ferikdnais” ir kitaip si 

Seineriais,” kurie, pa’ 
nusilakusį amerikon 

iagiąi nuveda nam* 
kad ir truputį kauštelė- 

į “forpineri” rūpestinga 
aro į Įšaltąją. _ Phnašii 
pininios” pavyzdžių yr; 
i daug. Be ’ poliemom 
ateiviais rūpinasi lietu 
os ko veikti pasituriu 
senmergės. Jos rengi; 
vadinamuosius ameri 
acijos vakarus. Pas 

telpa laikraščiuose ilg 
Fakarų aprašymai. Skai 

s juos gauni įspū 
kad senmergės netikė 

inksmai pažaidė su pri 
ntais drambliais, meš 

lis, gorilomis ii- kad ačn 
mergių uoliam pasidar 

ui iš tos menažerijo; 
nors pasidarys sutveri

I bent kiek panašus žino 
(suprask: amferiko

. Be to dar, jei atei 
yra katalikai, jų “ger 
” rūpinasi įvairių iii 
rotestonai.
reikalo tad p. Davis 

informuoti ateivius a
II globėjus. Jie j uos j ar- 
i pažįsta.
Liaus rašo milijonierių 

Sekretorius; “Aš bū 
labai priešingas tam 
ateivių registravimas 

šnipinėjimo sistema, 
ir tai tiesa, kad tok? 

avimas auklėjimo 
s suteiktų valdžiai ži- 
? ‘uos, kuirie aktyviai 
įsi ' ganizuotai vai 

arba edaug tepaiso a- 
irii u nuo ir tvarkos į-

vadina savę — tlie land of 
the freel

Visas dalykas tame, kad 
for emeriai amerikonizuojasi 
net perdąug greitai. Pagy
venę keletą metų Amerikoj.; 
jie prisirašo prie darbinin
kų unijų ir ima reikalauti 
geresnių išlygų. Tas kapi
talistams išrodo revoliucija. 
Na, ir kas gi ten girdėjo, kad 
koks ten foreineris drįstų 
priešintis tokiam patrijotiš- 
kam dalykui, kaip “ Ameri- 
can(?) plan,” kitaip sakant 
tokiai tvarkai, kur unijos 
užginta ?

Dabar kapitalistai reika
lauja, kad immigracijos su
varžymas būtų prašalintas, 
nes jiems reikia pigių pras
tų darbininkų. Neveltui tad 
pradedama kalbėti apie to
kius, kurie-mokėtų užlaiky
ti “įstatymus ir tvarką” 
(law and order) taip, kajp 
juos supranta Rockefelle- 
riai, Gary’ai ir kiti jiem pa
našūs.

Dabar daugelis Lietuvos 
/'aidžią peikia už ankščiau 
įeišleidimą savų pinigų. A- 
nerike ypač tą prikiša tie. 
turie boikotavo ir sabotaža- 
70 aukso-sidabro fondo v;v 
jų, surengtą Lietuvos valiu
si paremti. Lietuvoj yra 
okių pat prikaišiotoji]. Tai 
Lietuva” tiems parodo, kad 
įmonės dar dabar, kada 
narkė visai nupuolus, šnai- 
uoja į litus ir ne visi noriai 
narkes į litus keičia, tai kas 

;;dūtų. buvę tada, kada mar
lių kursas 'buvo aukštas.

99 savo posėdy išneša sekan
tį nutarimą: '

a — “Uždrausti svaigina
mųjų gėrimų, neišskiriant 
alaus ir vyno, pardavinėji
mą ir vartojimą visuose šau
lių rengiamuose vakaruose, 
gegužinėse ir šiaip įvairiose 
sueigose ir pasilinksmini
muose.

♦

b — Sąjungos tarnauto
jams ir šauliams uždrausti 
rodytis viešose vietose ne
blaiviame stovy.

Neprisilaikantieji šio nu
tarimo yra baudžiami pini
giniai ir iki prašalininio 
tarnautoj ų iš tarnybos, o 
šaulių iš Sąjungos narių 
tarpo.

1 — Turint omenyje kad 
“Trimitas"’ kaipo Sąjungos 
organas, yra jos idėjų sklei
dėjas. pasirūpinta padidini
mu sulyginamai mažo pre
numeratorių skaičiaus. Sie
kiama to, kad nebūtų Šau
lio ir šiai}) susipratusiu pi
liečio, neskaitančio “Trimi
to.” Šitų pastangų vaisiai 
labai dideli, nes 2 mėnesių 
tarfie “Trimito” prenume
ratorių skaičius dvigubai 
padidėjo. Prie to žinonyi 
prisidėjo jo populerumas ir

Lietuvoj vis daugiau leis
dama pasipiktinimo komu- 
listų atstovų seime, kad jie 
lagerbiant žuvusius už Lie- 
uvą ir giedant Tautos kim
ią demonstratyviai sėdėjo, 
lirdi didesnio Įžeidimo ne
dali būti. Lietuvos lietu
kai dabar gali suprasti, kad 
Amerikos lietuviams, rėmu- 
;iems Lietuvą, čionykščiai 
dekeriai <nieko Lietuvai 
taukavusieji ir iš aukavu- 
ių pasityčiuoj usieji) yra 
aip šlykštūs, kaipir Seimo 
lariai komunistai-ehamai.

Lenkų ir amerikonų lai
kraščiai, paminėdami apie 
įaujai išrinktąjį Lenkijos 
irezidentą paminėjo, kadį 
is gimė Telšiuose. ‘‘Kelel
io” burdingieriųs “Kuryer 
Jodizenv” rašė, kad pirma
is'Lenkijos prezidentas Na- 
utavičius gimė “w Telšze 
kmogitia, obeenie znajdują- 
■ej się pod rządami litews- 
aemi.”

Anglija turi bedarbiui 1.- 
>00.000 ir apskritai turi 10.- 
100.000 gyventojų perdaug, 
o Australija nori 10.000.000 
ateivių. Rodos lengva būtų 
operacija, bet ta beda, kad 
Australija nori ūkininkų, .0 
\nglija tegali duoti pramo

ninių darbininkų, kurių 
kustralijoj yra perdaug.

Da- B-vė savo autobusus ir au-
pats projektuojama ‘omobiiiu? 1 

g, kun išdidžiai Amerike i ‘d; itnes.’■ JS*. y $! nauduotų, kaip
i

i

Dėl blaivybes Lietuvos turiningumas o teip-gi jo pi- 
Šaulių Sąjungoj C. Valdybą gi kaina.

O be to “Trimitas” gvil
dena visiems lietuviams ben
drus ir visų širdžiai artimus 
reikalus be skirtumo tikybos 
ir pažiūrų. Tie reikalai, tai 
pilečio sąmonės ir Tėvynės 
gynimo dvasios auginimas, 
tai sveiko ir tvirto kūnu ir 
dvasia tėvynės gynėjo auk
lėjimas.

Turint omenyje, kad te
atras, orkestrai, chorai iri 
kitos,panašios meno sritys, 
yra didelė priemonė patrio- 
.tinėms idėjoms skleisti, o 
teipgi vysto šaulių tarpe ko
lektyvumą, sutartiną, bend
rą veikimą, o veikiančių tar
pe ir drausmingumą, o be tai 
yra vienas iš jungiančių or
ganizacijos narius dvasinių 
cementų, imamasi priemo
nių šitos meno sritis vystyti 
Šaulių Sąjungos veikime, 
šiems reikalams atlikti jau 
antras mėnuo Kultūros ir 
Propogandos Skyriuje dar
buojasi meno reikalams in
struktorius nuo seniau žino
mas Lietuvoje savo veikimu 
teatro srityje Vaiskus. Jo 
uždavinys organizuoti šau
lių būriuose mėgėjų ratelius 
bei sekcijas ir nuosekliai 
vystyti jų tarpe meną, sušil-

NEPAPRASTA
KALĖDŲ DOVANA
Tiktai GRUODŽIO menesyje

Visiems naujienis “Darbininko” skaitytojams, taip-gi atnaujdum
tiems prenumeratą yra duodama labai puiki proga šiame mėnesyje užsi
sakyti “Darbininką.”

Gruodžio mėnesyje “Darbininko“ prenume
rata metams bus tiktai: Amerikoje $4 00, Lie
tuvon $5.00. Po Naujo Meto vėl reikės mokėti

Taigi šia proga naudodamiesi visi “Darbininko” prieteliai ir draugai pa
siskubinkite užsirašyti ji. Taip-gi nepamirškite, kad “Darbininkas” yra 
gražiausi dovana Jūsų Tėveliams, Broliams, Sesutėms ir Draugams Lie
tuvoje. Tai-gi pasiskubinkite ir pasiųskite jiems tą dovanėlę—laikrašti. 
Jie džiaugsis ir dėkos Jums skaitydami “Darbininką.” Esame gavę daug 
padėkonės laiškų už siunčiamą Lietuvon “Darbininką.” Dabar yra ge
riausia proga, nepraleiskite jos. Reikia atsiminti, kad apart paprasto 
siuntimo laikraščio tris sykius savaitėje, kiekvienas prenumeratorius 
gaus dykai gražu SIENINĘ KALENDORIŲ, kuris papuoš Jūsų na
mus.

B
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KAIP PAS MOS GERIAMA.
Geria Jurgis ant Pilypo, 
Kad pakinkiai jiį suklypo. t 
Geria Lauras ant Antano, 
Tie suleipo ant zoslano. 
Geria Vincas ant Lauryno, 
Didis ženklas ant jų klyno. 
Geria Juozas ant Stepuko, 
J u kelinės jau nusmuko. 
Geria Jonas ant Martyno; 
Tie jau guli ant purvyno. 
Geria Kazys aut Ignuko, 
Ir jų akys jau užruko. 
Geria Kiemelis ant Viktoro, 
Tie nemato šviežio oro.
Geria Baltrūs ant Pranuko, 
Tų jau kaktos dvoksne rūko. 
Geria Klimas ant Augusto, 
O Alekas geriant Justo. 
Geria Mikas ant Motiejaus, 
O Silvestras ant Gabrieliaus, 
Matas geria-į Ambrazą, 
Denis geria į Gervazą.
Jeigu gėrę, nepaliauja, 
Vienas antram plaukus rauja. 
Ir nereikia ilgai laukti,' 
Tuojaus, girti praded kaukti; 
Vienas kitam žandus skaldo, 
Arba kuolais galvas baldo; 
Kumščioms kitas kitą vaiso, 

. Po panosėms špvgas kaišo.*
* *

Nevien vyrai-4 munšaįn” geria, ' 
Moterėlės taip-pat srebia;
Ir merginos paskui seka, 
Dangums ir Jų “yait-mul” j 
Geria kūma ant kūmutės, 
Geria sesuo ant sesutės;. 
Geria Ona ast Kastutes, 
Geria Ližė Ont.Pėtriutės; 
Geria Morta ąnt Brigitos, 
Geria marti ant anytos; 
Ulini, ulia!.. pasigėrę 
Ir už plaukų nusitvėrę; 
Mat jų kaktos kai įkaito, 
Viena kitai kumščias skaito; 
Veidus, lūpas suterliojo, 
Nosies skysčiais vėl mazgojo. 
Tai lient kare... ką sakyti... 
Sunku jąją sustabdyti!.. 
Draskos, keikias, 'kaip pakvailę, 
Net žiūrėties yra gaila... 
Vis tai darbas-girtuoklystės, 
[kerėjos tos niekystės.

Tų muštynių tiek daugybė, 
Apsakyti net baisybė... /
Mušas ^i'ni r
Mušas jauni — dar nevedę; 
Mušaš puikūs — įsirėmę , 
Mušas girti — apsivėmę.

Puikus vyras 11a vi jas.
Girtu tapęs... kaip galvijau 
Meiguželė, kai rūtelė, y ‘ 
Pasigėrus — kai telelė.

J. E

• . - ;■ ;r.. ■ ■■ Za

Darbininkas”
366 Broadway

Boston 27, Mass

dytą Tautinėmis idėjomis, 
dvasia. Pirmoj eilėj jis pra
dėjo darbuotis, 
ankščiau susiorganizavusio
je Kauno šaulių būrio dra
mos sekcijoje, kuri suside
da iš Šaulių mėgėjų. Jau 
daromus repeticijos ir grei
tu laiku pasirodys scenoje 
Vydūno “Mūsų laimėjimas," 
Divinizo “Svirplys ant kros
nies” ir Ožeškienės “Dumb
lynė."’ įstatęs į darbo vėžes 
Kauno Šaulių būrio dramos 
sekciją, dr. Vaičkus pradės 
lankyti provincijos būrius.

Kad šitas darbas būtų pro- 
duktingas ir kad Centro 
Valdyba neturėtų iš to nuos
tolių paskutinėmis dienomis 
ji išnuomavo iš Katalikų. 
Draugijos “Blaivybė” Kau
ne Liaudies Namuose salę— 
teatrą su salefoje apačioj, 
kur dabar arbatinė, trims 
metams. Šitoj salėje taip
gi manoma steigti pavyzdin
gas kinematografas, kad 
duoti galimybės ir šauliams 
ir šiaip piliečiams pasižiūrė
ti rimtos, tautinės ir turi
ningos programos, priešin
gai esantiems Kaune kine
matografams, kūrie nepa
tenkina rimtų reikalavimų, 
iš lietuvių gyvenimo nieko 
neparodo ir darko lietuvių 
kalbą. •

Sutartis su “Blaivybės” 
draugija jau pasirašyta.

Kad palengvinus kultūros 
— švietimo darbą būriuose 
rengiama spaudai Skyrių 
Vadams ir Švietimo Komisi
joms kaip ir vadovėlių. Ten 
bus surinkti išmėtyti “Tri- 
ujito” straipsniai ir aplink
raščiai, šiuo klausimu o teip- 
gi daug n&ujų rengiama 
spaudai teip-gi ir knygelės 
“Idėja ir Darbas” antroji 
dalis.

Kultūras ir Švietimo dar- 
lx yp;.č daug domės kreipia
ma i Kauno Šaulių būrį kai-

1

45 CENTAI.

■ * y. —

jau kiek ryti pavyzdingu, nors 
to būryj inteligentų 
daug sunkiau dirbti 
provincijos būriuose, 
daug noriau lankomos i<* pa
skaitos ir vakarai ir kliubai 
— skaityklos. Tik ten, deja, 
mažai yra tų kas tas paskai
tas. vakarus ir tt. rengia ir 
gali rengti.

Kultūros ir Propagandos 
Si: yri us.

šiemet Lietuvoj minima 
šimtmetinės sukaktuvės ne
žinomo žemaičių rašytojo, 
kurs 1822 m. parašė “Dar-! 
bay senųjų Litmviu yr Ze- 
maieziu.” Apie šį rašytoją 
priminė prof. E. Volteris.

UNIJA 9Broadvay, * Nevfok.NYK
L1AM\

Lietuviai važiuojanti j Piliavą apW- 
lenką juosti} (koridom). Visa trečia kle

sa padalinta i kambarius arti 2-jų. 4-riU Ir 8-nių 
lovų.

SPccijaliait Kalėdų I iplavkimai* { 
EST0NIA -Gr. 27; LITU ANŲ Saus. 17 
B Me# Yorko irjjostono J Hatnbnrgą tr ' .

- - j Libavą ar ĮĮMĮgH Mff.— 
iš Bostono j Ni'u Verkų per -Tali River Linijų.

Kreipkitės prie vietinių ;>gentų.*

PER HAMBUU
VAŽIUOKIT VISI PARANKIU IR 

TIESIU KELIU



ELIZABETH, I. J.

KINGSTON, PA.

Svarbus pranešimas aukotojams

Parapijonas

kentėjimo

vetainėj

ibtr^ PjubN*♦ . .
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LITHUANUN SALES
CORPORATION

414 Broadway, So. Bastau. Mass

Gruod. 5 d. Detroito sąjungic 
tės šauniai atsižymėjo. Atlos 
gražų veikalą, “Piloto Duktė.1 
Pirmiausiai atidarė vakarą p-1 
Bundzaitė gavo maloniu balseli', 
ir trumpai pakalbėjus pakviet 
gerb. kun. Čižauską pakalbėti. Ji 
plačiai išaiškino veikalo turinį 
Visos lošėjos savo roles atliko ar 
mistiškai, ypač B. Daumantaitė 
Valkatos rolę atliko artistiškai 

■vo nepaprastais gabumais pub 
užžavėjo. P-nia Šimonienė 

to Dūk t ės rolę atliko gražiai 
gražius judėjimus ir aiški, 

—..ją. Jieva Redeekienė Ragano: 
rolę atliko naturališkai ir gyvai i 
ko publika turėjo daug juokų. Ar 
tistiškai atliko savo roles Paura 
zienė, Stankienč, Sviderskienė 
Jurgiutė. Žodžiu sakant, kad vai 
dinimas išėjo labai gerai. Nemi 
nėjau visų vardus, nes nekuriu lo 
sėjų nežinojau vardų, bet visos sa 
vo užduotis atliko puikiai.

Bravo sąjungietėms, kad save 
tarpe turi eilę tokių gabių mote 
rų ir mergaičių.

LDS. 16 kuopos metinis susirin
kimas bus 17 d. gruodžio 4 vai. po 
pietų, mokyklos kambaryje. Ger
biamieji parodykite kad jums rū
pi darbininkų reikalai ir idėja. 
Darbininkai, sąjungos nariai šiuo- 
mi kreipiuosi prie jūs, kad visi 
nusirinktumėte. Bus renkama val
dyba.

Cigarnyčių ir Papirosnyčių 
dideliame pasirinki- S 
me, nuo .......... $i.oo ad $e.5O

Rankžiedžiai (bransalietai) 
moterims, labai dailūs, po $1.00

Rašomų Plunksnų Koteliai
(pen holders), po $100 ir $2.00 

Kaklo Karteliai, nuo $1.00 iki $60.

Vietiniai ateikite pažiūrė
ti. Kas pamato neišeina ko 
nenupirkęs. Perka lietuviai, 
bet ir svetimtaučiai nepa
prastai godžiai grobia. Iš 
kitų miestų užsakymus siųs
kite laiškais.

Marškinių Sagutės (euff 
buttons) •vyrams, po........... 50c.

mes neblogiausios. Per visus va
karus lankėsi gana daug žmonių. 
Veik kožnas vakaras buvo užim- 
taa draugijos ar kuopos. Veik 
visos draugijos prisidėjo, tik iš
skiriant dvi, jas gal prie to prive
dė blogos valios žmonės ir tas la
bai blogą pavyzdį daro ant žmo
nių.

Surengimui fėrų dėjo didžiau
sias pastangas vietinis klebonas su 
keliais pagelbininkais, bet ant ne
laimės klebonas negalėjo dalyvau
ti, nes buvo susirūpinęs motinos 
sunkia liga, iš ko ir jis apsirgo 
gana pavojingai. Išgulėjęs savai
tę, vos pradėjo atsikelti ir štai 
išgirsta, kad motina pasimirė. Di- 
delus ir sunkias valandas reikėjo 
perkentėti.

Fėrų tvarką prilaikė vietinės 
parapijos darbuotojas J. Juodis. 
Darbo pastangų'pridėjo choras ir 
kitų draugijų nariai. Kaip links
ma yra matyti kaip vienybė yra 
tvįrtas -pamatas sau ir savo para
pijai. Vienybė yra tai meilė, ku
rios niekas negali išvogti, kuri 
negali niekuomet išnykti.

> Lietuvos gegutė.

Kaip kiekvienais metais, taip ir 
šįmet pas mus buvo keturiasde
šimtis Švenč. Sakramento atlaidai, 
kurie prasidėjo 10 dieną gruodžio. 
Per visas dieias žmonių buvo la
bai daug. Kunigų svečių buvo 
gana žymus skaičius, bet darbo 
jiems netrūko. Atsilankiusių tar
pe buvo šitie kunigai, būtent — 
kun. K. Urbanavičius iš Boston, 
Mass.; kun. J. Grikis iš New Bri- 
taių, Coim.; kum K. Vasys iš 
Westfield, Mass.; kun. J. Valan- 
tiejus iš Waterbury, Conn.; kun. 
A. Petraitis iš Athol, Mass.; kun. 
P. Juškaitis iš Cambridge, Mass.; 
kun. J. Čaplikas iš Providence, R. 
I.; kun. P. Daniūnas iš Nashua, 
N. H.; kun. J. Navickas iš Hart- 
ford, Conn.; kun. P. Juras iš Law- 
rence, Mass.; ir kun. P. Raščiu
kas.

Pirmą dieną ryte pamokslą pa
sakė kun. J. Navickas, vakare gi 
kun. P. Juras. Antrą dieną pa
mokslus pasakė kun. K. Vasys ir 
kun. K. Urbanavičius, o trečią die-

Pas mus nuo 8—10 dienų gruo- 
žio buvo 40 valandų Švenč. Sa- 
ramento atlaidai, Oras buvo 
rąžus, tai ir žmonių per visas 
ris dienas buvo labai daug. Tik
ai priėmusių Švenčiausią buvo a- 
>ie vieną tūkstantį. - Penktadie- 
iyj ryte iškilmes atidarė patsai 
.lebonas kun. P. Juškaitis su iš
kilmingomis šv. Mišiomis. Pa
noksią pasakė Worcesterio klebo
nas kun. J. Jakaitis. Vakare Miš- 
arus laikė ir pamokslą pasakė 
ari. P. Raščiukas. Šeštadienyj 
yte pamokslą pasakė kun. P. Ju- 
•as ir vakare Mišparus laikė ir pa
noksią pasakė kun. J. Navickas, 
’askutinę dieną iškilmes užbaigė 
;u Mišparais ir su pamokslu Bos
tono klebonas kun. K. Urbanavi
čius. Be minėtų kunigų su dva- 
;ine pagalba dar buvo atsilankę 
3roętono klebonas kun. J. Švagž- 
lys ir Lavvrence’o klebonas kun 
P. Virmauskas.

Ateinantį trečiadienį pas mus 
kalbės registracijos reikalais dr. 
L Bielskis. Šio mėnesio 17 die- 
įą tuoj po pietų ruošiamas mūsų 
parapijos “fėrų” užbaigimas, o 
■akare bus rodomi Kristaus kan
čios paveikslai. — Kadangi gruo
džio mėnesio pradžioje prasidėjo 
Moksleivių vajus, tai ir pas mus 
20 dieną šio mėnesio bus tam tiks
lui suruoštos prakalbos. Kalbės 
kun. dr. Navickas, kurs neseniai 
baigė mokslus Šveicarijoje. Ji
sai pereitą vasarą buvo Lietuvoje, 
tai galės mums papasakoti įdomių 
žinių netiktai iš moksleivių gyve- 
įimo, bet ir iš Lietuvos dabarti- 
ūo gyvenimo.

Kalėdos jau netoli. Šiemet 
savo pačią, vaikus, dukte
ris, draugus, drauges apdo
vanok tikrai lietuviškomis— 
GINTARINĖMIS — dova
nomis tik ką gautomis iš 
Lietuvos.

■— i- i r
ną kun. Ą. Petraitis ir kun. J. Va- 
lantiejus. Ypatingai buvo gražus 
atlaidų užbaigimas. Tos visos iš
kilmės ppmeųa Lietuvą kaip le
nais vasarą būna malonios įspū
dingos procesijos su Švenčiausiu.

Kiekvieną vakarą giedojo cho
ras per Mišparus. Trečią dieną 
vargonais griežė mūsų senas var
gonininkas p. Visminas. Jisai 
mus vis neužmiršta.

Kiek žmonių buvo prie Šven
čiausio nežinau, bet galėjo būti 
mano sprendimu suvirš trįs tūks
tančiai. Tai tiktai Misijos ir šie 
Švenč. Sakramento atlaidai su
traukia tiek daug žmonių prie šv. 
Sakramentų.

Reikia dar pažymėti, kad alto
rius buvo gražiai išpuoštas žoly
nais ir mirgsėjo daugybė elektros 
ir žvakių šviesa. Marijos Vaike
lių ir Šv. Onos Draugijos narės 
visą laiką adoravo. Po mokyklai 
taipgi adoravo ministrantai. At
laidi} įspūdys liko begalo malo
nus.

Kingstoniečiai labai ramiai sėdi, 
apsikrovę tautiškomis nuodėmė
mis. Štai tos nuodėmės: Nei vie
nas neprisidėjo prie aukso-sidabro 
vajaus, nesiskubina prie registra
cijos. Neremia savo brolių lie
tuvių prekyboje, kaikurie net sve
timtaučių akyse žemina savuo
sius.

Taigi būtų laikas pasilikti žmo
nėmis, piliečiais, o ne klaidžioti 
po pasaulį kaipo čigonams. Ne
būkime siekeliais, ypač mūsų tė
vynės Lietuvos.

Čia yra net tokių, kad už au- 
kavimą tėvynei Lietuva? skun
džiama valdžiai, bet kada ten nu- 
ėj^ amerikonišką špygą gauna, 
tai parėję namon daužosi sau gal
vas ir nežino prie ko kabinėtis.

Laikas jau būtų pražiūrėti ir 
sužmončti.

L. K. Sąryšis 1921 m. 4 d. rug 
sėjo buvo surengęs prakalbas i 
buvo bonai pardavinėjami ir bu 
vo padaryta kolekta ir sumetė pi 
nigų $91.00. Nutarė tuos pinigu 
nusiųst Lietuvą dėl kariuomenė 
reikalų. Tai Sąryšis sudarė $10( 
ir išsiuntėm Į Lietuvą vokiečii 
marikių 22.727. Dabar lapkriči* 
21. d. 1922 m. apturėjom laišką i. 
Lietuvos Respublikos Prezidento 
p. A. Stulginskio, kad pinigus pri 
ėmė ir pridavė dėl kariuomenės 
reikalų. P. Prezidehtas dėkavoj; 
visiems aukotojams.

J. Bekeris, ižd

Špilkos moterims, nepapras
tai gražios, gėlių pavyz
džiu, po ...................... 25-50-75c.

Sagutės moterims, apvalios
formos, nuo.......... 25c. iki $1.00

Sagutės, pailgos formos, po 25-75c.

LDS. 39 kp. metinis susirinki
mas įvyks nedėlioję, 17 d. gruo
džio š. m. Darbininkų Kliube. 
Tad-gi brangūs darbininkai-kės 
meldžiu susirinkt skaitlingai ir 
naujų atsivest. Pasirodykim uo
liais, nes dalyvaus ir apskričio 
pirmininkas ir delegatai išduos sa
vo raportus iš apskričio suvažia- 
vilho. Be to bus rinkimai naujos 
valdybos. z

Širdingai užkviečia,
A. Vaičiulis,

L. D. S. 39 kp. pirmininkas.

Nauja orkestrą.

Šiuomi laiku šv. Jurgio par. or
ganizuojama nauja orkestrą. Tai 
puikus užmanymas. Juk nema
žai yra jaunimo, kuris moka var
toti kokį nors muzikalį įrankį. 
Čia bus proga savo talentą' paro
dyti ir tuomi linksmai laiką pra
leisti. Dargi turėti sau naudą, 
pelnyti lietuviams garbę.

Girdėjęs.
smus ir nėra tinkantis sutikti gyvenimo 
atsakomybės.
Nugc-Tcnc yra puikiausiažyduoli pasaulyje 
silpnoms ir norvinzotns sistemoms. Jis 
turi savyje daug Pbospbcro kuris subudavoja 
stiprius nuolatinius nervus, gera sveikatą, 
raudonus ir linksma apsiėjimą.

Skilvio Nedatekliai
aevirši. inintas, 1 
dyspepsia.žaJcsėj- I/%/ .
imas, gossi vidų- I uį 'X-
riuese ir žarnų- j \ 
ose, raugėjimas, fi'.
rdgšl ur.as, rsc- X~ ■'"■/'jį
pHimnus k-.aprs. \ ”
apsivėlęs liežuvis, 
deginimas, skil-
•’io ligos ir p; na- ■" ■

šiuomi pranešu, kad pas mane galima gauti visokią knygą, MjpygnęUk 
ką taip ir svietišką nuo didžiausių iki mažiausią, kaip Amerikos,teipttt 
ir iš Lietuvos naujausios spaudos leidinių. Teip pat ir reiigfšką 
ka’ingų dalukų. Teipos-gi užlaikau visokių patentuotų gyduolių^ Kai
nos jų žemiausios. Kurie pirks nuo manęs gaus lietuvis ką kalendorių 
dovanu. Reikalaudami (langiaus informacijų, prisiąskite ūž du f2) CfB* 
tu pašto ženklelj. Kreipkitės šiuo antrašu:

JONAS MICKEVIČIUS,
205 Farren Avenue, Nęw Haveą; iConiu

Šv. Jurgio parapijos mokyklą 
lanko žymus skaičius vaikų. Iš 
didesnių berniukų ir mergaičių 
sudaryta koras. Dabartiniu lai
ku mokinių koras gieda bažnyčio
je laike ankstyvų šv. mišių. Gie
da daugiausia lietuviškas giesme
les, kas sudaro malonų įspūdį. 
Būtų geistina, kad mokinių koras 
pasirodytų viešumoje su tautiško- 

!mis dainelėmis. Rodosi šjuomi 
laiku yra kam priruošti.

Laukiantis.

Silpni Nervai
"" reiškia silpna, paniurusia, 

pavariusią nenormalį sis
temą. Kiekvienas organas 

4 ir veikimas kūno priguli
KL nuo nervų stiprumo gjve-
JSk nyme ir veikime. Nervų
s į stiprumas yra pa mat i rU:
į S sprenžina kuri kuntro-
j liuoja musų sveikata,

musų veikimą, musu link
smumą ir musų laimę. 
Vyrai ir moteris su sui
rusiais nervais, silpnais 
nervais yra llgųsti, nėr- 

* vingi, baugštus, nelink-

Lapkričio 25 d. 3 vai. po pietų 
pasimirė Šv. yincento ligonbuty 
Eleonora Pankuvienė, vietinio pa
rapijos klebono motina. Velio
nė paėjo iš Lietuvos, Kuršėnų v., 
Šiaulių apskričio ir išgyveno A- 
merikoj apie 16 metų.

Velionės liga buvo sena ir di
delių skausmų suspausta apleido 
šią ašarų pakalnę, palikdama di
deliame nuliūdime sūnų kunigą ir 
visus savo prieteliuą, Šermenys 
buvo vietinės parapijos kleboni
joj. Žmonių minios plaukė iš vi
sų kraštų.

Laidotuvės buvo 28 d. 9 vai. iš 
ryto ant Šv. Mikolo kapinių, Jau 
iš vakaro prieš laidotuves pradė
jo plaukti iš apielinkių kolionijų 
kunigai ir štai prisiartino liūdnai 
iškilmingas rytas. Žmonės rinko
si būriais. Sugaudė parapijos 
varpas išreikšdamas sūnui kuni
gui ir prieteliams idant sakytų 
sudiev paskutinį kartą ant šio pa
saulio.

Iš klebonijos su procesija įlydė- 
jo į bažnyčią klebonas Ambotas iš 
Hartford ir dauguma kitų kuni
gų, Šv. Rožančiaus draugija ir di- 
delios minios žmonių nustojo ke
lią iš abiejų pusių. Graudų įspū
dį darė ant visų, bežiūrint į želau- 
nai žingsniuojantį kleboną paskui 
savo motiną, kuris tiktai ją vie
ną turėjo šioj svetimoj šalelėj.

Mišios atsibuvo dvejos sykiu ir 
prie didž. altoriaus kunigai gie
dojo ekzekvijas. Sekančias mi
šias želaunas ir iškilmingas atlai-1 
kė pats klebonas, mirusios moti- j 
nos sūnus. Jam asistavo du kiti i 
kunigai. >

Mišių laike giedojo vietinės pa
rapijos choras ir tam pritaikintą 
solo pagiedojo p-lė R. Bezgeliutė. 
Mišių laike dalyvavo virš dvylika 
kunigų kaip iš apielinkės kolioni- 
jų, teip ir vietinių svetimtaučių. 
Iš apielinkės buvo iš Hartford, 
New Britain, New Haven, Water- 
bury, Brooklyn, gal ir iš daugiaus. 
Po mišių minėtų kolionijų kunigai 
ir minia žmonių nuleido kūną ant 
amžino atilsio, į kapus. Lai būna 
jai lengva šios šalies žemelė.

Čia negaliu /raleisti nepažymė
jęs vieną iš tokių įspūdžių ką pa
tyrė vietiniai lietuviai kurie tik 
dalyvavo per šventas mišias, nes 
jie turėjo progą išgirsti ką tokio 
naujo ir nepaprasto iš vietinio 
choro, kuris lig šio laiko buvo ga
na silpnutis ir veik be vargoninin
ko.

Pora mėnesių nepraslinko nuo 
■apsistojimo pas mus naujo vargo- 
i linko gerb. Jono Steponavičiaus 
ir štai sakau į tokį trujnpą laiką 
nustebina vietinius parapijomis 
savo prakilniais gabumais, kuomet 
jis ir choras užgiedojo želaunas 
mišias, tai nei vienas iš minios ne
tikėjo kad tai misų vienas choras 
gieda. Kiek girdėti, jis deda vi
sas pastangas idant suorganiza
vus vieną iš didžiausių chorų ką 
Bridgeporto kolionija yra turėju
si ir štai po Kalėdų rengiasi su
rengti didelį ir milžinišką koncer
tą. Tikimės kad jam tas pasiseks, 
nos jis turi labai didolę užuojautą 
pas vietinius lietuvius.

Parapijos lirai (basaras).
Prasidėjo 18 d. lapkričio. Už- 

7»ibaijė 25 d. lapk. Peru nasek-< a.

“Šventoji Naktis” scenoje.
Šio rudens laiku, daug turėta 

žymių pramogų. Daug daugiau 
žymesnę pramogą rengia L. Vyčių 
25 kuopa gruodžio 17 d. š. m., šv. 
Jurgio bažnytinei} .salėj. Ten bus 
statoma trijų aktų operetė, p. M. 
Petrausko parašyta, “Šventoji 
Naktis.” Veikalas gražus. Me- 
liodija pritaikinta švelnu Žodžiai 
gan turiningi. Kas yra studija
vęs minėtą veikalą, tas tik gali 
pažinti jo kilnų suderinimą... 
Girdėjęs, matęs ir tą patį gali pa
sakytu

Dar-gi roles turi žinomi žymes
ni dainininkai. Bendrai imant, 
vaidinime ima dalyvumą apie 40 
ypatų, kurte skiriasi į kelias rū
šis: Karalių, Angelų, Piemenų, 
Kareivių-Tarnų, Velnias ir Šven
toji ŽVaigždelė, kaip tai: Šv. Juo
zapas, Šv. Marija ir Kūdikėlis Jė
zus.. •

Galima tikėtis, kad gerb. kata
likų visuomenė vietoje eit kur ant 
“moveing pietures,” pasuks į šv. 
Jurgio bažnytinę salę. Atšilau- 

I kę tą galės išvist, ko žodžiais ne- 
] galima išreikšti.... •

Šiuomi pranešu, kad įsteigtame 
LDS. 69 kp. biure galima gaut, 
gražių lietuviškų atviručių dėl pa- 
ŠHŲitimo kalėdinių pasveikinimu 
savK įmylimoms ypatoms. Galima 

visokių grašžių sieninių lie- 
^uviškų ir angliškų katalikišku 
kalendorių 1923 m. Labai 
gražūs ir gera dovana suteikti sa
vo mylimoms ypatoms. Teip-gi la
bai geri dėl pasiuntimo į Lietuvą, 
nes Lietuvoj tokių neturi. Teip-gi 
galima gauti iš Lietums atėjusių 
laikraščių, lietuviškų vėliavėlių 
— mažų ir didelių ir gražių mal
daknygių dėl davimo dovani} sa
vo mylimoms ypatoms.

Už išparduotus aukščiau pami
nėtus daiktus pelnas skiriamas į 
moksleivių vajaus iždą sušelpimui 
moksleivių. Jei kam reikalinga 
iš aukščiau paminėtų dalykų, 
kreipkitės į L. D. S. Information 
Bureau, A. S. Vaitkus, 232 Alaska 
St., Dayton, Ohio.

Teipgi galima gauti Lietuvos 
konstituciją ir naujausį Lietuvos 
Žemlapį.

Miestas antras po Bostono N. 
Anglijoje. Lietuvių čia yra 1,- 
>00. Parapija įsteigta 1919 m. 
Pirmas klebonas buvo kun. Vaito
nis, antras kun. Tamoliūnas. Nuo 
1921 m. čia garbingai klebonau
ja gerb. kun. J. Čaplikas. Jis su
tvarkė iškrikusią parapiją ir 
trumpu laiku išmokėjo skolų 7,000 
dol. Atgaivino bei įsteigė kata
likų draugijas. Veikliausiai dėl 
parapijos darbuojasi Šv. Kazimie
ro Dr-ja. Gerai veikia Šv. Onos, 
Angelų Sargų, Šv. Jono, Vytauto 
ir k. dr-jos. Vedama parap. sek- 
madienynė mokykla. Ji suskirs
tyta į skyrius. Bažnyčia mūro 
gražiai, ir švariai užlaikoma. Per 
pirmąsias mišias ir per sumą žmo
nių būva pilna bažnyčia./* Žmo
nės pamaldūs. — Daugiausiai iš 
lenkų okupuotos dalies Lietuvos 
išeiviai. Jie labai liūsta, kad jų 
kraštas lenkų teriojamas ir žudo
mi giminaičiai ir pažįstami. Ir 
nutarę yra negrįžti Lietuvon, kol 
Vilnius ir jų kraštas nebus išva
duotas iš lenkų. Jie labai remia 
visus Lietuvos reikalus, nors pa 
tįs ir jų giminaičiai iš to mažai 
naudojasi. Laike prakalbų buvo 
daug žmonių ir visi ramiai klau
sėsi. Į šv. Kazimiero l)r-ją įsira
šė 2 garbės nariu; Gerb. kleb. 
kun. J. Čaplikas $100 boną su vi
sais nuošimčiais ir 2) Antanas O, 
Avižinis $100 L. L. P. Boną su vi
sais nuošimčiais. Keturi amžinie
ji: 1) Eleonora Lapkiutė $35, 2) 
Jonas Akulevičius $50 boną su 
kiuponais, -3) Domininkas Švedas 
$50 boną su kiuponais ir 4) Ona 
Petrauskaitė 35; metinių^ 23 na
riai. Įsteigtas Šv. Kaz. Dr-jos 
skyrius. Garbės pirmininku gerb. 
kun. klebonas Čaplikas, pirm. A. 
O. A. Avižinis, vice-pirm. Jonas 
Akulevičius, rašt. Alijošius Bar- 
tulevičius, ižd. Alek. Kacevičius; 
valdybos nariai bei agitatoriai ka
talikiškos spaudos: Ę. Sapkiutč, 
A Šulčienė, B. Šalčius, B. Urni- 
kienė, P. Bužinskas ir J. Tamo
šauskas. šv. Kaz. Dr-jos skyrius 
įrašinės narius ir rinks “Darbi
ninkui” ir kitiems katalikiškiems 
laikraščiams prenumeratorius. 
Meldžiu visi} pasinaudoti skyriaus 
patarnavimu, i

Gerbiamam klebonui už didelį 
prielankumą, paramą gausią, gar
bės, amžiniems ir metiniams na
riams už įsirašymą ir skyriai už 
pasiryžimą darbuotis, reiškia di
džios padėkos ir pagarbos žodžius.

Kun. P. Raščiukai
i



A.* GALI PADARYTY.

MeCarthy per kelis

SUEIKITE

Vietinės Pilu'. Blaivinin
kų 49 kp. bus metinis susi
rinkimas sekmadienį, 17 d. 
gruodžio. Kviečiami visi na
riai ir narės į tų susirinkimų, 
nes bus svarbus ir bus valdy
bos rinkimas. Teipgi bus 
visi raportai apie kasos stovį 
ir gvildenami kiti svarbūs 
klausimai.

LITHUANIAN BALĘS 
CORPORATION

414 W. Broadway,

Ateinančių n odeliu gruo
džio 17 d. vakare parapijinėj 
salėj Cambridge, Mass. į- 
vyks judomi paveikslai. Juos 
rengia Vyčių 18 kp. Pa
veikslai bus indomūs. Visi 
jauni ir seni kviečiami atsi
lankyti.

KEEN KUTTER

SUAREŠTAVO PER
NESUPRATIMĄ.

Rymas. — Bolognos mies
te tapo suareštuotas rusas 
Zinovievf Kadangi tuo var
du yra Petrogrado bolševiku 
gubernatorius, tai manyta, 
kad gubernatoriau^ esama. 
Pasirodė, kad tai visai ki
tas žmogus, ir antibolševikas. 
Jis buvo paleistas.

Kalėdoms besiartinant, papuoškit savo namus, kad 
būtų smagiau praleisti Šv. Kalėdas. Pas mus galima 
gauti visokių papuošimui Kalėdų eglaitės elektrikinių ži
bučių, lempučių. Apart to, specijaliai sutaisytų Kalė
doms dovanėlių iš įvairių dalykėlių, kuriuos parduosim 
pigiausiomis kainomis.

SOUTH BOSTON HARDWARE COMPANY
• „ J, KLIMAS ir P. BOLYS, Savininkai,

317 Vest BroacLvay, South Boston, Mass.
Tetephone So. Boston 167—W.

LIETUVIS ADVOKATAS 
DETROITE

JOS P. UVICK
618—20 Ford Bldg 

Kamp. Griswold & Congress gt.
Detroit, Michichan.

Stoju į visus teismus Detroite 
ir visoje apielinkėje.

ĮSIGYK
NAUJAUSIĄ, PARANKIAUSIĄ, 

GERIAUSIĄ

RAIDžiy RAŠOMA 
MAŠINA 

(TIPE WRITER’Į)
Su Lietuviškais Akcentais

kuri sveria tik 6JZ> svarus.

Tinka namuose, ofisuose ir kelio
nėje. Dėlei platesnių informacijų 
kreipkitės pas

nas nufotografuot ir paro
dyt.

Toliaus parodoma darbai 
bendrovės “Drobe,” kur ma
tyt jų fabrikas Kaune Šan
čiuose, ir matyt kaip vilnas 
su mašinomis verpia.

Apie kitų bendrovių vei
kimus šį vakarų p. Račiūnas 
neparodė nieko, nors man 
rodos, kad dar vienos ben
drovės veikimų buvo galima 
parodyt, tai yra “Rūbo,” 
nes kitos visos bendrovės 
kol kas Lietuvoje dar ne ką 
ir veikia.

Galiausią parodė Lietu
vos kariuomenės dalių ma- 
nievrus ir kitus dalykus ir 
sudainavo iliustruota patri- 
jotiškų dainelę apie mūsij 
Vilnių.

Visi atsilankiusieji į tuos 
paveikslus buvo pilnai užga
nėdinti. Aš patarčiau ir vi
siems kur tik tie Račiūno 
paveikslai bus rodomi vi
siems eit pažiūrėt, nes daug 
labai įdomių ir taip-gi juo
kingų, tikrai lietuviškų da
lykų pamatysite.

Ne vienas padejuoja, kad 
- jaunų dienų neturėjo pro

gas- pasimokyti. Bet dabar 
niekas negali dejuoti neturį* 
laiko, progos, pinigų mokin
tis., Kas čia Amerike nesi- 
mokina,” tai tas nenori mo- 
kinti s. .
. Dabar žiemos metu pato
gus laikas mokintis, mokyk
los ir knygynai visiems pri- 

' einami. So. Bostoniečiai tu
ri patogi} gerų viešą knygy
nų prie Broadway ir E gt. 
virš So. Boston Savings 

k Bank priešais “Darbinin- 
,^ko” namą. Jame patogu

Skaityti knygas ir mokintis. 
Vienas S. Bostono paštinin
kas
metus nuolatai lankė tą kny
gynų ir mokinosi liuosame 
nuo darbo laike. Pereitą 
vasarų jis kursą pabaigė, 
kvotimus išlaikė ir dabar ad
vokatas. Jis yfa vedęs žmo
gus, jau ne jaunas. Kodėl 

■ > šimtai jaunų lietuvių pana
šiai negali daryti. Knygy
ne yra knygų visokių moks
lo ir amatų šakį}. Yra ir 
lietuviškų knygų, yra lietu- 
rių-anglų žodynas. Vyrai ir 

- moterys nauduokitės tuo ne
mokamu knygynu.

$utal?jt, 9 d. gruodžio * 
N e vark, N. X nętiketaį pa- k 
kliuvau aut vakaro, kur bu- 4 
vo rodomį Račiūno judomie- I 
jL kų rik iš Lietuvos parvež- s 
ti paveikslai Žmonių veik y 
pilnintelė salė. Užsilaiky- t 
mas. nei šio, nei to kol pra- g 
dėjo rodyt. Bet pradėjus pa
veikslus rodyt visi nutilo ir d 
tėmijo, žiūri akis išpūtę, o r 
ant drobės teip ir slenka vie- d 
nas po kito vis įdomesni ir r 
indomesni Lietuvos vaizdai -s;

Neminint juokingų kaip s 
kad medaus kopinėj imas, a- d 
vių šu merginomis ir vaiki- d 
nais kubile maudymas, avi- d 
no pjovimas, Palangos jūrė
se maudynė, ūkininkų pava- n 
karių valgymas ir dar kito- į 
kių, kurie tiek publikų pri- j 
juokino, kad tarsi net pilvai p 
sprogs. Aš norėčiau bent j 
kiek plačiau apsistot prie n 
paveikslų turinčių daugiau į 
visuomeninės reikšmės, bū- j 
tent, kur rodoma kaip kas v 
veikiama Amerikos lietuvių r 
Bendrovių Lietuvoje.

Tas dalykas jau tuomi pa- n 
čiu yra indomus, 'kad paro- s 
do ar mūsų įdėtas kapitalas 1 
į bendrovių serus padarė i 
bent ką pozityvaus (naudin- t 
go) Lietuvoje ar ne. Ir pa- r 
rodo viską teisingai neme
luojant, nes aparatas tik tų j- 
parodo kas ištikrųjų vra, ka 
galima buvo nufotografuot, r 
o esama labai įdomių daly- a 
kų.’ ž

Geriausias lietuviškas i 
bankas. ž

Geriau ir greičiau patar- * 
nauja Kaune “Lietuvos * 
Tarptautinis Bankas. ’ ’ Pa- 
rodoma kaip dirba banko 
darbininkai, kaip jie eina iš 
darbo, ir banko valdybos na- . 
riai prie savo užsiėmimo. , 
Visugeriausiai išėjęs banko į 
prezidentas J. J, Romanas. į 
Toliaus gerai atrodo senelis j 
Kunigaikštis Gedeminas- j 
Beržanskis-Klausutis dirbąs j 
su Juliu Kaupu.

Vienas iš salėje esančių 
žmonių neiškentė juos maty- j 
damas ir sako sale sėdin- 
tiems: ‘ ‘ Tie pats, tikrai tie j 
pats,* aš keletą kartų Lietu- ( 
voje su reikalais buvau .ta- ( 
me banke ir visuomet savo - 
reikalus atlikdavau gerai ir , 
greit — teip kaip Amerika- j 
je. O kokia ten jauna pa- ( 
nelė sako: “Bet ir tos maši- < 
nistės tik dirba pasiutusiai 
greitai. Aš teip nevaliočiau, , 
o jau rodos nebil-kam ge- ] 
liuot duodu.” j

Automobiliai, traktoriai, s 
“Amerikos Lietuvių Pre

kybos B-Vė” yra Lietuvoje į- ’ 
gabenusi daug automobilių, * 
parodomą £aip kauniškiai 
paaisamdą keletą bendrovės . 
automobilių važinėjasi po ! 
Mickevičiaus slėnį Kaune.

Yrą tai galbūt puikiausia 
vieta visoje gražioje Kauno 
apielinkėje, negalima atsi- 
gerėt vairiais, teip jie pro 
akis tik ąĮtųkn ir slenka vie- 

; na* už kitą gražesnis ir įdo
mesnis.

Parodoma kaip pasažie- 
rius vežama didžiaisiais au
tobusais, kąip vežiojama 
Lietuvos paštas Amerikos 
Lietuvių Prekybos Bendro
vės autebuąiią ir tu. Suku
rią 9 
draugams patčmiji i į

i^T’tk’a teisybe. a; ma-
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KALlDy BELAUKIANT

Lietuvos piliečiai Ameri
koje pagal Lietuvos vyriau
sybės išleistą įstatymą pri
vali registruotis 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- 
merikos lietuviai registraci
jos reikalu kreipkitės į mus. 
Laiko nedaug beliko — sku- 

gc binkites.




