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INKSMŲ KALĖDŲ 
Visiems Linki < 

“DARBININKO" 
Redakcijos, Administracijos 
ir Spaustuvės

Darbininkai.

LĖKS APLINK
PASAULĮ. 

Sir KeithWashington.
Smith, Anglijos lakūnas, pa
baigė pienus lėkti orlaiviu 
aplink žemę. Padarys 23.- 
000 mailių. Pradės lėkti baL 
mėn.

UŽ SUŠAUKIMĄ PA
SAULIO KONFE

RENCIJOS.

“ANTIS“
ATRADIMAS

LIETUVOJ!

Kaunas, Lietuva, gruodž.
— Lietuvos karaliaus, 

ainis
20.
Gedimino Didžioje, 
rastas asmenyje 61 metų am
žiaus banko darbininko. Ro
jalistų partija, su tikslu 'į- 
steigti Lietuvoje vietoj res
publikos monarchiją, for
muojasi apie jį.

(Šita žinia besanti Bosto
no Transcript’e pereitos se- 
redos laidoje).

Revclis. — Estonijoj susi
tvėrė Laimės Pąrtija. Jos 
programe yra mibeyertinti 
pinigus, išleidžįant daug pi
nigų. Partija į laiko, kad 
pikto šaknis yr 
Žemė turėtų bi 
bintą ir rendav 
tiems.

Wafhington. — Bolševikų 
valdžia Vladivostoke paliepė 
Išsikraustyti svetimų vaisty
tų konsulams. Bėgyje vie
nos savaitės turėjo išsikraus
tyti. Vienuolikos valstybių 
konsulai turėjo išsinešti. 
Turi išsikraustyti konsulai 
šių valstybių: Francijos, 
Belgijos, Holandijos, Dani-

Vifciujė malki} sieksnis 
kainuoja 170.000 lenkiški} 
markių.

Vilniuje pieno kvort 
m., sūrio svaras 1.004 
kiaušinių desėtkas 1.7< 
Kainos vis dar ,kįla.

Amerikos Liet u v 
“Rūbas” Tauragėj 
taisyta elektros gam;

TARSIS BE AMERIKOS.
Paryžius. — Francijos 

premieras Poincare senate 
pareiškė, jo galijantų pre- 
mierų konferencijoj sausio 
2 d. būsią svarstyta skolos- • * * 
be Amerikos.

Washington. — Senato
rius Borah Suv. Valstijų se
nate inešė sumanymą su
šaukti tarptautinę konferen
ciją išgvildenti ekonominius, 
finansinius ir biznio reika
lus, teipgi Vokietijos kontri
buciją. sumažinimą žemės, 
jūrės ir oro karinių jėgų. 
Pasiūlė, kad prez. Harding 
būtų prašomas sušaukti to
kią pasaulio tautų konferen
ciją.

PAKEIS VARDĄ.
W ashington. — Anglija 

kartu su sayo kolonijomis 
vadindavosi bendru vardu 
British Empire. Dabar tas 
vardas už savaitės ar 10 die
nų bus pakeistas British 
Commonvealth of Nations.

BANKININKAI SPAU
DŽIA FRAKCIJĄ.

TURI NAUJĄ
PREZIDENTĄ.

V ar.ša va. — Naujas Len
kijos prezidentas tapo iš
rinktas pereitą seredą. Juo 
yra Stanislovas Vaiciekaus- 
kas. Iš 519 balsų, jis gavo 
298. Jis yra radikalas, 
draugas Pilsudskio. Gimė 
1869 m. Dėl persekiojimų 
Rusijoj jis yra gyvenęs 
Šveicarijoj, Franci joj ir 
Vokietijoj,.

SUDEGĖ STOTIS.

Chicago. — Sudegė Dear- 
bom St. Railread Station. 
Dabar aštuoni Chieagos ge
ležinkeliai liko be pastogės. 
Stotis buvo 38 metų ir buvo 
viena iš puikiaūrių Suv.l 
Valstijose. Tada atsėjo 
$300.000 pastatyti, dabar at
statyti atseis $1.000.000.

SUŠALO DU VAIKU.

NAMAS, KUR GYVENS 
1.000 ŠEIMYNŲ.

Cleveland’e, Ohio ant Sha- 
ker Heights pradėta statyti 
namai, kurie neturi lygaus 
pasaulyje. Namai atseis 
$30.000.000. Tuose namuo
se tilps 1.000 šeimynų. Be 
to jame bus krautuvių ir ju
damųjų paveikslų teatras. 
Bus sujungta įvairios rūšys 
angliškos architektūros. Ųa- 
gyvenimai turės kambarių 
po 4 ir po 12. Visi pagyve
nimai bus su naujausiais pa
togumais.

W ashington. — Pakelta 
klausimas sušaukti tarptau
tinį bankininkų suvažiavimą 
aptarti Vokietijos kontribu
ciją. Amerikos bankinin
kai sako, kad Vokietija tu
ri prisipažinti prie kontri
bucijos mokėjimo, o Franci- 
ja turi pasakyti kiek reika
lauja. Tuomi užvestų dery
bas ir būtų pabaigtas klau
simas. Tada Amerikos ban
kininkai sutiktų skolinti pi
nigų Europos valstybėms. 
Tas nepatinka Franci j ai, 
kuri nori smaugti Vokietiją.

MontreaL — Du vaiku po 
12 meti} amžiaus pabėgo iš 

Į prieglaudos ir norėjo pa
siekti prieš Kalėdas tėvų, 
gyvenančių" už 50 mailių. 
Buvo baisiai šalta ir 
vaiku rasta sušalusiu.

SU AREŠTAVO
Už ~

NUSIŽUDĖ.

abu

Ž VAGYSTĘ.

York. — Tapo su
areštuota 22 darbininku lai
vyno sandėlių. Jie intarti 
pavogime daiktų už $1.000.- 
000.

PAAIŠKINO.

KUN. F. KEMĖŠIO L. D. S. 
PRAKALBOS.

Pittsburgh. — Pas C. K. 
Kehn buvo surengtas poki- 
lis pagerbti Edward Peter- 
son. Užkandžio laiku Pe- 
terson atsiprašė inėjo į kitą 
kambarį ir paleido iš revol
verio kulką sau galvon.

ATSINAUJINO i
SUSIKIRTIMAI. 

____ ; ■
Turim. — peš

tynės tarp fašiat^ ir kc«H^ 
nistti. Peštynėse žuvo 10 
žmonių, tarp jų du fašistu.

Nesenai komunistai buvo 
pradėję smerkti fašistus. Iš 
pasalų po to užpuolė ant 
dviejų fašistų būrių ir vie
nas fašistas buvo užmuštas.

Tada fašistai sumobiliza
vo jėgas, užpuolė komunis
tų kvatieras, suėmė daug 
komunistų ir pagal nuožiūrą 
skyrė bausmes. Tarp baus
mių buvo rykštės’ ir davimas 
migdančių vaistų.

jos, Finlandijos, Švedijos, naktį įsibriovė 25 ginkluoti 
Estonijos, Latvijos, Čeko
slovakijos ir Gruzijos.

i AMERIKA NESKIRS 
KONTRIBUCIJĄ.

London. — Vokietijos val- 
’ džia kreipėsi į Suv. Valstijų , 
valdžią su prašymu nuskirti 
Amerikos komisiją, kuri iš
tirtų Vokietijos ekonominę 
padėtį ir toji komisija pas
kui nuskirtų kontribueiją. 
Buvo prašoma, kad tos ko- 

I miąijps priešakyje£ūtųHųv. 
i Valstijų komercijos sekre

torius Hoover. Amerikos
> valdžia tą Vokietijos prašy

mą priėmė. Tapo užklaus
ta Anglija ir Franci j a ar ant

■ to sutiks. Tai Anglija tuoj 
išreiškė savo sutikimą.

Amerikos komisija nu- 
. vykti} Vokietijon ištirtų jos 
• padėtį ir ištyrus viską nu- 
. statytų, kiek dar Vokietija 

alijantams' turėtų mokėti.

Vilniuje lietuvių dr-ja 
“Rytas” gruodžio 28 d. lai
kys mokytojų suvažiavimą.

Navarėmi (Telšių apskr.) 
vaisiaus Taryba nutarė

PAVOJUS NAMAMS.

Klaipėdos krašte 
bintą pašto ir teles 
kestis.

Anglijoj pradėjo lan 
daug Lietuvos pirklių, i 
rado reikalas prie Liel 
atstovybės Londone M 
prekybos skyrių pri« 
Lietuvos pirkliams stfl 
Anglijos- firmomis. I 

- "L . -Darbo FedcraeJ 
me turi 11 atstovi}. St. 
me turėjo 14 atstovi}. |

Tauragėje yra penkios 
plytinčios. Pereitą vasarą 
jos pagamino virš pusės mi-j komitetas turi 
lijono plytų, kurios sūnau-: 
dotos vietos atsistatymo rei-j 
kalams.

Kaune Lietuvos Inv; 
į suorga; 

ves iš invalidų specija 
avaliniu ir rūbų šapą.

Batakiuose, Tauragės ap.. 
kas sereda Įvesta turgai.

Suaugusiems kursų B 
voj yra 364 su 10.620 ly 
tojų.

įŲr '
Gerb. kun. F. Kernais L. D. S. 

reikalais kalbės šiose vietose:
Gruodžio 27 d. 7:30 vai. vaka

re North Side, Šv. Mykolo par. aa-
I ISje.

Gruodžio 28 d. Cicero, I1L šv.
Antano par. salėje.

Gruodžio 29 d. Dievo Apveiz
ėtos par. salėje.

Gruodžio 30 d. Bridgeporte, šv.
■ Jurgio parapijos salėje.
K Gruodžio 31 d. Springfield’e,

m s \
By Naujuose Metuose 5 vai. po pie- 
E| tų West Pullmane, šv. Petro ir
Kk Po'-ylo per. salėje, o 8 vai. vakare,

Visų Šventų par. salėje. • 
|||| Sausio 2 d. Brighton Parke, 
K c_x

oll:-. kra-
t am i e ji viksvai

■ LDt. Cbieaffoa Apsk.
ttSSKffiįlį

STOVĖS UŽ
48 VALANDŲ.

Manchester, N. H. — Au- 
diminių darbininkų unijos 
vice-prez. Starr pareiškė, 
kad jei legislatūra neįves 48 
vai. savaitės įstatymo ke
liu, tai darbininkai pradės 
kovą už tai su kompanijo
mis.

New York. — J. P. Mor- 
gan & Co. paskelbė, jog Vo
kietijai nežada paskolos 
teikti iki kontribucijų klau
simas bus išrištas. Tą pasa
kė bankininkai atsilankiu
siam Vokietijos ambasado
riui. Amerikos valdžia pra
dėjo kelei kontribucijos su
mažinimą Vokietijai. Tuo
mi Vokietija nudžiugo. Dėl
to ir Vokietijos markė kils
telėjo.

PASIRAŠĖ SUTARTĮ.

Barre, Vt. — šešios grani
to firmos pasirašė sutartis 
Su unijomis.

Už ATAKAVO EX-
PREMIEBO SŪNŲ.

Nsa-poUs. — Vincenžo 
Nitti, sūnus buvusio Itali
jos premiero, vos nebuyo 
šauniai pačiupinėtas fašistų. 
Jis buvo apkaltintas provo- 
katoriškame pasistatyme 
laike fašistų himno grojimo. 
Jau fašistų būrys buvo pa
griebęs tą jaunikaitį ir norė
jo užduoti rieinos, bet įsiki
šo fašistų viršininkas ir iš
gelbėjo. >

STATYS DIRBTUVĘ}

Chicago. — Henry Ford 
pirko 70 akerių žemės, kur 
statys dirbtuvę už $6.000.000 
ir kur dirbs 16.000 darbinin
kų.

Paryžiuje ir Londone pa
stebėta didelis pavojus se
niesiems budinkams; bažny
čioms ypač. Londone yra 
aprobuota, kad pataisyti šv. 
Paulio bažnyčią ir West- 
minster’io vienuolyną reikės 
nemažiau, kaip $1.000.000. 
Paryžiečiai susirūpinę ats
tatymu ir atnaujinimu Not
re Dame katedros ir kiti} se
nų bažnyčių ir budinkų. 
Francijos chemikų kimisija 
tyrinėja, kodėl genda budin
kų Akmenai. Susekė, kad ta 
będa yra visuose pramoni
niuose miestuose. Budin- 
kai po truputį genda nuo 
suodžių.! rsierinės rūgšties, 
kurios dideliuose miestuose 
nestokuoja. Budinkų ak
menis tie elementai paver- 
čir į minkštą daiktą, kaip 
kreida, kuri lengvai trupa.

Augštesniųjų mok 
(gimnaziją) Lietuvoj 

r 28. ridurinin(pro^hnnaa 
> - Z.

I>el • 1.000 mokytojų, m 
j 2LG4G .Hokuuu.

PAKELS MOKESTĮ.

Lenkų puolimai neitrali- 
nėje zonoje nuolat didėja. 
Vilniaus lenkai pripažįsta 
kad norima paimti neitrali- 
nę zoną į savo rankas, 
šito dalyko santikiai su Lie-1 21.040 mokinių, 
tuva blogėjajr pavasarį gali 
Lietuva susiremti su Lenki
ja ant žūt būt.

Jose mokytojauja a

Vilniuje restoranuose pie
tūs būdavo po 700 lenk, mar
kių; i dabar pašoko iki 1.000 
lenk, markių.

Suaugusiems gimnaz 
Lietuvoj yra 3, progimni 
jos 6.

t -----------------
Mokytojų seminarija 

kursų Lietuvoj dabar yrį 
J Jose mokinasi 864 moki!

Vilniuje darbo inspekcija 
yra sumaniusi uždrausti žy
dų darbo įmones sekmadie
niais. Žydai prieš tai pro
testuoja.

Vilniaus miestas nori už
traukti paskolos 49.000.000 
lenk, markių.

Kruopių valsčiuje užsida
rė visos pradedamosios mo
kyklos dėl kuro stokos.

Specialinių mokyklų i 
tuvoj yra 6. Jos yra šyi 
mo ministerijos žinioj, 
to yra Meno Mokykla SI 
pie 60 mokinių ir mųM 
mokvkla su 75 mokiniais-

Lietuvos Respubliki 
versitetą lanko 1.310 s 
tų.

STEIGS MILICIJĄ. .
Rymas. — Italijos pre

mieras turi pasiūlytus pie
nus steigti iš fašistų milici- 

■ ją. Toji milicija veiktų ne
tapo pasmerkti miriop. Jie priklausomai, bet kontakte 
pripažinti kaltais trukdyme su policija. Pradžioj plc- 
traukinių, kad pasitarnavus nuo jame įsteigri Jfd.OOO 
respublikonams. x kių milieistų. -

MAIŠTININKAI i-
- NUTEISTI MIRIOP

Dubliu. — Keturi geležin
keliečiai in trys darbininkai

_ Berilu. — Nuo Naujų Me
tų Vokietijoj bus pakelta ge
ležinkelių mokestis. Pirmos 
klesos mokestis bus patrigu
binta, o trečios padvigubin 
ta. Bet ge fio ptkflimo 
keliavimaė ; tridžgptadiafa 
Vokietija Jtk pifciitiflcufc 
pašaukt., -

Valstybės Centralinis knv-
Kaune turi 70.000

A -Šimkaičių valsčiuje (Ra- 
senių apskr.) rūkymas taip 
prasiplatino, kad net šešių 

vaikai rūko. Rūko ir 
merginos.

Užsieniuose lietuvių 1 
dentų. turinčių valdži<« 
pendijas, yra 60. j

_______ Ja M
Lapkr. 17 d. MaŽeiM 

malūne vakare nušauta 
Savickas 29 m. amĮ 
Kuomet 1920 m. lėni * ™

.jo užimti Merkinę
visą laiką dalyvavo $ 

I būriuose. J®I
o



— Mačiau, mamyte, ma
čiau, man labai gražus tas 
paveikslėlis, bet Mariutė ne
duoda čiupinėt, mano kad aš 
jį suterliosiu, o aš noriu tik 
pasižiūrėt ir pabučiuot ma
žytį Jezusėlį, kurs teip gra
žus ir teip, geras.

— Dėlto vaikeli ir tu būk

nių nuo jų grinčios. Paėmę muose ištisą savaitę, kol ga- 
juos parsigabeno į vidų, par Įėjo atsikeli iš. patalo. Jo- 
tajsė kaip galėjo čysčiau lo- nai nors ir neturtingi, bet 
va, paguldė Laurą, o šoferis jį maitino ką turėdami pa
jau veik buvo kaip ir svei
kas ir žinoma, pradėjo ruoš
tis- prie valgymo kūčių. «

Tėvas paklojo šieną ant 
-stalo, motiną užtiesė balta 
staltiese. Mariutė pradėjo 
nešt valgius ant stalo. Tie
sa, ne kažin kiek ir ne kažin 
koki valgiai buvo, bet vis
kas priruošta švariai, šva
riuose induose, o ant pat vi
durio stalo padėjo baltą su 
baltu abrūsėliu ištiestą torie- 
lių, kur buvo padėtos 4 ap- 
lotkelės.

Senis Jonas sako, svete
liai, meldžiame prie šventų 
kūčių, ką Viešpats suteikė, 
tuomi pasidalysime ir pasi
stiprinsime.

Šoferis nieko nelaukda
mas priėjo prie stalo, o Lau
ras vaitoja ir negali atsikel- 

• ti.
Senis, atsistojo, persižeg

nojo, sukalbėjo ištvsus po- 
■ terius balsu, paėmė vieną į aplotkelę, laužė su pačia ir 
’ vaikais, velydamas dar kitų 
į šventų kūčių sulaukt visiems 
. sveikiems ir drauge.
- ’ Toliaus laužė su šoferiu,
- kurs bevalgydamas prisipa-
- žino, kad gyvendamas ilgus
- metus terp rusų Maskvoje,
- net buvo ir pamiršęs kaip y- 
5 ra valgomos kūčios dėlto,
- kad buvęs socijalistų ir vi-
- sokius, tikybą primenančius 

papročius, partijos buvo
1 griežtai draudžiama vartot 

ir lankyt.
i Tėvas sako: Mariute, tu
- jaunesnė, nueik su ligoniu 

perlaužt aplotkelę, kad jam
‘ Dievulis duotų, kad tas 

skaudėjimas greičiau užsi-
- baigtų ir laimingai pasiek- 
. tų savo šeimynėlę, gal labai 
t namiškiai nekantraudami su

kūčiomis laukia...
į Mariutė nuraudo kaip ža-
- rija, bet nė pusę žodžio ne- 
) atvertusi tėvui, paėmė ap-
- lotkelę, priėjo prie ligonio
- ir sako

Žioplių Lauras, karštas 
socijalistas iš Chicagos mies
to, * sumanė , aplankyt savo 
gimines Lietuvoje. Numa
nyta — padaryta. Išsipir
ko “Naujienose” laivakortę 
ir marš į Lietuvą.

Kelionėje susirado daug 
draugi}, kurių tarpe buvo vi
sokių pažiūrų žmonių, bet 
visi skubinosi kad kaip nors 
suspėt namo ant Kalėdų, 
kad su saviškiais ten metinę 
šventę kartu-švęst.

Švęst, tai švęst, bet pačios 
šventės prasmę ne visi vie
naip suprato. Vieni ją laikė 
tikybos dalyku, kuri jiems 
kas! metas ir svetimoje šaly
je primindavo jų brangius 
tėvelius ir visus artimiau
sius kuomet kartu laužydavo 
šventas apįatkos šmotelį ir

-Paplentėje, važiuojant iš 
Kauno į Marijampolę, dar 
už Skriaudžių bažnytkiemio, 
pagiryje buvo grintelė, ku
rioje gyveno viena varginga 
lietuvių šeimyna, suside
danti iš keletos ypatų, bū
tent: tėvo Jono seno, viena 
akimi neprimatančio, nuo
latos košėj ančio, pageltusio, 
kurs nuo krosnies žiemos lai
ku nelabai galėdavo kur be- 
pasitraukti, motinos Jie vos 
raudonos, sveikos darbščios 
moterėlės, dukters Marijo
nos 18 metų merginos, skais
čios baltraudės, linksmo bū
do mergelės ir sūnaus Jur
giuko 12 metų vaiko.

Jie gyveno dideliausiame 
varge dėlto, kad tėvas jau 
kelinti metai nieko negalė
davo uždirbti, o motina su 
dukterim visą šeimyną užlai
kydavo Nors seiliaus jų 
gyventa labai gerai dėlto, 
kad tėvas buvo darbštus ir 
taupus, bet ugnelė karią 
juos atlankė, viskas sudegė 
nuo to beveik ir ligą Jonas 

/

ir duok. Ir, tiesą pasakius 
visi, išskyrus komu

nistus, kurie nieko patys ne
davė, bet ir kitus atkalbinė
jo, kad neduotų.”

Kuomi tas amerikietis ga
li paremti savo pareiškimą, 
būk visi davė, isskvrus ko- 
munistus. Tik pasvarstyki
me.

Lietuvių Amerikoje ro- 
kuojama arti 1.000.000. At
meskime moteris ir vaikus, 
kurie neuždarbiauja ir-nega
li aukuoti. Liks arti 500.000 
asmenų. Jei per metus tik 
po dolerį visi dėtų, tai sudė
tų $500.000. Jei visi šie lie
tuviai per aštuonis karo ir 
Lietuvos valstybės atstaty
mo metus būtų dėję kasmet 
tik po vieną dolerį, tai bū
tų sudėję $4i000.000. Gi 
fąktinai bendrai imant per 
Visus fondus, per komitetus 
Lietuvai sudėta per tuos aš
tuonis metus mažiau, negu 
$2.000.000. Atsiminkime, 
kad yra nemažai duosnių lie
tuvių, kurie yra išaukavę 
po kelis šimtus ir net po su- 
virš tūkstančio. Yra daug 
draugijų kuopų, kliubų au
kavusių dpsėtkais ir šimtais 
;dol^rių.
r Tas pat yra su bonų išpir
kimu. Jų išpirkta už apie 
$2.000.000. Reiškia, jei 40.- kaip tam Jobui.

Brangus svete
li, kad Viešpats Dievas duo- 

■ tų tamstai greičiau išgyt ir 
.pasimatyt su savo myli
miausiais, perlaušime šią 
Dievo dovaną, šią šventą ap
lotkelę...”

Lauras nuraudo, lūpas 
dantimis sukando, giliai at- 
siduso, buvo benorįs ką tai 

. tarti, rankanorėjo mostelėti, 
k bet sudiegė šoną ir ranka ne

krito vėl ant antklodės. Ma
riutė paėmusi tą ranką už
klojo antklode, pataisė ant 
priegalvio galvą ir sako:

—/Gulėk tamsta ramiai, 
nesijudink, kūčias pavalgius 
mamutė išvirs tamstai žolių 

' ir skausmai palengvės, o da
bar perlaužkime šv. aplotke
lę.

Lauro akyse pasirodė aša
ros. Jis vėl giliaiiatsiduso ir 
tarė:

IŠ tamistos rankos... 
1 bet kad tik tas būtų ant ger 
i ro. Ir su mfoja ranka 

parasta ui aplotMėa perlau
žęs šmotelį jos suvalgė.

■i Maritač dar šio to po bis- 
k į atnešė iš valgyme- rf val
gydino taurą kri kūdikį, ne- 
duodima jam- patate judfa-

L R. K. Fed. Chicagos 
Lričio vardu kim. B. 
Kas rašo atsišaukimą 
lems ir kiekvieiam.” Jis 
p atsišaukime sako: 
Lsio 7 dieną, 1923 m. 
pagoję šaukiamas VA
RINIŲ VALSTIJŲ L. 
TALIKŲ SEIMAS.” 
Toliau spėja, kad “į tą 
ną suplauks katalikų 
ęvai iš Illinois, Mich- 
1 Ohio, Indiana, Wis- 
k. lova ir kitų labiau į 
mis esančių kolonijų. 
■rišaukHnę’misįma, kad 
■metų gruodžio 12-Įvyko 
reir nedidelis atsmiki- 
i, bet apie jį žinoti ir ap
styri turėtų kiekvienas 
iviškai jaučiantis žmo- 

Atsišaukimas nepa
mina nieko apie tą svar- 
į nedidelį atsitikimą. ’ ’ 
ėl mes rytiečiai, nors ir 
lietame lietuviškai,” tc- 
Lnieko negalime svarsty- 
Tą patį turbūt turės pa

yri ir Vakarų draugijos 
gaus siųsti į šaukiamąjį

000 asmenų pirktų po $50 
boną ir sudalyti} minėtą su
mą. Na, o juk yra daug pir
kusių bonų po šimtą ir po 
kelis šimtus. Yra pirkusių 
ir už $1.000. Manchesterio, 
N. H. lietuvių parapija yra 
pirkusi bonų už $1.000. Daug 
draugijų ir kuopų yra pir
kusių bonus. Tokiu būdu 
bonų pirko gal tik koks 20.- 
000 asmenų. Aukų dėjo gal 
koks 50.000 asmenų. Kur 
kiti lietuviai? Ar-gi jie vi
si, tai yra 450.000 lietuvių 
yra bolševikai ? * ..
. Taigi sakyti, būk aukavo, 
davė Lietuvai visi Amerikos 
lietuviai, išskyrus komunis
tus, yra nonsensas.

NEGRYNA SĄŽINĖ.

z Dar prieš rinkimus į sei
mą, lenkai reiškė baimės, 
kad naujas seimas gali būti 
toks, kad švetimasai gaiva
las galės būti nulemenčiu 
faktorium. Po _ rinkimų į 
seimą, paaiškėjus rezulta
tams, lenkai tikrai nusigan
do svetimo gaivalo. Lenkai 
pajuto negrynos sąžinės bal
są, pamatė pasekmes grobi
mo ir nedavimo chlopams 
žemės. Kaip tas biblijinis 
Jobas, dabar lenkai sa
kyti : ko bijojome, tas ir at- 
sitiko. Ir Lenkijai už gro
bimą svetimų' žemių, už 
smaugimą svetimų tautų ir 
savų ohlopų reikia 'kentėti.

gavo, kuri ir nedavė jiems 
atsigriebt.

— Mama, jau temsta, ko
dėl dar nevalgome kūčią ? — 
užklausė Jurgiukas, gruz
damasis prie motinos.

— Tuojaus, -vaikeli, ma
no mieliausis, tuojaus, tegul 
tik Mariutė parneša šiene
lio, juk žinai kad kūčioSe 
reikia ant stalo šieno paklot 
po staltiese paminėjimui 
kad Viešpats Dievas buvo 
prakariėj ant šienelio pagul
dytas, ar nematei Mariutės 
maldaknygėje paveikslėlio, 
ką?

siau dalinosi, motina žoles- 
gyduoles virino, Mariutė 
prižiūrėjo, slaugiojo kai 
mieląširdystės seselė, o Jur
giukas ir-gi teip priprato 
prie ligonio kaip prie saviš- 
kip.

Jų šeimynoje buvo iš se
novės užsilikęs geras papro
tys rytą ir vakare kalbėti 
poterius visiems kartu bal
su, to jie niekuomet neap- 
leisdavo. - Lš karto Laurui 
tas buvo lik ir juokinga, lik 
ir erzįdavo, bet kaip ligonis 
negi ką sakysi svetimuose 
namuose gulėdamas, bet per 
savaitę laiko su ta dora šei
myna teip susiprato ir susi
gyveno, kad pradėjo nors 
pamaži ir jis poterių žodžius 
atkartoti ir pradėjo jam 
prisiminti jaunystės ir kūdi
kystės dienos kuomet jo ge
roji motinėle jį žegnonės ir 
poterėlių ant savo keliu pa
sisodinusi mokino, kaip jį 
maloniai prie širdies spaus
davo, kaip jį bučiuodama 
glamonėjo ir kaip kaip sa
kydavo: “-Vaikeli, tik užau
gęs būk geru žmogum kaip 
tavo amžiną atilsį tėvelis 
buvo. Kad tėvelis būtų ne
miręs, nereikėtų mums to
kio vargo vargti ir visi mū
sų teip neskriaustų kaip da
bar kad skriaudžia... My
lėk Dievulį, nes Jis labai 
geras... Atsimena kuomet 
prie pinuos šv. Komunijos 
ėjo, kuomet jo motinėlė iš 
paskutinio savo geresnio si
jono jam naują jupelę pa
siuvusi parėdė ir vedė į baž
nytėlę. Kaip senelis kuni
gas klebonas sakė pamokslą, 
ragindamas niekuomet Vieš
paties Dievo neužmiršti, Jo 
šventus įsakjTnus užlaikyt, 
mylėt artimą teip kaip pats 
savę, niekam skriaudos ne
daryt. ..

Kaip motinėlė mirdama ir 
palikdama jį našlaičiu savo 
atšalusią ranką ant jo galve
lės uždėjo ir ištarė: “būk 
geras žmogus... mylėk Die
vą.. . ” ir numirė...

Viskas ėjo kaip kinemoto- 
grafe, vieni vaizdai keitė ki
tus nuo dienų kūdikystės iki 
šios dienos atsitikimų Ir 
pradėjo jo sąžinėje kas tai 
naujo tarsi judėti, tarsi at
busti, tarsi nerimauti ir 
veržtis eikštėn. Užvirė ko
kia tai jausmų ir minčių ko
va, kuri kas karts stiprėjo, 
augo.

Kasdieną, kuomet visi bal
siai maldas kalbėdavo rytą 
ir vakarą, tuomet ta viduji
nė audra Lauro širdyje stip
rėdavo ir galiausia pradėjo 
imti viršų ne bedievybė, bet 
tikybiniai jausmai, jaii jis 
teip kaip ir tapo toktap ko- 
kiuo buvo savo jaunystės 
dienose — tikru kataliku, 
bot dar neišdrįso to viešai iš- 
pažiuti, nors tiesą pasakius, 
niekas-apie tai jo nė neklau
sinėjo.

Pasveikęs ant tiek, kad 
jau ghlęjo toliaus kefįauta 
Lauras atsisveikmo au gei

gerasrir manę netrukdyk nuo; Kur Diev 
darbo, juk rytoj Šventos Ka- seniai ma 
ledos, tai dar daug ką rei- jį, įur v. 
kia šiandien atlikt, kad rytoj _  Kar
galėtumėme ramiai švęst tą “žiemos i 
didžiausią metų šventę, eik _ Ir aš
velik tėveliui padėk tept £įų grybą 
kurpes ar balanų praskal- bet užeiki 
dyk, kad šventą dieną ne- p0 bumil 
reiktų laužyt, ugnelę ku- Automt 
riaut. Kaip, tik Mariutė šie- Kauna ir 
nelio parneš, tuojaus tiesi- barzdžio 
me stalą ir sėsime prie vai- mylėti^, 
gymo kūčių jau viskas su- raudo kai 
ruošta ir prirengta.. . bet šis. « 
dėl Dievo meilės, kur gi to-
ji mergysčia užtruko... jau a 8 
ir sutemo, o jos kaip nėr teip c_e • ’ a< 
nėr.' d‘‘’,bULa.’

go.” Tei 
Priėjusi prie lango, pra- kas prabė 

pūtė apšalusį ledu stiklą ir jo temti, 
žiūri į Kauno pusę. rįus prisij

— O, Jėzau! — tėvai vii- tankia 
kis kailinius, bėgkiva, ant sakęs prai 
kelio nelaimė. . tataintta k

taui as žmogus, tup- susimąs- 
tyti-* Pacitavusios “ Nau- 
jienqp” iš kun, Rųmšos atri- 

ro uursinkaię kaukimo apie Rusijos bolše- 
i s A* yiku> ir Italijos fašistus
KV*r. Juokam ūksmingai saukia:
————— “Pasakyta kuoaiškiau-
N K A 8” ąįaį: imkime už pavyzdį Ita- 

lijos fašistus ir Rusijos bol- 
ševikus, stokime į ‘geležinę 

trr. vienybę’ ir valdykime lietu-
La»- vjų tąutą l-. Klerikalų va- 

' dai šankia, katalikų minias
m matter sept eiti Italijos fašistų pėdomis. 

^es žin°me kokiu keliu fa- 
---- .---- -— šistaį įėjo į valdžią: per 
’ at medei rate kraują, per žmonių žudymą, 

nS ginkluota pajėga ardydami 
savivaldybių įstaigas, degin- 

Ubįį.--------darni darbininkų sąjungų
.,,....,..$43) namus... Klerikalų vadai 
y“. geidžia Lietuvai tokios pat

~ diktatūros, kokią įsteigė
Rusijoje bolševikai.”

APIFtIN" Perskaičius šitokią ‘ ‘ Nau-
- |y|| jienų” pastabą ir palyginus 

ALInU 39 su Amerikos lietuvių ka-
talikų gyvenimo tikrenybe, 

> tai matosi, kad “Naujienų”
redaktorius pažiūrėjo į gy
venimą akimis katyčio prieš 
devintą jo amžiaus dieną.

Lietuvos oficioazs “Lietu
va” num. 375 indėjo Ameri
kiečio Balsą. Pasirašo Pet
ras Sinušas. ‘Tasai Ameri
kietis giriasi savo nuopel
nais Lietuvai ir dejuoja, kad 
seimas “skaudžiai nuskriau
dęs Amerikos lietuvius.” O 
tas nuskriaudimas, tai ’ mo
kestis Lietuvai pirmais me
tais $10 ir sekamais $5. Jei 
kas iš amerikiečių Lietuvą 
liek myli, kad dejuoja ir 
protestuoja dėl metinės pen
kių dolerių mokesties, tai ta 
jo meilė taip pigi, kad pa
liokas ar rusas ar vokietis 
lengvai ją gali, nupirkti.

Toliau tas amerikietis ra
šo:

“Kai reikia šelpti nuken
tėję nuo karo lietuviai, kai 
reikia pirkti Lietuvos bonai, 
niekas mūsų neklausia, ar 
Lietuvos piliečiai ar Ameri- 

Rmą delegatus nežinoda- kos, bet kad tik-lietuvis, tai 
■o s. kas taip svarbaus įv 
lq£ffl<5džio 12-tą dieną, kad! davėme 
et seimą reikia šaukti, 
taip ten nebūtų, išrodo, kad 
Limo šaukimo idėja gimė 
juodžio 12-tą dieną, tapė 
©rauge” paskelbta gruo- 
pp 154ą dieną, o jau sei- 
■ė įvyks sausio 7-tą diena.S'- ’
nr draugijos suskubs iš- 
Ekri delegatus, nutari! 
Ims lėšas ir pasiųsti juos į 
■cą į seimą iš tokių tolimi} 
■pimpių kaip Omaha. 
■Ris, City, Dayton ir Ak- 

tai nesvarbu. Reikia 
fegi pripažinti, kad Chica- 
■į&fti “subytino” seimų su- 
fcdtaO’ ir sušaukimo rekor-
■R-’ -
■pugiant atsišaukimą šau- 
Kū*: “Broliai, pajudin- 
k nię!” Chicagiečiams 
Madinant žemę Chieagos 
Ms&se, ji be abejo dre^ 
E ir pietuose ir
■pt mųa Rytuose. Gal 

taus nors teiksis paaiš- 
; kas sumanė drebiu- 
HK, 2) kodėl taip ūma i 

tikimasi atsiekti.
sumanyto “Chi- 

ir apieltakiųL. Kata- 
K -š mo” ypatingai atsi- 

enos.” Girdi 
lietuvių katalikųKme ima reikštis tokių

i;-*x ••
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LAIMINGI ĮTIKĖJO III

„ U. Gudienė.

Nev'l&rkNY

(“ Ateitu”)
f

» Ir dangiška sutartinė 
skrydo neišmatuojamomis 
erdvėmis, teikdama visiems 

vilties ir suara-

KŪČIŲ NAKTĮ.

iečiai suteiki
Neatsill

ninkiško laikraščio 
ko.”

Sleževičius 
kam man.” 
taas?

pina. 4> Valkus.
Reporteris.

runajį priešą 
taip tyra, ka 
IW»- jums 
Sttirt gal 

pleiskanos ta«jru« sunstki 
mv»«i 

acnLlslidta I i UlmrM

skriaudos
kas. Jie niekinami, 
uJfeiami, nekenčiami, 
j near

PER UAMBUft 1
AR5AU., _L *1

važiuokit visi parankiu ir
TIB8IU KELIU

ĮESTOMIA Gr. 27; UTUANIA Sa». 17 
S Iš New Yorko ir Bostono j Hamburgą 1103.50, 
t* | PiUiavą ąii)&50, 1 Libavą ar Meself 107.— 
,, I& Bostoąp i New Yorką per FaU RIver LiąUą.

Kreipkitės prte vfettnią aąsntą.
i .z. rt. . *

Mpntellpj 
sios. darbai eina, M 
ventojams anglių. 
smigt ir žinoma, ja« 

demokrato Prank 
kas.

Čion atsitiko bmH 
moterėlę užmigo 

ą HMM.

| Bloga, kad vyrai gei j

fe it aprūpint, -
Jonas.

—aš nors ir nelaimin
gai bet: esu už. tamstą daug 
turtingesnis ir dėlto nenorė
čiau tamistų skriaudos — 
aš stangų, kad ir Dievas ne- 
galipy^iuitai, jai aš duo
siu tiek, kiek aš privalau ir 
išėmęs padėjo ant stalo kelis 
dolerius ir tarė: — Dabai-

'-'sudiev, lik pasimatymo — ir 
padavė rapką seniui.

— Sudiev, sūneli, ačiū už 
pinigus, tai bus už nuomą 
užsimokėt, dabar po teisybei 
pasakius pas mus sunku už
dirbt visiems galams, o dar 
su tokia sveikata kaip ma
na

t- Sudipvų mamai Jurgie
nei ir* tau* Mariute, kad ne 
tavo priežiūra, nebūčiau teip 
greitai pagyjęs.

— Koks čia mano prižiū
rėjimas buvo — kad nėra iš 
ko. Dovanokite ir atleiski
te... širdies nepavydejome.

— Taigi, taigi, šitas dau-j 
giausia man ir gelbėjo. Su
diev, lik pasimatymo.

~ *

>
* f *

Po Trijų Karalių šventės, 
atvažiavo Lauras su kitu se
nu žmogumi pas Mariutę į
piršlius, sutiko, apsivedė ir! 
dabar nusipirkę 60 margui 
žemės, gyvena apie Vilka
viškį kartu su tėvais. Jau 
kaip nuo žmonių girdėjau, 
tai- šį MKferiį susilaukė net ir 
sūnų.

Tiktai dabar Lauras išsi- 
šnekęs pasako, kad jo atsi
vertimo ant gero kelio prie
žastimi buvę ne kas kitas 
kaip tik šventos kūčios ir ap- 
lotkelės kąsnelis, kurį gavo 
iš Marijonos nekaltos ran
kos. Tas esą pradžia jo lai
mingo gyvenimo, atsikratv- 
mo nuo raudonojo socijaliz- 
rno, grįžimo prie šventos ra
mybes ir prie atnaujinto ti
kybinio gyvenimo.

Geras pavyzdis visuomet 
savo padaro. Duokime visi 
iŠ savęs gerą pavyzdį, o at
mainysime pasaulį.

F. V

MIEGANTIEMS.
KAS GfflKn Utllffię KBLMnJOSta nybji lai]

Tąųisus bedievis
Ir be supratimo
Nori užginčyt
Jis Dievo buvimą.
Bet IJievą liūdij’ 
Ir dangus ir žemė,
Tie Jo nemato, 
Kur visai aptemę.
Paukščiai ir žvėrys 
Garsin Sutvėrėją, 
Žolės parodo
Gyvybės davėją.
Kas audė rūbą
Tai skaisčiai lelijai 
Su kuria angels 
Apreiškė Marijai.
Nei Saliamonas
Pilnoj garbėj’ savo 
Panašaus rūbo
Dėvėti negavo.
Kas-gi padarė - 
Stebėtiną grožę ?
Čion pinavija,
Ten vėl žydi rožė.

z

Įvairus žiedas,
Įvairus ir lapas, 
Įvairi spalva,
Įvairus ir kvapas.

. Kas teip surėdė,
Lai sako kas žino, 
Ar tas bedievis
Viską pagamino.
Plunksnos paukštelių 
Ir jų įvairumas, 
Plaukas žvėrelių 
Ir balsų skirtumas.
Kožnas bei vienas 
Juk pradžią turėjo, 
Juos ir-gi lietė 
Ranka Sutvėrėjo.
Aišku kaip diena
Mums darbai Visatos, 
Kur tik mes žvelgiam 
Ten ranka Jo matos. 
, 1 iŽuvys, didžuvės
Ir jūrių gilybė 
Jis čion sutaisė 
Vandens karalybę.
Lapuoti medžiai
Kiek rūšių jie turi — 
Vieni nusvirę x 
Kiti erdvėn žiūri.
Vieni be vaisių,
O kiti vaisingi

Į Betlėjų visi bėgkim, 
Į prakartę pažiūrėkim, 
Kur Bernelis suvystytas, 
Ir ant šieno paguldytas;

Linksma diena mums atėjo, 
Jau sulaukėm Atpirkėjo, 

Garbė ajit augštybių Dievui! 
Ddvidešimtas amžis plaukia, 
Kaip tikinti garbę šaukia, 
Dievo Sūnui-Atpirkėjui, 
Tos žmonijos Geradėjui;

Ir, laimingi įtikėję;
* Dievo garbei pagarsėję; 

Garbė ant augštybių Dievui! 
Prieš Altorių susirinkim, 
Širdis savo atdarykim; 
.Linksmais balsais užgiedokim,
Jėzui garbę atiduokim; 

Ir maldomis atsidėję, 
Pagarbinkim Atpirkėją.

Garbe ant augštybių Dievui! 
J. K. Kovas, f i 't*’ ’ ' Z

iš palvos naša*
is. Tik kelis kartus panau-

Daug ar mažai jų, 
Bet visi naudingi.
Kas gal jų žievę, 
Lapus permainyti, 
Kas gal jų vaisius

, Kitiems, prisagstyti.
Kas gal išsunkti 
Iš dagio alyvą, 
Arba ant, eglės 
Išauginti slyvą.
Senai tuos daiktus 
Mūsų akyk mato, - 
Bet jų slaptybės
Dar nieks nesuprato.
Nes juos tik tvarko 
Vienas Visagalis, 

' Jo vardo švento
Išpažįsta šalys.
Diev’s žmogų savo 
Paveiksle sutvėrė, 
Proto įpylė 
Ir kalbą prinėrė.
Terp sutvėrimų 
Jis yra skirtingas 
Išminčia valdo, 
Gudrybe galingas.
Už vis gražiausis 
Žmogaus prigimimas 
Silpnas, bet klauso 
Visas sutvėrimas.
Mešką už veikia,
Liūtą pažaboja, 
Mulą suvaldo 
Ir ant dramblio joja.
Kas gal išaiškint 
Mums šitą dalyką, 
Kodelgi žmogus 
Valdovu paliko.
Kodėl ne liūtas, 
Ne dramblis, ne lokis.
Išvysk bedievi, 
Kur-gi tavo akys ?
Kas tą supranta.
Tam gyveninis miela 
Kad žmogaus kūnui 

’ Vadovauja siela.
Dievui gyvena,
Nes Jam tik sutverta, 
Ji regės Dievą 
Jeigu bus tik verta.
Per ją tik žmogus 
Yra išmintingas, 
Nuo keturkojų 
Jis toli skirtingas.
Ir šis dalykas 
Mums Dievą parodo, 
Ar-gi bedievis 
Dar neatsigodo.
Kristau užgimdams 
Tu šiandien išnaujo, 
Prablaivink protą * 
Ir sielą ir kraują.
Lai tie klajūnai 
Nuo tamsybės kelio 
Visi suklumpa .

' Prie Tavo lopšelio.

Teko pastebėt “Da g 
No. 143 (941), kad prahj| 

.................. M 
Lu:. ___ O
stebėt montelliečių du<J8 
šokiuose reikaluos^ M 
kad Montellos katali^B 
aukas dėl 'garbės, bet 
tom kolionijom pąv; 
kitos kolionijos tą 
Pažiūrėkim, ką praeitį® 
telliečiai nuveikė de^B 
spaudos: “Darbininkui^ 
te $127.00 už prenumerJ 
jo $98.00, knygų pardaw 
O kur daugiau, tai to v 
duosiu ba negalima ifl 
Pažiūrėkim ką dabar v® 
davė knygų jau už keM 
dolerių. Atsilankius M 
P. jGudui ir Tumason« 
rodė savo duosnumo?® 
bonų už $225.00, pii» 
O da ne galas, dar 
katrie nedavė dabar, H ) 
tinio susirinkimo, kil 
d. sausio, 1923 m. 
savo bonus. Aš tik^H 
minėt, katrie davė ii 
duos. Gerb. M. Al B 
$100 boną ir $10 dol 
Švagždys $25 boną, I 
čius $25 boną, J. ■ 
$25 boną, LDS. 2 kufl 
J. Baronas žadėjo, jfl 
jo, K. Petreikis žačfl 
žadėjo.

Dar nekuriu var« 
manau, kad ir tie 9 
parėmę mūsų katali^H 

1 das. Pinigais aukav^M 
i $10, J. Daugeliavieia I 
ti kurie laukia metii9

1 mo, aš manau, kad ne^| 
rys neliks neaukavęs® 
darbas. Montellieeifl 
nori, bet daro, ka^H 
tos kuopos teneatsili® 

Labai būtų maloE® 
azdį kitos 1^

<

i

I 
. Čia Spaudos Dnariųos- po šv. t 
Povylo globa mętiirii yFOTpknn** 
buvo 3 d. gruodžio pobažnytinčje 
svetainėje. Perskaičius protoko
lą ir apsvarsčius kuopos reikalus, 
sekė rinkimas valdybas 1923 me
tams. Išrinkta, sekančiai: Dvas, 
vadas gerb. kun. J. J. Jakaitis, 
pirm. J. Vaitkus,- viee-pirm. A. 
Masiulioniukė, nut. rast. A. Ben- 
doraitienė, turto rast. K Senkus, 
ižd. O. Čirvinskaitė, iždo globėjai 
M. Morkūnienė ir M. Kupstienė, 
tvarkdarys P. Kandrotas. Po iš
rinkimui valdybos, įnešimas priim
tas vienbalsiai idant paaukuoti 
$25.00 naujos mokyklos fondan. 
Aukojo sekančiai: gerb. kun. J. J. 
Jakaitis $5.00,rt). Čirvinskaitė $3, 
J. Vaitkus $1, K. Senkus 50c., J. 
Tatulis 50c., V. Rimša 25c., M. 
Cinkienė 25c., V. Liutkienė 25c. 
Viso su smulkiomis surinkta $11.- 
94. Iš iždo pridėta $13.06. Viso 
$25.00. Čia turiu pažymėti, kad 
prie šios draugijos priguli visi uo
lūs spaudos rėmėjai ir geri tėvy
nainiai. Štai ir mūsų gerb. klebo
nas kun. J. J. Jakaitis negana kad 
pašvenčia savo darbą ir sveikaą 
statydamas savo parapijonams 
gražiausią mokyklą, kokios da 
Voreesteryje nėra, bet da nori i- 
dant ir draugijos vardas aukštai 
būti} pakilęs visuomenės tarpe. 
Štai pavyzdin atėjo ant susirinki
mo ir pirmutinis aukojo $5.00 į 
mokyklos fondą. Tai-gi laimin
ga yra Spaudos draugija, kad tu
ri savo tarpe tokį uolų rėmėją, 
už ką visi nariai ir narės savo di
džiai gerbiamam klebonui esame 
dėkingi, čia da turiu pažymėti, 
kad spaudos metinė šventė buvo 
19 dieną lapkričio. Kalbėjo gerb. 
kun. J. J. Jakaitis ir vietos adv. 
A J. Mileris. Abu kalbėtojai ra
gino publiką r-emti katalikų spau
dą. Laimėta apie 25 nauji nariai. 
Tai yra prisirašė prie Spaudos 
Draugijos. Be to da buvo sulošta 
mažas teatrėlis k buvo sudainuo
ta keletas naujų dainelių. Pelno 
draugijai liko pusėtinai, nes pub
likos atsilankė pusėtinas būrelis. 
Da čia turiu pažymėti, og laike 
pertraukos puikiai grojo benas. 
Ant galo benas sugrojo Tautos 
himnų ir tuomi vakaras užsibaigė. 
Da ant galo turiu priminti, kad 
daugiausiai smagumo arba pagra
žinimo vakaro tai buvo benas. 
Garbė Worcesterio įjetuviams kad 
savo tarpe turi teip puikų beną. 

Vakaro vedėjas buvo draugijos
r

Tilpus kprespondenija “Darbi, 
nipke” Sfo 143 tūlo Seeret Ser
vice City dąug apie kitus rašo ir 
peikia. Kodėl pats apie savo par 
sielginąus nieko neprisimenu 
Seeret Servise City rašo: “Mūsų 
miestelyj sunku suskaityti kieky, 
ra tikrų gramatnų, bet su jais 
pakalbėkie. Tai pasirodo didžiau.- 
šių klesų vyrai ir da ant galo prk 

Į mena, kad ne prie rimtumo tie 
tinka klesųį vyrai, bet prie moon» 

; shine kvortos.” Bet tokius reikia 
atskirti nno padorių žmonių, ku
rių čia turime.

Toliaus rašo Seeret Service Ci
ty, kad Padėkavonės dienoje mo
terys turėjo balių ir uždarbio tu, 
rėjo $90.00 ir visus paskyrė ant 
pataisymo bažnyčios. Moterys 
tai ne vyrai. Jos pačios prikepė 
saldžių pirągėlių, suaukavo teip 
visokių daiktų ir baliaus dienoje 
visi turėjom pirkti bilietėlius, tai 
tokiu būdu ir pelnas geras buvo. 
O SLRKA. kp. kaip surengia ko
kią pramogėlę ir pelno atneša. Y- 
pač valdyba S-rno yra tinkama, 
narių išrinkta ir gerai darbuoja
si dėl S-mo labo. Bet kaip ma
tyti Seeret Service City vis prie
kabių ieško kaip iš SLRKA. kp. 
valdybos teip ir iš LDS. kp. val
dybos.

Toliaus rašo Seeret Service Ci
ty, būk vienas seminaristas- per 
prakalbą LDS. prirašė daugiau 
kaip penkiolika narių. Bet semi-l 
naristas tik kalbėjo, kp. raštinin-i 
kas ne penkiolika, ale aštuonis 
prirašė. Rašo, būk seminaristui 
už prakalbas nedavė ne vieno cen
to. Bėda kad Seeret Service City 
nesilankė ant prakalbų ir nieko 
nežino, ale rašo. Už prakalbas L. 
D. S. kp. davė penkis dolerius se
minaristui. #

Patarčiau tokiam kaip Secn ' 
Service City tokių pas 
šinėt, ba netinkama kel suirutes 
kuopose, kurios ši iėna veikia 
vienybėj ir nariai darbuojasi, kad 
tik daugiaus prirašytų naujų na
rių kaip į SLRKA. kp. teip ir j 
LDS. kp.

Da turiu priminti, kad LDS. 69 
kp. ir sekasi. Ant žėdno susirin
kimo vis prirašo po kelis naujus 
narius ir kaip valdyba teip ir na
riai į tokius nepagirtinus raštus 
nei domės neatkreipia kaip rašo 
Seeret Service Cite, bet visi vie-

marmurinės, stiepėsi į švie
siąsias žvaigždeles; plikos 
jų šakos, šalnos plunksnelė
mis nusigstytos, kartkartė
mis suspindėdavo varsota 
žvaigždelių šviesa. Visi il
sėjos nakties prieglobsty, o 
nurimęs vėjelis kame nors 
pailsiu guodės. Rimtis ir 
tyla laikė apglobę visą pa
saulį. Tą naktį, rodos, ir 
pačios begalinės erdvės į že
mę prisiartino. Rods toje 
nepaprastoje rimty žemė su 
kitais pasauliais vienijosi, 
slaptingas bylas bylojo...

Tai buvo nepaprasta nak
tis.

Tą slaptingą naktį vieno
je artimo kalno viršūnėje, 
susitiko Meilė, Teisybė ir 
Laisvė savo nedalia pasi
guosti. Jų veidai turėjo* 
vargo ir rūpesčio atspindį. 
Jų akys reiškė begalinį nu
sistebėjimą ir baimę.

Į aplinkinį pasaulį pažvel
gusi pirmoji prabilo Meilė.

— Aš esu paniekinta, nie
kur sau vietelės galvai pri
glausti nerandu. Aš pami
lau žmoniją, jos gyvenimo 
buitį papuošti norėjau, bet 
žmonija vien neapykanta 
gyvena, mane vien sapne 
tesapnuoja. Žmonių širdys 
užgrūdintos ir šaltos,' kaip 
ledas. Kuomet juos kvie
čiau manimi gyventi, kitus 
mylėti, atjausti, jie kurti 
paliko, jų širdys dar dides
ne neapykanta degė.

Štai visa žmonija ir kiek 
maža joje meilės...

Čia Meilė nutilo, galvą 
žemyn nulenkė ir ašaros rie
dėjo per jos skruostus.

— Ir aš pasaulyj paguo
dos ir susiraminimo neran
du, — tarė Teisybė, žmo
nija teisybės nekenčia, ją iš 
savo tarpo veja. Visa žmo
nija skriauda gyvena. Štai 
vergų milionai 
■vainik 
skriai 
patys Neapykanta dega. Čia 
brolis brelį skriaudžia, čia

(Kaip ir legenda)
Giedri naktis. Mėlynas 

dangus erdvėse spinksėjo ne
suskaitomi žvaigždvnai.Kal- 
neliai ir kloniai dunksojo 
nakties tamsumoje. Medžiu 
ir krūmų viršūnės^ tartum

L1NIJA 9Broadvay-, 
TIESI _ i 
KELIONĖ l

Lietuviai važiuojanti { Piliavą aplen
kia lenką Juostą (koriddhj). Visa trečia kle- 

ta padalinta j kambarius ant 2-jų, 4-rią ir 8-nių 
lovą.

SPecijaUait Kaif'dų Igplaukimait

--------------------------------------------- —-- --- ------  
tauta tautą. Skriauda gim- didžiulė v žvaigždė, 
do vargą ir neapykantą, ir 
visa žmonija varge pasken
dusi.

Teisybė baigė — žodžių 
savo nedaliai rūgoti pritrū
ko.

Tuomet prakalbėjo Lais
vė:

— Ir mano dėsnius žmo
nija pamynė, ir manęs nebe
gerbia, mane niekina, ma
ne išjuokia. Štai pavergtos 
tautos, štai vergų milijonai 
ištiesę rankas siekia manęs... 
Siekia, tik atsiekt negali, nes 
dar nėra pasauly žmogaus, 
kur žmonių širdysna. tyrų 
siekių, kilnių norų įkvėptų, 

’ kurs įkvėptų Teisybės, Mei
lės ir Laisvės pamėgimą, nes 
be kita kitos mes gyvuot ne
galim. Kitaip tie vergų mi
lionai, gavę šiandien Lais
vės, ryt kitus vergtų... Bet 
jaučiu, jog arti tas laikas, 
kada atris į pasąujį žojegus, 
kurs įkvėps į žmonių širdis kelio gorimu begalųriąi 
mūsų dėsnius ir mgims žmo
niją tų dėsnių mrilčje pa
guodą atradusi, h-mes teo- 
mett parigU0rim>. įpiriTnam-

Ta akymirka sušvito mė* gėlų sutartinės.
lynieji daųganft skliautai, 
šviesiau suspindėjo žvaigž
džių milionai, vėjelis suju
dino sustingusius medžius ir 
krūmus. O rytų šalyj su
spindėjo nepaprasta šviesa

Tos 
žvaigždės šviesos juosta pra
siskverbė pro erdvės mėlynę, 
aiškiai apšvietė artimąjį kal
nelį, kuriame buvo gyvulių 
tvartelis.

Nustebo Meilė, Teisybe ir 
Laisvė išvydusios nepapras
tą žvaigždę, galvojo ką tai 
reikšti] ir pasiskubino tvar
teliu sužinoti, kuri nepa
prastoji žvaigždė savo spin
duliais globojo. Tvartely 
rado gimusį kūdikėlį Jėzų, 
kurį jau angelų chorai gar
bino. Kūdikėlio akyse jau 
spindėjo visą savy talpinan
ti begalinė meilė. Ir supra
to Meilė, jog šis.kūdikelis į- 
stengs sušildyti šaltas žmo
nių širdis ir jose meilės ug
nį sukurti. Teisybė ir Lais
vė suprato, kad šis kūdikė
lis, savo begaline meile pa
mils Teisybės ir Laisvės dės
nius ir pajėgs jas žmonių 
širdysna įdiegti. Jos kūdi- 

" ’ “ j nuT 
džiugo. Jos radi lįg tol dar 
ųe surastą suraminimą ,ir, 
savo džiaugsmą reikšdamos, 
prisidėjo prie dangaus an-

Pranešimai

A. L. R. K. Fed. 9 
vyks metinis susirl 
gruodžio šv. Roko svel 
vakare. Malonėkit vi 
atsilankyt, nes bus. ■ 
karna dėl ateinančią! 
valdybos raportas išdl 
tovų iš suvažiavimo aj

LDS. 2 kp. metinis s 
Šv. Roko svetainėj 
Įvyks 2 d. sausio TI 
naujų narių, nes ši® 
ima už numažintą kS 
kit visi nariai ir na® 
ti. Užgirsit daug <9 
reikalų. *1

Prakalbos.

Montelloj įvyko pti 
gruodžio, kur buvo sd 
mažas būrelis. Ten bt 
rimtų lietuvių. Atsira 
lių ir bolševikų ir < d 
Priežodis sako: Vagies 
ga. Vagis capt už M 
ir šiose prakalbose ]M 
bėjo gerb. dr. BielakkJ 
vos reikalus, apie 
Klaipėdos klausimą, J 
prantantis aiškiai su 
kalbėtojo paaiškiniiM 
atsistojo vienas bolfaal 

»sia: “NesiregistrarąjJ 
no bus pilietis!” c 
las klausimas. Antra 
sandarokas ir sako: <#l

* I
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CHORO ŠOKIAI.

AR TURITE PLOTKĘ

BERNELIO MIŠIOS

JUOZAS LAUKIS

SHIPPING BOARD

SEPTINTAS METINS BALIUS

nerokuoju. Dieną ar 
kreipkitės žinom ant-

Gmodžio 24 d. 7:30 vai. vakare 
parapijos svetainėje kalbės, iš Lie- 
tuvos svečias kun. Petras Raščiu
kas. Cambridge’ieeiai kuoskait- 
liugiausiai susirinkite. Išgirsite 
daug įdomių dalykų ir naujienų 
ir linksmiai praleisite vakarą.

K Reporteris.

DAUG STAMPIŲ 
PERKA.

Šiuomi pranešu vietos ir 
apielinkės lietuviams, jog 
laidotuves aprūpinu koge- 
riausiai ir už pigiausią kai
ną negu kiti. Į apielinkrų 
miestukus važiuoju ir už tai 
nieko 
naktį 
rašų:

metu.
labai Į

Malonėkite prisiųsti man jūsų 
knygutę Veltui dėl autoritetingų 
faktų apie kelionę. Taipgi inf. a- 
pie ./.T. Linijos laivus į Europą 
ir iš kalno apm kantus keleivius. 
Vardas .............................................
Adresas .............................................
Miestas ............ Valst. ....

Šv. Petro parapijos cho
ras rengia šokius Municipal 
salėj utaminke gruodžio 26 
d. Šokiai tęsis nuo 8 iki 12 
vai. vak.z Salė graži, orkes
trą puiki. Visi kviečiami.

DRAUGIJŲ ATYDAI!
T^ipH't'lTVpVėUavŲ, Kukardę, visokių Ženklelių, Gazikuč:

UIUVC spaudu ir kitokių Draugystėms reikalingų 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tėa 
8TRUPAS CO.«* 00-92 Ferry St. Newark,‘

Darau siutus, overkotus ir fut- 
ras. Materijos geros, didžiame 
pasirinkime. Kainos nebrangios. 
Darbas ir pritaikymas gvarantuo- 
tas. Malonėkit persitikrinti.

K ktopa laikė priešmeti- 
|kimą 17 d. gruod. 1922 
k svarstyta daug reika
lą, svarbiausias, kaip su- 
■* Darbininko ” skolas, 
■galutinai nebuvo išriš- 
■rta laukti ką didesnės 
f e klausime praneš, bet 
|rpu nutarta “Darbinąp- 
iti aukomis. Toliaus de- 
Conn. apsk. priešmetinio 

>vimo, kuris atsibuvo 10 
Įžio, 1922, Hartford, Ct., 
sportus. Raportai buvo 
n užgyrimu. Apkalbėjus 
leikalus, prieita prie val- 
■kimo. . Pirmininkui V. 
■buvus du metu pirmi- 
■ug pasidarbavus dėl
■ laiko stokos atsisakė 
■lininkauti. Jo vieton 
■tas veiklus narys Pra- 
■raskas, viee-pirm. M. 
K, fin. rast, ta pati Br. 
.Į prot. rast, mūsų 
■M. Blažauskiutė. kuri
■ raštininkavo r.enuiis- 
■avos dėl 36 kuopos. 
■Larbuo.įas visose kata- 
■augijose ir yra myli-

- Įv Britain-’o lietuvių. 
• ■> raštininkystės de!

Jos vietoj tapo iš- 
■mbulevičius. Ižd. M.

K;. A. Mačiūnas, ko- 
■nbulevičius. Naujoji 
■no veikti visu smar-
■ subitinti senąją. Po 
■care: buvo LDš. prakal- 
^roasakė gerb. kun. A. 
■Hartfordo. Kun. A.
■a numylėjęs jaunimą.

L ypač LDS. Nuošir- 
; B>ą pasakė, už ką var- 

■6 kp. tariu širdingą 
■riu prie kuopos pri- 
Kdoure. >•._
■. rengi? balių sausio 
■ vaknj-e. 1923 m. pa- 
Rrrėjf Kviečiam visuš

NAUJAS VEIKALAS 

hdii nm niiifTi

PADIRBU AKINIUS.
Žemiaus paduodu 

symptomus kuriuos 
pagimdo nenormališ- 

kos akys: nematymas, kreivos a- 
kys, pavargusios ir skaudančios 
akys, bėgimas ašarų, sausos akys, 
trūkčiojimas akies ir blakstienų, 
galvos ir nugaros skaudėjimas, 
ūžimas ir svaigimas galvos, nervų 
liga, negalėjimas važiuoti gatve- 
kariais ir daug kitokių nesmagu
mų. Prašalinkite priežastį ir bū
site sveiki. Visuomet pagelbės 
jums

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
AKIŲ SPECIALISTAS 

377a Broadway, So. Boston, Mass.

Kiekvienas, kuris laike šio 
moksleiviu vajaus paaukos 
nemažiau kaip doleri į Tau
tos Fondą, skaitysis T. Fon
do ir Federacijos nariu.

Ta’d žiūrėkime, kad nei 
vienas lietuvis katalikas ne
liktu neaukavęs ir kad skai
čius gyvų ir veiklių katalikų 
laike to vajaus' išaugtų de
šimteriopai.

Linksmu Šv. Kalėdų vi-
j 

siems Federacijos ir Tautos j 
Fondo nariams ir priete- 
liams, gi moksleivių vajui; 
kuogausiausių aukų.

A. L. R. K. Fed. ir Tautos 
Fondo Sekretorijatas.

Jei nori parsitraukti draugus ir gimines iš S 
kėk jųjų kelionę per UNITED STATĖS LINKS, 
patarnavimų, patogumus—tegul jie keliauja i»o

REIKALAUK KNYGOS
Rašyk šiandien dėl pilnų informa
cijų. Dasižinokie apie gražius Suv. 
Valstijų laivus, plaukiančius į Eu
ropą. Jokių už tai pareigų neturė
si. Pasiųsk blanką šiandien. 
Informacijų apie laivų išplaukimo, 

ir laivakortes reikalaukite 
adresuodami:

UNITED STATĖS LINES 
Moore and McCormack, Ine. 
Roosevelt Steamship Co., Ine.

45 Broadvvay, Nexv York City 
110 S. Dearborn St., Chicago. III. 
92 Statė St., Boston, Mass.

Managing Operators for 
UNITED STATĖS—---------------------

VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS 
ŽENKLAI.

Igų metų praktikos artistišką 
aūsų darbą liudija tūkstančia: 
Iraugijų. Informacijų delei rašy 
dte: ,

M. A. Norkūnas,
i 6 Pleasant St., Lawrence, Mass

šiuomi pranešu, kad pas mane galima gauti visokių knygų kaip dvasiš
kų taip ir svietiškų nuo didžiausių iki mažiausių, kaip Amerikos teipat 

Teip pat ir religiškų rei- 
patentuotų gyduolių. Kai- 
gaus lietuvišką kalendorių 
prisiųskite už du (2) cen-

ir iš Lietuvos naujausios spaudos leidinių, 
ka’ingų dalyką. Teii>os-gi užtaikau visokių 
nos jų žemiausios. Kurie pirks nuo manęs 
dovanu. Reikalaudami dauginus informacijų, 
tu pašio ženkleli. Kreipkitės, šiuo antrašu:

JONAS MICKEVIČIUS,
t

205 Farren Avenue, New Haven, Conn

Jei dar neturite kūčioms 
plotkų, tai jų galima gauti 
į tas vargonininką M. Kar
bauską, 52 G St. Turėkite 
kūčias lietuviškas — su plot- 
comis.

»RAUGUOS IR KUOPOS 
TĖMYKIT.

■r. Jonas Navickas, 
■ęs iš Europos, kal- 
lujają Angliją.
'd., Middleboro, Mass. 
Ld., Providence, R. I.
MlAthol, Mass. 
■, Nonvood, Mass.

2 P. M.
■., Brockton, Mass., 

7:30 P. M.
■insonia ir Waterbury, 

Conn. 
ingtono Uni versi te
itai P. Česnulis ir 
■Jaužvardis kalbės 
Mersev Valstiją, 
pdžio, Trenton, N. J. 
pdžio, Harrison, N. J. 
f. M. Linden, N. J.
■ vak., Elizabcth, N. J. 
■io, 1923, Newark, N. J. 
[Kerbelis, Fed. Iždo 
l kalbės po Pitts-

GRUODŽIO DECEMBER 25 DIENĄ, 1922 M.
LIETUVIŲ SALĖJE
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Kampas E ir Silver Strects, South Boston, Mass.
Prasidės 7 vai. vakare. ;

Šis balius,bus vienas iš puikiausių ir gražiausių, nes griežš 
gera orkestrą, bus visokių užkandžių, lietuviškų kilbasų. Todėl 
nalonėkite atsilankyti seni, jauni ir maži, o busite užganėdinti.

' Kviečia RENGĖJAI.

Chreagos apylinkėj pasi
žadėjo kalbėti gerb. kun. B. 
Bumšas ir kun. A. Linkus ir 
studentai Jokūbas Šlikas ir 
Juozapatas Pautienius;

Tarpe aukščiau išvardintų 
asmenų yra naujų žmonių, 
dar negirdėtų mūsų koloni
jose. Tad bus pravartu pa
klausyti tų mūsų naujų dar
buotojų iy su jais pasipažin
ti. ’ ?

Taigi visos mūsų koloni- . 
jos į darbą! Kur nėra nei į 
Tautos Fondo nei Federaci-b 
jos skyriaus, ten lai darbą 
by by kokia katalikų draugi
ja pasiima, lai kviečia i tal
ką .kitas draugijas. O tie, 
kurie supranta reikalą kata
likų organizacijos, lai prie 
tos progos užmezga savo ko
lonijose Federacijos ir Tau
tos Fondo skvriu.

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

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

317 West Broadway, South Boston, Mass.
Telephone So. Boston 16t—XV.

GRAMAFONAl IR REKORDAI.
■Už SS* Esame autorizuoti COLUMBIA GRAMA- 

FONU KOMPANIJOS AGENTAI. Pariluo-BsE <lam visus ją išdirbystės gramafonus ir nau
jausius lietuviškus rekordus. Reikalaukit 

■■&■ IH mašinų ar rekordų katalogo DYKAI. Senus 
gramafonus mainom ant naujų. Sugadintus 
pataisom PIGIAI.

I Parduodam Skrybėles, Kepures, 
Drapanas Ir Čeverykus.

GEO. MASILIONIS, 233 Broadway, South Boston, Mass.

Bernelio mišias lietuvių 
•v. Petro bažnyčioj laikys 
>;erb. svečias kun. P. Raščiu
kas. Jis ir pamokslą sakys. 
Bernelio mišios bus 6 vai. iš 
yto panedėli.

KALĖDŲ BELAUKIANT

Nepaprasta naujanybė!
Turime visokios rūšies pijanų, ployer pija- 

nų. Duodame ant išmokėjimų ir apmainome. 
Visokio didumo pijanai ir visokių kainų. Turi
me taipgi visokios rūšies grafofonų.

Katalogus pijanų ir grafofonų siunčiame 
dykai. Kurie galite tai ateikite ir pamatysite, 
kad. pas mus viskas pirmos rūšies ir daug pigiau 
negu kur kitur.

VOSE & SONS PIANO COMPANY
VOSE BUILDI.NG

160 Boylston St, Boston, Maw. Tel. Beach 1018 

J. P. SARKUNAS, Pardavėjas
taMMeeMeeeMBMeeeeMMeMMMMMMMMeM

__ DAR B I N J N K A S 
^SUSIRINKIMAS.^

LDS. 1-mos kuopos meti
nis susirinkimas įvyks atei? 
nančią nedėlią gruodžio 24 
d. tuoj po sumbs “Darbinin
ko ’’ Name. Visi nariai pra
šomi atsilankyti. Bus val- 
dvbos rinkimas.

Bostono pašto viršininkas 
Roland M. Baker sako, kad 
nekuomet nebuvo tiek daug 
stampių prieš Kalėdas par
duodama kaip dabar. Sere- 
doj stampių parduota Bos
tone už $75.000, o ketverge 
$68.000. Siuntimas pakietų 
šiemet ant 25 nuoš. didesnis, 
negu pernai Kalėdij 

, Santa Glaus šiemet 
5 busy.
i __________________
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