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Kapitalistai prieš anglia
kasių uniją

Nedarbo priežastis

SUVAŽIAVIMAS

ri me

anglių pramonėje
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keliai

yra perdaug.,pa

Už skriaudimą tarnaičių

<n< suv. \ aisti.m gyven- 
.. Atsimename, kad ava-

gailauja, 
tėjimų i 
mo. Te

L. D. K. S. Naujos Anglijos 
Apskričio šaukiamas suvažia
vimas s&uMo 31,1925/lval. po

ma Amerikos žmonii 
Ii o stovio.“

gerai. Jei jos dirbtu, tai pri
gamintu tiek čevervkųi. kad 
jų nebūtu kur iškišti. nebū
ti i j ioms rinkos.

vieškeliai ir gatvės atsei 
per metus $1.500.000.000,

1 Išeina. ka 
ididitii darbi

6 y Ausų pagaminamų 
šalyje avalui. .ĮeitosAUDRA ČEKIJOS SEIME , 

Kai Čekoslovakijos nau- 
;< mimist “-i'i kabinetas at-,

Jei šitoje bukinėję pageri
nimui nebus, tai nedarbas 
tam tikrose pramonėse neiš-

Labai linksmų Katodų linki
visiems savo skaitytojams, ben
dradarbiams ir platintojams.

L. D. K. S. Centro Valdyba.
Darbininko Redakcija.

Administracija ir Darbininkai

f . MOKSLO VYRAIS APSI- 
J MAINYMAS
'»S - r '*-'• ’ Suv. Valstijų moterį klu- 

Federacijos pasidarbavi- 
Ljfnū įvyks mokslo vyni apsi- 
^įBainymas tarp Suv. Valsti- 

• ir P. Amerikos. Būrys 
[V. Valstijų mokslo vyrą 

siųstas į Pietų Arneri- 
ųrespublikas joms tyri- 
oįiš tų respubliką bus 
jtfa būrys mokslo vyrų 
■i Suv. Valstijas. Te

du abejų kraštų įvyks 
mas ir susiartinimas.

IDĖ 10 ŽMONIŲ

ALTOONA, Pa. -Trau- 
nušoko nuo Įregiu ir to- 

nelaimėje sužeista 10 žmo- 
Tarp sužeistųjų yra 8 

žieriai ir du geležinkeli-

£%SŠIDARĖ PENKI BANKAI 
fė DENVER. Colo. - Penki 

/■ čionykščiai bankai užsidarė
.duris ir sulaikė bizni. Tas 
atsitiko dėlto, kad galvijų 
veisimo skolininkai nepada- 

.yre gerb biznio ir negalėjo 
blankams paskolų grąžinti.

Dviejų užsidariusią bankų 
' prezidentas buvo Gonlon F. 
| Hollis. Jis yra pasižymėjęs 
?;<Jolonido valstijos ;inansi- 
' pinkas.

Vienas bankas depozitų 
turėjo $1.107.100. o kitas $2.-

> 283.425.71.

DARBAI BISKĮ PAGERĖJO

. LONDON. — Per vieną 
ęavaitę bedarbių skanius D.

z Britanijoj pamažėjo art 4.- 
t-?75- 1 šviso bedarbiu dar y- 
Pra 1,161,000. Pernai šiuo 
; laiku buvo ant 21.17Sbedar- 
ybių daugiau.

EINA

GRUODŽIO 25 D., 1925/

PRAMEŠJMAS
pripuolan&os -Kalėdų 

šventės kito “Darbininko” nu
merio šioje savaitėje neišleisi
me.

VODKA PABRANGO

Rusijos sovietų valdžia pa
brangino degtinę ant 50 
nuoš. Tą padarė, kad padi
dinti Įplaukas. Dabar degti
nės kvortos kaina $1.00.

Džiaugiasi “Darbininku”į
Gruodžio 12,1925 nug-

“Darbininko” Bedakcijai.

Gerbiamieji :
Nuoširdžiai sveikiname Tamstas uz ‘‘Darbininko” iįj%% 

vaizdas pamainimą. Turininga jo įtalpa, Įdomios žiniosj 
naujienos paveiksluose, graži spauda daro maloniausią į- 
spūdi. Tai tikras pažangos atspindys. Mes linkime jums 
geriausio pasisekimo ir toliau vaisingai per spauda nešti 
dora. Dievo ir Tevunūs medę, .šviesti ir geresnę ateiti lietu
viams—darbiu inkams—m ūsų tautiečiams .1 merileos išeivi
joje. Pilnai esame įsitikinę,, jog visi, Ims supranta do
ro ir gero laikraščio svarbą ji atvira širdžia parems. Te 
ggvuoja darbininkų užfarčjas ir rčmejas ilgiausius metus!

Amerikos Kataliku T iii versi! cto studentai:

Kun. J. Koncevičius 
Paulius Miežvinis, 
J no z a pas Mači ulionis

STREIKAS ILGAI TĘSIS
1HILADELPHIA. Pa.— 

Kietųjų anglių kasėjų strei
kas dar gal tęsis daugiau 
kaip metus, pasakė angliaka
sių vadas John L. Le\vis. Jis 
nurodo, kad kompanijos 
esančios pasiryžusius išleisti 
$1.000,000,000 suardymui 
angliakasių unijos. Todėl 
darbininkams nėra kito ke
lio. kaip tik laikytis. Lewis 
sako toliau:

“Žinodami kompanijų pie
nus. angliakasiai dabar or
ganizuoja apsigynimą su ta 
minčia, kad --streikas galės 
tęstis iki rudens 1926 metų 
arba iki pavasario 1927 me
tų. Bus surasta būdas pa- 
vaįgydyti alkanus ir nuogu< 
aprėdyti, šituo pareiškimu 
mes nieko nenorime mtga<- 
dinti. Visai re. Mes tik pa
reiškiame darbininku r.oner-

PADIDINA PR0HIBICIJĄ
AVASHINGTON. — Iždo 

Departmentas išleido įsaky
mą. kad nuo vas. 1 d. atei
nančių metų vartojimas vis- 
kės. brendės, romo ir džinės 
vaistams ir paga-rdinimams 
sirupų uždraustas. Alkoho
lis ir vynas tiems reikalams 
bus leistinas.

Čekijoj ermy 
didėja

BUVO IŠTRŪKĘS 
DRAMBLYS

Londone buvo vedamas 
laivan dramblys. JĮ norėta 
gabenti i Argentiną. Dramb
lys netikėtai ištrūko ir kol | 
buvo pagautas pridarė daug

biiĮ. kurie sėdi savo 
ir pienuoja darbini 
verginių.

“Angliakasiai ži 
niekuomet darbimn 
jimo istorijoj neinu 
už svarbi; principą, 
būt prisiėję kentėti 
aukuoji. Jie pasir
mokėti kainą už savo apgyni
mą. Ir jie žino, kad jie ko
voja ne vien už save, bot už i

: ; SUDEGĖ KETURI VAIKAI 
oj IIOLDEN. Mass.— John

J. Hooy’o namai sudegė. 
<- Gaisrininkai nesuspėjo laiku 

atlėkti, nes namas atokiai 
smvėjo už miestelio. Per tai 
keturi vaikai sudegė, o jų; 
motina ir maža mergaitė la
bai a.pdeo’ė. Spėjama, kad 
gaisras kik' dėl patredusio

f \ DIRBTINAS VAMEN- 
PUOLISt. 4

h Ispanijoj ant Elims upės 
k bus padarytas dirbtinas van- 
jk išfenpuolis, kurio jėga bus 
$ifcartojama elektros gamybai.I* . -------

NAUJAS PAŠTO NAMAS
įMASHTNGTON.-Atsto-

Sabath įnešė kongresai! 
reikalaujantį Chicagaj

ktydinti naują pašto narna 
I $12,000,000.

MAŽINS ARMUOS 
TAT, ATT) AŠ 

^glįenkijoa bankrutuojanti 
ia pagalios sumani šil
ti išlaidas armijai. Su- 

ant 20%.

APLEIDO PARYŽIŲ
Rusijos užsienio reikalų 

ministeris čičerin apleido' 
Paryžių ir išvažiavo į Berli-į 
na. < 
nu vyks Maskvon. i

| PRAPUOLĖ DAUG 
AUDEKLO

V'ORCESTER. Mass. — 
jAneo Finishing korporacijos 
i sandėlio prapuolė 40.000 jar- 
jdiĮ brangaus audeklo. Jo 
audeklo urminė kaina $10.- 
000. Tas audeklas, kaip ty
rinėjimai rodo, nebuvo pa
vogtas iš karto, bet dalimis.

KODĖL BŪNA NEDARBAS kreipia žmonių domų į ka- 
IVASHINGTON. — Dar

bo Departmcnto sekretorius 
Davis išrodė, kodėl darbai 
dažnai sustoja, Nurodė, ko
dėl darbininkai negauna 
dirbti 300 dienų-metuose.

Darbo sekretorius išrodė, 
kad dabar veik visose pramo
nėse perdaug dirbtuvių yra. 
Pavyzdžiui Suv. Valstijose 
avalų dirbtuvių yra 1,570. Iš

sykius. Jis nurodė, kad Illi
nois valstijoj minkštųjų ang
liui kasyklai yra 338 ir iš jii 
254 kasyklos atidarytos vi
siškai be reikalo ir jų atida- 
rvmas buvo grynas pinigų, 
eikvojimas. iš to kįla'tas,- 
kad kasyklose darbai negali 
eiti gerai apskritus metus, 
nes tai Į) einant nebūtų ang
lims rinkos. Angliakasių 
lŲinois valstijoj yra dvigu

Cambridge, Mass. ))a g;
Pageidaujama, kad kuopos šioje 

pasistengtų išrinkti atstovus ir[.>./ ą 
rūpestingai paruoštų naudinguj^.. 
įnešimų dėl naudos mūsų orga- 
nizacijos.

J. Jaroša. pirm.

JAPONŲ KARIUOMENĖ 
MUKDENE

TDKIO. — Japonijos ka 
ro ministerija paskelbė, keu 
'pirmasis japonui būrys i; 
Korėjos jau pasiekė Mukde
ną. Mandžūrijoj. Tie karei 
viai saugus svetimtaučius 
nes pavojus kilo jiems dėl

imant tik pusę dirbamojo' 
laiko tegauna dirbti.

Sekn torius Davis sako, me-1 . .; j kad taip yra veik visose pm-
, . . monėse. Kad šita blogvbędarnai nėr 300 dienų mx>-. - ■ ■ ■. ' ’’ .' . pabalinti, un reiKetu rasti 

tuo'1-, mi ’o«- bnr paminiu - ‘ .• , . iiauiu riiiKr, ;<birbimams, ta 9Ū'- vi.<i siinaudoiamu T.... _ ‘ JbiKia rasti rinkas uzrube-avr.m. 1 ose 22i dirbtuve^’ ■. „ . , r;zv;e. Bet dan<r negalima dirba 110.913 darbininku nv. „, m maut:. 1 odei sckrotorius Da- 
Thamim!’ a !''■ . _ _is >ako. kad pramones ture- 

i junkis ir iiereikalintias 
irbmves bei kasyklas užda-

KAS PELNOSI Iš ANGLIŲ
WASH INGTON. — Inži

nierius ir ekonomistas F. N. 
Ne\vell nurudo, kad anglių 
brangumas kilo ne iš anglia
kasiui arba iš kasyklų kom
panijų kaltės! bet iš anglių 
pardavėju. Jis nurodo, kad 
angliui pardavėjai uždirba 
50%. Ji*  nurodo, kad ang
liui tona iškasti atseina $6.50. .
Jo atgabč'nimas atseina daug « 
maž $2.44. Tad tonas atsei- 
na $9.94. Gi iš teisvbės ang- ^J 
Ii a i parsiduoda po $15 ir $16 3 
už toną. Didžiausią iš ang- 
lių pelną daro vietinai par- 
davėjai. .-'-ša

kuomet neužsiminė apie tvė
rimą Suvienytose Valstijose 
itališkų centrų. Toki prane
šimą paskelbė dėlto, kad 
Suv. Valstijų! kongrese atsto
vas Fisber inešė bilių drau
džianti ateiviams tverti cent
rus. Atstovas Fisher pasa
kė, būk Mnssolini raginęs 
italus Suv. Valstijose tvei-fl 
centrus tautybei išlaikyti.

DVARININKAS SU PAČIA 
KAT0RG0N

Anglijos flirtininkas — 
dvaro savininkas ir biznie
rius Uayley Morriss nuteis
tas trims metams kalėjimam 
Du metu turės būti prie sun
kiųjų katorginių darbių Jo 
pati nuteista katorgon devy
niems mėnesiams, nes ji vei
kė kartu su vyru. Jų prasi
kaltimas. tai nežmoniškas 
pasielgimas su jaunomis tar
naitėms dvare.

mis. tas yra ir su kitomis 
pramonės šakomis.

Suv. Valstijose yra 8.019 
malūnų. Iš 228 arba 2.8G 
pagamina 62.1% Reikalauja
mu Suv. Valstijose miltų. 
Jose dirlia 42% visu malūnų 
darbininkų. Jei šie malūnai 
dirbtųi*pilną  laiką, tai pri
maltų užtektinai miltu vi
soms Suv. Valstijoms. Tr 
čia matomo perdidelį malū
nų skaičiui ir todėl darbai 
malūnuose pastovus būti ne-1 mokyklas einantieji vąikįi

Jiems apginti pastatyti sM
Toliau sekretorius Davikliai. . , '%

TURĖS LINKSMAS 
KALĖDAS

TORONTO. Kanada. — 
ės linksmas 

alodas. Jis yra kalvis ir 
1 prieš 41 metus jis buvo iš nn- 
Įmų išvarytas. Pėsčias apke- 
iliavo pusę pasaulio ir dabar 
į sugrįžęs pas seserį sužinojo. 
• kad jam palikta yra testa
mentu $60,000.

Čia pabuvęs keletą die- j p(.rev Kišky turė

NUSIŠOVĖ
PROVTDENCE. R.

Nathan L. Lamvorthy iš 
Brookline, Mass., nusišovė 
po penkių valandų po to, kai 
teismas pripažino jo paeini 
divorsą. Jis kalbėjosi per 
telefoną su mergina Bostone 
ir tada pasigirdo suvis.

T

Francijos vyriausybė keti
na pakelti taksas ant tabo
kos. gazolino ir svaigalų.

NELAIMI KASYKLOJ
LONDON. — Statford- 

shire kasyklose ištikus buvo 
ekspliozija, kurią sekė gais
ras. Kasykloj buvo 350 dar- 

1 bininkų. Iš jų sudegė 6, kiti Kali-

UŽGINČIJO

RYMA S.—Pusiau vai diš- 
koji žinių agentūra paskelbė, 
kad premieras Mussolini nie- išsigelbėjo sveiki.

Transvalįuje. p. Afrikoj.^ 
liūtai ėmė. drąsesni būti pnįįg 
žmonių ir parojun pateko,^

lems Apsakykite, Kad "Darbininkas” Prr &wia<ižW>M^w»w N»piginam*«  fį
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Kristus pažinęs 
Mūsų nelaimę 
Delei pirmginaės 
Mūsų dėmės.

'. ę MALONI MEiųjjELŽ pei^ mUd pakoja vakarinę pasuką savo įnėgianiieins 
fc.-iu...* i i jĮfasaa f i ...d !.,■>. —»■■■■■! iii,1 i1 — . - =

Tarė Jis Tėvui, 
Lygiam sau Dievui, 
Kąd už dėmes mūs 
Jis atkentės!..

minęs paklausė Antanas.
—: Esu aklas ir klaidžioju.
— Koks tu, seneli, nelaimingas. -Ir ve-

Amžinas Žodis 
Emu stojosi, • 
Augo, gyveno 
Tar’p žmonijos.

plptinėįę’ pyragaičių, šokolado, obuolių ir? 
rfe&tijj; nfatina; dar pridėjo vieną porą ko~1

Netrukus grįžo atgal. Kuomet vi^ką pad 
pasakojo, kaip iieldimii^dji ^eipi'yha netu
rėdama duonos kąsnio numaldė badą, kaipj 
išalkęs mažasai JpnukĮs valgė pyragaičiu^ 
ir kaip ligonė motini iš džiaugsmo apsiver
kė, tai Marvtės motina nuėjo prie valgių ir- 
prade jd j uos krauti į dįdelę pintinę. V aikai, 
ją kratė, ęk4d kuo daugiausiai į ją pareitų.; 
o tėvas įviniojęs auksinį pinigą į popierą į- 
metė tenaj. ū

Jis ją mokino, 
Vargo, kentėjo. 
,Įis vien iŠ meilės 
Mirė prie jos!.’.

g ir •^4

t

Meilę už meilę
A 'įadįftidupkiml

Tapkime Jėzaus
Broliais, tarnais,

®Š’

Sekime didį
Jo nuolankumą, 
Gerbkim J o mokslą, 
Tapkim’Morais!..

Seirijų Juozas
- - - ' ■ -| - 'i -

.t

Trumpu laiku aplūžusiame name bro-’ 
liukas ir sesutė sėdėjo už gausingai valgiais: 
apkrauto stalo. Ką tik Kristus—kūdikis ga-į 
Įėjo duoti, kuris dabar atėjo vargšams viską 
atidavė: duoną, sviestą, kepsnius, pyragai-; 
čius ir pini,gus — o tiek daug visko per vi-i 
sus metus jų motina savo v rankose neturėjo !į

Malonu ir linksma buvo žiūrėti, kaip; 
patenkint! vaikai džiaugėsi tai ši, tai tą vie
nas kitam siūlydami. Džiaugėsi kartu su 
jais danguje Angelas, leido dar skaisčiau 
žvaigždėms ir mėnuliu i aplūžusi namą 
spindėti.

Ligota:moteriškė gulėjo lovoje sudėto
mis- rankomis, o jos veide spindėjo ramus, 
tylus džiaiigsmas.

Matote jūs, vaikučiai,“—po valandėlės 
tarė, — ‘^Kristus ant ženiės atėjo vargšu, 
kad mus padarytų laimingais.“

Abu vaiku dėkojančiomis širdimis gie
dojo: “O lihksmasai, o laimingasai kūčių 
vakare’ i

Tikrdi, tame dideliame mieste, tą patį 
vakarą daug buvo vaikų turtingiau apdova
notų, kaip Eteytė ir Jonukas, bet didžiau
sia laimė buvo aplūžusiuose namuose ligotai 
našlei ir jos vaikams.

Vertė Mokyt. D. Mikultnas

r

M:

& s>

Vikonių Juozelis

SENELIS
(Vertimas)

— Likite sveiki!
Bet niekas nieko neatsakė. Malūnin

kas, . sėdėdamas užpečkyje. pypkę rūkė, jo 
žmona kažką siuvinėjo, trejetas mažų vai
kučių. pažiūrėję nustebusiai i prakalbėjusį, 
vienas kitą peštelėjo ir piktai šyptelėjo: tė
vai rimtais veidais sėdėjo, nuduodami ne- 
girdį. Antanas Gervė, liūdnomis akimis dar 
kartą i visus pažvelgęs, tyliai išdūlino pro 
duris.

Buvo rudens diena, apsiniaukus, mig
lota. Nuo kalno, kur stovėjo malūnas, bu
vo regėti didelis kaimas, platus, smilčiuotas 
vieškelis, o aplinkui užėmę didelius žemės 
plotus, stūksojo dideli miškai. Nuo laukų 
buvo jau riša suimta. Po sumindrias rugie
nas ganėsi žąsų pulkeliai, juodais debesiais’ 
skraidė vernos, tai nusileisdamos žemėn, tai 
vėl, vienu balsu sukarkusios, kildamos fpa- 
dangps. Nuo kaimo be pertraukos girdėti 
..buvo liūdnas galvijų baubimas ir iš gryčių 
kaminų dideliais juodais kamuoliais virto 
dūmai. Antanas ilgai stovėjo ant kalno ir 
grožėjosi taip gerai jam pažįstama apielin- 
ke; pagaliau susijuosęs virvagaliu, pasirin-'1- 
kęs sau iš malkinės lazdelę, leidosi kelionėn.... 
■fejo ęalengvęl, kairia koja šlubuodamas; 
menki aiįtjo drabužėliai dvokė karboliam—: 
tai atminitnąs ligoninės, iš kuruos tik dar ne
seniai buvo išėjęs. Jo veidas *Wvo  suvytęšz 
Raukšlėtas ir išgeltonėjęš. Mėlynomis akP 
mis, lyg ko nųsigaudęį nedrąsiai žvalgėsi,’ 
tąsas buvo sudilęs, lyg tas varinis pinigai 
iluo vartojimo; iš jo tokio nugyvento veido 
sunku buyoAtspėti aĮnžius^ nors gal daugiau,’ 
baip per keturiasdešimtis mėti}, ir neturėjo:' 
Isįja paiei vieškelio griovį, mažu takeliu, nii^ 

M^V^oSisapkabihėtpseįtutės^Pu^-tadęs, susimąstęs, galvą nuleidęs.. Antaij 
life to praslinkus laimingojr Sėt-*  Wą prisivijo ve^įmas'sū maišais, paskum kuį

A ntkin^tte ton H oi zhausen,
- Tai Wvd šventą.' vakarą. Šaltas vejas 

,. _?pė miešto gay^BŪš^Jgirgždėjo kietai su
šalęs kojų, kurie sku
binosi gatvėmis, kad viską Kūčioms pareng-

: Tamsai apglobus žemę ir užsidegus 
šviesiems miesto žibintuvams, tą pat padare, • 
ir Angelas, ten aukštai viršuje uždegė savo. 
amžinas lempas.

' Tuo laiku prieš vienus didelius, aplūžu-, 
sius, namus galėjai pastebėti vieną išbalusią 
jžprgaitę; maždaug dvylikos metų. Jdažai ją 
t|sildė plonas drabužis prieš didelį salti. Ka- 
lęūb ji dantimis ir drebėjo visu kūnu. Bai
lei žiūrėjo praeiviams į akis, bet niekas ne- 
T.vvė jai išmaldos, ji nedrįso ne vieno pra-. 
eįyio užkalbinti.
' į; Nusiminusi, su ašaromis akyse, tam
siomis miesto gal vėmis nuėjo namo. .

* Atidarius kambario duris, užklausė ją 
n|ažas broliukas: ‘‘Elzyt, ką atsinešei?“
.— “Ak nieko, mielasai Jonuk,“ liūdnai 

atsakė mergaitė,—"nėra nė vienos gerašir- 
Sielos, kuri būtų ką nors man dovano- 

Aš suprantu: jie man randa nereika- 
išmaldos. ’'

" tl —ę- “Bet aš esu labai alkanas!“ Kuone- 
.■fv^kdąmas skundėsi mažasai broliukas. :

fcigbta motina gulėjo lovoje. Tai buvo

savo vvTo mirties ji su vaikais pa-, 
škpi’dan. Dabar jau kelinta savaitė nie-1.

dirbti, o vūkar už duoną atidavė 
centą* . ;

Širdis galėjo plyšti girdint tokią vaikų.. 
Tyliai verkdama sau viena šnabždė-į 

iū^į'4b0 Dieve neapleisk mūsų!“ Tai buvo.
liūdnas kūčių vakaras aplūžusiuose;.' 

■’ .• > ūJri-

*• » ... s 
įfeveik už tiri j u rfainų nuo šios nelaimiu-' 

b gatves užsisukime stovėjo dideli 
fabrikanto namai. - .

aisti žvakių šviesa veržėsi pw dide- 
ingus i gatvę; buVo tik ką uždegtą c^j-. 
Linksmai šokinėdami vaikai saųbino- 

Ivięrią salę, prie puikiai išpuoštos ir

[OS. metu Marytė, vyriausia iš visų vai- 01 Antanas^ Nė nepažinau, maniau.

kad taiį[|(>ks. keleivis. Kadagį iš ligoninės 
sugrįžai^

— Anidieii.
— Nalūne atmainą radai—nusišypsojęs -džiblojo neturi ?! 

tarė žmogus.
— jjaįp! moteriškei be vyro sunku gy

ventai.
. -t—_Daber gavo tvirtą ir, tau ant žiemos 

sųgrįždą jurbiit, nęperdaug apsidžiaugė.
— Ki-gi! -Nieko nuostabaus. Esu po 

ligos silpnas, dirbti negaliu, ką tik paimu 
į rankas, tuojau pavargstu, o vien tik gu
lėti ir-valgyti negalima ir nesmagu pačiam.

— Elgetauti manai ? -
— Toli vaikščioti negaliu, nes dar ko

ja negerai suaugus:
— Žiemą pas malūninkus nepasiliksi ?
— Tai jau nebepasiliksiu.
— Ar atlygino tau bent kiek malūninkė 

už tai. kad per tiek metų triūsai ir darba- 
vais pasines?

— Xė gero žodžio nepasakė.
— Kvaily! Kas čia tau duos gera va

lia, turi teisman patraukti.
— Tiek metų jinai manę dengė, valgv- 

dino. prižiūrėjo, nenoriu ir gėdinuos tai 
daryti.

— Xa. jog šaltojoj tu atsėdėjai už jos 
velionį vrrą ir už tai nieko negavai?

— Kegavau. ■- * T
— Lauką malūninkai sau pasilaikė?
— Pasilaikė, jiems juk tas laukas ir 

priklathč.
— Taigi, taigi, be reikalo tu dėl jų tiek

Pašbaigus smimmtam keliui, žmogus 
atsisveikino su Antanu ir, atsisėdęs į vežimą, 
maža ritele nuvažiavo. Ir vėl pasiliko pa
lengvėle ei damas vienui vienas be sveikatos 
liguistas Antanas Gerve. Diena slinko va
karop. Saulute kaskart leidęsi žemyn, slėp- 
amosi skalnų ir už miško. Antanas kiek 
pasiskubino, kad prieš sutemsiant pasiektu 
jau nebetolimą pušyną. Įėjęs miškam pri
siminė Antanas tą vietą, kur, mažas būda
mas. atgimdavo malūninko bandą, todėl grei
tai išsukę iš kelio ir, kiek paėjęs, atrado tą 
patį lapotą krūmokšlį, kur ir apsirinko sau 
nakvynę. Pušynėlyje buvo malonu, jauku, 
ypačiai, kad buvo jis gerai pažįstamas An
tanui iŠ mažų dienu. Nakties tyla apsiautė 
visą mišką, jau visai sutemo. Močiutė nak
tis atnešė poilsį ir nuvargusiam Antanui. 
Besnaudžiant prisisapnavo jam. lyg jį kas 
pajudino už peties, sakytum, lauko sargas 
kėlė įstatyti arklius iš dobilų. Pabudęs iš 
to sapno apsidairė ir kokią valandą nega
lėjo atsiminti kur esąs. Bet štai—tamsųjį 
Šilą nušvietė mėnulis ir Antanas,atsiminė vėl 
kur esąs. Nakties drėgnumo pagautas visas 
drebėjo įsmeigęs savo liūdnas akis į sidabri
nį mėnulį. Atsistojo norėdamas pavaikščio
ti, bentkrek apsitrinkti. Tik štai, iš už kc- 
letos žinginių išgirdo 'žmogaus balsą, gailes
tingai šaukiantį:

— Kas ten. šlama I ? Gelbėk I
. Aiitanąs krūptelėjo iŠ išgąsčio ir širdis 

smarkiau...ėjnė plakti.
— Kas šaukia kiir ?—atsiliepė.

. — Čia pat Gelbėk!
Antanas tuojau pamatė nepertpli nup, 

savęs, inedžiu pilką šešėlį—tai buvo eigę-* * *• 
ta-senelis, apsikrovęs terbomis, su lazda.

— Ką čia darai ? Ko šūkauji? Nusira- 

Neturiu, bet į kelią išvestas visur 
atatinku, jei atsitinka paklysti—Dievas ką 
nors atsiunčia, va štai; kaip dabar tave. v

— I koki kelia galiu tave išvesti ir kur 
eini? '

— Einu miestelin, nes ten manęs lau
kui vienoj gryčiutėj.

— Eikiva!
— Negaliu, mielas sūnau, esu labai nu- 

targęs, reikia pasilsėti-. Jau dabar naktis?
— Taip, naktis.
— Lietus iki kaulų perlijo, sušalau; kad 

pasigailėjęs, pakartume! ugnelę, pasilsėję ir 
sušilę nueisiva savo laiku.

Antanas visada pildė kiekvieno įsaky
mus sąžiniškai, neatsižvelgdamas ir nema
nydamas delko taip turi daryti, todėl ir da
bar, paklausęs senelio, tuojau pririnko sau
sų lapų ir žabų, sukrovė į vieną krūvą, el
geta padavė jam skeltuvą su titnagu ir Antua
nas, uždegęs, sukūrė ugnelę, primesdamas, 
storesnių žabų—šakų. Tuo tarpu senelis, iš
ėmęs jš terbos žiauberį sudžiūvusios duonos, 
svogūno, padavė Antanui ir pats eme val- 

Erariiyžiloj, 
Kai štilinkusi senutė '1 

JSų lazda . 
Žeme vaikščiojo Teišy 

išvaizda niūri: 
Vos tik velką sej^s J 

Batai jos kiauri. 
Kas jiw, iš kur ji kilus,'į

Kaįn1 jinai, skirią. 
Niekuomet'nesužinojo t

Nė viena tąuta.' 
Ir apėjo ta senutė

Daugelį kraštų, 
Kryžiaus naštą užsidėjus 

Iš mažų dienų.
Tartum maro josios bijo

V iri lenkias jos.
Nieks nenori jos priglausti',-^^- 

Kai gerbs viešnios.
Jei užklupdavo į rūmus,.

Pas; linksmus tuu bj š ' y _ 
Susilaukdavo tų ponų

;Vięn barnius kafein^^;
' Das turtuolius,’ km
b, Gąudayo kumščiu: 
“Lauk iš,čia tų palrisfuv^^^

Neturim smulkių!..
Pas vargdienį, į bakūžę,’, 

Slenka vakarop, .
Čia atkišę sausą plutą, • 

Siunčia ją velniop,.
Turtingieji jos nemėgsta'

Nuo mažą dienų. ’. _ 
O vargdieniai josios bijo G-

Gal sulaukt bėdų.
Sugalvojo žlilgalvėlė " . r

Užsukti teisman,
Bet iš čia, paėmė lazdą,' ' "

Vijo ją laukan... įy 
Ūjo kartą pas Antantą'^ G

Ginti lietuvių .
Bet ir Čia vargšei senutei

Pridavė lazdų. į Ik 
Tautų Sąjungon užsuko .' \

Vilnių išvaduot 
Ir iš čia tautų galiūnai

Ėmė ją vanoti ’ ,
Vatikanan nuvažiavo r į‘ tį ,-

Lietuvą užtart, ' ■
Kardinolai ją sugavę," t

Ėmė smarkiai:bart.
Pas “tavorščius’—hisų.yoji&^' 

Ėjo pabuvot, .• '.
Bolševikai tuoj prie sienoj 

Ryžos “rastreliotl.i’^
Lenkų ponų karingumą

Bandė atvėdyt...
—“Te d o djabluti chamurkįilLy 

Ką-gi bedaryt ?
Plaukia drąsiai per Atlantą

S-

— Nuostabu. kaip aš jūsų nepažįstu— 
prabilo Antanas.—Mūsų malūnas prie pat 
vieškelio, beveik kiekvieną praeivį pažinau.

— Tai bene esi malūninkas ?
— Ne, a. a. malūninkė rado mane pa

mestą griovije ir užaugino. Niekas neatsi
šaukė. Buvau pamestas rudens laiku, kada 
cervės išskrenda, todėl ir man pavarde da
vė Gervė, pakrikštijo gi Antano vardu, ka
dangi šv. Antanas yra pamestųjų daiktų už
tarėjas ir globėjas.

— Ir pasilikai pas malūninkus ?
— Iš pradžių neturėjo vaikiu tik. pa

siūgėjus man, Dievas davė dukrytę—Mag- 
dutę, bet manęs visviena nepavarč, taip pas: 
juos ir užaugau. Žąsis ganiau, Magdutę 
supdavau, paskiau kurį laiką kaimo arklius 
ganiau. Malūninkui pasenus valdžiau'visą 
ūkį ir malūną—buvau, kaip tikras sūnus tė
vams. Sulaukęs metų pakliuvau kariuome
nėn.

Antanas, baigęs pasakojimą, primetė 
daugiau žabų ugnelen ir kažko susimąstė.

— Atitarnavęs kariuomenėj, prabilo se
nelis, vėl grižai į senąją vietą?

— Taip! Jie užaugino, maniau, tad 
jiems turiu ir priklausyti! Per tuos kelius 
metus radau betgi nemaža atmainų: senasai 
malūninkas buvo miręs, Magdūtė turėjo 
tvirtą jauną vyrą, senukė irgi jau buvo silp
nos sveikatos—o darbo begalėsi Sulaukę' 
manęs džiaugėsi, kad pribuvo naujas daru 
bininkas, priėmė, kaip s'avąjį, nesigailėda
mi nei drabužio, nei vafgio.. . 0 aš tą syk,; 
tiesa pasakius, ir sveikatos gerokai turė
jau. .. Ir visa gerai klojosi ir sekėsi, tik, ne
laimėn, Gasparai, Magdutes vyras, ėmė by
linėtis su vienu iš genčių dėl žemės kąsnelio... 
Iš to, žinoma, atsirado pypkptiš—kerštas,■ 
laiko gaišinimas, išlaidos, galų gale priėję, 
prie peštynių. Aš tąsyk dirbinėjau apie*  na-; 
mus, tik netikėtai- atbėgo uždusti Magdutė: 
“Ąntapaį- gelbėk Gdėp|^ąyUžifiiUŽI’.’ įj?ą- 
griebęs gerą statinį' litkbėgauMaiįaiį gStfe- 5 
«... J'

Laisvojon šalin: 
EHias Islande sulaiko,

Vėl atgal grąžįn.

* •

visur ji pabuvojo,
Niekur nemiela:

Visame į kailį tvojo —

Ir

;.M

Pavargo visai JIS
Ir žmonėms taip supliuškėjUsO 

Nuliūdo labai.
Jau ir meilės nebetekus

Nedoriems žmotienfaj-^
Pasiryžo senutėlė

Keršyti visems.
Pasiprašiusi palaimos

> Iš židraus dangaus
Nukeliavo j giryną

Ošiančio, ramaus";
Pasidirbus lazdą Ilgą

Ėmė kopt viršun.
Visai parai nepraslinkus

Įžengė dangun.
0, kad žmonės nedorieji,

Nesektų paskui,
Ji tą lazdą įsikalus, 

Pastatė danguj.

Gabiausia dirbtini®

Kaip dabar iš tos ątrkšfri4s • ū 
Žemėn nupraŠyt^ ^^O^ 

Jai pačiai neapšiiribW; . 
’ Mūs barnių klausyt. 
Nuo to laiko Teisybelė

Nelipa žėrfiyn :Uyį 
Ir vargai šioje žeifalėj .f’||

Einavis-' baisio/

To, 23metiįtežp^® 
daro akį’ pęr l5 mįiiW|r

BelgijįSi Imi'.. 
b’uvoiš^iįu
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Kasys iš Vitištii;

Anglijoj Kalėdų-dienoj y- 
ra uždaryti visi teatrai ir ki
tokios pasilinksminimo vie
tos.
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prašė kad 
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vakarienė 
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IMeldžiasi mergelė: — prašo 
ji Dievulio, kad Jis neapleis
ti] jos gyvenime, nepaliktų 
našlaite vargelio vargti, bu
di kitų skriaudžiama, arba

Gurklianiškis

KALĖDOS

perlaužtą pluTkelę. Gal kai- 
kam atsiminima: išspaudė 
ašarą, kūam dėl t<> pat būvu 
liūdna, dar kitam vū] min-
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7S CENTAI ptOKHMO
KAŽKURIOMIS dienomis jums visai mažai reikia krosnies šlln-

149 Tfeiiiont St, Boatop 
; 3€ West. S L, Boston

202 Hanover St

7 Hasvand St^ Brookline Viliūge
1362 Beacon St-.Coolldge Corner, 

Brookline

Giesmė švelni suaidėjo, .
Sveikas Jėzau,” balsai šaukė. 

Angelai dangaus šventieji 
Kogeriausi giesmininkai, 
Dievo ehorai išrinktieji 
“Sveikas Jėzau” tik sušuko.

Ten gurbelyj, prakartčlėj 
Šiandien šviesa sužibėję, 
Kristus užgimė stainelėj 
“Sveikas Jėzau,” vien skambėjo.

Jis mums atnešė ramybę, 
Laimę žmonėms geros valios, 
Ir sujudino žemybę 
Naujas užgimė Karalius.

Sveikas Jėzau Atpirkėjau
Sveikas, Dieve Visagali, 
Tėve Kristau ir globėjau 
Sveikas sveikas mūs Karaliau.’

MEŠKA SU KRYŽIUM
arba vieton Piemenėlių Mišių 

—Libacija Bachuso
(Kalėdų juokų skaitymėlis)
Buvo tai daug metų atgal, 

dar tada, kada Lietuvoj čigo
nai, gudai ir taip jau visoke
riopi valkijozai ir padaužos ve
džiojo meškas. Pamenu kaip 
i-iandien, nors buvau dar mažu 
vaikėzu, kaip pavalgę kūčių 
gan anksti, važiavau su tėvu i 
Kauno katedrą (mat, nepertoli 
tada nuo Kauno gyvenom) ant 
Piemenėlių Mišių, kurios tito- 
se laikuose būdavo naktį, dvy
liktą valandą laikydavo amži
ną atilsį, mūsų garsus Ievynai- 
nis, vyskupas Motiejus Valan
čius. Gi bevažiuodami, pavi
jom mūsų gerą kaimyną, gerb. 
Juozą Pošką. Gi šisai buvo tai 
dar gan jaunas vyras, be to. 
malonus ir mylintis šposus ir... 
ir kaip mano tėvas, prie pro
gos nepaniekinantis stiklelį ki- 

,v . tą arielkėlės. Gerb. Poška šalo
S’jnusų rogių jodamas, su mano 

tėvu linksmai šnekučiavo. Bet 
štai davėjam meškininką — či
goną. — Šis į tėvą ir sako:

— Panie, jiavėžyk mus. o tau 
Dievas už tą užmokės.

Tėvas sulaikė arklius. Čigo
nas su meška įsirioglino i ro
ges. Ir vėl važiuojam. Bet štai 
privažiuojam, ant mūsii neilai- 
mės, pakelinį riogsančią kar
čiamą. Mano tėvas ir sako:

— Žinai ką, kaimyne, šalta, 
ar nevertėtų biskį sušildyti vi
durius stikleliu, kitu?... Gi 
gerb. Poška ant to nieko neat
sakęs, nušoko nuo žirgo: tėvas 
metęs man vadžias, nušoko 
nuo rogių; bet štai ir čigonas*,  
strikt! užpakaly jo. Bet tą pa
matęs Poška, sušuko:

— Blogai! veskim kartu ir 
mešką į karčiamą, nes ji myb 
snapsą kartų stipriau, negu 
mes! Ji viena rogėse netupės, 
bet užūosdama snapsą, lips iš 
rogių eiti į karčiamą, o arkliai, 
pamatę ją, pasibaidys ir tada 
jau viskas nueis velniop...

Bet čigonas taręs:
— Nebijok, panie. Ir meškai 

pagrūmojo vėzdu, ką tai dar 
pamurmėjo. Tada meška ra
ndai atsigulė. Ir jie visi trys 
Mnėjo į karčiamą. Bet vos tik 

j^;?5kareiamos durys užpakly jų 
'ažsidarė, meška pakėlė galvą 

J-riir pradėjo dairytis. Aš nesa- 
yVU balsu sušukau. Arkliai 

^ęfcrilgterėjo atgal ir mėnesienoj 
pamatę mešką, it vilyčia paleis-

šaulio saidoko, galvatrūk- 
pasileido bėgti. Rogės, 

iams galvatrūkčiais bebė- 
pradėjo kaip s vaidiny s, 

krieną ir kitą pusę kelio svai-
Aš įsikabinau į roges, 

neišpnlčiau. Meška išsi- 
, graibėsi, kad už ko 

nusitvėrus; sykį, kitą nu- 
už šakų pakely medžių 

iių. Bet tai buvo veltus
triūsas—nesulaikė. Ark-

A Mgo kas kart smarkiau.
H. itai pakelyje kryžius ir 

gry^it jį į glėbį, bet jis, 
papuvęs nulūžo, ir kar- tn.

Ib4Qea važiuoja rogėse...

V. G.

Ir nors mano visos blusos bu
vo numirusios iš baimės, bet 
pamatęs tą reginį, kaip meška 
laiko apkabinus kryžių, pradė
jau juoktis. Ir kas žin kuomi 
tas viskas būtų užsibaigę, jei 
ant kelio nebūtų atsiradęs drą
suolis, kuris arklius sulaikė. 
Tuo tarpu ant apsiputojusio 
žirgo, šuoliais bėgančio, atjojo 
Poška, o užpakaly jo. karčiani- 
ninko rogėse atpyškėjo ir tėvas 
su e.igonu. Ir čigonas tuoj šo
ko su veziki mušti mešką, vis 
dar išsigandusią su kryžium 
glėbyje. Bet vieton meškos, 
jis gavo smūgį, nes, mat., Poš
ka su rapniku ant stirnos kojos 
pritaisyto iš viso vieko traukė 
čigonui skersai sveikatos, ir su
riko:

— Tu'jjalviji! tu žmogustu- 
rintis protą, suprantantis kas 
yra bloga, o kas gera, ir tai my
li snapsą ryti, o ką gi ir kalbė
ti apie mešką?! Ne ji. h't tu 
kaltas, nes reikėjo tau si; ja 
riogsoti rogėse, arba kartu ir 
ją vesti Į karčiamą!

0 čigonas, iš didelio skaus
mo. it vilkas staugdamas, suri-

— Panie! nemušk! susimylėk 
ant manęs vardan to mažyčio 
Jezuseiio šiandien užgimusio!!!

Vienok, kas-žinar Poška bū 
tų taip greit susimylėjęs jei ne 
mano tėvas, kuris tai išvydęs, 
tuoj šoko ir teisingai užsirūsti
nusį Pošką nuramino. Ir visi, 
kad pamylėjus drąsuoli, kuris 
sulaikė arklius, sugrįžom atgal 
Į karčiamą. Tr vieton Piemenė
liu Mišių, per naktį buvoliba- 
cija Bachuso—tuštir.imas stik
lu... ir juokai. Mat karčiamoj 
atsirado koks tai padauža. ku
ris pradėjo pasakoti ir savo 
prietikį kelionėje, ir tai pm lie
tuviškai. bet lenkiškai. Vie
nok tokia darkyta ir juokinga 
vanibre. kad visi net pilvu 
siėmę kvatojo, ir vis 
jis apie tą sakytu.
kartojo:

— Jak ja niipškala 
cie milia za Kiauna. 
do Kiauna. Jekala 
pavažia palamala. 
šia.

tneoatal savo sūvaiiavimef 
pripažino, kad rūkymas, 
gamo maumo j imas, tabokos 
uostymas yra “nešvarūs, ne- 
sveiki, priešingi šventumui 
ir šventraščiui” papročiai. 
Toliau nutarta, kad visi tos 
sektos rūkantieji nariai bus 
išbraukti.

GAUS $500,000, JEI

NEW HAVEN, Ct.-^Cla- 
renee E. Barton paliko pa
čiai $500,000 su ta išlygą, jei 
ji išnaujo neištekės. Jai iš
tekėjus pinigai eis Vale uni
versitetui.

Barton buvo valstijos pro
kuroro padėjėjas.

DOLERIO VTRTŽ

NEW HAVEN, Ct. — 
Prof. Fisher, kurs nuo prieš
karinių laikų aprokuoja do
lerio vertę,/sako, kad dabar 

:doleris vertas tik 62.8c. paly- 
Iginus su prieškarine jo kai-
na.

t*rt»taUtin$J  gyvulių parodoj Chlcagoj šis bulius tavo 
pirko MIssouri valstijos fannerys Frnnk Dv Bt»ker ui $l,Jod •

pteakai turtti keti Uckviaaoi 
>Mldi<hntou turtu.

»w««| KBRMB <U M 
mto vmtuuujtį iUm£«p, arba 7Sc 
tioaioj p«r patai ii Ubaratorijoa.

F. AD. SICHtBR A CO.

Šitai ir Kalėdos! "Visi ti-jduonos kąsnelio, vpač, kad 
kintieij iš anksto taip i būtu dori'ii-Dievą mvlėtn... 
džiai jų laukėme. Laukėme Į 
— nesulaukdami! Ir jos j 
mums linksimos ir malonios i 
vaidinos. Atėjėjus. A 
me Kūčias kiekvienas 
šeimynoje, 
asmenų tarpe, 
kiu, kurie nelemto likimo iš 
skirti iš gimtojo lizdo.
dna turėjo būti jų Kūčių va 
karione.
ku viise

Ąžuolas budavojimui ne
tinka, jei jis nėra 100 metu 
amžiaus.

Visoje Europoje tarp žmo
nių yra prietaras, kad Kalė
dų naktį gyvuliai galį šne
kėti.

PagelbinSs Šilumos Svarba
Pasinaudojant G&zu

Abejuose kraštutiniuose atsitikimuose Radfantflre a'teina jum» tal
kon. Kai nešalta, tai neužsitnoka ktrentl krosnį, gi labai šaltame 
ore tas instrumentas papildo krosnies žiluma.

mos. GI kartais Ir pilna krčenl^ jėga nesuteikia gana šilumos.
įvelia Radlantfire Į jūsų namus. Galima gauti blle, kurioj žemiau 
nerodytoj vietoj. Prldėčkinis būdas sušildyti namus gazo pasijau
nant vertas patyrinėjimo. Nueik j misų artlmlausį ofisą, kurs ran
dasi Jūsų apygardoj ir pamatyk ką jums KadiantfIrę gali padaryt

5 Cambridge St
11 Rorbury St, Rovburj
:44 Freeport St, Dorebester
568 Columbia Road,Upham’s 

Comėr, DOrchester
G37 yVashington St, Codmąn 

Sąuare, Dordhesterša vo 
savo brangiųjų i

Buvo ir to- į sunkų jungą įkinky
tai... Ir jauna moteriškė 

Liū-'Te11 pariony slapčia guodžia- 
fsi. maldauja. Ji prašo savo 

O kaipgi gera, jau- 'globėjui-vyrui sveikatos. Au- 
is šeimoje prie vie- i-<oJa Kūdikėliui Jėzui savo 
imi iš vyriausiojo I>irmii.jii gyvenimo žingsnių 

nepasisekimus, užsivylimus. 
Meldžia sau kantrybės nešu 

!gal daug sunkesnį gyvenimo 
kryželį, regu ji. kadais apie 
;į taip lengvai svajojo...
'Nubraukia ji skubiai neju
čiomis rodančią skruostu 
ašarą. >tc įgiasi išnaujo būti 
.'rami:' vėl gimdo savy naują 

aus ko- 'viltingą a būties aušrą.. . Ir 
skubi- 1-annas vyras podraug su ki- 

jtais klūpoja minios tarpe.
•J is ir-gi t iri savo aukavimus 

į ir maldas. Jame maišosi, 
(verda įvairiu pergyvenimų, 
kasdienių sielvarių sūkuriai. 
•J is sykiu su kitais prie Kris
taus auk< s atsiminimo auku- 

jro... Prašo jis Kūdikėlio 
(Jėzaus savo tėveliams svei
katos: g< idžia. kad jie būtų 
savo vaikais patenkinti,jaus
tus gerai, nesiskųstų. Užvis 
labiau jis meldžia Dievo sa
vo gyvenimo draugei sveika
tos. ramylx“s. kantrybės, pa
sitenkinimo. Kad meilė, 
santaika r pasitenkinimas— 
nuytelbtii nerimą, liūdesį ir 
sielvartą.

Džiaugsmingai—iškilmin
game giesmių aide — Pie
menėliu Mišios sykiu skęsta 
tūkstančiu atskirų sielų de
javime. Padėka su prašy
mais, nusiskundimai ir siel
vartai su viltingais troški
mais, ašaros su džiaugsmin
gu širdies plakimu—sudaro 
tąjį didingą Kūdikėlio Jė
zaus maldos gamą... Čia 
sykiu, viena valandėle, reil-

Tamsu.—o žr

ims bažnyčion. Jau priplan-
kū pi 1 vi maldos namai tikir-
čiil.įll. Atėjo jię. arsisknbi-
m> K’" dikūlio Jėzaus gimimo
dieną paminė’;. Jo gvvą at-
mintį pasveikinti. Suplūdo
daug: įvairaus amžių, stovio,*

krinrnas- 
Ja įekakt 

. jekala į 
I piekota 

I nakaniec prišia dogoro-
da Kiauna. na parauna pliaca.- 
a tam byla cirka i ant lenciūgo 
privionzana bezdžimika i ta 
bezdžionka niojušapka .kvyta- 
la i pašarpala...

Bet tiek to su ta anibm — 
nebaigsiu jos. tik tą pažymė
siu, kad vis vien taip, arkitaip. 
vis vien šnapsas. arielka. ar 
kaip ton ją nepavac in.-i. neiš
eina ant gero. Nes j< i irisų ar 
kliai ir neužsimušė ir ai nenu
keliavau. kaip žydai sako pas 
Dievą š y voku ganyti.... arba se
nam Abraomui aslą šluoti, ku
gelį vežioti ir šabasc žvake**ge 
sini i... tai Piemenėlių Mišias 
per snapsą apleidom: o apleis
ti šventas mišias, kadayra ga
lima jas išklausyti, yra mirti
na nuodėmė. Jau nieko nekal
bant kiek per tą smarvę šnap- 
?ą žmogus prarandi savo kru
vinai uždirbtų grašių ir svei
katos. bei paguodom"*  nuo ki

padėties žmonių. Vieni dė
koti Aukščiausiajam Tėvai 
už įgytas iš Jo palaimos ge
rybes, kiti prašvti sau žai
džiamų malonių: o dar kiti 
išlieti savo sielvartus,skriau
das. prašant Kūdikėlio Jė
zaus. To. Kurs gimė kaip 
didžiausias varguolis, nuo 
pat pirmos gyvenimo valan
dos kentė, vargo užmirštas 
pasaulyje.

. . . Piemenėliu Mišios...

Minios susimąstę klausosi, 
tai karštai meldžiasi: ki
tiems ašaros akyse. Šitai 
kampelyje moteriškė, nebe
jauna, geroko vaikui būrio 
motina. Susikaupus visa, ty
liai maldauja.. . savo vaike
liams laimės, sveikatos... Ji 
meldžiasi, kad jos vaikai ne
pamirštų, neapleistų jųjų se
natvėje, nepagailėtų bent

kiasi tartum visos' žemes 
skundų, maldavimų ir vilčių 
aidas.

Kalėdos! — Kalėdos!—:tai 
didinga šventė! Jų visi ti
kintieji laukia. Laukia ir 
daugumoje sau randa naujų 
jėgų, skaisčių vilčių gyveni
mo vieškeliu einant.

1925 m.

399 Broadsvay, South Boston
673 Centre St.. JamaicnPIaln
308 IVashington St.,Newron
683 Main St., Waltham
38 Central Sq., East Boston
309 Broadvray. Chelsea

BOSTON CONSOLIDA'ED GAS CO. j
Nusipirkę pfg stebCgitCs kaip jut galėjot be Radiantįire'o dpteijl .

“Radiantf irę
Patrinkti gali si ii 20 vitoMų 

modeliu ir šaižų

| Jordan Marsh Company

g Kalėdinės dovanos paeina nuo džiaugsmo-džiaugš 
$ mo pasirinkimo, džaugsmo dovanoimo ir džiaugsmo.

draugiškumo. Dovanas kurias mes parūpinome del._ 
g jūsų pasirinkimo, yra surankiotos su minčia džiatf- 
įį ginančią ypatybių. Mes pasididžiuodami išdėstėm mu-

su puikias ir naudingas dovanas dėl visokią žmoniją 
$ įvairia kaina, įvairiems tikslams.

— Papuošalai, -parodoms. medega 
ir priedai.

2 Papildymui

ir dailės dafrMta.

3 Didžiule skiepo krautu
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Maža Bruoklyno į. 
S. 12 kuopa, centro' 1 
apsvarsčiusi, paųkavobdil 
riui $5.00. Centrui 
konstatuoti tą faktą, 
brooklyniečiai nors ir 
m« skaičiuje, bet moka Įvę^^ 
tinti organizacijos labą.A 
širdus ačiū už auką! -

ŠV. KALĖDŲ BELAUKIANT
/ pieną po dienos vis slenka: senas pasaulis žilstą, žmonės

Dvidešimto šimtmečio,' dvidešimt penkios metus surietę. 
®|au dvidešimt šeštų—angoje sustojome;

š^t^^jį^n^iant į tįps dvidešimt šeštuosius, turėsime 
^^pjlydėtfšv.'KalŠaš. '

Kas tai per šventė—Kalėdos visi gerai žino ir joms ruošia
mų. Nėra abejonės, kad toji šventė kiekvienoje šeimynoje, kiek- 

3/ -ięnęje pastogėje ir kiekviename žmoguje sukelia nepaprastą, 
is nesuprantamą, jausmą.

Ateis Kalėdos, dovanėlėmis džiaugsimės, egleles žibinsime, 
? dainuosime ir linksminsimas- Kiti pasigersime, pasibarsime, 

pasibalnosime ir atliktas dalykas. Taip, maždaug, esa- 
jnejpratę šventes sutikti ir jas palydėti. Bet argi tame tos šven
tęs prasmė? Juk tai tik išviršinis kūno pasismaginimo jausmas, 

sielos džiaugsmo-kaip ir nebūna. Ar mes pagalvojome apie 
tai? Ar ines-stengėmės suprasti tų švenčių prasmę? Veikiau- 

•i -sm- -ne.
-*5e Kalėdom? besiartinant, privalėtume atsiminti, kad kiek- 
vįepas mūsų nuodėmingas ir kad dėka tam, mūsų visuomeni- 
Eg gyvenimas nėra tokiuo, kokiuo turėtų būti. Perdaug mu- 

nęddrybės: apkalbėjimo, pykčio, keršto, girtuoklybės

Kalėdų šventės yra visai kitos nuotaikos, todėl jos nesu 
J .derinamos su mūsų nedorybėmis. Kalėdų šventes, mums prim^ 

nū apie Kristaus atėjimą.: \ O Jėzus Kristus: žydiškai Ješųą, 
į riekia Išganytoją, atejbtam, kad tos nedorybės iš mūsų tkr- 
Hįoišnyktų; Jis atėjo atpirkti žmoniją ir išliuosuoti ją iš nuo 
““lėųaių.

č.y Evangelijos lakštuose randame Dievo žodį: “Balsas šau- 
l/yk^nčio tyruose: “Taisykite Viešpaties kelią; darykite jo takus 

iiėsius...” šie žodžiai mums primena, kad mes privalome tin 
Č-kaĮŽiA pildyti Dievo valią, o kas jos nepildė, arba blogai pil- 

deltai turėtų pasitaisyti.

Taip turėtų būti su mumis šv. Kalėdų belaukiant, Kristaus 
atėjimą beminint. Plėškime lauk iš savęs nedorybės usnis, su
derinkime savo dvasią, kad naujiems metams užstojus būtu 
^^atirarūs tikybiniu ir tautiniu atžvilgiu. Kai siela bus svei- 

tai ir kūne pakaks jėgų kovą su nedorybe, arba bedievybe 
lėti.
Nuoširdus Dievo valios pildymas suteikia žmogui didelės 

Sąžinės ramybės, palengvina žemiškus vargus, išsklaido rūpes- 
z. ,-rivs, atitolina nusiminimą, suteikia vilties...

Kalėdas bešvęsdami. Kristaus gimimą minėdami, atsimin
ėme Jo žodžius: “MANO JUNGAS YRA SALDUS IR MANO

. Prąncū^ijDS 
skaičiaus nykimas labai sįbį 
rūpino prancūzus.' Ąpie$||f 
daug rašoma ir daug kaliau/ 
ma. “Tėvynėsį Sargo” prie/
de 4 ‘ Šeimyna, ’ ’ randame ii)/ ■ 
-kią žinutę: - ■

“Prancūzijoj niekaip ne
gali išrišti klausimo, delku 
pas juos gyventojų skaičius 
ne didėja, bet nuolat vis ma
žėja. Daug žmonių, mokytų 
ir nemokytų, profesorių ir 
mokytojų, sako daug prakal
bų, šimtus knygų rašo, kad 
kaip nors Prancūziją nuo 
mirties išgelbėtų. Vienas au
torius siūlo, jog Kalifornijoj, 
kur gjmsta keturi vaikinai, 
o tik viena mergina, galima 
būtų pasikeisti taip, kad 
Prancūzija Kalifornijai duo
tų merginų, o Kalifornija ' 
Prancūzijai vaikinų. Kitas 
autorius su tuo nesutinka ir 
siūlo kitaip vedybas sutvar
kyti. Jis siūlo leisti rusų ka
rininkams išeiviams tapti 
Prancūzijos piliečiais ir ap
sigyventi pas juos. Nesenai 
dar pasirodė kita knyga 
Džordžo Anektilio, kurioje 
jis būtinai siūlo Įvesti daug
patystę. nes. anot jo, šiuo 
laiku visoje Europoje yra 18 
milijonų moterų daugiau ne
gu vyru, taigi jos paliks ne
ištekėjusios, dėl ko gali pa
didėti Įvairios paleistuvystės 
ir t. t. Girdi, ir krikščiony
bę nesipriešinanti tam, nes 
Abraomas. Jokūbas, Dovy
das, Saliamonas, Saulius, 
Izaokas ir kiti turėję daug 
pačių ir Dievas jų nebandęs, 
bet dar laiminęs. Ne tik šie 
žmonės buvę daugpatystės 
šalininkai, bet ir Napoleo
nas. Monteskie. Volteris, 
Didro. Molieras, Šopengau- 
eris ir kiti garsuoliai. Taigi' 
Prancūziją, anot autoriaus, 
tik ir galėsianti išgelbėti nuo 
pražūties daugpatystė, nes 
nuo to padidėsiąs vaikų gi
mimas ir gyventoji] prieaug
lis. Bet tas pats autorius ra
šo. jog iš šimto gimusių be 
teisių miršta 74, o iš šimto

SVEČIAS
L. R.-K. Federacijos sek- 

retoriatas-praneša, kad laivu 
“Majestic” atplaukia į Suv. 
Valstijas kun. J. Dagilis, 
Lietuvos Seimo narys. Ta
sai laivas į New Yorką pri
bus 22 gruodžio. Tą patį va
karą, vietos lietuviai ruošia 
pagerbimo vakarienę, kurio
je dalyvausią grįžę iš Lietu 
vos: p-nia A. Nausėdienė, ar 
tistė O. Pociuvivenė ir adv. 
P. Daužvardis.

SKAITYTOJŲ ME
DŽIOKLĖ

Vienas Chicagos laikraštis 
primena, kad sandarietiškas 
‘i V arpas’ ’ labai vargsta ir 
būk jo bosas labai kviečiąs 
kuogreičiausia “Varpą” už
sirašyti, nes kitaip dykai jį 
išdalinsiąs. “Sempeliai” 
duodama dykai išmėginti, 
bet kartą išmėginęs jau ir 
dykai nebenori imti. Tuląs 
Pūstapėdis pataria prie 
kiekvieno, /"egzemplioriaus 
pririšti po 5 ceptus, tai gal 
tuomet kas ir paims.

“Varpo” skaitytojų .pa
dauginimo sistemą pasekė 
centralizuotų sandariecią or
ganas “Sandara.” Andai 
‘1S-ros ’' bosas, tūkstantuką 
“ S -r os ” ■ egzempliorių at- 
spauzdinęs, išsiuntinėjo bent 
po du egzempliorių dykai dėl

pasižiūrėjimo. Tokią kalė
dinę/‘dovaną” apturėję tik 
nusišypsojo ir “Sandaros” 
“sempelius” pačiupinėję nu
metėk Ką dabar darys “San
daros” bosas, nežinia. Jis 
norėtų visiškai išbandyti 
“Varpo” sistemą ir prie 
kiekvieno egzemplioriaus 
pririšti po dešimtuką, tai gal 
tuomet kas ir paimtų, bet vi
sa bėda tame, kad bosas nė 
vieno dešimtuko neturi, o re
daktorius iš kalėdavimo dar 
nesugrįžo.

Visgi sunki medžioklė.

“DARBININKO” 
FONDUI

“Darbininko” bendradar^^^ 
bių fondas auga. Cambridge;^® 
L. D. K. S. 8 kuopa paauka-^3 
vo tam tikslui $6.00. Už 
ką centras labai dėkingas.

“DARBININKO” PLA- yi 
TINIMAS ‘

J. Gailiūnas L. D. K. S. 
kuopos (Athol, Mass.) vardu’f/ 
praneša, kad jų kuopa išrin/ri 
ko du nariu eiti pas vietoje 
gyvenančius lietuvius ir už- 
rašinėti “Darbininką,”Svei- 
kintinas sumanymas'! ’ ' ^3.

Kitos kuopos pasekite'/ 
Atholio pavyzdį.

kad ir čia neapsižiūrime, ir 
savo vaikelių nuo mažens ne
pratiname prie savo organi
zacijų, prie veikimo. Mums 
besiskundžiant apie jaunimo 
ištautėjimą, o mažai ką 
praktiško darant, gudrus 
svetimtaučiai mūsų vaikus 
prie savęs patraukia.

“Vienas atstovas Federa
cijos kongrese su ašaromis 
akyse nusiskundė, kad jo 
gražūs vaikų būrelis ištaute- 

' jo. ‘Su skausmu širdy turiu 
pasakyti, kad mano vaikai 
tautiškai jau yra npmirę, ją ] 
niekas prie lietuvių'nebepri-1 
trauks.” U ” 7
skaudus tėvo pareiškimas a- ' nis už kitus Amerikos lietu- 
pie-savo vaikus^ Tėvas lie- j vių laikraščius, mes esame 
tuvis, patriotas, o \aikai... ^pasiryžę, smarkiai pasidar- 
Tai šventa teisybė. Dau- buoti mūsą organizacijos la- 

giatt susirūpinimo mūsų jau- Į bu! ir sustiprinti mūsą kuo- 
nimu, daugiau doro auklėji- į pac.”
mo, kuri jis gali įgauti sver-1 Valio Kenosha!
kos nuotaikos katalikiškose ; _ -r -------- t
organizacijose ir mūsų išei- . Pg Kalėdas pas Franci- 

jos kaimiečius yra paprotys 
vartoti asilo mėsos. Sako

• jie. kad asiliėna esanti gar- 
Paskutiniai Anglijos ku- jį

Kodėl mūsų vaikai rciviai buvusieji A okietijoj'

VAKARAI SUBRUZDO
JEš tolymųjų Amerikos va

karų, Kenosha, Wis. pil. J. 
Traškelis, vietos kuopos var
du, rašo:

“Dabar, kada “Darbiniu- 
: nycuvių. ne.A-pii- į k(ls” iaiV Ū^rus ir gražus, 
Ištikro, tai buvo ! mums rodos, kad daug geres-

DAiSbanfcK^ * ’ .konch sh
ipalBuihL
artistai ir

KATALIKIŠKOJI AKCIJA
(Kun. Dr. Vairkevlčiaus referatas skaitytas Federacijos kongrese)

tą įvykį įvertins savo gausiu atsilankymu. ■

DIDĮJĮ VILNIAUS SEIMĄ MININT
Dvidešimt metą tam atgal mūsų tautoje atsitiko labai stam- 
iVyM5- 1905 metais revoliucijos laikotarpy buvo sušauk 
Didysis Vilniaus Seimas. Seimas susirinko Vilniuje.
Įš 112 ar daugiau Rusijos tautų tik vieniems lietuviams pa

kovoti sau teises Vilniauus seimo sušaukimui. Kodėl 
p pavyko, sunku atsakyti. Gana to, kad tasai Vilniaus sei- 

jĮnuą susirinko virš dviejų tūkstančių rinktų Lietuvos 
vų/l>uvo~priimtos rezoliucijos, kurios-neatidėliojant buvo 

mos. Aišku, kad Vilniaus Seimo pabertieji obalsiai su- 
o labai svarbią rolę Lietuvos tautos atgiminie.

Tąigi Vilniaus Seimas yra didelės reikšmės mūsų tautos • 
ime, todėl jis turi būti minėtinas.

- L. R. K. Federacijos centras iškalno išleido atsišaukimus į 
nizacijas dėl Vilniaus seimo sukaktuvių apvaikščiojimo.

organizacijos sukruto ir tą įvykį tinkamai paminėjo, bet 
is organizacijos nespėjo to momento išnaudoti. Patarlė sa- 
:“geriau vėliau, negu niekad!” * Sa Bostonas tos patarlės 

damas, Didžiojo Vilniaus Seimo minėjimą, apvaik- 
gruodžio 27 dieną, šv. Petro parapijos saĮėje. Tas nepa- 

Kl^lineŠTditfeiaLl R. K. Federacijos skyrius. Šukaktu- 
jjme dalyvaus: Dr. M. Bagdonas, artistai J. Dikinis, 

ęįkair kiti.

RŪPINKIMĖS JAU
NIME

: “Garsas,” apibudindamas 
jaunimg reikalus ir jo auklė
jimą,sako:

“Dažnai labai karštai kal
bame apie lietuvybę, peikia
me viens kitą bet lietuvybės vijos likimas bus apdraustas
išlaikymui mažai ką tedaro-1
me. Ar daug tą pačių Sus-1 
nw narių vaikų organizacijoj 
turime? 1_______ v __  . .. ...
yra ai riš tų. vokiečių net žy-1 pusėtinai sugyveno su voki e- Bostone pradėtasis statyti 
dų organizacijų nariais, o be- ^iais. kad 800 anglų kareivių. Statler kotelis būsiąs gata- 
ga nuo lietuviškųjų Del to. vedė vokietes. vas spalio m. 1926 m.

kiasnustatyti tas ribas, kuomet reikia Išspręsti, kitų, darbi] ir pareigų.
kaip tos ribos j-ra plačios, kiek teisių jos apima. Toliau, katalikų bažnyčia turi pareigų, to- 

‘kas reiktų priskaityti prie prigimties mišių. •> dei ir teisių i-f-sti ganytojavimo darbą, reiškia / 
kas ne, kitaip kalbant, kas yra liečiama. kas saugoti žmones nuo ištvirkimo ir pasėdimo, teik- J k 
neliečiama. Kad šis klausimas nelengvai.yra ri- ti jiems doros taisykles ir lavinti juso toje doro- JS 

Kąki- je, auklėti jaunimą katalikiškoje pasaulėžiūroje, 
. steigti labdarybės įstaigas, £ 

mos Kodeksas po UI piano, o ką kitą bažnyčios steigti vienuolijas, kurios yra ypatingu būdu /
ievai kanonistai. šių laikų teisininkai lengviau- pasišventusius katalikybės tikslų vykdymui. A

Kiekvienas katalikas, ieiini jis mano ture-
ti garbingą tikro kataliko vardą, privalo tų ka~ S. 
talikybės tiksli] atsiminti ir prisidėti prie jų šie- 
kimo ir tai bus katalikiškoji akcija. ®

Bedieviai, varydami bedievišką akciją, sten- 
giasi visokiais būdais trukdyti katalikų bažny- ® 
čios darbą. Jie sukūrė bedievišką spaudą, kad 
sunaikinti] Dievo žodį žmonių širdyse, jie grasi- 
na mirtimi visiems, kurie skelbia sėkmingai. £||| 
Dievo žodi, revoliucijų metu jie puola pirmiau- 
šia išnaikina katalikiškas įstaigas, griauja arba-|/§ 
konfiskuoja bažnyčias ir vienuolynus, žudo as- <| 
menis Dievui pašvęstus.

“Politikoje įsigalėję bedieviai rūpinasi iš
mesti tikybą iš viešo gyvenimo, iš mokyklų, sten-^ 
giasi uždarinėti katalikiškąsias mokyklas ir labU|i 
darybos įstaigas, žodžiu sustabdyti visą kataln^g 
kiškąją akciją.” (Kun. A.’ Makausko: “Bedic- 
vių inkvizicija.”).

Jeigu dabar katalikas, kuris sakosi esąs ką*  
talikas, o prie katalikiškosios akcijos vieš 
gyveifiimc neprisideda, jis yra panašus į sūiįų^| 
kuris, matydamas, kaip galvažudžiai puola mu “ 
tėvą, motifią, ramiai sau Žiūri ir nebando 
nes mano, jogei ne jo jua pareiga ginti tėvą,įno| 

’ " džių. “Vaikeli,” gaiė|ų f-^ 
sūųūs,gljėt*'i?

n bąž

Žmogaus prigimties reikalai gali būti tenki
nami Įvairiais būdais. Katalikybe į juos nesikr- šamas, parodo prigimties teisių istorij 
ša, bet palieka pačių Įmonių sumanumui ir iš-j tą jomis norėjo apimti Aristotelis, ką kitą Ro- steigti, mokyklas, 
minčiai. Reikia pav. žmogui maisto, pastogės, 
drabužio—katalikybe nesiima nurodyti žmonijai 
kokiais būdais lengviausia yra gaminti tie daik
tai, kokius tiltus statyti, kur ir kokius geležin
kelius pravesti, ji reikalauja vieno dalyko, bū
tent, kad gaminant maistą, drabužį ir pastogę, 
nebūti] įžeistos kitų teisės, nes tuomet bus nu
skriausta žmogaus prigimtis, kitų žmonių asme
nyse. reiškia toks darbas kenks katalikybei. V a- 
gystė įžeidžia kiti] teises, todėl yra priešinga ka
talikybei. Ranašius reikalavimus stato kataliky
bė ir politikos srity. Gali sau valstybė ar tauta 
nutarti tokią Konstituciją, kokią jai patinka, 
gali nutarti monarchiją, respubliką, federaciją 
ar sugalvoti dar kokį kitokį'valdymo būdą, tai 
katalikybei yra vis vien, ji reikalauja vieno da
lyko, būteut, kad tos visos konstitucijos neper
žengtų prigimties teisių ribų.

Kiekvienas tad katalikas turi pilniausią lais
vę veikti prigimties teisių ribose, gali daryti įvai
riausius sumaynmus, kurti draugijas, bendro
ves, politines partijas su įvairiais ekonominiais 
ir politiniais programai s, tačiau nevalia jam sa
vintis išimtinų teisių atstovauti katalikybę, 'nes 
katalikų Bažnyčia neturi savo nė ekonominio, ne 
politinių programo prigimties teisių ribose, kiek; 
vienas kurs tų ribtj neperžengia, yra lygiai ka
talikų Bažnyčiai geras. Todę^ 
ladl/nuo .įįtjfflkų, M&d Jhjfe hrt 
frohtatir katalikw)ės .va^dn iOb i ' k r ' .5 * v “'A:,
kitą poįi|^,ąr/ekpnominppXGCTamą,j 
§iri laisvas faAk&, - kolei/eina 
ribose. Tačiau “ ’'

ievai kanonistai. 
šia apsidirbo su šiuo klausimu, nes prigimties i 
teises išbraukė iš savo vadovėlių.

Prigimties teisių esmę ir jų ribas nepajėgsi
me išspręsti be tikybos pagalbos, nes viena tiky
ba pasiremdama apreiškimu, turi pilną žmogaus 
sąvoką, todėl ji viena gali nustatyti tas ribas ir 
faktinį žmogaus stovį. Katalikiškasai tad veikė
jas turi būtinai atsižvelgti j katalikų tikybos rei
kalavimus net prigimties teisių ribose, jeigu ne
nori paklysti ir nusikalsti katalikybei.

Toliau, katalikas privalo neužmiršti, jogei 
jis yra katalikas o ne pagonis, todėl neužtenka 
katalikui laikytis viešame gyvenime vien prigim
ties teisių ribų, jis turi atsižvelgt į tuos tikslus, 
kuriuos katalikybe siekia žmoni joje.

Kokie yra tie tikslai ? Gydyti žmonijos dva
sią, ją tobulinti ir vesti į dangaus karalystę. 

!Šiuos tikslus ir uždavinius katalikų bažnyčia yra 
gavus ne nuo žmonių, bet rąio Dievo, todėl žmo
nės negali jai ji atimti arba kitais pakeisti. O 
kas turi neliečiamų teisių prie koįrio- tikslo, tas 
turi turėti. neliečiamų teisių prie kokio-tikslo, tas 
turi turėti neliečiamų „teisių prie tų įmonių, ku
rios veda prie .to' tikslo.* Katalikų Bažnyčia tu
ri tad neliečiamų Įeisiu skelbtkDįeyo žodį gyvu
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Amerikos indi jonų, turtai 
siekia $1,656,046,550?
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Peniai Anglijoj sunaudo
tų vaisių atsiėjo ant žmogaus 
po 85 obuolius ir po 53 oren- 
džius.
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NAMUOSE

Kun. S. J. Struckus, Tenoras

16024F GLOKIA±uuzį*tx KŪTELE

f 

Ų

’ fe’

S

NAUJAS IŠRADIMAS] 
5“ CEKSNIO GALINGA MOSTO* 1
Gy<£oų Rexxmntizm*» Ranku, 'Koja, 1 
Nugaros skandejima, Šalti, Ranka, ] 
Kojų, tirpimą. Dumti, Galvos skap- j

DAN MOODY,
Tęstis valstijos prokuroras. Jis susekė 
vieškelių statymo koinisijonierių vals
tijos pinigų vogimų.

p Laisvanraniai leidžią pa- 
Iškalas, kad būk Lietuvoje 
^bažnyčia mananti atsiskirti 
pnuo -Romos. Prie to. pastu- 
linėjęs Popiežiaus laiškas. į 

^Lietuvos kunigus. Lietuvos 
^^eni’aštis “Lietuva” užgin- 

^^į-čija tuos prasimanymus šiais

aę-

- “Kaikurie laikraščiai jų 
tarpe ‘Menieler Dampfboot’ 
{Nr. 280), paleido žinią, kad 
Lietuvos vyskupas gavęs iš 
Šv. Tėvo raštą, kuriuo rei
kalaujama, kad dirbą politi
kos larbą kunigai atsistaty
dintų nuo kunigavimo ir kad 
tam klausimui aptarti 1926 
m. sausio mėn. įvyksianti 
Lietuvos dvasiŠkijos konfe
rencija. Esame iš kompeten
tingos Įstaigos įgalioti pa
reikšti, kad visos minėtos ži
nios nėra tikros. Lietuvos 
vyskupai jokio rašto ar nu
rodymo tuo klausimu iš 
Apaštališko Sosto nėra ga
vę.”

Jeigu tas laiškas yra lais
vamaniu prasimanytus, tai 
ir bažnyčios atsiskyrimas 
toks pat prasimanymas.

mų, :o

tieįrisą sATp) domęlųĮ^^i- 
ipė jįip^kybą ir. praintiųfc 
^ratnonę? o Prancūzija įka-į 
riuomenę, . , i - j
" Matysime, kas dš^to: išeis? |

Tautų S‘ą junga Mosulą pa
vedė7 Anglijai. Turkijatiiirij’ 
Išsprendimui priešinga ii*  
da nenusileisti. " ■

Anglija ruošiasi prie kpm- 
plikacįjųL Tautų Sąjungos 
sprendimas ų vienpusiškas. 
Kiek ji nekalba apie teisy
bę, bet teisybes nesimato. 
Galingoji Anglija nulenkia 
ir Tautų 'Sąjungą. Tikras 
i \ monkey businešs! ’ ’

c L»
P-iK. 'S.' S-'raųijojją gavo, dovaną 
ivgūavą, visų atstovi*  upas ;pąkl- 
Štgįf? Tųdel aišktLyra,. jog- organl- 
' cijos egzistavimas reikalajija 
reiKalauja turėti nors pigią savo 
.Tgliaviį ir ženklus -.(kokardas), 
-^dos butų vartojamos tinkamo- 

^apeigose. Cužikučiai (ženkle- 
). sąvo .laiką jau atgyveno ir 
jltątidos ^nekreipiama.

• Organizacijos ženklas turi būt 
vartojamas tik ątatinkamam lai
ke.'

Del jūsų patamąvimo mes tu
rime priruošė. I»UKS. kuopoms 
puikins sanipeliuš. .Reikalaukit

M. A. NORKŪNAS
16 Pfeasant Št, Lavvreace, Mass.

Bedieviai visokiausiais bū
dais šmeižia pasižymėjusius 
Lietuvos veikėjus, bet tų vei- 

‘kėjų darbai nušluoja visus 
tų šmeižikų purvus. Štai 
gauname žinių, kad broliai 
Vailokaičiai, tie Vailokai- 
čiai ant kurių socialpalaikiai 
ir pašliaužininkai visus Lie- 

jtuvos šunis iškorę, priklau- 
Įsančią jiems “Maisto” ben
drovę perleido Lietuvos Ūki
ninkų Sąjungai ir koopera
tyvams. “Maisto” bendro
vės įsteigimas reikalavo di- 
.dėlios energojos ir pasišven
timo. Nepaisant kliūčių bro-

Septyni melai praėjo nuo 
karo užbaigos. Karą pralai- 
mojusios Vokietijos padėtis 
daug geresnė už karą laimė
jusios Prancūzijos padėti.

Tuo metu, kai Vokietijos '
ekonominė h' finnnsinė pa- JP'yŪtoūiŪri JiJTFi

! sumanymą pravedė ir Lietu- 
Į vos ūkininkų reikalus sustip
rino.

Kokiais darbais gali pasi
girti bedieviai ? Jokiais.

dėtis Įėjo i normales vėžes. 
Prancūzijos padėtis, atbulai, 
blogėja.

Vekicti.jos markė pasiekė 
savo normos, o prancūzų 
frankas puola ir puola. Vel
tui prancūzų valdžia keičia 
savo ministerijas. F rankas 
vistick nebepasikelia. ...... 
čiai jau dabar bijo karo ir 
jo nelaukia.

>ippat numato tą karą ir 
et jo laukia.
Vokietijos kaito biudžetas 

abai mažas, o Prancūzijos

Šįuomi liūdi jame jog po
nas Pranciškus Bucevičius 
yra įgaliotas rinkti aukas Jė
zaus Nukryžiuoto Seserims 
su pavelijimu vietinės val
džios.

Tavas Alfonsas C. P. 
ir

Sesuo M. Monika

Lietuvos prekybos delega- 
įčija jau grižo iš Rusijos.

Vok ie-1 Mūsų delegaci j a Maskvoj c 
<aro ir j buvo gana širdingai priimta, 

prancūzai• Delegacijos kelionės tikslas
I pasiteisino, nes sudaryta 
Į ekonominė ir prekybinė su- 
jt artis. •

Dėka tai sutarčiai mūsų ū-

DARBININKO” KONCERTE

-k^ėiĮ'’ f'> ųj/'
Athpl’ioį blįss., parap.

Gęrbf On/iį. Petraitis $20.0 .) 
Recikaųsjaenė Petronė 11-Cb 
Steponkaitė^uozapa 
Sklęnys Aug.
Budrūnaitė Ona 
Braškis Jonas - 
Jonas ir Ęlzb. Kalėdai 
Raila Stasys 
Tamošiūnienė Anastazija

Po A1.00: Ivašauskiėnė M., 
Balčiūnaitė O., Brazauskas A., 
Klėpienė A., Šleivys Juozas,' 
Gauronskis Elz.

Kitų aukij $116.60, viso 
$177.10.

Atholio parapijos g-erb. kle
bonui ir jo parapijiečiam už 
gausias aukas nuoširdžiai 
kojų.

Orange, Mass.
Sruoga AI. Liet, boną už $50.00 
Barakavičius Jok.
Zupusfas Jonas 
Dėvaitis Jonas 
Rudys Kaz. 
Rądeckis Zigm. 
Stonys Kazys 
Perekšlis Konstantinas
Mažeika Juozas

Po $2.00: Čeponis A., Jusis 
M., Irėnaitis A., Ringis J.. Ša
tas P., Baniūnas A.

Po $1.00: Šiltutis A., Žilys 
K., Navickas K., Jakimavičius 
J., Jakimavičienė P., Vaitekū
nas A., Matulevičius M.. Mi
niukas A. B., v

Viso $102.00.
Visiems Orange’o lietuviams 

gausiai aukojusiems ir gražiai 
mane pasitikusiems nuoširdžiai 
dėkoju.

5.oo: 
5.00 
5.00*  
5.0D' 
5.00 
2.5fr 
2.00

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00' 
3.00 
3.00

Kg naudo*  gydymo.
Kzdna 75 centai, $1-50 ir $3.00,

DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OINTMENT.

Seksais Oiatmeat Co.
Sl8 MA1N ST. BOX 352 
HARTFORD, CONW. U. S. A.

*

8 n ec i a 1 i s t ai Receptų-Iš
Del Susipažinimo Su Kostumeriaįs Pard^oĘ^ 

Viską Žemiausiomis Kainomis

Užprašome visas mergeles užeiti ir pasižįųrgfe 
mūsų gerus veido pauderius,' kosmetikūs 1^1$ 
creąm’us ir visokius tonikus dėl niaukų. Taiį^ 
turime naujausio išradimo molio dėl veido.
Geriausia Gydanti Mostis — CASPER’S OIJĮITNE^ 

Pas mus galima gauti ir Severas teistą, nes
mes esame agentai Severas Kompanijos,

Užsakymus siunčiam į visas dalis svieto. Pini 
kit su užsakymais. Rašykit tuo jaus sekančiu

J. KASPARAVIČIUS (CASPER^

FLOOD SOUARE PHARMACYū
-------- Ir---------

J. C. GRILEVIČIUS (GREENE), PH. G) 
Fa v i n i n k a i

617 E. Bieadway So. Boston, &
<Po Imperial Teatru/

Vėlesnius Musų P b a ne S-į-m.u^^

P-lė M. Grybaitė, žinoma Naujosios Anglijos solistė, dai
nuos pirmame “Darbininko” koncerte, kuris įvyks 1926 metu 
sausio 10 dieną, Municipal Building Salėje, So. Boston, Mass,

Visi nepasisekimai organi
zuotam darbe, paeina nuo ne
veiklumo.

prie.jų draugiji^ skaito jų laikraščius ir knygas, 
balsuoja už juos rinkimų metu, toki katalikai y- 
ra išgamos, o ne katalikai.

Šioje vietoje einant išdėstytomis tiesomis, 
norėčiau atkreipti katalikų domę, į šituos daly- 

' -■ kus. kurie sudaro ypatingą kiekvieno kataliko

fe;
jfe

b

A

katalikas balsuoja už bedievių sąrašus, reiškia Į 
jis parduoda katalikybės reikalus už ekonomini j. 
pažadą. Ar ne panašiai elgėsi ir Judas apakta- ■ 
las, parduodamas Kristų už 30 sidabrinių ? Ju-; 
das gavo į delną visą 30 sidabrinių ir už juos par
davė Kristų, katalikas balsuodamas už bedie- j 
vius, parduoda Kristų vien už pažadėjimą, ku
rio išpildymo niekad nesulauks. Judas, .pama
tęs savo blogo darbo vaisius, metė pinigus ir 
pasikorė, ar nereikės tas pats padaryti ir tokiam 
katalikui, kuomet pamatys, kaip bedieviai, pa
sirėmę jo balsavimu, ims mėtyt kryžius iš mo
kyklų, uždarinėti bažnyčias ir versti jas teatrų 
ir šokių salėmis.

J eigų kam nepatinka ekonominis, vienos ar 
kitos katalikiškosios partijos programas, tai gal 
sau įkurti naują kokią partiją su kitokiu ekono
miniu programų, atsižvelgiant visuomet į kata
likiškosios akcijos reikalus. Bet dėtis su bedie
viais ir stiprinti jų bedieviškąją akciją, pilti ki
birus pamazgų ant ‘galvos tų, kurie ištiesų gina 
katalikybės reikalus, yra katalikybės išdavimas. 
O tokįų katalikų, nežinau čionai Ameirkoje, bet 
Lieūtvoje yra gana daug, jie vadina save, “ne- 
patentuotais” katalikais. Jie labai klysta, nes 
patentuoti katalikai mes esame visi/visi mes tu-

1 rime patentą, krikšto metrikų pavidale, visi esa- 
Į‘ me užrašyti katalikais# Tas tik yra tarp yienų
2 ir kitų skirtumas, kad vieni gina katalikybės 
į reikalus viešame gyvenime, o o kiti žiūri sau ra- 
ūmiai kaip bedieviai smaugia bažnyčą, blevyzgo-

. ja prieš Dievą ir drapsto purvais didžiausias ka- 
jtalikiį šventenybes.

.įteikia, kad mes ^katalikai tu- 
rėtttthe daugiau' vienybės. Galime tarp savęs 
ginčyti^ 'pofitinįais,* ekonominiais ar Įeitais l<o-

1. —A>ikl'~jima.  Katalikas privalo auklėti .*
savo vaikus katalikiškai, reiškia katalikiškose ' 
mokyklose po priežiūra katalikiškų mokytojų. 
Jeigu tu atneštumei tavo kūdiki i bažnyčią ap
krikštyti. bot pasakytumei, kad tu nemanąs ka
talikiškai jo auklėti. tai žinok, kad bažnyčia ne
sunktų tavo kūdikiui katalikiško krikšto teikti. 
Tik tavo aiškus tikėjimo išpažinimas suteikia 
bažnyčiai galimybės pakrikštyti tavo kūdiki. Jei
gu dabar tu savo žodžio nepildai ir ji laužai siųs
damas tavo vaikeliusą nekatalikiškas mokyklas,., 
tu sunkiai nusidedi prieš Dievą ir įžeidi bažnv- 
n?. 't

2. —SpriurJa. LietuviiĮ tarpe Amerikoj&yra'
75/t katalikų, o iš jų tik 257c skaito katalikiš
kus laikraščius, kiti skaito bedieviškus. Tai da-. 
lydami jie papildo dvilypę nuodėmę: a) išstato 
pavojui savo tikybą, nes bedieviškos spaudos 
aukščiausias tikslas yra sugriauti tikėjimą, tai
gi kas gers tuos nuodus neteks tikėjimo, arba; 
bent žymiai atšals prie jo, b) remia savo pinigais" 
liciLicviską laikraštiją, o tuo būdu ir bedievišką*-  
akciją. '

3. —Balsavimas. Nevalia katalikui balsuoti'; 
už bedievius. Tenka nekartą girdėti iš kataliku 
lūpų pasiteisinimas kodėl girdi, jis yra balsavę^  
už bedievių sąrašus. Kad, girdi, jis daugiau žą'y 
d(i, pažiūrėsiu, ką jie duos. Reikia žinoti jo4 
uei bedieviškos partijos turi visuomet šalia .savo^ 
ękoneminių programų ir tikybinius program^ kiaįs ^^ĮJįųiąis,. bęt.p^iyaloiĮie-tiiręti y^bybę.

*

|daryti bendrą frontą prieš bedieviškąją auciją, « 
tik tuomet pasirodysim esą tikri katalikai. į

Vienybės žvilgsniu privalome imti pavyzdį « 
’ iš bedievių, nors jie turi daug ginčui tarp savęs, j 
socialdemokratai pešasi su bolševikais ir komu- j 
pistais, šie pastarieji su socialistais liaudinio- < 
kais ir socialrevoliucijorderiais, tačiau, kaip rei- 1 
kia stoti i kovą su tikyba, 'su katalikiškąja akci-- < 
ja. tuomet užmiršta savo ginčus ir pradeda vie- ; 
ni už kitus galvą guldyki. Tegu pav. Lietuvos ' 
valdžia suseką koki boLševikų-Jkomuiiistų lizdą, • 
tegu suranda pas juos ir bombas ir brauningus ir ; 
planus, kaip revoliuciją sukeltu kaip valdžią nu
verst, reiškia pakankamai medegos ir pagrindo, 
kad juos suimti ir teisfiiaĮi'litiduoti, žiūrėkit tuo- 
jaus pasipila seime interpeliacijos, daromi di
džiausi skandalai, provokacijos iš pusės sočiai- k 
demokratui ir liaudininkų, būk neteisėtai yra pa
dalyti suėmimai. Tuo būdu pildosi, ką yra pa
sakęs Viešpats Jėzus, jdgei pasaulio sūnūs .gud
resni savo giminėje už šviesos sūnus. Luko 11. 8.

Lietuvių Katalikų Federacijos tikslas yra 
jungti visas katalikiškas draugijas į bendrą prieš 
bedieviškąją akciją, tegul neatsiranda nė vienos 
katalikiškos draugijos Amerikoje lietuvių tarpe, 
kuri lieptigullėtų prie Federacijos, nes toksai 
bendro fronto sudarymas yra būtinas šių laikir 
katalikų uždavinys. 'y? < -

Tik bendromis jėgomis statydami akciją, 
prieš akciją,< įstengsime apginta katalikų teises..

Prie progos pareisiu pageidavimą, kad A- 
merikos Federacija špiptų. į artimesnius ryšius 
su Lietu\m^ Katal^ų CentrUj'-kad tuo būdu per 
juras p-*  «d mrę vieni kitiems - i^nką apsigintume. 
nuotbeįėvybčs ap to siĮpuAnb, 'kurį bedievybe" 
neša ūįr. atiįk|uine naudingą darbą bažnyčios ir;

> -p^orz. SVEIKAS .JĖZAU
J IbMOV MAŽIAUSIAS
, Butėnas
> Padarykite jiems Kaiėdij dovanę- 
* lę: Šios dvi parinktos Lietuviškos
> giesmės. jgiedotos kunigo S. J-
> Štruckaus. gerai žinomo savo pasek- 
1 mingais dainavimais lietuvių publi- 
? kai. yra -Ikrą Uovana ateinančioms 
? šventėms.

Tėvynės Kalėdinės Giesmės
H TU PALAIMINTA 

KALĖDŲ NAKTIS 
ATEIKITE ČIA JUS 

ĮTIKIMIEJI
ŠVENTOJI I.ŠK1LMIN- 

iSTIKLUOJI PUŠIS 
GOJT NAKTIS

rekordu visi džiaugsmin- 
Tai instrumentų jgfaj-

Kalėdiniai Tėvynės Giesml- 
Harmoningi ir ramus var-

RĖK 
PRISIPIRK 
GRAŽIŲ5 1 
UETUW$rjg 

Naujas Tarptautiškas-Ž(^®
Trio 'Į fe2"'

_ POLKA MAROKA .
16017F' musu

MA.ZURKA
*< ATi mano sielos įbuiyi f sv Locijos š0$£-
_ />». nn i SANTJAGO YAUMtS'^ 16018F LA paLOMOS Serėnadg^

VESTUVIŲ GELIŲ

16020F MANO SLA VOKlšKAfe^Įgi 
;. VAJ.CAS = feŠfe ■

Stebėtinas. rinkinis- geriaf žiagnij

16025F

16026F

& šiuos? <lu
X gai patiks. __ .....

tos Lietuvos Kalėdinės Giesmės. !- 
grajno “~ 

» ninkai.
& pų balsai jnmi nuneša toli, toli į tų 
v mažą gimtinę vietelę kuri dabar yra 
X tūkstančiai mylių tolumo, bet vfs- 
g tiek meili. Kiekviena melodija pri- 
K mena vietas, kurių gal niekad nebe- 
& teks matyti.
y Naujas Instrumentų Trio
B MEILES IR JAUSMŲ,
i 16027F Vnlcas i
| “STASĖS" POLKA
g Mylimiausios parinktos šokių me- 
X liodijos įgajtos Naujo Instrumentų 
X Trio. Pradžiuginkite ir nustebinki- 

te savo pažįstamus ir gimines šiuo 
X įdomiu rekordu, ir išgirdę, ką jie sa- 
X ko apie j|. spręskite patys jo vertę. 
| Kabareto Orkestrą

-įsnosi? ■' įvairumų valcas - X KA3HXKREčIO Polka
-f j KLARNETŲ POLKA
f 16002F I VESTUVIŲ MARŠAS 
S | Columbia Liet. Orkestrą ■
« Kas gali būti smagesnio nž žino- 
K mą. mylimą meliodlją, kurią sugraj- 
X na garsus artistai? šis valcas ir pol- 
g ka. {grajti garsios Kabaretų Orkes- 
X trhs primins kaip senai, savo tėvynė
je je. jaunimas būdavo susirenka į va- 
M klinišką Ir šoka, šioms pačioms me- 
® iodijoms griežiant

saldžios ir sujudinančios n 
gaivus ritmas, tobulas igra;

Vilniaus Instrume
Trio

1 AO1TP ŽAIDIMO AIAZ 1OU1JU ; GBGržIN£ POIĖ£;

Labai amarus Šokių rėkoid^j 
grajta ’ ’ ’ ' *
miela.

Instmmentališkas Ddi
Armonikas ir

__ i kubanų šokis?
16014F; Mazmrkkųų

Į KARININKU^

Klarnetas ir garsioji accp^R 
monika padaro čia garšiįitS 
pilną gyvumo, sugrajta ppiĮEėyĮ 
mu du gyvi parinkti šoktžį Ją"

InstrumentaliskaS
Armonikas ir Tląt&ęfei;

Artistai. jgrajnę šfnos TėKrSttŠį 
ra garsus^grojikai šitų dyl$Jj 
mentų. 
kuriuo džiaugsitės visada*  '.-ri

Brooklyno Mišrsš Ifr&rO

E7394 pŽr __
LĘ (S. šifcli

•r ' 16UtAžIO.irt
E2581 , pavasari

kitokie Columbi]Ž|S
Pas mus yra naujausi ir 

panijos rekordai.
Vietiniai ir apylinkių kolonijų lietuviai.afeb 

kitę į mūsų krautuvę; o tolimesnių jkolom.(ų zy; 
per paštą. Tik tokiame ^atsitikime ųž ■ j * 
dus ant karto. Prisiimtus stanipę už 2c. yia^i  ̂
mas pilnas rekordų katalogas.

Kreipkitės adresu:
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Oid- apį<e> 
mynos ir visi jie yra geri kata
likai.

teipgum ' > ’ į kapus.'
Ų <L kum Petraitis 

jaĮyažfe’iŠiSp^žiiities išklausyti

įg-- j

■P

S'ŠŠ. Panos 
^^^iNekaltb- Prasidėjimo 
^^^afsibuvo ąštuonių die- 
^pdfekęijos. Pamokslus sa- 

F.. Juras iŠ Law- 
mažne per visas 

pį^buvodabakblogas: lijo,!
Vienok žmonelių 

nai>, laikėsi. įNekųrjais 
agĮais buvo net pilna bažnv- 

Sakramentų ėjo daug. 
jėsEbažnyčioje ir tokių kn- 
S* vo dabai senai buvę. Iš- 
įę gražius pamokslus neku- 

ėę -bedievybę ir grįžo 
evo. ŠŠ. Panos Mari- 

ęfealto Prasidėjimo dieno- 
įbaigė rekolekcijos su iš- 

is mišparais . palaimi
mais: ŠŠ. Sakramento ir šv. 

atkurį suteikė gerb. kun. 
įkaitis, klebonas.-
? Keturdešimtė

^ebodžio 4-5-6 atsibuvo 40 
dtĮ ŠŠ. Sakramento Ado- 

ijbs atlaidai. Šiemet dar 
gražiau buvo altorius 

uoŠtaš nė kaip kitais metais. 
,?įaip bgžnyiča atnaujinta, 

kitaip dabar atrodo, 
įpų į atlaidus daug lankė- 

jj^epaisė nė blogo oro. Dva- 
ęnįgagelbon kunigų buvo ne- 

, betnemažai ir darbo tu- 
Išpažinčių ėjo daug. La

verai supuolė rekolekcijos 
dešimte. Pamokslus ir 

>s<atlaidus sakė gerb.
^Itras. šie atlaidai užsi- 
“ sekmadienio gruodžio 6 

Kakare su iškilmingais mišpa- 
'procesija ir palaiminimu, 

būvo pilnutėlė bažny-
Skruzdė

Koras
Muo spalio mėnesio pabai- 

Sereikai pasitraukus 
vąrgoninkavimo. jo vietą 

panelės O. ir M. Grybai- 
Panelė Ona gali: muzikan- 

‘arif vargonų grojimo, o pane- 
pMąrgarieta puiki solistė
afcpPradžioje nekurie manė- 

U.mergina negalės atsakan
čios vielos užimti ir išpildy

ta Vienok per trumpą laiką pa- 
Sd&jogei tas galima. Štai

|ifeX kelias praktikas 
suvisai kitokį padarė. Lr 
bar .visas mišias: visą G i ori a i 

© >ir kitas <rie>nms kova 
kopuikiausiai gieda. O Tarka

S

-g A . .

Minųikaš.
Gruodžio 11 d. pas mus -lan- 

kėsi kun. Dai-gis ir :rinko; ąu- 
kas dėl vienuolyno ir bažnyčios 
Pažaisliuose, Lietuvoj. Po ga
nius apvedžiojo Antanas Mi
niukas su savo makabilium. 
Tokiam mažam miestelyje ■ su
rinko pusėtinai aukų. Kaip aš 
girdėjau tai aukų surinko apie 
$125.00. ‘Girdėjau kad Myko
las Sruoga paaukvao Lietuvos 
boną $50.00.

Pas mus darbai gerai eina. 
Šapose dirba po penkias dienas. 
Pas mus didžiausi dirbtuvė yra 
“New Home Sewing Machine 
Co.” Toj šapoj dirba siuvimo 
mašinas. Rudenyj nauja kom
panija nupirko tą šapą ir biznis 
gerai eina ir daugelį žmonių 

(priėmė adrban. J. C.

į^ĮSV • 
lianas

ųsųgtt?

pašelpine

RODYKLĖ No 9

| grasina. Su pagelba gęrų pa- 
rapijonų- mmaliayojo visą baž
nyčią ir mokyklą. Tas darbas 
nespėjo užsibąigt, štai ateina 
pas kleboną keletas gerų ypatii 
ir sako:>‘Aš noriu įtaisyti gra- 
ržij Dievui namelį — toberna- 
kulą — Encliaristic Tabernaėl« 
safe. Kita ypata sako, “Aš no
riu įtaisyti altoriaus apačioje, 
kaip So. Bostone, paskutinę va
karienę.’ O dar kita ypata sa
ko: “Aš mačiau Detroite baž
nyčioje šonais .altoriaus ange
lus su šviesomis, noriu ir čion 
tokius Įprovyti.” O dar kiti sa
ko: “Reika bažnyčioje naujų 
žarandėlių, kad. būt ir mūs baž
nytėlė šviesi.” Radosi kelios 
ypatos, kurios Įtaisė labai gra
žią baltą kopą, iš Francijos im
portuotą; sanetuary beU ir, 
juostą su lietuviškais žodžiais 
“Garbinkime Dievą.” O ma
žesnius Įtaisymus sunku būt ir 
išvokuoti. .Rodos ir Lynn’e ra
dosi pora ypatų kurios Įtaisys 
“ciborium cover." Garbė ir 
didelė padėka visiems tiem< 
žmonėms kurie nejiasigailėjo 
Dievui padaryti tas uražia^ ir 
labai reikalinga.- aukas.

Daugelis v i išminėtų norų 
jau Įvykdinta. Tubernaculum 
jąu Įdėtas. Dabar visai tartum 
kitoks ir altorius. Tasai Die- 
,vui namelis lėšavo su įdėjimu 
suvirs $400. Paskutinė vaka
rienė jau irgi puošia visą apa
tinę altoriaus dali. Elektros 
šviesą privedė be jokio atlygi
nimo Stanislpvas Stankevičius, 
eleetrieian; ?kūrs- gyveno Cam- 
bridge’iuje, o dabar persikėlė Į 
Roslindale, Mass., 17 Stillman 
Rd. Angelai jau irgi, kaip 
sargai stovi šonais altoriaus, 
su gražiais žarandčliais ranko
se. Elektros Šviesą prijungė 
Stanislovas Stankevičius, virš- 
rninūtas olectrician. Beje, 
šiuos angelus su šviesomis itai- 
.sė ponai Kostantas i1* Uršule 
■Mongam’ai. kurie gyvena 117 

idsor St.. Cambridge. Ki- 
aisytojai nenori kad ju var-

mejąus
nigu,- buvo Suv. Valstijų laivy
no kapelionu; po tani, milijo
nierium ant Filipinų .salų ir 
paskiausiu laiku tapo šven
tintas pirmuoju vyskupų -.die
cezijai Ponce, Poeto Rikoje,” 
Asistentais ceremonijose buvo 
gerb. kun. Motiejus Hand, kle
bonas šv. Onos piuu.pijos. To- 
liau. kaipo garbės dijakbnai, 
buvo gerb. kun. Juozas Hanni- 
gan ir kun. James Gibbons. Pa
prastu dijakonu buvo gerb? 
kun. James Mak-Garven.- Suh- 
dijakonu — kun. Jonas Mak- 
Kenne. O ceremonijos mistru 
— gerb. kun. Juozas Mak-Do- 
v ell, gyvesnis vikaras šv. Onos 
parapijoj. Šv. Onos parapija 
egzistuoja jau 80 metų ir ji y- 
ra gai-si delei stebuklų tankių 
per užtarv-mą šv. Onos įvyks
tančių. Mokykla šv. Onos pa
rapijos susideda dabar iš trijų 
didžiulių akmeninių budinki]. 
Mokinių joje yra suviršum du 
tūkstančiu Įvairių tautų vai
kui. nepameluosiu, jei pa
sakysiu. kad tai yra tarptauti
nė mokykla; joje mokinasi ir 
lietuvių tėvų vaikai, kuriems 
per tolumą, sunku yra pasiekti 
šv. Jurgio parapijos mokyklą, 
arba, dabar šv. Andriejaus.

K. V.

ų vaisių
7 . 4 Per jos

parapija 
p’osajt^ertaį'&ą^i. šiandie visą^ 
■katalikus ... Kiek kuo •
pu, randasi tai
vis pe'r..nlili^wIl(lr- j"Os pagelbą 
buvo ^'tyę^sįl Nebuvo „tokio 
nana^ffti^žknriajn ji nestojo 
pagelbbgĮ^^sų žodžiu taip ir 
su aufcįa'' ’ reikalams,
taipgi jjšmem^į^į aukavus. JEt 
turiu .fe^oj
grynai katelntSkoj gražioj dri Į 
joj visgi atssąiięĮa draugų to-; 
kili šiurkštiniių, kurie gražiau
sioj r reikaliųgiausio atsisaukt 
uio nepriima^ bet atmeta. To- 
ištylėti negalima. 6 d. gruo
džio laikytame susirinkime bu
vo s varstytas laiškas prisiųstas 
iš R. K. Federacijos Centro 
kas-link' parėmimo biednų mo
ksleivių. Tas laiškas atmestas. 
Balsavimo rezultatai 12 už. 14 
pieš. Buvp kreiptasi tik kad 
draugijos vardan leistų pakc- 
’oktuoti. b-et ir ant to nesuti
ko, 
jai

Tokiai prakilniai draugi- 
gėdą padarė pirmu kartu 
gyvavime. Narys

SHENANDOAH, PA..

SEIMININKĖMS KELRODIS
Į Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šein»pinkė Amerikoje visados trokštą gauti patarimų 
jpagerjąibiui jos žinojimo atliklnėjant pareigas kaipo šelnalnin- 
kė ir jnptina. šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku- 
t 5 Įrie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Virbu® Receptai
Kuomet užeina žuvų sezonas kožn-as 

mėgsta kad žuvis imtą prirengta taip, 
jos: ją visą gailina butų suvaldyt. Kar
tais žuvis, kuomet susint>žy ta gražia T 
ąrbtt net gerai išvirta nebus gerti, tik 
dėt ueprirengimo gerai. Midėji 1‘lėkš- 
te ypatingai gera kepiniui ir smožymi::. 
J ągulima duoti Į stalą su smen >' V '. 
yadtįžnlu urbti su salotomis.

■ PI.ftK.šTR (HAT.IBUT) KK!”' \ 
PIENE

2 puodukai Evii)x»rated Pint
2 svarai lialįbutų
2 šaukštai sviesto
Miltų, svogūnas, petruš.;-.- •!<,<.;

u

iki- veik^ptideb

:do in1

Namų Pasigelbėjimai
Užtaisymui šluotos gerame stovyje, 

Įkišk jit Į'muiluotus pamazgas syki i 
savaitę, Tas sukietinti šiaudelius.

Išdulkinus Raritetus nutrinki! juos su 
pamirkytu ir nugręžtu skaruliu tokiam 
vandenyje kur' dadėta du šaukštai
meti)hyliuoiu spirito ir šmotelis mui- 

t ir nepa

lietai.- .š
•tikiu kai-jietu
Bik;irlx)n;tts:i

įdegimų, uždėjus 
tošelę ant nued.git!

vandeniu jis yra 
■ užkietėjimo. Jis t 
receptuose valgių.

Grožės Patarimai

tfu

WATERBURY, CONN.
šv. Onos Dr-stė. rengia vaka

rienę 10 d. sausio, 1926. Visas 
pelnas skiriamas dėl naujosmo- 
kyklos ir svevtainės. Komisi
ja išrinkta: M. Zailckienė, U. 
Laudinskienė, O. Baltrušienė ir 
M. Griškauskienė. Vienas su
sirinkimas jau buvo vakarienės 
reikale ir narės labai žymiai 
darbuojasi, viskas puikiai se
kasi. Kviečiame visus kodau- 
giausia atsilankyti,nes bus pui
kiausia už visas kokios Water- 
buryj buvo. Bus daug svečių 
iš apielinkės miestų ir mieste
lių. Tikimės turėt iddelį pro
gramą. Gerb. vargonininkas 
p. A. Aleksis pasilžddėjo labai 
daug prisidėti, nes programą 
manom turėt labai gražų, solis
čių bus net iš toliaus su pui
kiais balsais. 'O pati svetai
nė juk tai pukiausia, didžiau
sia ir gražiausia, ką lietuviai 
turi Su v. Valstijose. O ką-gi 
kalbėt apie vakarienę Gaspadi- 
nes ruošiasi, kad kopuikiausia 
prirengi koskaniausių kepsnių, 
idant svečiai būt kogeriausia 
patenkinti. Raštininkė

■. ’.:žžiiiry;im<' 
pailsins Imti:
.t! liekamus

l puodeli ger
Kilome:

LDKS. 91 kuopos mėnesinis 
susi rinkimas Įvyks gruodžio 27 
tipas kuopos pirmininką Kri- 
[fenaimką. 218 E. Center St. Vi
lė prašomi <imiti.

NORWOOD, MASS.
šis-tas

Veikimo čionai netrūksta. 
Užėjus šaltosniam orui, visos 
katalikiškos organizacijos turi 
užsiėmę po kelis veikalus ir nia- 
nomaĮ kad neužilgo įvyks. Vis 
tai gražūs darbai ir sumany
mai. Vien tik truputį nesma
gu, kad Norvvoode biskį dar
bai apstojo eiti. Daug žmonių 
iš darbo paleido ir nekurios 
fabrikus patrumpino biskį lai
ką. Per ką darbininkam ap
sunkino gyvenimą. Patarčiau 
šiam laike Nomvoodan neva
žiuot: darbo ieškoti, nes apU- 

i vilsiv Užstojus geresniam lai
ku: bu- pranešta apm tai lai-

Raštininkas

teitu.
■otų

rn vandeniu. Varnišiuorą mc 
<u Bile geru aliejum ir nu.švei 
su skaruliu. Ant varniši- ’■ 
reikta vandens.

Perpjauk pusiau nTlikns/as

!tyk:

ienoj '-ieroj keli;

■i ki;i nu valy- 
-•pa iul i iru nu m;

Virtuves Reikaluose

t i

ir

Tanias.

Sekmadieny, Gruodžio 27 d., 1925 metų

NEK. PRASID. P. MARIJOS PARAPIJOS SALĖJE
į!

Cambrodge, Mass.

Bn< Suvaidinta Komedija

Vargšas Tadas

Pradžia lygiai 8:00 v. v. Bilietu kaina 50c. vaikams 15c. j

RUOŠIA ŠV. STEPONO PAŠALP. DRAUGIJ.A

I 
y

Kuomet naudojai žf-m
:t m. " '

KALĖDINIS VAKARĖLIS

PHILADELPHIA. PA
Pašventinimas katalikiškos 

mokyklos

vyskupas Edvinas Byriu*. Gi 
vyskupas E. Byme yra dar vi
siškai jaunas vyras — kokiu.

N n i linini t: i totnaėl

Dalyvauja p-lės: M. Sakalauskaitė. M. ir O. Grybaitės ir 
“Dzimdzi-Drimdzi” artistai: J. Dikinis ir V. Dineika

Po vaidinimo dainos, monologai, deklamacijos ir 
kitokios “fonės"

p.-:s v:.<; žarandtdia: 
bu< <•'<•■'"■ b.nžnvVr, ■

s panele Ona Grybavę 
išmokinti '.':<ę. 1<

šv. Oro- }iarapi:oj prie Eeria' 
Avė.. Port Ri-'-limond''- buvo 
pašv-m^inta nauja mokykla — 
trNia paeiliui). Pašventino 
mokvk’a ir iškilminga.- šv. m:-

pnizuotus mišpar

Ypatiška Sveikata

Da" rodos vmnas daiktas n 
paminėtas, k'.'rs netrukus 
įtaisytas Alenos Adomaity*'  
tai baldakinm virš tabe:-nac 
hun. Tasai irgi priduos pask 
tin: atomui avr,??

0RANGE, MASS.
Iš mūsų miestelio “Darbi

ninko''' niekad nėra žinučių. 
Kaip mažas miestelis tai retai 
kas ypatingo-atsitinka.
Nelabai senai, lapkričio 4 d. 

pai .-mirė Barbora Krikščioba- 
Įrienū. Paliko dideliam nuliū
dime savo vyrą Vincentą, sūnų 
Jan ą i r dukterį Veroni ką. A J >u 
|a: ka: ?ina į iiigh scliool. Jinai 

-■ ■.;> :< Bankų kaimo. Daujėnų 
p?,uapi.io>. Buvo gražiai palai- 
pora su bažnytinėm apeigom, 

šv. Jurgio parapijos bazaras 1^”Pri‘' 'v- Onos draugi-
iiu.'iseke. Nors kaip minėjau | Atholio
aika: kiškutį pablogėjo s

Mes Rekomenduojame sekančius produktus

YOUNGSTOWN, OHIO
i. DKS. 66 kp. laikys savo 

mminį -usirinkinuj. gruodžio 27 
d. 3 vai. po pi et pas draugą do
ną Kapruranską. 320 AVasbing- 
ion Si.

visokių1 
$^^nininkų ir gergų. 'oe1 r.' 

to dar nebuvo padarę-. 
Stearns” mišparus dar pirma 
W' lietuviai Camhridno’iujo 
šgU’do. Visi svečiai kunigai 
iS^tėbėjo kad Cambridge‘m 
aras jau m-be taip kaip se- 
aų gieda Garbė pajiEėm.- 

.... :ėms.
lĮųilfebar pradėjo mokinti- nau 

[rišiąs/ kurias per Kalėda- 
jiedos. Patįs koristai ste- 
&aip greit jie gali išmok- 

S'Ęsą dabar lengva girdo- 
lapsėk pianą arba vargonu- 

Ifc:” Koras dabar taipgi 
gi paaugo ir dar auga. Be- 

kj<as praktiką ateiųa naujų

Mažasis koras dabar irgi su- 
litoks. Per pirmas mišią - 

j&Hyrgzgieda tai yra ko kiaušy- 
&4Ųaikų koras vieton 2b na
ujau dabar turi-apie 60. Pa-
|Ona' Grybaitė labai gerai 

jsti vaikais apseiti ir juos 
Sldyti. O toji tai didelė Dio- 

Bfoyana. Dabar pradeda vi- 
tebeti kad ir mergina ga-

Mti vargoninko darbą nė
rų- Į Si 
Mažutis y 

įį?*  'r' si^Bažnyčios įtaisymai §
įeitoje vasaroje kuomet 
go mūsų klebonas gražinti

<jią tai dar ir dabr teb^- Į

Eonai prasidėjo Padėkom 
no,? “■ tęsės nor 4 vaka*  
'<z’žn; 'akarą žmonių nm 
na :** mznls -ęm kuopai k i 
Iš ko manoma parapija: 
žar.s pelno liks. Eėrų : 
" 'ikimo Norvcoodo pa;
m.as. tai gražus sugyvenimas | 
parapijom] su savo mylimu kioK 
bonu kun. V. Taškūnu. Per m 

, nors m-ilgą 5-kių nptų klebo-' 
ra- :-.:ą Normoodo parapija pa- 

; kito nana aukštai. Sykiu ir lic-i 
i tuvių tauta, kad ir svetimtau-i 
|'”iai pradėjo žiūrėti kaipo i su-' 
sipratusi'is žmonos. Todėl m.o?

i ir bukim mū.-ų klebonui ilgaij
mtų su mumis ilgai gyventi.

<>■

a

užsimokėti užv 
.DKS. Bus 
irhi-sni orga 

\t.-i veskit

Visi vaikai mėgsta pudingas, o ypač jei juose yra vaisiu ir skanumo 
Daug yra Įvairiu pudingu ir daug būdu juos daryti. Geros šeimynin. 
kės vartoja Standard ar Challenge Pieną, dėlto kad jame yra sykiu 
grynas pienas ir grynas cukrus. Sekantis patarimas suteiks jūsų vai
kams skanu valgi. Nebrangu padaryti ir kiekvienam patiks, nes turi 
pyčiu, vieną iš Amerikos mylimiausiu vaisią. Vartokite tą pieną vi
sur kur reikia pieno ir cukraus sykiu. Patirsite kad kava ar koko su 
juo skanesnė.

PYČIŲ PUDINGAS
puodeliai Standard ar Challen?c 1 puodelis miim
Pieno 1 šaukštas sulirpi

didelės gražios pyčės 1 šaukštelis bakir
puodeliai vandens 4 kiaušiniai

DYKAI
Sudėk vielas nuluptas pyčes Į pudingo indą: apipilk vandeniu Ap 
densrk ir kepk iki vaisiai bus minkšti. Nupilk sunką ir lai atvėsta 
Pridėk pieną, sierai išplaktus kiaušinius, sviestą, druską ir pęrsijo 
tus su baking pauderiu miltus. Suplak viską gerai, užpilk arf pyėiu 
ir kepk iki bus ruda. Duok su Smetona.

Kiekvienas leibelis nuo kenu turi didele vertę. Ež 7(1 leibelių jū^ 
ginsite patogi dulkintoją kaip ant paveikslo. Taupykite leibelius. 
Neima ilgai iki susidaro 70. šitą cfovaną galite gauti mūsų premijų 
krautuvėse. Jei tokios nėra jūsų mieste, prisiųskite leibelius į Bor- 
den’s Premium Company, Tnc., 44.Hudson St., New York City. pažy. 
mėdami numerį norimos dovanos kaip ant paveikslo, ir jums bus ii 
pasiusta dykai.

MUSŲ BOSTON’O PREMIJŲ KRAUTUTfi RANDASI 
89 Friend Street, arti Haymarket Sąuare

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖS
BRIDGEPORT.
105 Congress Sti-not

. arti Malu Street 
Vashtngton St?

2

8
2

N EIV ITAVEN, CT.
105 Tnmpn Street 
nrtl Crovvn Street

40 Abom S L, arti

tirti Berlfnrd St.
KALI. UTVER. MASS.
iniOVIDENCE R. I.,

Pradėkit taupyt leibelius dabar, gavimui brangių Kalėdinių dovanų

WORCESTE

Dzimdziai”
Tuojau.- po Nau,

i ieną atvaž
Dikinis ir

oostoniečių artisčių: M.
u.-saitės. M. ir O. Gry- 

hamui >>• M. Duscvičiutės pade
dam1 vai. vak. šv. Kazimiero 
pamnijo- <alėje vaidins labai

:.-i’ia komediją “Pasiutusi .
Aė ” Po vaidinimo dainos 
visokios “funės.” Ruošia 

Š' Jėzaus Vardo draugija.

PANAIKINO VERGIJĄ
[talijos kolonijose Afrikoj 

dar buvo per pastaruosius 
metus vergija. Dabar Itali
jos vyriausybes pastangomis 
vergija ten panaikinta. Pa*  
liuosuota tokiu būdu 2,500 
vergų.

$1000 TIK UŽ 6D CENTUI
Atsiųsk 60c., o gauti, ne piti- 

gaiš, bet žolėmis, daugiau, ktię 
11.000. Ką reikitų žniogui >1.000,- 
jei jis sveikatos neturėtų f .Btttijįkj

KS

teiks sveikatą
teiks ir Jums _________
vidurius, prašalini Etrtoą 

karai}, dusui!
skausmas po krūtinei, nervą 4T 
dimus, ir tt AfriąlktlOek,.

28 (Milei



Eaudpna Deže

S.&I

semk n. sh

dygsta

bustom

-Jis

Kazį j s

SS

žž

7 5 State ‘ St, • Boatoa, Mmi

Pina,.-- Z. flifotenį
80 Cęrbet ,Sl> .f

beveik
grūdu

S CHORO REPERTUARAS

Mėnesini Muzikos Leidinys. Me
tams $2.00. Už tą pačią kainą 
siunčiam ir Lietuvon. /U,BAČIU
LIS, 421 Gth St-, S. Boston, Mass.

TEN IR ATGAL 
Nupiginta Išeina

Musų 3-jų varyki!ų garlaiviais 
RESOLUTE, RELIANCE - 

ALBERT BALLIN 
DEUTSCHLAND 

ir populiarus po vieną kamba- 
jr garlaiviai

CLEVELAND,WESTPHAJLIA 
MOŪNT CLAY, THUBINGIA

D. L. K. KEISTUČIO
VALDYBOS:

BOSTON, MASS.

kaip buvome 
dėkingi nau-

ŠV. JONO E V BL-P 
DRAUGUOS VALO 

ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. Zoba, > 

539 E. Seventh St, So.
Vice-Ptrmininkas — J;.

250 Gold St. So. Bosttfį.
Prot Raštininkas — J. dlfaėfeįd

5 Thomas Pk. South Bdstblk
Fln. Raitininkas •— M. §&J; •; •

40 MaiOne Road, So. Boston;
Kasteriąs — A NandžlTinž^r"~p.

885 E. Broadwaįp, igo. BbstaniiŪo
Tvarkdarys — .T. Zaffcfe,- A 

7 WtnfieM St, So.
Draugija laiko susirinfclmSs.

nedSldienJ klel-’—
valandą po pJ<*n. _____
E. Seventh St, So. Bostdi.

8U-812

294 Vashington Strėe 
Boston, MaiS. *’ 

Valandos: 8 A. M., Ud >

Rast sostai r

žalčių priežaąti® '■”!
Nežaiskite su. fialiiuū'SO’nM 

rą HiJPs ir -vipiAV - :
Visos aptiekeą'įp^^i^'li'gp
Tikrai Gauk

•Jaū'krūva'metų atgal, kaf’ 
.mt^vau ’ąs už berną1 pąį 

T"iprušęliųkąntorį Vištyčiuose, 
visi,,. kurie ten gj't eno, zi- 

no, kad Vistyčiuose liuterių 
pastolius pastoviai negyve
na —■■ į Vištyčius ant didelių 
švenčių, ir taip reikale, da- 

ž .įvažiuoja iš Garliavoj, arba 
į. Vižainiu. O taip jau pa

prastose šventėse, tai konto- 
į-ius pastoriaus patarnavimą 
dvasios reikaluose atlieka. 
Tai vieną kartą Kūčios die- 
kojerius man. pasakė:

— Kaži, važiuok i Vižai- 
lūus ir atvežk mums pasto
rių. Šalta buvo kaip Sibire. 
Be to dar norėjau eiti pas sa
vo mylimą Mariutę ant Kū
čios, nes jos mamytė buvo 
mane užprašius. Todėl ii' la
bai nenorėjos man važiuoti. 
Bet ką bedarysi — tarnystė 
— turi žmogus klausyti. Tai 
pakinkęs porą gerų arklių į 
roges, ir nupiškėjau i Vilai
nius. Gi pastoriui ir nelabai 
norėjosi važiuoti, todėl, kad 
labai buvo šalta, o antra ver
tus, kaip čia palikti šeimyną 
tokiame svarbiame laike. 
Bet ii' jis, taip sakant, ne 
laisvas buvo—ir-gi turėjo 
pildyti priedermes savo tar
nystes. Todelei įlindęs į meš
kos kailinius, išmaukė pu
sę kvortos prūsiško spirito, 
ir įlindo į šiaudus rogėse... 

. O ir aš ištuštinęs bonką su 
spiritu iki paskutinio lašelio, 
užkirtau arkliams botagu, ir 
nupyškėjom ant Vištyčių. Iš 
pradžių, iš užpakalio, pasto
rius į mane šį-tą kalbėjo. Bet 
praslinkus nekuriam laikui, 
staiga nutilo. Maniau, kad 
užmigo. Privažiuoju štai ar
ti Vištyčių, atsigrįžtu, ir.. . 
o čia, o Dievulėliau ’. — pas
toriaus nėra. Tad skubiai’ 
grįžtu atgal, ir jį randu vos 
gyvą sniege. — Mat. man be
važiuojant greit prieš kalne
lį. jis per užpakali rogių iš
krito ir įpuolė į gilią grabe, 
pilną sniego. O jo šauksmą 
per didelį vėją, neišgirdau. 
Ištraukęs i šiiraliės. m 
nejau ką ir daryti, nes 
guldžius į regos — visiškai 
sušaltų. Tu et arpu privažia
vo rogėmis penki pusberni:'.:, 
ir tą prietikį pamatę, pradė
jo krėsti juokus. Vienas sa
ko :

“Kišk ji Į arklį.. — tai 
ten jam bus šilta kaip pirty
je-"

Antras tėl_ pataria, šaky-

ykit ~ arklį y- ppiJ 
HĮkįt-jį $ie uodegos,; tai 

metežiiinkas 
ąpriijįtąs prie kazoko arklio 
uodegos, tuoyaiis sušils...” 
x Ir tani pamišius dar ii’ ki
tus juokus jie krėtė. Bet jų 
.'tie juokai suerzino mane, nes 
nors jis iiuekatalikų kuni
gas būvo, bėt visgi dvasiškis 
— jis turbūt guodotas. Tad 
stvėręs iš ąžuolo pintą botko
tį, kaip pradėsiu juos dulky- 
ti, tai net, ištikrųjįĮ, dulkėš 
rūko. It tie tai liežuvio “di
dvyriai” kaip kad žvirbliai 
pamatę vanagėli, sušoko į ro
ges ir zovada pabėgo. Tada 
greit pastoriaus kailinių 
skvernus pakišau po juosta, 
kad tarpe koją nesipaisiotii. 
ir įsikabin; į užpakalį rogių, 
niauji su kaire ranka prilai
kant. grei’begome užpakaly 
rogių namii 1 ink. Atbėgę ar
ti jau Tšiyčių. pamatęs 
kad jis jau sušilęs, sėdom į 
roges ir (įvažiavom namo. 
Atvažiavau. Kantorienė su 
tarnaite, greit padai'ė mums 
karštos arbatos ir davė po 
keletą ger. šiiapsiukų. Ir... 
ir viskas buvo tvearkoj.. .

' Pastoriuspradėjo juoktis iš 
to prietiko. Ir taip bejuo
kaudama stare :

L

ilas

Jis žino, iš kur Santa Claus ateina ir ką jam reikia padaryti.

Ūkininkų Kalėdos šiais 
metais Lietuvoj

■ Tvąjęižio’s > pranešta, W' įų 
laiškai tūli būt adresuoja
mi į U. S. S. R. kas reiškia; 
“Union of Socialistic Sovieti 
Rejjublics. ” Jei laiškai ad
resuojami “Russia,” tai jie 
gali būt grąžinami, Rusijos1 
vardas jau panaikintas.

GUNARO
Į LIETUVĄ
(per Angliją) 

sumažinta kaina 3 tiesos sugrJtLpIU 
laivakorčių

i KAUNA IR ATGAL
BERENGARIA ir _
MAURETANIA...........$211
AQUTTANIA................5215

Pridėjus Taksą
Į LIEPOJĄ IR ATGALIAIS 

LAIVAIS — $188 
Iš Bostono:

Caronia_________ Sausio 24
Aurania __Vas. 21, Kovo 21
I Lietuvą greitu laiku. Išp’siktinap 
kas subarą. Keleiviai nepilfečžal i- 
leidžiami be kvotos varžymu Visi 8' 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne- 

I prilygstamas švarumas. Pultos mai
stas. Kreipkitės ■'prie*  vietos agentų 

lar į
CUNARD LINE 
126 State Street

Boston, Mass.

PČĮfatf _ 
^■t'yąląndsBl 
’ Sustabdo, 
U 'grij>Oa 
įca visą kūi

— Na jt vaike, jei tu ma
ne nenoromis išmetei iš rogių, 
į pusnyną tai tame nėra nei 
kokią stetikių, bet kad tu 
vienas nėtpenkis vyrukus iš
vanojai, tai iš tavęs ne ‘Špi
cas.' Tolau už tai dešimts 
rublių ir ūk pasilinksinin-

Taręs šrimų 
ida nubėgn iia 
ną ant kūčios, 
vienas suyru, 
me< linksni ir
jai užginusiam -Jezuseliui, 
kad -Jis malonėjo nelaimę 
perkeisti Į laimę. Todėl ir 
ant rvtoū.is po šventu mišių 

į besime Išrita i prie prakarte- 
ebeži- Įria:-ja;u^crįrmisio Jezusė- 
\PnTJio. mane brangioji Mariutė 

ir įbruko Jam į rankutę vie
ną rubli< tos dešimtinės. 
Nes mat. aš jai tą mano gi- 
liuki — dšimt rublių, kaipo 
Kalėdų dvaną buvau atida- 
vęs:<>už‘;i. ji man pavelijus

du bučkį.

Jau treti metai, kaip so
džiaus ūkininkas Lietuvoje,, 
kaip reikėtų nesidžiaugia.
1923 metais — vasarojaus 
gerą derli supūdė lietūs;
1924 metais blgoai rugiai už
derėjo — buvo begalo brangi 
duonutė nekalbant jau beže
miui, darbininkui, bet ir žy
miam ūkininkų skaičiiu. Tik 
linai,- kas turėjo jų daugiau 
sėjęs — išlaikė daugelį ant. 
kojų, dargi buvo tokių, nors 
nedaugelis, kurie už linus' 
pasogit sudėjo, namus pasta
tė. skarda stogus apdengė ar 
kokią ūkio mašiną įsigyjo. 
u‘et žemės pirko.

Šiemet, girdėt, bus kiek
blogiau už pernykščius su Ii- be prabangos, 
tais, nors su duonute geriau. 
Šiemet rugiai puikausiai už
derėjo, lygiai kviečiai, neblo
gai ir kitoks vasarojus, iš- 
skirant avižas, bet bulvių be-1 lLK1;

pertekliaus neteks parduoti; 
reiks pasilaikyti aruoduose 
duonai driekiems metams.

Tat ūkininkai Kalėdų 
šventėms prisimals užtekti
nai kviečių pyragams, prisi-’ išsikas, 
sunks '‘rudžio’’ (alaus), tik i 
daugelis dėvės pernykščiais 
batais, mažiau bus Kaliošuo
ti ; neviena dukrelė neišmels 
šiemet šventėms, šilkinės ske
petaitės, prisivers siūdintis 
paltą be brangios apykaklės 
— ir kitokias madų ir ne ma
dų gudrybes prisieis tuo žy
giu atidėti. Žodžiu, Lietu
vos ūkininkai švęs šiemet, 
kaip galima tikėtis, Kalėdas 
sočiai ir triukšmui na i.

gy^mlių ir paukščių ūkis. Net 
kiaušinių eksportas 
dvigubai didesnis už 
eksportą.

Dabar Lietuvoje
pieninės, kaip grybai po lie
taus. L’ž metų kitų pieno 
produktai Lietuvoje bus žy
mi prekė mūsų ekspirtui. 
Tada' tik mūsų ųkininkas 
greičiau iš dabartinių bėdų.

Bet mūsų aukštai! 
; maitis — nenusimena, 
ketina žemės ūkyje sparčiai 
eiti reformos keliu. Grūdų 

is. ir dargi linų — nežada 
veik pusė derliaus- supuvo. nĮeko raminančio. Jau sian- 
Linų užaugo vidutiniškai, ;c^en Rusija pradeda pa>. erz- 
nors sėta šiemet daugiau. U- 
kio gaminiai, ypač grūdai pi
gūs, į užsienį dar beveik ne
parduodama, tik linų sėme
nys eksponuojama vidutine 
kaina. Gi linų pluoštas dvi
gubai pigesnis nei pereitų 
metų tam pačiam sezone. Ū- 
kio ir ekonomikos žinovai 
spėja, kad linai nebekils, bet 
dar kris. Iš čia ūkininkams 
didelis užsivylimas: iš ko 
daugiausia tikėtasi — ištik- 
ro neką teks susikurti, filt
rą • žymi ūkininko rūpesčių 
rakštis — tai ateinančių me
ti] nekokios derliaus per- 
spektivos. Rugiu, ypač šiau
rinėje Lietuvoje labai daug 
ncisėtii. — daugelis ūkinin
ku šiaip taip pasisėjo centne
rį. kitą, kad turėtų kitiems 
metams sėklos.

ti savo ūkio gaminių daugu
mu ir pigumu iš Pabaltos 
valstybių rinką užsieniuose. 
Lietuvis ūkininkas pradeda 
rimtai domėtis pieno. gyvu
lių ir -paukščiu ūkiu, kurie 
duoda žymiai'didesnę naudą 
nei glūdų ūkis. Štai ką duo
da statistika Lietuvos 
porto:

Išvežta 1924 metais
(Jyvuilų už... ...._..33JX)(J
Gyvulių prod. už 29.OQO.OQO “ 
Paukščių už___  4,900,0M
Kiaušinių už___ 19,900,000
Pieno produkt. už 6.900.000 ’’

Viso pyvnlių ir 
paukščių uiž,_ 95.000.00 ’’

Tūnai _____ 69.000,000
•Tavai ir bulvės__ 10.900.000

(Žinios imtos iš “Ūkininko’’
š. m. Nr. 45.)

Iš šių skaitlinių matyt,
Viso rugių kad daugiausia pajamų davė

tik1

F'd o d e patr u ja

SKAUSMAS
PAMINKI!

$203
Iš NEW YOBK’O į 
KAUNĄ ir ATGAL 

(Karės taksai ekstra)

Išplaukia Kiekvieną 
Savaite

Sugrįžimui leidimų, ir kitų in~ 
1ormacijų kreipkite pas kilę 

United American toes 
(Harriman Line) Joint Service with

Lai PAIN- *
EXPELLERIS K

T '«i^?raVe^a Skausmtis! ?
{ritate greit* taip, kad 

per od, , p3t 
gaęna nesmagumai.
^X^PeD-eriS kraujo

.L-t atstei»a' normali-r - kraujo tekėjimą gjslonris.
Inkam T“ny‘rite, kad butų
Inkaro vaizbaaenklis ant pakelio. 4

F. AD. RICHTER & CO 
Berry & South Sth Sts. 

Brooklyn, N. Y.

VOKARčIV KAIM
kreipkitepaa

T II C. E R MA N

Vasblegton Stre-t 
Boston. Mass.

arba pas bile vietinį aroatą

131 State St Boston, Mass.

Į IR IŠ

LIETUVOS
PER BREMEN Ą 
tinusi : .r greičiau?; 
Vokiečių garlaiviu 
litrais šios linijos laivais

Tik 8 Dienos Vandeniu

„Plauk po Amerikos VeEava^ 

Napigiata -ten- ir atgal kelione į

LIETUVĄ 
^203.00 ’ Ir tiraiigian 

per Brezaea «r Chėrbourj

pĮRM . iūstj Aelamčios keliones 
* Uetfcva ns&prendinio. Mitinai iš
tirkite kokius puikius laivus United 
States- įniręs. •“ laivynas valdomas S. 
V. Valdžios, siūlo jfisq patogumui.

Milžinas. , kupuiktatsias "Levia- 
thaB**.  ir viii kiti laivai turi erdvius 
trečios klesos kambariu*,-  dtloda pui
kų maistų maloniose valgyklose, ir 
turi užtektinai vietos pasivaikščioji
mui. Prie to, kaino! žemos ir gali
ma paruoši greitas susisiekimas su 
ketitoM- mūu.i Apsimokės rnfct gauti 
pilnų iniorrapvlų-.‘šiandie nuo ■ jūsų 

arba rašykite . J

fg5
45 Braadvray. Netr York City

ATNAUJINK SAVO 
NAM^

Pagal Naujausios Mados ir 
Pakelk Vertę

Atnaujink savo namą pagal nau
jausios mados ir padidink Jo ^ertf. 
įveskite vandens patogumus ir RHm- ■ 
pią. ImokėdrirnlŪlirio nuoš.. o He- s 
Kaną gnlčšitc išmo'klrfeti per 12 mff-- 
nesitj.

JAMES P. TANCRED 
272 Broadway, So. Boston

Tel. S. B. 4245

1.
2.
3.
4.
5.
6.

& 
o.
10.

Telephene East

87 Gorham AvenneL
Telėphone Regeht •S&Ė®

ANTANAS F.
kuris lanka Su£folX.TelditiS 
lą Ir užsiima Real S&t&p 
nčjlmn, būna mano ofise; 
nuo 8 iki 5 valandos p6 
rus šventadienius.
ir mažai sukalbantieji f 
U kreiptis {vairiais 
manę. A F. KneJžięa 
toks: 808 E. Ninth 8 
Boston 1696. »

514 E. Broadway, So. ri •įtoįŪi 
VICE-PIRM. — Povilas Bižą, p j

95 C Street. So. Boston,
ROT. RAST. — Antanas MLcajž
450 E. Seventh St, So. Bostonai

FTN. RAET. — Juozapas Vįtissjii
906 E. Broadway, -So.- 

KASIERIUS — Andr. Zalie^a^^
611 E. Flfth St, So.

MARŠALKA—Kązirntpras ’MIĮgnffii
906 E. Broadvvay, So.
D. L. K. Keistučio DraiigfJ^ąĮĮį 

vo mėnesinius gnjflrfnkimus 
nedėldleoj kiekvieno
694 Washington St, B§gį(iraj|įJ
1 :80 vaL po pfettj. AfpfrrifofTrf^pirT 
rltdHmo atsiveskite
naują nariu prie muša
raSytt

6 v A

Pilininkas — J. Jarofeį.-JŪ 
228 L Street rfio. “ "

- J. Grubi$8kBS, i
157. M 8treė>. Soi&3®Rji 

Prot. Rašt. — VL MicšSv 
405 Third St., S. Bo'stoį 

Piningą Rafittnipkns — &-ŪB
8 Hatch Street So, Bostt 

(Miniukas —. L _ Svasždya-- 
in -Bo*un

Tvarkdarys m-P. Lante. .Ą 
885 E. Fffth St,

Draugijas reikgiate 'krelbkl d<ra | ---- ' ’

po piett)YRA

P0£
80

Ramatlsko gėlimo 
Nerviško galvos skaurato 
Neuralgijos skausme 
Mėšlungio traukinio 
Kletsprandi
Skausmo šonų, kmttoes Ir 
pečių

Apsldeginimo Ir žalzjj 
Apsaugojimas nuo ,Wii 
Skaudančių muskulu 
Apsaugojimo nuo tifcnodijl- 
mo dėl silpnų atsiUMoią 1- 
drgsklmų ir t. t ■ —

Preke 35O.J 65o. Ir |liS5 
i,v Del pn tari Urba knygtlfe ra-i
ršyktt i ''i

Dept. 30,



%
.TuiijC!

Federacijos skyrei'*

M:i

Op-
surum-nurum

gruodžio 31

i

Katrie atsilankys ir riž- 
. tai gaus knygų dova- 

J. Lukša, fin. rašt.iobėjų West Tesąs Techno- 
logical kolegijos ir laikraštininkas. Jis 
kritikiivo Tesąs valstijos gubernarorie- 
nės Miriam A. Fertntsou darbuotę ir 
guberimrorienė reikalavo, kad jis rezi
gnuoti! iš kolegijos globėju skaičiaus, 
liet jisgriežtni atsisakė tą daryti.

|ėyneįio š.v. mišios
SS*-
iišioi?-7:15 vai.

PATRIOTIŠKAS VAIDI
NIMAS

2

ŠURUM BURUM
BRTGIITON. Mass.

Vakarais nuoB—9
SM S,..Broad'way, So. Boston

PARSIDUODA
L'uiku.- ii-ijti aukštų 10 kambariu ji;.- 
nas. bur naudojamas vienai ar tri- 
jom šeimynom. Kaina vien tik $2,500; 
Inmokėr .$400 ir likusius galirna mokėt 
kaiti-, remi:-.. Kreipkis ' Mr. GORMAN]

Bea <•<>;. S iU-m -,g’ T.--- U:>r Mar--

TeL So. Boston 270

J. MA6D0NELL, M. D.
GoHmo 8ut&alb&i ir lietuviikai 

omo V4LASDO8: Rytais iki 9 wd.

ųpie jį. Pranešam, 
I®į*erb. mokytojas gyvena 
tonioral Park. Ta vieta 

Š1S prie 8-tos s
'ir L gatvių.

Nedalioj, Gruodžio-Dec. 27, 1925
Pradžia 8:00 valandą vakare

MUNICIPAL SVETAINĖJE
Broadway tarp “G’ ir “B’* Streets, So. Boston, Mass.

urbs, t: 'ui:- iHgu nr- 
:dresu : AGOTA I’II.- 
bfi- <- S<, Boston.

MOKYTOJO ADRESAS 
ii.tūlą laiką smuiko ir 

Įfn^ūiokytojas gerb. A. Ži- 
^ius persikėle su savo 

ais pp. Stukais

Kompozitoriaus ir Dainininko Miko Petrausko | 

koncertas!

B

g^^ųmisioš-8:15 ų&l.
^iMos^9'4vaL. A 
^mišios — iškilminga 

asista.
ųjų mišių programa 
iešme ttTgioję Nak- 

Ippįftf’o 'našios- in D. 
pįrties kompozitoriaus 

ie, Gloria, Credo. 
Ktbrium, Benedictus. 
filius ir Agnus. Prieš pa- 
lljžnią sugiedota bus 

dien Betlejuj
ĮĮa|g“Gul šiandieną.”

arai 3 vai. po pietų.

kitę suvhžiądkite iy ’Mk&fnm-*'  
gai lingšmai sulaukite nau
jus ir jaunus 1926 metus.

Reny ė jai
i ' .. S S T'P
D'DARBININKOl’ KONCERšį

’ - "TAŠ ARTE J A? 1 ■
Pij-mas “Darbininko” mu- 

zikalis vakaras jau artėja. 
Vakaras įvyks So. Bostono 
IMunicipaly Builjing salėje 
sausio 1(1 dieną.- Sekite skel
bimus. Bilietai jau platina
mi, įsigykite išanksto.

pius,!*
’ Prot. raštu-

Fin. tiąšti — -K; Kiškis;
IžcL — Trečiokas^ 
Maršalka'— Gruodis. 
Direktoriai — Kg-Senuke 

vičiuį V. ^Federavičius, J. 
Gtizėvičiušt K.
Morkūnas, P. Mikalauskas.

nariai'-privalo ateiti.
z f: Valdyba

y f. ’ ■•■^0 ;

d
P
I

J JO 
fe Li š
įjad Iš
vardo-: <Mjatkatali-‘
$3Ška. Bęt 'ąakau/ kad tokios 
'draugi jbš’čia nėraf Turbūt kas 
nors nori • sėvPtisko tikslo '‘•at
siekti. Miesčionis

igGRĮŽO V AKACIJŲ
Medinių vakacijų pra- 

^BUsugrįžo pas namiškius 
is -Plevokas ir Antanas 

žeekas. Pirmasis lanki 
iAnselmo Kolegiją, Man- 
ter, N. H., o antrasis šv. 

Eolo Kolegiją Vermonto 
*a labai 
aunimo

$Įjoje. Abu jie vt 
iulei’ūs vietos

ŠOKIAI! ŠOKIAU!
' BRIGU tO-^/’iMass. ~— 

Brightbno Lietuvių Koope
racija. pirmą dieną Kalėdų 
gruodžio 25, rengia nepa
prastus šokius Lietuvių Sve
tainėje, 2G Lincoln St. Pra- 

j sidės 5 vai. po pietų ir trauk-
27 gmuodžio. trečią Kalėdų ! sis iki 9.39 vakarc.

dieną, L. R. K. Federacijos į ^įg-j Broliai ir sesutės 
skyrius ruošia Didžiojo Vil--kaip įĮlunį tajp įr senĮ? vis’ 
niaus. Seimo sukaktuvių pa- mvįe(7įami anf fu linksmu šo-

jkių praleist linksmai Kalė- 
. Yra. užkviesti geri mu
zikantai. Rodos visi gerai Į f 
žinote, jog.Žvingilo Orc-hes-1| 
tra yra geriausia visame g 
Boston'e. Bus duodamos | 
dvi dovanos tiems, kurie gra | 
žiausia pašoks. Taigi nepa- | 
mirškite ir nepraleiskite tos | 
linksmins progos. ž

įžanga: vyrams 50c., mo- g
■ terims 40 centų. |
' Kviečia Kooperacija |

minėjimą.
Programą pildys: Dr. M..j 

Bagdonas, “Dzimdzi-Drim-1 
dzi"' artistai V. Dineika ir 
J. Dikinis. ir p-lė M. Saka
lauskaitė, M. ir O. Grybaitės 
ir M. DuKevičiutė. Pradžia 
lygiai 4 :30 po jdetii. Smulk
menos Telpančiamė šiame nu- 
mer\- skelbime.

METŲ LAUKTUVĖS 
įsai nelaukia Nauji] Me- 

ląukia. Nieks gul
sią jn nesulaukęs.

kur jų laukti 
gą^kysime. Jei Tan- 
j||E'tikrai, linksmai su- 

■'Naujus metus, tai vi
lt e į Karių Meh 

^^tuves. Tas Naujų Me-; 
auktuves rengia L. V v- j 
:7-ta kuona. Parapijos i 

4-92 F. Seventh St.. So.' 
n, Mass. Sausio 31 die- ■

Bet

rėmėjus su šventėmis ^v. 
Kalėdų ir Keru jais Metais.

Antanais F. Kneižys, 
Real Estate ir Insurance 
Brokeris, 414 W. Broad- 
uay, South Boston, Mass. 
Tel. S. Bostan 3240-ir 169d 
arba Sll-842 OI d South 
Bldg., Boston. Tel. Main 
2483.

NEW HAVEN, CONN.
Gruodžio 27. d. bus L.: D. K,

- -a- - j t įs '• '
S. 28 kuoposunetims susirinki-- 
mas bažnytinėj- svetainėj- 1-mų 
vai. po pietų. Visi nariai turi 
atsilankyti ir duokles Užsimo
kėti. Bus naujos valdybos rin
kimas, 
simoki" 
nu.

Sm.YRhV, PA.
Gruodžio 27 d. įvyks L. D. 

K. S. mėnesinis susirinki
mas. kur bus renkama nauja 
valdyba. Veiklesnieji nariai 
būtinai privalo būti.

Veiklus narys

Ų NUSTATĖ PLENUS
prm>. _

rgo va-! G rmtdžio IS d.. \ yciu
10 vaka-. kambariuose įvyko L. A yčiu 
svotai- N. A. apskričio valdybos su- 

isirinkimas.Vyčių vajaus rei- 
Taigi Brightoniečiai ir ay kalais.

pielinkės miestelių lietuviai.1 
užprašome jumis ant minėto 
Šurum-burum ir praleist sy
kiu senus motus o sulaukt
naujus, 1926. Muzikantai bus

moterims
KvieO

3ac.,

PATOGŪS KAMBARIAI
Gražioj vietoj, randasi pa

dėlei šeimynai po uum. '■ 
Thomas Park. So. Boston 
Norint uaiinrn imti G kamba 
rius arba l kambarius.
o-vvenimas m'ū antru Lubu. ’ n<>ms pri

ii

Jame dalyvavę be valdy
bos narių ir Centro pirmi
ninkas Dr. Mikas Bagdonas, 
ir O. Stašaiti", taiu-g Centro 
Valdvbos nare iš Norwood o. 
Dalvvavo ir daugiau darbuo
tojų.

Susirinkimą vede V. T. 
Suviekas, raštininkavo A.

Susirinkimo nuosekliai 
gvildenta būdai kaip čia au- 
misi jaunimą pasekniingiau 
nritrankns r>rie Vyčių orga-

sėkmingam vajaus nrave-

&i 
£

Tai bus nepaprastai didelis ir turiningas Koncertą.-, 
kuriamo bus dainuojama naujausios Liaudies 
dainos, So. Bostono lietuviams dar negirdėtos.

Tikietus galite gauti "Sandaros” ir "Kele 
suosei, ir pas Gabijiečius. Tikietii kainos: 75c ir J'hi. 
Vaikams 25c.

Tisus kviečia GABIJA

I £

KALĖDINIAI

BĄRGENAI
0 DORCHESTERY 2-jii šeimynų. namas si; vi- g
0 sais naujausios mados įtaisymais 12-kos kambarį' . Q

vieta dėl 3-jų karų garage’imi.s. lakai gra 
kaina $.9,500. Platesniu žinių kreipkitės p; 
seiką.

Kitas geras pirkinis šumerui]c. ne:oi 
ry Ford naujos fabrikos, namas 3-jų <<-]

D. J. Gi

nei;

: jTĮai yį|f 
jū Kalėdomis.

^dęljs .riiikiųys,y pj-įtaįky,tą^ 
; kiekvienam skoniui iš kišę/ 
,niui. . rvsi

Dovana Kiekvienam.
šeimynos Nąriūti 4

-Ši krautuvė, visuomet įverJĮ 
tino savo remėjusdietuyii  ̂
ir. Rėdėte t siunčia- ‘visiems-.- 
draugams ir pirkėjams savo" 
linkėjimus Linksmų Kalė
dų ir Laimingų Naujų Metų.

M—I—L—L—E——R- ’-S 
DRY GOODS

Paredų Vyrams, Moterims 
ir Vaikams i 

261 West Broadway
South Boston, Mass.

Musą |
Lietuviams!

y

e
$

*aC36SC3C363£XjaCS6SS8i3t3S3t»6S63S^^

J TEL. So. Boston 0506—W.
| LIETUVYS DANTISTAS

A. L KAPOČIUS
j 251 Broadway, So. Boston
j (“Keleivio” name)
3Ofiso Valandos: nuo 9 iki 12, nw> 
9 IdM) fld 6 ir nuo 6:30 Iki 9 vakare, 
g Seredomis nuo 9 iki 12 vaL diena 
SSubatomis nuo 9 Iki 6 vak. Neda 
g domis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti-'

Kostumeriams t
ir I

Draugams |

av<, nu- v
A paramą x 

širdingai velijame jums i 
baimių- &

ncianm

| Naujas Lietuvis .Dentistas-1 

|DR. ST. A.GALVARISKIj 
g (GALINAUSKAS) ■ 
1520 K Broadway, S. Boston 1 
5 Ofisas atdaras nuo 9 va?, ryto iki B 
g 12 vaL Ir nuo 1:30 vai. po pietų 1 
lik! 5:30 va], vak. ir nuo 7 iki 9 B 
Į|val. vak. šventų dienų pagal msl-B 
Š tarimų. Tel. S. Boston 2300 J

t Linksimi Kalėdų i
| gn Naujų Metų.

y Didis pasirinkimas žaisiu | 
i” - ūkstanciai kitokių dova-x 

$ nų dei švenčių. Dabai leng- X 
t*  va pasirinkt dovanas, kuo-

fį.pĮ< flailg jų |

DR. A. J. 60RMAN 
(GUMAUSKAS)'

70B gįaiu St, Montello, Muša.
'(Kampas Broad Street)

ToL Brockton 5112—W. 
DANTISTAS

0
g,- Felephone South Boston 3520 :

0 m ■'.-lydau-
£:rm-

B uru si

o

Pelnas skiriamas neturtinga i moksleivijai.

VYČIŲ SUSIRINKIMAS
T,. Vvčiii 17-tos kuopos

isisUprum laisvu- 
jame susirinkime Išegzaminuoja akis, priskirtu aki

nius, kreivas- akis atitlesinu Ir 
amblijoniskose (aklose) akyse so- 
grųžinu Šviesa tinkamu laiku.

J. L. Pašakarnis, O. D.
447 Broadway, So. Boston.

ailistai J. Dikinis ir V. Dineika.
lygiai 4:30 po pietų. Bilietu kaina 50c., vaikams ]5c.

OFISUOSE "
SOUTH BOSTON, MASS.:

414 W. Broadvr
Tek S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
684 No. Main Street

Tel. Brockton 7180
BESIDENOnGS Tel. S. R 8429-W

Tel. S. B. 2805—R.

.IRTU VIS 

OPTOHETRISTAS

Resldendja 838 Dorchester Avenna 
Dorchester, Mass.

<avininka> -lonas Glinv-kis.: šia norim Kadangi 'vajus 
_ (prasidės su pirma sausio, tni

PETRINĖS SUSIRINKIMAS jy-abe.Vi visūš kuopos leisis 
Pm-eiia iiodmia Žv. Petro'darban kad dovanas laimė-

Residencijos Telephonas: 0779-R. K. 
Ofiso Telefonas So. Boston 0779-JV

S. BARUSEVIČIUS
Llettiviškas Graborius, balsamuoto-
Jas, Real Estate ir Public Notaras.

258 W. Broadway

seniau buvo pu 
ausi midusių na r

JUOZAS M. VERVEČKa S
(VĖBACKA)'

LIETUVIS ADVOKATAS

THE BAZZAR STORE | 
(R. Ocnoff, savininkas) | 

397 West Broadway
South Boston, Mass. |

-.-aldybos' Susirinkimas 'daug nasi- 
Iraugijoje raudojo iŠ crorb. Dr. M. Bag- 
ir.ai daug doro patarimu.

skirta net dvi dovanos kuo-

i sHBk ? Baigė*  du Gniversitetc 
ĮJuiversity su A B 

G^.Wa8hingtoB Univ. ra LL.B. J 
^DARBININKO” NAMB

(antros lubos)
<W. Broadway 8». Rostos 
g, R e z 1 d ę n c 1 j a 
Harvard SU. Cambridge, Mas*.  
UTeL Ūnlverslty 1463—J.

AŠ parduosiu labai piaiai <u maž/ įnešimu. Daug:;-’' 
informacijų kreipkitės pas tikrą sa\Įninką T). J. Oi 
SETK.Ų 409 Broachvay. Room 3, So. Boston. 24;;.'-.

Taip-gi sveikinu su ŠVENTOM KALĖDOM - 
NAUJAIS METAIS -isus esam-bis ir būsiančius V - 
stumcriiis 
viso labo.

OLSEN’S REALTY COMPANY
REAL ESTATE IR INSURANCE

409 W, BROADWAY, Room 3, SOUTH BOSTON, MASS.
Pirmininkas Dominick J. Olseika

BČĮ?ioj° Vilniaus Seimo Sukaktuvių paminėjimas įvyks 

į25 m. Gruodžio 27, d. Sekmadieny 
Sv. Petro Parapijos Saleje

Tam momentui pritaikytą prakalbą pasakys DR. M-. BAGDONAS. 
Po prakalbos bus suvaidinta d"i>-ju ■vaizdu komedija.

VARGŠAS TADAS”
^Mdinimo dainos, monologai, deklamacijos ir dialogai. Programų išpildyme daly

vauja: P-les M. Sakalauskaite. M. ir O. Grvbaitės, M. Dusevičiute ir

H)ZIMDZI DRIMDZI”

I^OŠIA LIETUVIŲ RYMO KATALIKŲ FEDERACIJOS SKYRIUS

PIRMI ŠOKIAI
PO KALĖDŲ

Rengia šv. Petro ir Povilo Draugija

Gruodžio-Dec. 26-tą d., 1925
PARAPIJOS SVETAINĖJ

492 East Seventh Street South Boston, Mass.
Pradžia 6-tą vai. vakare

šis balius bus vienas 53 linkstu i augi tj, kadangi tai bus pirmas balius po 
advennj. Ten bus visi: jauni, seni ir maži. Vist šoks, nes. muž Įkastai pa
samdyti kogertaust-ir ju maloni muziki pa ten kiu visus. Laitas labnl pato- 
gns—po šventei ir prieš šventę. Tikslas labai pralBnnš—VISAS PEISAS 
skliramas ŠV. PETRO LIETUVIU PARAPIJOS VASARINEI MOKYKLAI.

Vlsusu užprašo BĖKEJAI

P AULSCLOT01NG SHOP
Pabandykit užeiti į Lietuvišku Krautuvę, famoje^ 

randasi tinkamų prekių (tavorų) M jaunų ir suaugu-./ 
siu vyru. Ras mus kaina yra pigesnė kaip kitur. Pra-įj 
šom užėję persitikrinti.

P LIKAS, Savininkąs
1 456 BROAt>WAY : SOi BOSTON; MASS.g

Tel. So. Boston 0828 
UHTUVIS DANTISTAS

)AKTARAS J. LANDŽIUS 
(SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS
- IR CHIRURGAS
Gydo aštrias ir kroniškas nžsisenS- 
jnsias ligas vyrų, moterų ir valktį, 
pagal vėliausius metodus, kaip tai: 
ultra-vloletinials spinduliais, kwartz 
žiburiu, thermb therepa, ir kitais 
elektro medikališkafs budais. Egza
minuoju kraujų, šlapumų, ir spiau- 
dulus savo laboratorijbje. Nutrau
kiu X-Ray paveikslus- Teipgi ra- 
telkiu patarimus laiškais.

Ofiso valandos 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mžss.

(Airtres lubos)
Telefonas--------------------S. B. 4000

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVICIUSy

425 Broadway( South Borto*  
O/t»o-tx>ZaNdo«:

ano 9 Dd 12:00 ryte Ir nuo 1M 
Bd 5 Ir nno 8rtX) Dd^ vaL vakare. 
Ofisas nždarytas subatos vakarais 
Ir nedšldientals, taip-gi seredomis 
nuo 12 dieną uždarytas.

Ofiso Tel. Bes. Tel.
Unlverslty 8831 Prospect 0415-M

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuotojas
983 Cambridge St, Cambridge

M METŲ SOUTH BOSTONE

OR. H. S. STONE




