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GRUODŽIO 29 D., 1925,

Angliakasių, streikas gal 
baigsis Sausio 15

ANGLIAKASIŲ DERYBOS 
j v ATSINAUJINA

y NEW YORK. — Gruo- 
> džio 29 d. New Yorke atši
pk naujino derybos angliakasių 
L’ ir kabyklų kompanijų. Ars- 
f ; tovai jau išanksto suvažiavo.

Kaikurie jau nedėlioj atva- 
fiavo. Derybos eis Union 
League Club’e. Angliakasių 

. delegatai apsistos Pennsyl- 
vania hotelyje, o kasyklų 

■kompanijų Waldorf hotely
je.

Dabar spėjama, kad dery-
- 'bos baigsis ir darbai prasidės 

apie sausio 15 d.

ANGLIŠKASIS DINGO 
SNIEGE

f WILKESBARRE, Pa. — 
LYjohn Benick, kasęs anglis 

ilgus metus, neturėjo Kale
ndoms kuro. Tai jis anksti 
W ryto buvo išėjęs malkų ieško- 
Bį ii. Bet greit negrįžo. Už 
fe keturių valandų kaimynai jį 

negyvą rado snieguose. Jo 
|^;$eimyna namuose besanti bo 

ę /jokio kuro ir be maisto. Lab
daringosios įstaigos paėmė 

lę ir vaikus giobon.

13 ŽMONIŲ ŽUVO TEATRE

MANILA. Fi'nm ■: -alos.

. dinmi" . na-um’ 
•'-/ nelainv . Ž"/' i 3 žm 
> keltas šimtų -'įžeista.

mė atsitiko K V-ių die 
< kare.

aide m

PATEKO KLAMPYNĖN

NEW YORK. — Keturi
irklnodamicsi

Federacija i 
darbininkus

SUSILIEJO ŠILKO 
DIRBTUVĖS

NEW YORK. — Belding 
Brothers & C v. ir Hemin- 
way Šilk Co. susiliejo. Jos 
yra seniausios šilko kompa
nijos Suv. Valstijose. Suda
rė vieną kompaniją <u 820.- 
000.000 kapitalo.

SUDEGĖ BRANGUS 
NAMAS

KEEKE. N. H. — Sude
gė Edivard A. Nelsono rezi- 

buvodencija. kuri verta 
$10.000. FRED V. JONĖS

Šis vyras tarnavo ant įvai
rių laivu per 41 metus. Jis per 
vandenyną plaukė išviso net 
700 sykių.

KAS IŠTARS?

LOS ANGELES, Cai. — 
Graikų vardai pavardės tur
būt vra baisiausios pasauly
je. Vienas graikas čionai 
pateko į valdžios raukąs kai
po neteisėtai įsmukęs į Suv. 
Valstijas. Teisme jo vardo 
pavardės netariama, nes nie
kas negali ištarti. Jis iššau
kiamas inicialais (pirmomis 
vardo ir pavardės raidėmis). 
Jis vadinas Kryiazizopolito 
Carvopkitasslandivoppolous

WAYNE§1 
Gaisras sunai 
joj miesto d$3 
mų. Vieną 
virto siena ir užsct 
ris gaisri įlinkus^® 
Penki kiti gaisiijdS 
sužeisti. Nuost.jšjį 
ta už apie $1.000,$® 

----- ---- rr’H
NELAIMĖ’HM

ERIE. Pa. — rA 
lėj buvo vaikamaę.: 
spektaklis surengtai 
buvo apie 5.000.Y3 
lūžo dviejų vaikų « 
šie gvoltą sušuko;'/, 
si gando ir ėmė 
Per sumišimą n 
mindžiota trys vi 
tvni sužeisti.

Airijoj. 40 ginkluotų res
publikonų užpuolė kareivi- 
nes netoli Belforto miesto. 

^(Sargus įveikė ir per dvi va-

avo-

b ŽUVO, 
aį. Jmvo

m sa
ldinis 
Vaiki], 
tetai 
nės ir
įLper-

landas rausėsi po arehivus. 
Pavogė daug valdišku doku
mentu.

NUBAUDĖ SAVE

FORT MADISON, la. — 
Majoras Tower bevažiuoda
mas automobiliniu darban 
pergreit važiavo. Jis yra 
baudžiamojo teismo už grei
tumą narys. Tai jis sau sky
rė pabaudą iš $1.00.

SPĖJA, KAD BUVO PADE 
GIMAS

DUBLI N. Airijos sos
tinėj, filmų korporacijos 
sandeli jv ir viename hotely 
je’kartn ištiko gaisras. Bu
vo bai mės. kad didesnė mies
to dalis nu< i> vėjais. Bet 
gaisrininkams pavyko gais
rą sukontroliuoti. Policija 
spėja, kad tai bu v., padegi
mas. Tod.i veda tyrinėji-i 
mu>. Viri ’ilnm sudegė už' 
$50.<Xwi 1

ĮSPĖJO DARBININKUS^^ 

W ASHINGTON. —
Iriuos. micsAiose į darbin^^B 
Ikų unijas atsišaukė koks-t^^s 
komitetas auką. Tos auko^jj 
bus ra rtvjanios deiegacijąMa 
pasiųsti ; Rusiją ištirti' te^| 
nvkščią padėti i r pranešti ŠŽfrja 

il)ie t;v Amerikos visuomeaeOjl 
\m.•■•IK..,' Darbo Federjįi^a 

jeij<-> midvba. sužinojus apies^| 
Tai <<Muitinėj - įspėjimus. | 
Aur-Him kad šis sumaiiĄTnas- .a 
ni'.'k- omidrę jeturi su Fede^;-.^ 

KIEK UŽSIREGISTRAVO ^cii".- mKLV);.. Toliau
AUTOMOBILIŲ <ad< s-om.anyniasW4|j

NFAV YORK. i.gar rė’- iiii.ių; paramos.
1925-tus Sur. Valstijos! nar. ^manvn.as kilo iš komunis-jl 
jii automobilių užregistruota jTi-' sa kiai's " tas viskas da- j 
20.200.900 Tai ant 2.132.758 ruH!;< Krniumstų naudai. Da-- 'j 
daugiau, negu pereitais me-į 
tais šiajs metais sudėvėta 
ii sunaikinta 1.000.000 auto
mobiliu.

PAVOGĖ $30;000

NEW YORK.—Trv> gin
kluoti banditai isibibovė į 
brangmenų krautu v.■ po 
nnm. 32 Manhattan Avė.. 
Brooklyne. Savininką ap
mušė, surišo, užkiš., bumą. 
; pasigrobė bra 11 gi t e-n ų u ž 
$30,000 ir pabėgo automobi- 
liuje. kuri draiviu.. moteris.

Ą&. Stt- 

ir sep-

;ats-

įroma nubaltininni; ’nudonos, i.l 
jkruvinos Ribijos. ng

Toliau Federacijos įspėji- 1 
m< nu ruoniu, kad ras pat J 

į bu vr. damniii Anglijoj. Teu jj 
‘komunistai sumanė siųsti de- ,’jl 
įlegaciją. ąrisikolektojo au- 3 
Ikų iš darbi rinku ir pasiuntė 1 
j komisiją iš komunistų. To- j 
idel tokia komisija negalėj^^ 
bfu nešališka. ■. tik 

•nJr T-Z y ĮĮujįjTj PYtjnf r r_

SUSIMUŠĖ TOKIE SU 
TOKIAIS

NEW YORK. — Viena
me Brooklyno ištvirkavimo 
kabarete Kalėdų vakare pra
sidėjo šokiai ir tęsėsi ištisą 
naktį. Tuo tarpu būrys bo- 
melių ten įsibruko ir pradė
jo kivirčius. kuriuos sekę 
muštynės ir galop susišaudy
mas.
nušauti vierA:-

s. ' Trys mnSeTkos Wo l^iaelė.

KIEK ATSĖJO 
PAN 

ROCHESTER.
Rūbsiuvių ama
būna čionai vai 
žiavimas. Prezi 
man pranešė, kadp 
-fiiųalgameitų §tre^ 
tęsėsi 19.savaičių aįai 
'jai $600,000. Bet> 
jria^.dideį&Ą^jį

DŽIAUGSMAS BAIGĖSI 
MIRTIM

IŠVARO KITATAUČIUS

JAKl’CKAS. Sibiras. — 
Aldai i upės klonyje atrasta 
daug auks<. Į tapetą ėmė 
p] čiu k t i kiniečiai j iečiai,
japonai. RusiJ^P’.riam 
pranešė. FacT’ ti7ek;i^ ''n' 
auks- ■ mŠKur kaip tik 1 

paliepta

ATTLEBORO. Mass. - 
Gertrūda La Croix. 13 metu 
If^rgžtiTė. gtf^oPaskutiniuoju I.. . , , ivanoin-įtreiku padarytos sutartys. | 

cad galima be streiku apse’-l

VIESULOS FRANCIJOJ

.•al.-tvbėu ;pie pi

apdf-*;
alsi

apim li

sniibn !<<><

k e n et r “ko 11.412 kareiviu.a pasko i d

ĮVEDĖ muitus ant 
VALGOMU DAIKTU

Tėvi 
Mot

•> atsto-.
kicruoja

■ •da biz-
.vitartis
su man v-

. darbinir- 
•v'brams. 

ginsi pasi

KIEK TURĖJO NUOSTOLIŲ
Francijos vyriausybė pa- 

skdbdino. kad per šiuos

valdyba nuro • 
i: štai ' darbi- 
itsikreine au-. 
Rus

mergina ture į o 
v-t su juo buvo su-

SEIMO ATSTOVAI KALĖ 
JIMAN

’ • nb'

PAVOGĖ

O
PRANEŠIMAS

I ,a vrn*nre, X
pa

I .-.xv,>n Mhssu; • -j!

Kan. V DtrrbĮTa kariuomenė išbuvo tame mieste net septynis matas.

« z te

hp -'jrk's

■■ : Mišą. 
t: banditai 
e. r. c 'vnikė

pie darbini".’ 
pili tiltu ' ” 
niu.

SUSIORGANIZAVO
\|OBTLF M r:1’ 

budavnjiin- .-a-i.’ ■> k.

:p;u
Sii nniOfhst

>.“n< V n u juose 
hr-liov "MflSS..M- ■ •-

r''p1 
l^sl Sa-m-

M a

ęaznsh. ••'‘'.nnoivno rcika-
aisibni-" -.manėiosė

PRAPUOLĖ MERGINA

WEBSTER, Mass.—Loui- 
sc Smolin. jauna mergina,

susekr.
Dine" 

vaikina, 
siginčij’

t
š- matininkai
javaityje pat- s
tPĮir negalė? • m
^gilumas. X,-i
•Išbristi . Nors krante' nu v ■.
jg§tik už 400 pėdų. K'r per ledi- ’ .

sunku
keturias

r?3ię klampynę buvr
bristi. Kamavosi
.valandas ir jau buvo likę tik 

pėdų iki kranto kai poli- 
cistai pamatė ir išgelbėjo, 
jie buvo taip nusilpę, kad 
vargu būtų be pagalbos gyvi 
išlikę.

IŠGABENO KAILIŲ UŽ 
$35,000,000

Iš Rusijos išgabenta per 
siuos metus kailių Į užsienius 

i UŽ $35,000.000. Gi 1913 m. 
i1’tu kailių išgabeno tik už $8.-
Lfi6o,ooo/

Šių metų Rusijos kailiui A- 
ŽBCrikon pateko 50 nuogi m-

p-

SUDEGĖ 28 AUTOMO
BILIAI

X PROVTDEYCF. AFimv
Iš nežinomos priežasties

viename garadžinį kilo gah-

vados sutrukdė gesinimą 
sudegė garadžins ir 2$ auto- 
mobilia5 
OOO.

NUSIŽUDĖ ORKESTRAI 
GROJANT

BR1ARCLIFF MAKOR. 
N. Y — Vietos hotelyje Ka
lėdą! dienoj užgrojus benui 
tarnas Alfred Fraser nuo 
stogo Šoko ir užsimušė. Jo 
pažįstamieji sako, kad nusi
žudymo priežastis yra nenu
sisekusi meilė. Jis buvo 28 
m. amžiaus.

fcAM TURI PINIGŲ
į Praneijos parlamentas pri- 

valdžios sumanumui 
m.' išleisti $14,280.000 
orlaiviams. Mat kam 

Bmcijoj pinigų netrūksta.

NEW YORKO VALSTIJOS 
GYVENTOJAI

ALBANY, N Y. — New 
Yorko valstijos gyventojų 
skaičius 11,162,151. Prie
auglių nuo 1920 m. yra 776.- 
924.

UŽSIVERTĖ VERDANČIO H Zl 
VANDENS

TTAVERHTLL. Mas.'. — 
Adomo (’atinsnio vaikas. 2 
metų, amžiaus, nusitempę 
vandens nuodą nuo pečiaus 
ant savęs. Vaikas nusipliki-i' 
no ir po Trijų dienų kankini- i 
mosi mir«'. Motina tada va'-

1.. likusi vienn vim.- PAGERINO ALGAS 
T.T7BT.OC K. T<x.

----------------- įtros darbinėm
davo pę 
no ir pareikai

doleriu 'lu
po $9 dieirn Dane

KALĖDINES 
ALGAS

\fC>i J.I-AHAT’ER Pa.— 
t-<m. < T • -mnim ė oal 
> ■ 'o zbimnkų al-

a K.' teko sc-

RADO VAIKĄ
M'ORLFSTFR. M;.-- 

Po nūn' ” x [lighLv'l 
rastas 1ė niėm siu kmlikis s11- 
Vyniota.' i - ilnonins skndiu-j 
Ims. Radėja.- apsižvai _ 
pamatė tolumoj lx nusiskiibi • 
nančią moterį. J’> <pėja. kad 
tai buvo pamest., va i k“ mm 
tina, kuri žiūrėjo k<>l vaika< 
bus kono nors paimtas

ems Apsakykite Kad “DarKinmka^” ftr Graodžto Nėset Nupiginamas Vienu Dole
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.UU.Mll VVIUIllO OllUą ttJt-

Įba priemonę, kad ir Šv. Ta-

. SU Stele:

— Tu.

IJvIk

nieko 
jei no
vai ku-

.—prabilo u;,n
Kokia riešą

šlaičius, 
ti. \r \

Abi; ouv<. patenkinti ir ju<-- 
i)'.. Kūmo varteliai sugirgž- 

ori e lango. pamatė 
ę žmoiu Paguldęs -aiką

dus, ''aike 
maž dane, 
dinos . ; ?.

dėjo. Aut; 
kaip ir paž

kas .a? prižiūri .' 
Aš. Ar tu nebija' ;
Vis viena karta ’-uikū

— Kažkoks akla* sviielis aukšti rvtą bu 
v v pas mane i i*prašė našlaičiams pieno nu
nešti. Imkiti. Aš vidun neisiu, nes. turė-

pat\' ąusidivi •

L trttm in Medio 
pilnaijai blaivybei.

Vi®at

_ jis vieną j*u  esąs pervėtęs, bet 
^ pegrieb^ varg&ą už sprando, nubloš-

įfaį ir ėmė mušti. Prišokęs prieinu- į —A t p t _ 
nrtirkMnyjfr abu." paguldžiau ir iŠ-

Tuo tarpų daugiau su- 
r neb^aiėjau aUįgffiūi, nors laikėmės 

ilo bylą. Moterys

a ant savęs, pj^gail&Umais vaikų tč- 
flaspaars, .smarkiai sumuštas, nu- 

|o sveikatos, spjaudė kraujais, o. čia maži 
ūkiSLųgry&oje nuliūdimas, verks- 

Kas bedaryti; prisiėmiau kaltę, na ir 
rau kalėti aštuonis mėnesius.

— Ar sunku buvo l—paklausė senelis.
— Žinoma, kaip kalėjime, nuobodu, ne- 

belaisvė, svetimi, nepažįstami žmo 
o juk kalėjime risokių ir yra. Bet aš 

Pfati visiems pakhisnus. dirbau, kas tik 
įjftfkyta už save ir už kitus; bet kad 

3bt®ip sunkų-' butui buvę—negaliu pasakj 
tS^-Iril&us. kad greitai pas savuosius grįšiu 

pačios darbymetės—šienapjūtės, visi 
tžrags, maniau sau. Na. ir m-apsirikau.

kad pa b5 Dievas jiem? mane atsiun 
tj, taip nudžiugo. Gasparas jau visai lx- 
sveikatos buvo, išdžiūvęs, pag-dtę?. mil<.;iT 

įkosėjo-. N’ ors bylą 1 a i mė j v, bet.. v a i -gša s, 11 ę 
IŽžiaugė tuo nustojęs sveikatos. Mote- 

b juns bešeimininkaujant visur pasidarė be- 
• tvarkė, ė darbo tai buvo ^begalės, bet noro 
& jogų dirbti dar gaugiafus. todėl dirbau he 

todamas nei nnovargm. nei pmlsiv, kol vi- 
šutvarkiau. Rudenį bobos pradėjo jau 

3HrIpan piršti, žinoma, ą šapie tai pasisakiau.
kaip jįkrąi motinai, savo senukei, už ką ga
vau bmdi: — Ar tau,- sa^Ai dilimus neužfėn- 
Įą, ar neapsiūtas, neapvilktas, be pašto- [ 

Sau tave užsiauginau, o ’ic žmonėms.
- Padėkojau senukei ir tuojau visas piršėjas
^vaikiau. Gasparas rudenį, kaip atsigulė, 
i'tidp ir nebekėlė: Advente palaidojome. 
Vargšas labai mažai tesinaudojo iš to lairriū- 
Tojo lauko. Gasparas Orybės nėmažaijpa-
dliko, bet ir ašarų pakako:-žmona ir moti iki 
^Higai negalėjo užmiršti.^ktai vieųi maži 
vokeliai dar nežinojo kas tai yra liūdėti tė- 
Prfietek&s- Biet pamažu turėjo apsiprasti iv 
įsinuršti, nes pgr ilgą ligą ir namiškiams

Užteko Darbuose žymėsdr skinamo 
_Siio nebuvo ir Gasparui minis nes dirbau 

yJŠsijtjasęs. kad ir man be laiko galas priėjo.
^KpvpiBeHfsį malūne daug darini turėjome. 
SLaDte buvo didelis vejas A*  tąsvk stovėjau 
Hrpgrie lopšio ir glūdus leidžiau. tik lyiius v"- 
J^.č^įšjpęrsisukė malūno dysėlis—k’-irv aid m; - 
š" nesunkus medis, c kaip toliau*  buvo-—) ■- 

beatmenu.. Ganą ?/. kad išm <' man ■ - 
są sudaužytą, koja iš šonkauli' šiaužta.

- krūtinė sudaužyta, gal "r sužeista, žudžiu. Įpf 
T nieko sveiko nebelik: . Kad nors, ramiai bū-

numirta bet tiek n
važiojo, gydė, tiek -'arge ir išlaidi; padėjo. 

|s. visą vasarą ligoninę- išgulėjau i’- p-' rr~ riša 
K"likau b^ s-’eikat-'-s viekam "'.‘K'reik.nlin-

gi, -^-Manai. už ta v.? silpnesnių nė-a ' 
■įą , v. —Garnį jau. gana ’—Antanas -a’-k;
Kyštelėjo.
Jp—Nelaimingesnių ■’ '••timn.g■.•sniii •

šonkauli

d$jęs ant pečių, pasiėmė už rankos aklą se- 
nHj ieraoai kebeeėtt.1. Mėaufis
Sviete visam miške. Antanas visą laito} sau
gojo akląjį, kad kur, •mišku eidamas, ne
užgriūtų ant kelmo, pakol išėjo ant kelio.

— Ar ^išalkai Y—užklausė senelk
- Kur tau? Tokia škani ii*  soti justi I 

duonele.
— Miestelyje savuosius turite ?
— Turiu. Įėję miestelin, nuo turgavie

tės pasuksim kapų gatvikei! ir ten ra.siva. am 
kulnelio mažą gryčiutę. <> prie jos aukštos 
ln-*vos.  tai ten manieji gyvena.

Mėnulis, kaip koks vargšų keleiviu 
draugas, švietė jiems kelią. Antanas, tary
tum. visai nebejautė nėr sopančios kojos. ■ 
aklasai. vietoj būti apsunkinimu, tiesioii*  
pradėjo eiti koja į koją. i

— Jums, seneli, sunku eiti.' Aklam bu-1 
n didžiausia nelaimė ir apsunkinimas. Į

Galima būti reginčiam. o betgi būt I 
be šviesybės. Yra rankos, kūrimą, nran-j 
kos. kur duoda ; kojoms—keliai teisingi ir 
keliai klaidingi Taip pat ir su akiniu, ma
no mielas. Čia 'įsą reikės palikti: rankos 
kūrimą, kojos, kur keliais klaidingais raik 
ščioja. akvs ieškančios šio pasaulio tuštu
mų ; Asą tai nustosime, nes tai ne musų. 

’Prie mūsų tik pasiliks—tankios, kur duoda. 
—kojots. kur teisingais keliais vaikšto u niū- 

kaistybės akys : taigi negali manęs 
pavadinti nelaiminguoju, nes ir neregėda
mas matau ir einu kur siunčiamas. Ar tu 
-žinai, kas iš mūsų šiandieną aklas : Ar ži
niai katras katrą veda ' A_r žinai, kokis ku
riam vra siųstas, kad išvestų į kelia n raki 
nurodytų .'

— Ką pis šnekate : Pažųstatr malu. 
Nuostabus dalykas. dėl ko aš jūsų niektu - 

*mer nemačiau
--. O aš tave, pažįstu

—; V išjoki lyselei ių pažinojau. >vkl ina- 
is. .pas maHriiiiką ganydamas, žąsis sulei

dau į avižas. už kiy-gavau gerokai barti. N\ 
rodamas Šeimininkams atkeršyti už barimą, 
antrą-syki tyčiomis suvariau į krūmus, kad. 
lapė kš^tibdytij, pats užmigau. Tąsyk atė
jo kaž koks senelis, man miegant, saugių ■ 
mano žąsis ir pyne iŠ šiaudų brytį. Man pa
budus davė duonos, sūrio, brylį dovanojo ir 
kalbėjo man. Jkad Dievas našlaičių neaplei
džia. bet tam wiika-ir pačiam rūpintis, pa-Į 
klusniam būti, gražiai gyventi, kadnetm-į 
berneliu, ką daugiau kalbėjo. Verkiauklan-l 
sydamas jo pamokinimų: šeimininką atsr. 
n>-:išiau ir daugi;: um manės reliesdave

hrrtko. Karkas stovėjo po langu. Anta
nas, iŠSĮjęfc it gvyčios. pamatė moteriškę, iš 
mįestelįo sn puodinėle rankoj.

— Jūs ligonius prižiūrite t—paklausė 
nepažįstamoji.

kepuaiealūpos. Valgyti noriu L-inergaitč
sudejavo.

— Vandens atneša!—tarė siųsdamas 
Antanu senelis—tiktai neužmiršk prie kibi
ro virvagalį pririšti, nes prie .šulinio svir
ties nėra.

Vandeni semdamas Antanas atsiminė, 
kad virvė, kuiną išeidamas iš malūno pas' 
ėmė. tikrai pasirodė esanti labai reikalinga. 
Antanas, atnešęs vandens. rado mergaitę 
pavalgydintą; gailestingasis •u.-nvli? pagirdė 
ir ištroškusią senutę ant krosnies, kuri, i ne- 
jiažįstamsu įsižiūiėjus. net poteriauti mėgi
no pradėti, bet. silpnumo pergalėta, vėl ra
miai užmigo. Kūnlkis lopše.lvji jau miego-

— Ka.—gi n»s gryčiutės savininka- 
paklausė Antanas, jau pats susipratę*  pa 
kurti krosnį.

Jau mėnesi? laiku, kai oasimirt šei 
mimnkas. ;o žmona prie*  kvli-tą-divou. Sr 
nutė *u  mt-rgain ra pačia liga- -šiltinėmi?-- 
serga. Žiiiom-s Oij«i laiikvT’ i

j negelbės baimė; bet ka*  bu: 
numirs, juk adrbui nei senukė, nei 
čiai dar netikę; patys negi užsidirbs ?

— Dievas neapleis, jais rūpinsis globa 
galingesne už jų silpnumą—rasis rankos, 
kur duoda, pažiūrės į juo*  gailestingosiom 
akvs.

i Antanas pakūręs krosnį, atsisėdo aut 
suolo, pažiūrėjo į miegančius, apsidairė po 
visą gryčžią—į sienas, lentynas, ant kurių 
pamatė įvairių dailydės įrankių.

— Turbūt, velionis buvo dailydė ?—pa
klausė Antanas.

— Kas reikalinsra i>ri< ūkio—Gilėdavo 
u •■'okėjtf'nasida’-'

- Me* malū’i'
(lavom* . o-, r-n>

Aiškus dalykas, ka^G
Tanias Akyimetis 
priešintis patsai sau jie 
principas arba ištarimas 
tų pilnaijai blaivybei grieS*  
lai priešingus, kaipo kąd 
bandoma pulti visų taip va-

dama mažu vaikų, bijau užsikrėsti, bet na- dmamųjų" nuosaikiųjų svai- 
slaicius. nelaimingus ligonius i-eikia geibo- galu sunaudotojų." tai tikrai 

šventasis angeliškasis dakta
ras prieštarautų pats sau, 
nes jo sakinius cituoja net 
Baltimorės Trečioji Pilnoji 
Sątaryba. ragindama visus 
kunigus, kad niekad nesi
liautų šaukę prieš girtuok
lystę n viską kas prie jos ve
da. kad įkalbėtų katalikams 
kad pasiskirtų sau naudin
gesnį pragyvenimo būdą ar-

Tebei>-i'vi ?

Bus \-isi sveiki. A*  neapleisiu. I\ 
užmoka jums Dievas.

į - J ums žinomas tas seneiis. rionvkštis 
į —pasiteiravo dar Antanas.
Į - N t : mrnia <vk mačiau

Antaną? ivo kaip ;r nustebo, liet me- 
įku uebeatsake. Atšutinęs atneštą pieną pa- 
Į valgyUiiii * nubudusius ligonius—-mergaitę ir 
I senuku. Toko.s buvo silpnos, kad akių ne- 
jatmvrkdamos gėrė n- tuojau vėl užmigo. An- 

.imi. kadni Ue1 pradžiugu pamatęs, kad IKonv?
1 prakaitu.yja. ta’ užkloju ■ nekliudė niiegu- 

'Yvaigydiliu m nubu- 
veika*  gražus kūdiki*,  
iii?. Antanas, pasisi - 
ą. grožėjosi. '-aikeJiu.

— Nii-^' 'U.K;:r pa? mane kaž koks aklas 
senelis ajisijaiiKČ -igeTaudamas; aš pasiskui - 
džiau. kad na> manę mintuvai suiro ir jau 

i norėjau •du iia? dailydę miestelin, tada jis 
ipatarė- -girti;, mano pažįstamas, kurs, po 
i velionio- Rapole, malūną valdė, dabar, sako. 
, pru 11 ;>.š i;;;/-i 11 i i t ;:uu jsks prižiūrėtojas. Jis 
o -'Utais-ysi;-. - Kai r sakė taip ir radau: ar

esi pavargęs
•J’; s T;iip i/aT pa? i sek m
Tūriu utį daugiau mai

rūpmr Liks’ 'm-ua*  T>ak<>! <ui

Žinia.. ną.
— Daba • P gai; ;1
įšu.i pas "a -' . u u*  tavpv. "

1 darna?

'K navai pas mane prieš 
;u malūninku pas mane 
i darbą darai, prižiūrė-

mink ligoniu.'?
užmigdė

■ mas pilnąją abstinenciją, lab- 
jau pagira negu temperau- 
ciją arba dalini <usiturėjimą 
nuo svaigalų.

•Jeigu pilnoji blaivybė 
'priešintus Šitam Šv. Tarno 
i sakiniui : "Dorybė vidury
je.” tai priešintųsi ir Kris
tau*  išaukštinimui Šv. Jono 
Krikštytojo, kurs per ištisą, 
savo gyvenimą buvo pilnu 
blaivininku ir buvo atsižy
mėję? visomis dorybėmis 
kartu. Šv. Tarnas Akvinie
tis kitoje vietoje savo veika
lo ■ *■  Simima Theologica ‘' sa
ko; "Omne medium virtutis

i ėst rationis — kiekvienos do- 
įrybės vidus yra, protavimo ■' 
dalykas ” Taigi protavimo 
išvada yra. kad pilnoji biąi- 

‘vybū yra dorybe savaimi, v 
kuri labai daug sušelpia žmo- ' ’ 
gų lavintis visų kitų dorybių, 
kaipo girtuokliavimas tmi- 
kia ir vilkte velka visus žmo
nes į visas kitas nedorybes. 
Pilnosios Blaivybės gerasai - 
tikslas yra sulyg Kristaus 
žodžiais: •‘'Tegul jūsų šviesa z 
taip šviečia žmonių akyvaiz- ' ", 
doje. kad jie matytų gertts • 
jūsų darbus ir garbintų jūsų - 
Tė”ą. kurs yra danguje.” 
Mm. ū. 1b. Prileiskim, jei-' 
gu kas apsimestų pilnosios - ;
blaivybės skraiste ir ieškoda- 
mas tuščios pragaištančios - ; 
garbės, tai čia ne-būtųi dory- 
bū tik yda. ir tas principas 
Šv. Tarno netiktų visai. Už
taigi Pilnoji Blaivybė'pasi
stato pati tarp dviejų kraš- . 
tutinamų — tarp girtuokly- 
bes ir tuščiosios garbės ir jai 
tinka Šv. Tarno principas:' 
‘‘Dorybė viduje.”

Tai}) pat ir Bažnyčia su
teikdama Pilnaijai Blaivy
bei gausių atlaidų priešintū- 
si tam pačiam principui. Tai
gi Pilnoje Blaivybėje nėra 
vietos taip vaidnamajam fb.-. 
natizmiu nei kraštutinumui, 
tik užsikirtėliai alkoholizrtkr, 
ginėjai nenuilsdami darbuo* ’ 
jasi. stengiasi apginti tfcift 
vadinamąjį nuosaikųjį 
galų sunaudojimą, senų ap*  
novės supuvusius įpročiu 
užgėrimo ir ątgėrimo jhm 
palaikyti ant visada! 
aršiausia kad tarpe išdirbę 
čiųjįĮ .slaptus svuigafųs Ibį 
dari net inteligentų.
lajkas jau visiems 
kas dedasi aplinkui ttrtūl 
bar, kaip Šlykščiai ja 
tvirkinamas viaope 
kurie virto s 
vėmis. To vįpno 
tearti,kad bent Vį# ij 
tai pamylėtjį 
vybę>.Xadiįvi

igus įrankiu.?; susiclė- 
nies 'ši ei tie u vi pus
nie žiauberį duonos, 

lizdely, dar svkį į miegau-
"yiomis išėjo pro duris...

pamatė prie šulinio savo

g 'v' ' indaujf
-įbulbių. pasiėmė
- .ėius nrž’'

pažinau, tnižiiai 
m rūpinosi. r»as mus atsilankydavo ; apsakinėjo apie mū

sų kraštą, dauer žinojo poteriui, giesmių, vi- 
šokui tsTorijų. kad ir kiaušy1-! nenubosdave 
Dar *’i vienu ligoninėj gulėjau, jis turėj'' 
dideles žaizdas un*  kojių kad ’i vaikščiot' 
negalėj' Tas taių pat mokėjo visokių gies
mių. beklnusaiu »<• 2-ideo.nnui. visas liūdnu
mas ir'nustminimas nvko Tm>s 'risn? w- 

irai na menu. b<-*  ji’isii nepažįstu.
Ar nespaudžia našta pečių '
Tai niekis • štai n miestelis, nuė? pa.< 

'savuosius pasilsėsite' (-tėra jums'
Senelis, lyg kaip ir regėdamas, netarei 

Lcian pradėjo žengti; turgavietę praėjus įsu 
įkė kapų gatvikėm iš kiemų šunčs išbėare 
į puolės, bet pamatę ^neliį. lyg pažinę, ran 
kas aplaižė ir. paglostyti, grįžo k tek vienas 
atgal i savo kiemą. Ir taip, niekoaiesutike. 
atėjo iki. pat s»-nos. mažos gryčiutės, sulin
dusios žemėsna, iš kurios girdėti buvo ma
žo kūditįio verksnes, genelis atidarė kie
mo vąttetin>. priemenes ’fttfreles ir įėjo gry
čiutėm fš vidaus dvolktęlėjo šaltas, drėg 
mis- oras. Antanas hi^terijo, pa

kol senelis uždegė lempukę. kuri stovėjo ant 
’priepečkio. Dabar Antanas gerai galėjo į- 
sižjūrėti kur esąs; grytelė be grindų, žemu
te. tamsi, palei sienas suoKi, vfcftdyjė ka 
Įjojo lomelis, kuriame verkė išalkęs kūdikis. 
Priėjęs prie lopšio' senelis pasilenkė jr vai
kas. nustojo, verkęs. Antanas, numetu ža-

— 1 )ar rėk
li -i® mins ■aini a.;

An.tana? jautės ..-s; ? gcvokai na ra >-g.--s 
tad tuojau pradėjo snausti, be" ri? da*  n> 
galėjo ržmigti. įvairioj nirnrt * Imdu vįj 
gaiva Praeities atsiminimas. . Keliom" 
draugas --rasa’ v e na prastas <en»’lis—]<■ nuo 
stabus žodžiai Liūdna, liet svkiu ir ma

paeini

— Q aš sauau. Kart ne tu pats lummnm 
gijusias ir dar būsi reikalingas kmr nors T

kieno nors gloK’jas
Į tuos žodžius pažiūrėjo Antanas i sem- 

pataisė. primesdamas žabui. Ugnelę ir v.- 
dėllę, galvą nuleidęs, tylomis sėdėjo.

— Ne.—patylėjęs prabilo Antanas.
ti jau nebegaliu ir niekam neliesu rei- 

lįbtiftgas. Magdutū lieturinti kitą vyrą. aš.
atos nustojęs, kantri reikalingas Žie-
artinantis visos ^gervės ir išįkįėnda už

Hų-marehii. I>,r *Hpno*ioms  miŠ1<u<»s<- at

Ittumųi taij) liūdnai iivsiKUitzfent *e-  
pradėjo lyg klausvti. I\-g ką nepapras-

p;kaž kur nugirdęs.
•— Ko taip klau?ut< -paklausė puma

'tai Aniana*
■. —Girdžiu »»»až" kūdikiu-- našlaičio v»r- 

pasiimk ką turi ir Hkiva
— Niek<> nebeturiu.
— Nejau, iš namu išeidama?, nieko ne1 Wii nifftą, apžiūrėjo pečių, kuris jausenai 
ėmei? • «|’huvo išaušęa. šaltas.
•* — Tiktai rirvngali n šią lazdeh—kar matė moteriškės galvą išdraikytais plaukai 
nUMišyptąijo Antanas—tai visas mano tai buvo devmių metų mergaitė. Akeles i

Čia pat ant suolo pa-

maiK u

Be* v dienai nebegrįžo...

Massolini’o {sakymu klauso Italijos atstovai.

u.s, dalia/sapi<
damas



Kaina $3.50.

'Nuošaliai npo mjeeto.augštame Aleksoto kalne stovėjo še- 
njėn sulindusi trobelė, kurioje gyveno Jonas Kurtinavi- 

j Dar išvakaro joje buvo pastebima šioks toks gyvumas;
•aprūkusius Langelius išsiverždavo šioki-toki spin- 

ppdaliai, rausva varsa margindami baltą sniegą; grįčioje buvo 
pastebima tamsūs šešėliai, o retkarčiais pasigirsdavo balsai tai 
;tvirtas—grūmojantis vyriškas, tai švelnus moteriškas, tai silp
nutis vaikiškas. Tai taip visą naktį, tik rytmetyj Kurtinavi- 

2.' Žiąus grįčioje mtdstabi tyla užviešpatavo.
Jonas savo gyvenime buvo kaipo žymus girtuoklis, kuris 

Kauno priemiesty j Aleksote nerasdavo sau konkurento. Nors 
dar jauno amžiaus buvo, tačiau girtuoklystėj neužėmė paskuti 

, ries vietos didžiausią alkogoiikų tarpe. Jisai ištisas dienas ir 
• naktis sėdėdavo smuklėj vienminčių draugų tarpe ir atiduo- 

. r-d&vo paskutinius cvntus smuklininko iždan. Vakarais, grįžęs 
namon, dažniausiai be jokios priežasties keikdavo savo moterį 
Oną, kuri bent kada mėgindavo jį nuo to nedoro įpročio per- 

, kalbėti. Bet to dar neužtekdavo. Dažniausiai po tai keiksmų 
audrai kildavo muštynės. Ona. būdama lėto ir švelnaus būdo 
moteriškė, didele širdgėla košdavo neteisingus savo vyro keiks 
mus bei muštynes. Panašios scenos Kurtinavičiaus šeimoje la
bai dažnai kartodavosi. Nuo žiaurios Jono kumšties kentėda
vo ne vien Ona. bet ir*  sūnus Kaziuką.-, kuriam dar buvo tik aš
tunti metai užstoji Išgirdęs žvėrišką tėvo šauksmą ir keiks
mus sprukdavo vienmarškini.- pro duris ir bėgdavo slėptis ko- 
kion-nors tuščios katės kertėm kad išvengus negailestingos tė
vo rankos. Tokiudlpnu apsirengimu vaikutis žiemos metu ne
beištverę? dideliame šaltyje, pamažu, dapta grįždavo grįčion. 
Laimingu jausdavosi tai? atvejais. Kada grįžęs rasdavo rėva 
kur-nor> kertėj Snaudžiantį. Bijodamas nubudimi miegan
ti tėvą, atsargiai ’.žlipdavo am Krosnies ir ten užmigdavo sal
džiu miom'

tino pire durų ir dosniąją ranka jas uždarė.
Ilgai Kaziukas klausėsi neaiškaus tėvo balso. ’ Jam apsi

rengusiam dabar buvo daug šilčiau ir jis jau Šaltame prieš- 
kambaryj šokinėdamas galėjo kęsti ilgesnį laiką. Jis nutarė 
šį kartą neiti grįčion kol tėvas visai nepasigers ir nenuvirs .kur- 
nors pastalėj. Radęs ramų kampelį prieškambaryj už parvir
tosios statinės, atsisėdo ant žemės, sunėrė rankovėsna rankas 
ir paskendo svajonių sūkuryje. Jisai svajojo apie tai, kaip tai 
būtų gera gyventi be tėvo, turint tik vieną mamytę. Aš per- 
sisamdyčiau kur-nors piemeniu galvojo Kaziukas, mamutė taip
gi rastų sau kokį-nors uždarbį; galima būtų nemažą užsidirbti, 
o išleisti to uždarbio nebūtų kam. Pirktumėm tuokart karvu
tę, duonelės, uždengtumėm naujais šiaudais skylėtą grįčios sto
gą, jos vidų šiek-tiek pataisytumėm. Mane jau ne Kaziuku, 
bet Kaziu vadinti pradėtų. Žiemą eičiau kur-nors darban pv. 
miškan medžių pjauti. Gera būtų gyventi! . . . Tilp ilgai Ka
ziukas svajojo ir ruošė plačius ateities gyvenimui planus. Jis 
svajojo koks laimingas būti) juodviejų gyvenimas, bet tiktai 
be tėvo . . . Tėvas tą laimę sudrumstų.

Atsiminė vaikelis sutinusią motinos ranką. Pagailo jos 
skausmų ir jisai pamanė: “Kad bent greičiau nusigertų tasai... 
žmog . .. žudvs” ir vėl jisai gilinosi į savo svajones. Jo širdyje 
ši kartą pradėjo liepsnoti keršto mintys. Nors dar buvo visai 
;aunas. tačiau keršto mintvs buvo tikrai nuostabios.

Gatvėj speigas didiiaujsis, sniegas girgždėję j» kojoms pra
eivių, -o šaltis nemaloni*  savo letena laikė apkabinęs visą gam
tos grožymę. Šviesios žvaigždės mirgėjo dangaus ^aukštybėje, 
visoj gamtoj nuostabus ramumąs viešpatavo. Tik Kurtina vi- 
čiaųs namuose mirtis buvo pavergusi savęsp y is$ gyvybę. šaL 
toje kūtėje drebėjo iš šalčio ir baimės Kaziukas, dar rięsenai 
nužudęs tėvą.

Baisi] darbą atliko šią naktį Kaziukas. Bet keno tai kal-

Lietuvos Albumą, ]q 
Lietuvos dkHiųją vi 

jų gyraip&i 
mai. Kiekvienas 
tikru lietuviu, patriotai) 
k) turėti tą Lietų voą-

‘‘DARBIHtlhUU^d

—naši u’rnc

■■ 'M

vra t ė

kausimi. kuriuo- aš dr

•i<- aimanuojančio.- motino^.
mamyte* —pratarė Kaziuką- Rėįfkii:. kur 
ųi *■  ašarų klampynė-
ūnrii. bėgti -dejuodama atsiliepė motina i? 

skruostu.- it žirniai riedėti Ji žiauriau 
;r matašku*"

be perstojo dejavo

— Viešpatie’<Lie>i,.-’ Visa tai 1 
neaiškus ir <kau.-:v'' pilna.- baisa.-

Vieną naktį nuiniuę.- KaziuKa- 
va». Ir įsitikinę-. Kad >o da*-  nėra, atsiliepė.

— Nęiaugi vėi mušė T-paklausė Kaziuką.-.
Ranką mil-Lavžė Viešpatie' . nor- mirtį 

siųsk. paliuosnoK .:n> 
bar turiu kentėti

Kaziukas iiimi xaž-ką gaivoje n pagaliau nulipė- nno kros 
nies prisiartino t

— Žinai ką. 
nors iš tos neiaur

— Bet kur.
pradėjo ašaros per jo.-
siu būdu sumušti', tą nakt. gmlėjo ant šaltų grindų 
•dama sutinusia itairaja ranka : visas puse

— Ar tai jisai :aip paoarė ’—pak'an-*'  Kaziukas, 
mas sutinusion motinos rankon

— Kas-gi tat kitas taip patiary-. iei m- -..-a. '' 
patie ir visi šventieji -mišku man greičiai; mirti

Pagailo vaikeliui motino.-. bet didelė.- vieiiė- ■
tos pareikšti ji.-Ja’ nesugesta'u. J1'* vmn’nm > om 
mas ir raminimas, m;

— Reik bėgti <o
— Kro-gi. -nne?

namu pa s įšaltu .a.-
:■ c nai"ięje rrnra— Kai'1
^■s • •< - ,'iejavn

Vieš

v g nra

Grįčioj buvo girdyti tėvo keiksmai, barniai, begėdiškos 
dainos Išgėręs pusbonki Kurtinavičius nutilo ir ilgai kaž-ką 
galvojo. Pagaliau atsistojo ir svyruodamas Į visas puses var- 
□•ais-negalais prisiartino prie pečiaus. Pastvėręs motiną už iš
laužtos i-ankos patraukė ją smarkiai savęsp, nuo ko nėlaimin- 
sroji 2an sunkia: sudejavo.

- Užmušiu, jei neatneši pusbonkio!...
Skausmo kankinama moteriškė nei žodžio negalėjo ištarti: 

“ tvirta: sukandusi lūpą skaudžiai deiavo. Toks jos elgesys 
-miškai suerzino žvėri-\yra. kurio širdyje jau nebeliko nei ma- 
v,:auisos žymės žmoniškų jausmti.

Girtuoklis stiprioms rankoms dar karta pastūmė kerten 
■erkiančią moteriškę. To dar neužteko. Dar kartą pribėgės 
"ttvėrė sužeista jos ranka ir jai taip smarkiai pasuko, kad net 
“aulas sutraškėjo. Ona jau ilgiau nebeištverus krito ant žemės 
A pradėm šaukti, kad net visa troba skambėjo.

Kurtinavičius. keikdamas atvilko ją viduriu ašlos ir pa
jukęs keletą sekundų smarkiu balsu sušuko:

— Aš tau parodysiu . . .
Jis priėjo prie krūvos malkų, išsirinko geriausią baslį ir 

"Kįartines nrie nelaimingosios nradėio iai šerti per galva be 
' kio žmogiško atiautimo. Nors moteriškė iau ir taip vos srwa 
’riėio. o žiauri girtuoklio ranka dar rodė savo tralybę Su pa
gerėjimu tasai .girtuoklis ši karta mušė savo žmoną, kuri nei 

■:eno žodelio nepratarė jo žvėriškam pasikesin'mui.
Girdėdamas Kaziukas motinos dejones sudrebėto iš baimės 

r"‘"ūko --- svainiu grandinys ū- visa dom.Č ' uve nukreipta ton 
"don žmm'-žudvstės scenom

idas. Mato-
a

nėr*

to
kur būtų galinu bėgt Motino? genm". rmnob-,-.’ 
tė būdama išt^ėjc u? • yra '• br<-*-  
vien ką ir nno ".mie- ar.’. žarijų.

— Man'.vv aš nori'.; valgy“ v niėm 'iu'; 
Jandėlei pakta m Kaziuko-. neriama- 
įvykdomas svajon--.-

— Ten starini: Jai rmvo p.Are •.<?-■- -m-juoca:: 
na. Priėjės Kaziukas prv- -tai'\ :s.-itraukc -ta.; 
džiūvusią juodos .’.uono? piutm. ižsibarste v’i, 
užsigėrė šalto vandens ir pradėjo autis kojas. ; 
apsiavusiam <ei apsirengusiai!’ daug i
toje kūtėje m? žiaur;o> tėvo rankos.

Ona ištisa Girną sėdėjo tamsioje užpečkčjc. iiū< na; dėjiu 
dama ir mosuodama išlaužta ranka i visas salis. O Kaziuką- 
apsiavęs ir užsivilkę- vienu lopų ir tai dar suplysu>iu švarku 
retkarčiais išbėgdavo gatvėn pažiūrėti ar dar nepareina tėvas

Oi' Oi’ Viošoa + m! ... b<*  parstojo dejavo motina.

žino amas
br.< <Spti>

Trumpa žirnio- ■iuma -rrcitai praėjo. Prieblando; ant girgž 
š dančio sniego pasigirdo smarkūs Kurtinavičiaus žingsniai, ku 

rių garsą nustelbė keiksmu aidas. Ona už krosnies visai nntr 
ę lo; ji lūpas atkandus ačiū didelėms pastangoms susiturėjo nuo 

dejavimo, mojuodama išlaužta ranka į visas salis. Troboj jar 
buvo visiškai tams u kada Kurtinavičius grižo namon. Beei

- damas sukniubo ant slenksčio ir smarkiai sukeik**  Palikęs ati- 
darytas dum. per kurias ėjo vidun šaltis didžiausiais kamuo- 

' • iiais. atsistojo vidury aslos •- -markiai susuko:
—Kaži.' Ona! Kaži' ..

į. Išgirdusi Ona tą šauksmą ir žinodama kad o mirtimni ne- 
j valia priešintis, drebėdama išėjo iš užkrosnio.

— fireidnn užžiebk lempa—dantimis grieždamas atsiliepė 
girtuoklis.

Kaziukas dideliu širdie- apmirimu žiūrėjo pro atviras du
ji' ria ir girdėjo tėvo murmėjimą. Jis dabar buvo pasislėpęs priež- 

kambario kertėje. Jis matė, kaip sužibėjo degtuko liepsnelė 
užisdegėlenipa. pagaliau išgirdo žvėrišką tėvo balsą.

— Aš tau!. . . pažink mano galę!
Motina be dejonės ir riksmo griuvo ant aslos. Tėvas da^ 

spyręs krūtinėn gulinčiai motinai, išsitraukė iš kišenė 
tasbutelį baltakės ir ramiai atsisėdo prie stalo.

Kaziukas suprato kas per scena įvyko. Pagailo kfidikiv 
ws, karią girtuoklis tėvas be jokios kaltės nužudė. Ji 

baryj stovėdamas verkė iš to gailesčio'ir suspaudę 
galvojo.
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LEONARD J. BRUNVALD 
(Bass-Baritone)

JORDAN HALL, Huntington Avenue, Boston

SEKMADIENY. SAUSIO-JANU ARY 3 D„ 1925 
3:30 vak po pietų

Akompanuos James A. Ecker, Pianistas 
Įžanga : $1.65, $1.10 ir 85c.

te! Girtuoklio tėvo kasdieninis žiaurus pasielgimas su motina km -Rr^Į^y, 3?. frfriĮtiį.'jĮ

dilini

ir jnomi pačiu, šaldė jo širdyje tėvų meilės ir pagarbos jausmą 
Jo keiksmai ir žvėriški darbai auklėjo vaiko Širdyje, nors ir ne
pastebimai, žiaurumą. Jis nuo pat pirmų kūdikystės valandų, I 
kada jo protas jau šiek tiek pradėjo bręsti, nematęs nei karto 
blaivaus ir maloniai su motina apseinančio tėvo, o visuomet 
vien ašaras matydamas nekaltos savo motinos ir girdėdamas 
tėvo keiksmus, neturėjo progos tinkamus <avo širdyje išauklė
ti jausmus.

Iškart dar ir mažiausis tėvo sudejavimas darė kūdikio sie
loje tam tikrą įspūdį, bet ilgainiui prie to visai priprato, kad 

(jokios domės nebekreipė.
Negailestingas šaltis skverbėsi per kiekvieną, nors ir ma

žiausią grįčios plyšelį. Beto per atviras grįčios duris šaltis ėjo 
vidun visu pilnumu ir du lavonu greitai sušalo akmens kietumu.

Pagaliau šaltis įsiskverbė ir kutėn. kame sučiupo negai- 
lestingon savo letenon jauną žmogžudį. Dai gai būt ir ilgai 
vaikas dejavo ir verkė, gal dar ilgai skundėsi savo gyvenimo 
likimu, bet galų-gale ir jisai turėjo mirčiai į akis pažvelgti 

Rytmetyj Kurtinavičiaus grįčioje buvo v:-iškai tylu . . .
A. K-vičius

Niaku a**U  boti MlS'i
iitryniaM tu Mtiu0a į

Pain-ExpeBerhi «
Kai tik pMtabit apairaiikiiB*  iaMSa , 
tuojaut naudokit U garsu aataiag . 
pagelbininka. kad ii»aagm tnhntaaaht 
komplikacijų.
35c ir 70c v aitria 4 te. Tčmykit, kad 
butų Inkaro valtbažanklit ant paka» - 
ko.

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

Brooklyn, N. Y.

”ri?šir~o žodelio. TI- 
. str-.m klausima, kas

Tik štai- 
einančio

- stalo ir

‘.r- '.y.a viešpatavo. 
:Š savo pasislėpimo vietos ir atsargiai 
Pamažu, resusyk jisai jas atsidarė ir 
ė'o užsm.v besn iudžiantį tėvą ir ba1- 

vaiko žvilgsnis apsistojo prie
- nejudėdama ir tekėjo

igandęs galvojo Kaziukas ir stalais 
‘arčiot motmos kūno, kurs jau bu-

įjungi ’izir.’ise *—Taip turbūt tikrai užmušė, kartojo 
^at.- -a". Kaziu Kas Ji? prisiminė nesenai girdėtą mušimą ir 
notinos dejones, todėl ši kartą jau nedvejojo, kad motina tik- 
-ai nužudyta. Jis dar geriau norėdamas įsitikinti, paėmė mo- 
inai už rankos ir ją pajudinęs vėl padėjo Nesulaikęs nei ma- 

’.iatisio kvėptelėjimo, giliai atsiduso.
— Taip ypa tikrai—mamytė jau nebegyva. Ožhnušė! . . . 

'ien- sau kalbėjo Kaziukas. ■
Ir staigu kerštas ir žvėriškas Įnirtimas apėmė visą vaiko 

■*sybę;  jisai nubalo, -ndrebėjo ir rūsčiai pažvelgę.*]  miegantį 
tėvą. V-

Aš tau atkeršysiu . . kilo Kaziuko sijoje minti*,  
lis susijaudinęs bėgiojo po gličią, paimdamas rankon, tai baslį 
tai kačergą. Tik staigu jo žvilgsnis apsistojo ant pasuolėj gu- 
’inčio kirvio. Vaikutis tuoj prie jo pribėgo, sučih^o kirvakotį 
IrebanČiomis rankomis ir iškėlęs augštyn prisiartnib pire tėvo

— Žmogžudį!... aš tau parodysiu—šnibSdėj^įrūdikis vir
bančioms lūpoms.—Aš tau parodysiu, ką reiiki*  ntiStdymaa ma 
10 motinos. Už tą darbą, aš tau dabar būftiu atketSytoju. Tu 
mžudei, girtuokli, nieku nekaltą mano mamytę. kuri mane 
rloobjo ir mylėjo. Jei Žuvo mano laimė, tai žūk ir tu nedorėli 
-ir kirto kūdikis kirviu tėvui galvon.

Jis, kirtęs tėvui kirviu galvon, skubiai išbėgo iš grįčios. 
->t ir durų nebsuskubdamas tedaryti. Ilgai dar jpįf girdėjo tė- 
o dejones, kurios jo sieloje sukėlė smarkiausią 
aliau viskas nutilę.

Kaziukas suprato kas atsitiko. Jie Žinojo, 
įprasto įvyko... bet kaeT... jis negalėjo to 
numoję suprasti—pajekmėa atrodė visai pairai

1

W TIK Už 60 CENTUI || ■ffiMfMS'DT Aft
Atsipsk 60c., o Rausi, ne pini- i$$ 3ww^iw^&lw •

tl.ooo.^Ką^rikštų ^oRnTįl .ooo i Žymaus Latvių Operos Dainininko
jei jis sveikatos neturėtų f Būta f O 
visai tuščias daiktas tokiam žmo 
gui Mūsų žolės yra kas kita. Su 
teikė sveikatą tūkstančiams, su
teiks ir Jums. Pataiso nesveiku*  
vidurius, prašalina strėnų skaus- į 
mą, kosulį, dusulį, patrūkima, j 
skausmas po krūtinei, nervų suee- Į 
dimųs, ir tt. Atsiųsk 10e.. gausit) 
visokių žolių ir knygų kataliogą. j 
25 Gfllet^B^B^ceSŽrt K. Y.

DARflNNKO
MUZIKAMS VAKARA

Įvyks

1926 metų Sausio 10 d., Sekmadienį
Municipal Building Salėje

Broadway tarp G ir H gatvių South Boston,

Graži| ir įvairu programą atliks: Šv. Petro Parapijos 
Choras M. Karbauskui vadovaujant

Solistai: J. Banys, M. Blažauskaite, R. Juška, M 
baite, M. ir S. Kašėtaitės ir Narinkaitė.

Šokėja E. Tareiliutė; Smuikininkas A. Žydanavičius SI 
Lietuvos dramos artistai, pagarsėjusio Amerikoje^

“DZIMDZI DRIMDZ1”
Dalyviai J. Dikinis, V. Dineika ir J. Okakskai;

PntfU 7 vaL vakare.

Bilietų kaina: $L00.» 75c. ir 50c. vaikams 26 ceat 
Bilietų pasipirkti galina “Darbininke’’ ir pas L XI
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Pirmiau jie savo idealu.

pau

8tešalin su bedieviška spau
da: Rašyk it ės. skaitykite ir 
platinkite kalal’kišką Spau
dą.

Ilguose išvadžiojimuose ra-į 
šo

kuris į- 
vyks 1926 metę sausio 10 d., MUnicipal Buildinge, So. Boston, 
Mass.

nieko brnidra nesu turėjęs.”
Kairiųjų melagystės iš

plaukia viešumon.

J. NARUtKAITfi
Lowelltio solistė, dalyvaus “Darbininko” koncerte,

pirmesniųjų savo idealų, 
Maksimas Gorkis, šių laikų 
rusų literatūros žvaigžde.

A. Šapoka

įšOreif
fe"“'-.;- ■ '.

Office at Boston, MaM- 
unter toe Xct of .

tor maiUng at specUd rate of patitfcfeė pfovŠŪed for to Scctkm lltB' 
oStfeir B, M1T, autitortoed on Juiy 12,1918”

| j’rėinnfieratos Kaina:
. }____ Metainš _____________________$450

and suburbs______ $5.50 Boston’e ir apylinkėse ___ $5.50
coimtries yearly $5.50 Užsieny ______________ n $5.50

“DARBININKAS”
lway South Boston, Mass

Tel. South Boston 0620

vatojai grįžta pne rengigo^^g 
kuii viena per šias visa^, 
irutes išliko sveika, nesusil- 
bankrutijo. •> Tam užtekspyg 
rodos, paminėti dar kelė^j^ 
pavardžių, kaip va r Vvedenšlt 
skis, Karsavinas, Iljinaft 
Berdejevas, iš rašytojų, jev 
ne visai prie religijos sugrį- 
žęs, tai bent atsisakęs uUb-?^^ 
pirmesniuiu savo idpnln

šędi ^liandięš :•
jievadina “liaudieš priešais?’1: 
Nagi tuos, kurie nėpatehiiafi 
cariška komisarų di^titiH. 
Tokių tarpe*?  nies randab ne 
kokius nors ‘carų bernus, bet 
daugumoje .darbo žmones, k u- 
fiems nepatinka komurimo 
vergija. Prie tokių kontr-iero- 
liucionierių; bolševikai priski
ria ir tuos darbininkus, heie 
Rusijos komunizmo revoliuci
jos sukaktuvių dienoje išleisto 
protestą, prieš bolševikus. Prie 
kontr-revoliucionierių priker
giami ir tokie pasauliniai 
mokslinčiai, kai M. Meterlžn- 
ka&, G. Gauptmanas, G. Velsas 
ir kiti, nes jie irgi protestuoja 
prieš bolševikų kalėjimų tero
rų. Štai kokiuos žmones bolše
vikai vadina “liaudies prie
šais.” Carbemių vardu p>ri-

net painišo. tpų spąųda pa-j 
prąsčiausioĮ (^dbriuno ir1 
mą4dagumą ^įų netekusiu 
visokius 'prasimanymus ir 
visokias nesąmones rašo.

Pastaruoju laiku jiį spau
da mirga apie Lietuvos baž
nyčios atsiskyrimą nuo Ro
mos. Jie tvirtina būk ,kun*  
Purickis ir kiti jam pritaria 
kunigai atsimesią nuo Ro
mos ir steigsią tautišką 
(“nezaliežnikų”) bažnyčią. 
Kataliikškoji spauda tuos 
prasimanymus užginčijo ir 
jos tvirtinimai pasiteisino.

Kairiųjų spaudoje mena
mas kun. Purickis oficioze 
“Lietuva” pareiškė:

“ “Lietuvos Žinios’ įdėjo 
žinutę, paimtą iš ‘Memeler 
Dampfboot’o, ’ o ten neva j dengdami, jie žudo nekaltus 
pakliuvusią iš Kauniškės j darbo žmones. Ir tai vadinasi 
’ldišė Stime," kad Lietuvos (“Rusijos liaudies apsaigoji- 
kunigai gavę tūlą rastą i^iniu!” Ir dar jie drįsta rirtin- 
Romos ir kad ryšy š 
raštu tarp tam tikros kunigu 
grupės kilęs tautinės bažny-

1 čios sumanymas ir kad aš 
stovįs tos grupės priešaky.

“Turiu pareikšti, kad man 
riek o nežinoma apie joki raš
to iš Romos, ta:p' pat man 
nieko neteko - girdėti apie

Klaipėdos krašte
DfeMelię sukę lietuviu tauta sudėjo ant atgimstančios tėvy- 
apktift. Kiekvienas laisvės žingsnis apšlakstytas mūsą bro - 
krauju, kiekvienas kilnesnis laimėjimas surištas su mūsą 

jaunuoliu mirtimi. Daug*  jauną gyvybią sudėta it Klai- 
itvadavimni. Jau ganėtinai laiko praslinko nuo tos die-

Mažoji Lietuva sutapo su Didžiąją Lietuva. Ilgus 
žiauraus teutono persekiojami, klaipėdiečiai per

ene sunkiuš’laikus. Daugelis ją nutauto, bet dauguma iš- 
fc.ištikimi saviškiams. ' Ir dabar, kada abudu kraštai bro-

^Btaiištiėse kits kitam ranką, kada susirinko Klaipėdos kraš 
^seimelis, vėl prasidėjo kova. Bet ši kova kiek skirtingesnė

įpBhi^kštės atvadavimo kovos, ši &ova ne išorinė bet vi- 
Seimelio rinkimas vokiškasis elementas, socialdemo- 

ibiią ir kitą Lietuvos priešą padedamas, laimėjęs, pradėjo ob- 
rijas prieš valstybinio nusistatymo žmones ir prieš lietu-

ūl- ą. Nei Klaipėdos krašto gubernatoriaus, nei Lie- 
’živs nuolaidumas neranda pritanmo antivalstybiniu- ' 

’adė'is keista ir kebli. Kauno dienraštis “Rytas” a- 
rieli rašo:
“Lietuvos autonominės dalies. Klaipėdos Krašto, taikus ir 

'riamas sūry reninas su visa Lietuva yra naudingas ir Kia'

ūdos kr. ir visai Lietuvai. Iš to principo išeidami Centra- 
iuė« VyDausybės ir Klaipėdos autonominiai organai turėtą 
erei ūsą kas drumstu gerus santykius ir tuo trukdytą sėk

mingą bendradarbiavimą.
' “Atidarant Klaipėdos Seimelį, jo partiją lyderiai pasisa

kė, kad jie dirbsią Klaipėdos krašto ir visos Lietuvos gerovei, 
kad jie vengsią visokią nesusipratimą. Bet tolimesnis Seime-1 

drirlri' parodo, kad-jis nesilaiko savo pasižadėjimą,
‘ ‘štai faktas,
“Klaipėdos krašto gubernatorius, eidamas Klaipėdos Kon- 

Vėncijk paskiria Direktorijos pirmininku p. Juozapaitį, kuris 
tdHjb pats pasirinkti kitus keturius Direktorijos narius ir są-
Ifi&ą. pšhekia Seimeliui. Pagal Klaipėdos Konvenciją Seimelis ūnalas 
gili SūdKrytąją Direktoriją patvirtinti arba išreikšti jai nepasi- g'^'”1r

Pastaruoju atveju Direktorija atsistatydina, ir gu- jie ėmė piestu stoti ir gintis,, 
b’ėfcfežtorius turi rasti naują Direktorijos pirmininką, kuris ir 'jkad “Darbininkas ' meluoja. I cjyįu. 
sudaro naują Diektoriją,

“žiūrėkim, kaip pasielgė Seimelis. Jis, sužinojęs, kadį' 
JūdSųjaitis p. gubernatoriaus paskirtas Direktorijos pirminiu-1 
ku, nelaukadmas kol pastarasai jam raštu patieks Direktorijos ! 
nartą sąrašą, išreiškė p. Juozapaičiui nepasitikėjimą, šitoks j 
Seimelio žingsnis yra didelis netaktas, kuris daug gero nepra- j 
našauja.. Ši taktika nėra sugyvenimo taktika.

“Be to, jau ir ‘Beriiner'Tag-eblatt’e’’ pasirodė žinutė, ku- j 
rioje ‘einheitsfrontieriai’ nusiskundžia, kad Klaipėdos krašto ■ 
gubernatorius neskiriąs Direktorijos pirmininku jiems tinkan-; 
čio žmogaus.

“ ‘Klaipėdos ižniomis, ’ oficialiai ir neoficialiai nominuotą 
žžthdidatą šfcfi&ūš yra nemažas. P. guberaatoirns siūlęs p. i 
Dr. Grigaitį, p. V. Gailią, p. Borchertą, p. Budriu, p. Birš- 
ką, p. Reišį, p, Dr. KirvickĮ—vis tai garbingi Klaipėdos kraš-

Bet ‘ einhėitsfrOfttiėriai ’ vis reiškią savo nepasiten
kinimą. Pasižiūrėsime, kuo visa tai baigsis. ’ ’

Ir tjio pačiu laiku, kai eina kova dėl Klaipėdos, kai de- 
į|tetažigos Vilniui vaduoti, Lietuvos opozicija visokerio-1 
^būdais Stengiasi ardyti piliečiu ramybę. Opozicija nesi-

Visokiais bebūtais iširusiais kurstyti žmones prieš val-

su tuo įį, kad jie gina liaudį! Begė
džiai! Pas juos tik esąre-ra., 
gi Lietuvoje pekla. Mat. Lie
tuva esanti buržuaziška ir ka
pitalistiška šalis, todėl kacLie- 
tuvoje patys žmonės deiroLra- 
tišku balsavimu valdžią išsi
rinko, o Rusija esanti fcno- 

utinės bažnvčios’grapę ir kratiškiausia valstybė, todėl 
Š niekuomet su tokia grupe kad Rusijoje bolševikai žmoių 
ieko bendra nesu turėjęs.” rinktąjį seimą išvaikė ir paltys 

save išsirinko, Lietuvos kalcji-' 
mai blogi, o Rusijos idelliš- 

: kiausi, nes Lietuvos kalėjimuo 
se sėdi demokratybės trempė- 
jai ir teroristai bolševikai, ku
riuos pati Lietuvos liaudis va

LABAI NEPATINKA
Gruodžio 15 d. editoriale

“Darbininkas” apibudino ' JZ -7įy
bolsevikiskojo rojaus kalėj i-1 ■
mų klausimą. Tasai edito-

s Maskvos plunksna
■gniaužius tiek padilgino .kad Į

KflJežd vardas Lietuvos opozicijai už tokiuos darbus dera 
, nes tauta pati mokės atskirti pelus nuo grūdų.

Lietuvos seimo rinkimai. Tie rinkimai parodys kaip 
žmones liaudis įvertina. Lietuvos pašliaužininkai 

st. liaud.) jau dabar skelbia. kad Lietuvos seimo rinkimams 
ant, artėja “riJrdfik diena,” kuri nulems kam stoti prie 

tairo?
g£JK$m, nė kam, o opozicijos rėksniams besiartinanti “sūd 

labai apeina, nes jų sąžinė labai nešvari. * ‘ Sūdna 
jįk*  '^primins visus laisvamanių išdavikiškus darbus, kurittos

j-prieš Lietuvą, jos vardą bežemindami ir jos valdžią 
iftdami

nHkoji, valstybinio nusistatymo, išeivija priva- 
visus tuos judošiškus laisvamaniu gaujos darbus ir at- 

o valandai atėjus tinkamai jttoė įvertinti.

katalikai suari
Lietuvi

laisvės. Budekimf Klaipėdos netekę, nebeatva*  
Vilniaus.

^kovoja. Ir tu, Amerikos ka- 
vidujiniai priešai ty-

linuose sėdi tokie žmonės.! tos 
■pačios liaudies išėję, kurie ne- 
j pripažįsta smurtininkų iiprie- 
1 varta valdžion Įsipiršusiį ko- 
imunistų. Baigiant šiuos žo- 

dar kartą tenka primin
ti, kad Lietuvos kalėjcinose 

■ tūpi ne žmonės, bet bolševikai, 
. • • Mes neužginčijame gyva- ; tokie sutvėrimai, kuriems ne

vi mo Rusijoje kalėjimų. V 
kas. ką mes darome, tai pa-!įr ]įau(}įes 
briežianie skirtumą tarp ka-! 
Įėjimo įnamių Rusijoje ir į-' 
namiii Lietuvoje ir kitose: 
kapitalistinėse šalyse. Mos Į 
esame daug sykių nurodę ir. 
dėl labo ‘Darbininko’ dar 
syki pakartojame, kad Ru
sijos kalėjimuose sėdi kontr
revoliucionieriai, carberniai, 
liaudies priešai, kurie kažin 
ko nesigailėtų, jeigu galėtų 
sugrąžinti Rusijoje krauge
riui carų ir buržujų viešpata
vimą. Su tokiais" elemen
tais Sovietų valdžia nedaro 
ir negali adryti jokių cere
monijų Jų vieta ten, kur 
jie dabar randasi.

“Kas kita su politiniais 
kalėjimais Lietuvoje, Vokie
tijoje. Vengrijoje. Finlandi- 
joje, Estijoje ir 1.1. Ten pū
va sukimšti susipratę darbi
ninkai ir valstiečiai, kurie 
yra viską paaukavę nušlavi- 
mui nuo žemės paviršiaus 
nripspaudos. išnaudojimo, 
vargų, skurdo, ašarų ir ne
kalto krauto ir paliuosavi- 
rivti pav^rriosio sliaudies. ” 
Pasak Maskvos “pišorių” 

Rusijoje įkalinami tik kontr
revoliucionieriai: “carberniai 
ir liaudies priešai.” KacĮ carai 
ir jų bernai liaudžiai pavojin
gi, mes gerai žinome, bet, ro
dos, tokių paukščių Rusijoje 
nebeliko, nes juos “tavorščiai” 
be jokių teismų išskerdė, o ku
rie nuo mirties išliko, tai pabė-

'patinka- demokratiška tvarka 
gerovė, be: rūpi

; žmonių žadinės. Jūs jia&isa- 
;kote.. kad: “Mes tuos kalinius 
j užtariame, mes einame si jais, 
;mes kovojame su jų bude
liais..." Labai paprasta ir jū
sų darbams tinkantis dalykas. 
Teroristus užtardami, negalite 
pakęsti laisvę, teisybę irdemo- 
kratybę mylinčių žmoną to
dėl “liaudies priešais’’ juos 
pakrikštinę pūdote savoka.lėji- 
inuoSe ir šaudote pasieniais.

Žymieji Rusu protai grįžta 
prie religijos

Devymoliktb' šimtmečio pa- ir jau reikia grįžti. Pirmiau 
baigoj ir dvidešimto pra-, neigę, niekinę tikybų ir doro- 
džioj Rusijoj susidaro ypa- ve, dabar kaip tik pamato 
tinga atmosfera. Inteligen- tikyboj vienintelį išsigelbė- 
tijoj įsigali nihilizmas. Yris- jima, vienintelį stiilpą, kurio 
kas neigiama niekinama, dar gali įsikabinti, kad nenu- 
Dievas, tikyba., anot jų, tik garmėti į savo pačių suruoš- 
žmonių išmistai, prietarai, tą purvyną.
Dabartiniai amžiai,, girdi. pirmiau jie savo idealu, 
jau supiatę. tą kvailystę ii (iievaigįu statė kultūra ir 
kratosi. “Tegyvuoja laisvė, moW Tikgj0) kadtiįjie 
b gybė, mokslas, kultui a^ pa- į ^gak išganyti pasauli ir Ru- 
zanga ir tt. ir tt.. saukė ar- •• — ■- ~ -
ba geriau sakant šnibždėjo iš A? ' kad nei ku]tūra 
visų pasalių, nes saukti dar ! 
bijojo gan 'stiprios caro vai-, 
džios. Visas inteligentijos j 
žiedas garbino kultūrą, mok-: 
slą, “pažangą’ ’ir svajojo a-1 
pie laisvę, lygybę ir 1.1. Dau- i 
gelis svajojo gal net ištikros į 
širdies to trokšdami. Veik vi
si žymesnieji-filosofai, rašy
tojai, poetai tą skelbė, gar
bino. Visi lauke perversmo 
valdžioj e, kad galėtų, naudo - 
tis laisvai savo svajotais ar
ba, geriau sakant, iš vakarti 
pasiskolintais idealais. r r • - • - : ^anvtoi nBet štai 1917 met. revoliu- " J

. . ,v. . :sai. Ir :
cija pavyko, valdžia PerSL" I prankas - 
T-riil-n Vo n -i r. -i i -t-o 1 vi ei eilei.

ADV. P. DAtTžVADIZS 
SUGRĮŽO

Adv. P. Paužvardis, hves L. 
D. K. S. centro sekretorius, 
gruodžio 21 d., laivu “Leviatli- • 
an” sugrįžo į Jungtyne Vals
tijas. Jisai paskirto New 
Yorko vice-konsulu. Saro laiš
ke jis rašo: -

“Tai jau ir vėl Amerikoje, 
1 arba nors jos pakrantėj^...

Laisvės stovyla imponuo
ja, gyvenimo aplinkybės grū
da Amerikon — o Lietuvoje 
įgauti įspūdžiai, seni tėve
liai, visa. lietuviškoji atmo
sfera traukte trankiaatgal...

Žengiu Jungtinių Valsty
bių žemėn su nauja dvasia ir 
ir jaunos,7 greitai presuo
jančios respublikos - Lietu
vos atvaizdu. Kaipktus Lie
tuvą, žemina ir peiks, o as-, 
turiu 'prisipažinti, per ket
vertu mėnesių taip su ja- su-

Z LL paOCXU.ll 1L 111’ 1
zanga ir tt. ir tt, saukė ar-1 sij?. Bet kar0 laike įasil.o.

, nei . 
mokslas nepadaro žmogaus . 
pilna žodžio prasme žmogų-. ( 
mi. Aukštai iškilę techni- ■ 
kos mokslai buvo sunaudoti 
gergesniam. sekmingesniam 
naikinimui žmonių. Dirbo 
milijonai darbininkų, tūks
tančiai pasaulio garsenybių 
mokslininkų vis tik tam, kad 
padaryti ar išrasti žmonitt 
gyiybiii atėmimui tobulesnių 
mašinų ar dujų. Jau ir tas 
mokslą pastato iš blogosios 
pusės ir nedaro jo pasauli*?

Pamatė tą ir tu
mus jų filosofas 
šo tuo klausimu 

gan irmtą knygutę: “Die
vaičiui žlugimas." Tais die
vaičiais jis ir mato buvus 
kultūrą, mokslą, politikavi
mą. politinę lygybę ir t. t. 
t)abar tam visam pasirodo 
bankrotas, žuvimas, nes tai 
buvo išsvajoti, su realybe 
nesutinką idealai, šešėliai, 
kuriui sugauti negalima. 
traukas dabar vieninūtli iš- 

’ganymą mato religijoj, nes'

PRAREGĖK!
Bedieviai kalba į mūsų 

jaunimą: “Atiduok man sa
vo dorumą, meilę, ir paklus
numą, ir tau duosiuj veltui 
ištvirkimą, žvėriškumą ir su- 

i gedimą.”

Brangus Katalike:
Atėjo laikas kada tu turi 

atidaryti savo akis ir rimtai 
apgalvoti apie kenksmingu
mą bedieviškos spaudos. Jei
gu tu remi bedievišką spau
dą esi tikru tikėjimo ir doros 
ardytoju, bedievybės bei iš
tvirkimo palaikytoju ir pla
tintoju.

Jeigu tu skaitai ir laikai 
savo namuose toki šlamštą, 
esi savo vaikelių doros žudy
tojas. Karės vadai šaukia: ’ 
‘‘daugiau kraujo 1'' Bedie
viški laikraščiai šaukia: 
“daugiau norime ištvirkimo, 
burnojimo, pasileidimo, lais
vos meilės. ‘ ‘ Ar galim? tikė
tis kad tu kaipo doras ir ge
ras žmogus (galėtai ?) pa
duoti tokiam ištvirkusiam 
bedieviui savo rauką ir įves
ti jį į save nam.Iius ir duo
ti kad jis (bedievis) su.nedo
rumo spaudos karau perver
tų tavo ar kito tėvelio myli
mų vaikelių doros jausmus.

Šiandiena 'perskaitę lai
kraščiu smatote kas darosi 
su jaunimu. Vis tai pasek
mės bedievybės. Bedievių 
spauda tai bais -snė už lim-

Gal tu ir apkre-

keitė. Naujoji valdžia susi-1 
darė kaip tik iš tų nihilistų 
— socialistų, laisves, kultū
ros, mokslo ir t. t. gerbėjų, 
garbintojų ir apaštalų. Bet 
ką matom po to ? Ar tas pa
tenkino, nudžiugino anuos 
senuosius revoliucijos apaš
talus ? Deja ne visus. Ir tai 
nepatenkino kaip tik tų rim
tų galvotoji!, filosofų, moks
lininkų, rašytojų, poetų ir t.' 
. -r-*  . - , 1 Učimuict Ulelių JVliųJJUJ,t. Jie pamate, kad savo r v . ‘ „ v_.. . :v. , . _. , besek darni sesehu s visi *-snapaštalavimu nuėjo i>cr toli .. , , . .______  ■.______ ______ : pasijutę baloj.

Ne kitais motivais. tur būt, 
ir žinomas visam pasauk u i 
tusų filosofas kunigaikštis 
Tnilreckojus savo knygoje 
“Europa ir. Žmonija'' net 
visiškai abejoja ar Europos 
kultūra yra aukštesnę už

augau, kad niekur kitur no -1 
jaučiu šiltesnio ir malones
nio kampelio. Tiesa, ydų i r 
netobulumu pa daug, liet su
dėjus juos su gerumais — pa
silieka vibh tik gerumas.”

Atėjo laikas kada susipra
tęs katalike turi išvalyti sa
vo namus nuo sugedusio lais
vamanių. purvo Nulaikykite, 
nepirkite ir neskaitykite be
dieviškų laikraščiui. Katali
kiškų laikraščių yra užtekti-*  
nai. Skaityk gerus katali
kiškus: laikraščius tuomet 
tau nerūpūs kad vaikai iš
tvirkt gali. Jeigu tavo vai
kai ištvirks, neverk. Tu pats 
būsi kaltas. Bedieviai juok
sis kuomet tu ašaras liesi, pa
matęs savo vaikelių ištvirki
mą. “Koks medis, toks ir 
vaisius." "Kokis tėvas, to-

z pMnka^tarttfc būti JaeHrie&ft
jHtaidįdfil^fejo bet

.fciįjįi uor> kad vaikeliai 'ĮiO| 
auplų dorai duok jiems doro 
mai-'do. Tą maistą galime..,^ 
rasti katalikiškose knygose.

Būk Katalikų IkaĄiiycio^ 
apaštalas.

Nebūk' išdaviku, judošivMV 
Bedieviai fą rolę losią. I

“Tiesos Lapelis^

Visi fiepadšąmi W 
motam darbe, ' į^>WįK



r

u ■

Teatras ir Muzika
nepaduosi j

aKti;

ro'.Iki šiaidHaifcui visai įmo
nei stabdyti darbus buvo! 
draudžiama, bet pavienius 
darbininkus-paliuosuoti bu
vo galima.

«. nruvmKMm 
TAf

K’-iUKą rašyti. reikia faktus 
Kritika yra geras 

jeigu n nėra šineiži- 
n Tamsu

mimic prasižen- 
aš Tamstai pa-

■ vaduoti 
taiyka- 
.m. -uNEPAPRASTAS MUZIKA 

LIS VAKARAS

Po Naują Metą. asusio 10

ga> Ulf.i 
šim :

bia parodoma taip vadinama City Koati kopiyčiu 
pagarsėjęt^anglu reformatoriuj:, šitai O .ply.ro ižluikyri — . .IKUvj.. .-

prakilniausia or- 
_a/’ “Visa Ameri- 

Uetuvių visuomenė pri
minąs,” “Mes sukū- 

Įdetuvos nepriklauso- 
” “Mes atkovojome

Šių'metų.

suleisti žmbšfo 
ir duoti 1 
pirkliams W

-f- 

1 

&■ 

S

Š^3aipčdą,“ žodžiu mes esą- nautojamsįj^eeti Kalėdas, 
įae galingi ir gausingi, tik 
deja, mūsų “filozofų" Tri
linkų prakalbti niekas ne
klauso.

Vienas Brooklyno laikraš
tis rašo:

“Kaip Tuliukui Sekasi 
Maršrutas?

“Brooklyne rengiamos pra- 
. kalbos nepyko, nes niekas 

neatėjo, tai ant vietos nutar
ta rengti kitų dienų ir gerai 
garsinti. Viskas išpildyta, 
bet i prakalbas atėjo tik 16 
ypatų. Padėtis kebli. Bet 
ką daryti, 
pi nes 
barti 
čius. 
gerų prakalbų, 
teisinasi, kad jie dirbo 1 
galėjo, bet kad žmones 
na į prakalbas, tai kų ji 
padarysi?*  ’
Tikra innacinė galybė I

Padėtis kebli.
Tuliukas s 

bet pradeda kalbėti ir 
Brooklyno sanaarie- 

kad jie jam nesurengė
Pastarieji

Kiek

Visam pasauly priskaito- 
ma i 5.000 kalbiu kurias var
toja apie 1,812,520,672 gy
ventojai. Angliškai kalban
čiu p ri skaitoma į 160 milijo
nų, vokiškai — 110 milijo
nų, rusiškai—100 mil., pran
cūziškai — 70 mil.. lietuviš
kai virš 2 milijonų. Be tų 
kalbų yra dar kelios dirbti
nos kalbos, kaip; Esperanto. 
Icic ii- Medral-Europau.

Municipal Buiidmg salėje, So. 
Boston, Mass. įvyks nepapras-

Ar tai tiesa'
M Kasparaitis

I. .
F';

__ _ — Tutasta _
Koncertas įvyto Mwaicv; 'reikalu pas

— Aš, taip sau f 
dnugak

pal Salėje, gruodžio 27 d. 
Programas kad ir ilgas, b£t 
gana nubudus. Vakaro lau
rus nusinešė Putvinskaite- 
Baikus. bet ne koncertantas. 
Geriau pasirodė p-lė Tarei- 
liutė prie piane. Kiti daly
viai - nieko nepaprasto.

Žmonių būta apie 300.

Ct

-Savo laiku vokiečių gene
rolas Deimling 'išleido atsi
šaukimą, kuriame pareiškė:

"Kas labiausia trokšta iš
plėšti tų karingų neapykan- 
uį. jeigu ne tie. kurie daly
vavo kare ir nuo jo kentėjo? 
Mes. buvę kariai, tiesiame 
•aukų mūsų draugus pran- 
eiizus. Didžiojo Karo daly
vius. susiartinimo tikslu, be 
kurio negaT būt' romybės 
Europoje

AtsaKydamas Į tuos žo- 
I džius, prancūzų generolas 
j Persiu parašė brošiūrėlę, ku- 

savo iri j i 2 sako :

Komunistų kongres? pir
mininkas Bykovas pasakė: 
“Mes patys nežinome kaip 
atlikti darbą, todėl priversti 
esame naudotis geriausią A- 
merikos ir Eui-oįmis techniš
kų smagenų patarnavimu. 
Ir už tai mes turime jiems 
mokėti padidintą a .lygini
mą. Nuo tų techniškų sme
genų ir mes patys išmoksime 
ir galėsime atsteigti
dirbtin es ir Įmones tvir.ais 
techniniais pagrindais."—■ 
- Dar nesenai bolševikai i 
skerdė savo mokslo vyrus. <>; 
dabar patys kviečia svetini-į 
taurius. Be buržuazinių, j 
kai pbolŠevikai vadina di-< 
dėsnius žmones, smegemi so-1 
vietų valdžia nieko negali, 
padaryti, nes konmnistiškie-, 
ji smegenis perdurni tokiam I 
darbui. <

ekuomei negalima kliu- 
auloms skelbt*  karus

jeigu j

nor1

ii> n
p.i -

m

“Garsas" rašo:
“Pa.-k: y du gandų i 

rengiami atvažiuoti 
kon A. Snmtona ir A. 
maras. Spėjama, kai 
lionvs tikslas—pasų:

karą ruošia L. D. K. S. organas 
‘ ‘ Darbininkas. ’ ’ Jame daly 
vaus: Šv. Petro parapijos cho 
ras — M. Karbauskui vadovau
jant, Montellos vargonininkas 
J. Banys, New Britam o daini
ninke M. Blažauskaitė, “Dzim 
dzi-Drimbdzi" artistai J. Diki 
nis ir V. Dineika. Worcesteno 
vargoninkas R. Juška, Bostono 
solistė M. Grybaitė, Lowellie- 
tės: sesutės M. ir S. Kašėtaitės 
ir E. Tareiliutė ir Boston’o 
smuikminkas A. žydanavičius. .

Dalyvių pavardės liudyja, 
kad koncertas bus labai įvai
rus ir įdomus. ‘ ‘Darbininkas 
tikisi gražios publikos.

KEISTAS IŠSIŠOKIMAS

i? "ma Kiaidac.
.įvaizduoti
Reikia turėti ome-

ir kokioj sce^
■ s,a-griuvau?” Paša- y 

-<aip Tamsta, gerb. v ' 
m.i by kas. visai ir j 

nebuvr-s. Jei nori ■

.G 11. 
kun

T. _

r žygiai 
kariauti.

Materiali? insigin-; 
.< netikslus, •ienint'- 
’iis rrsiginkia'-'b'n. 
u

is mcraus nūs 
užstos ■

rijos j k?:--rtj 
jariis Jc sielai 
?s kultūros, kad 

UK ‘/'moraliai jis nusiginkluotų ir .m*n-l  .. . .v _

jai Lietuvoj;-. Abejojau 
jiedu turėtų koki rasi 
ma. n<-s Amerikiem?.;
pažįsta kaipo prieš"ai.< 
niai nusistačiusius ž.n 
Kaip Makausko važinėj 
liaudininkams n u oi o i i ą 
dar*",  taip būtų i. s- iv:

li

Labai nuostabi;, kuu pir
mąjį Lietuvos Re<publik-'s 
prezidentą A S.mmmm ir pir
mojo Lietuvos Ministerių 
Kabineto pr uniern A. Val
demarą, kurie sunkiais Lic-i 
tuvos atgimimo laikais ko
vojo už Lietuvos laisvę ir ge
rovę, ir kurie išvedė Lietu
vą prie steigiamojo seimo.
“Garsas" pavadina 
vali t ybi ni (ii u u s id " b / .< m > ‘ ’ 
žmonėmis.

liedarbe 
lapkriti 

•Jungi.

uauc
iginkiavi.-
žni unijos

TOJ0« 
SKAITLIUS

. n\r<ictiina> Kiirjo
1 k š :>i .ii' Kur nema

\ u ia: ■ ..

K; s

■ -D. ..

JUOKŲ

J’astebėta. kad 
jh- jau mažėja. Per 
i' darbininkų skaičius 
r Valstyliėso padidėjo dviem 
E nuošimčiais.
g,. 'Toks pat padidėjimas pa- 

JtVMtas uždarbio atžvilgiu.
LKad. ir kaip bolševikai
f

FEDERACIJOS VAKARAS
Federacijos skyiraus su

ruoštas Vilniaus Seimo su
kaktuvių paminėjimo vaka
ras. dėl silpno prisiruošimo, 
dėl pripuohisio šalčio ir ne
patogaus vakaro laiko, nesu- 
traukė ganėtinai publikos. 
Salėj*  buv- 100 žmonių. 
Vdiuaus SeiuK ivvkį apibu- 
um*  klebonas kur. L’rbona- 
v čro.s Komedija “Varg- 

linksmai suvai- 
■izimdzia: Dainavo

Uida
1 K

Louau

(Dialogas j
$Tėvas ir Sūnus

Tėvas. — Ni, sšnsuj 
išnikai ‘universitete!,

Būnts. — Ą taveį Jįį 
labai daug dalykų; kuija 
ta nei sapnuoti ne

Tėvas. - Tai 
mokinsis ?

SūAtt. — Ne, sepiži 
naį. aš universitete- 
kad sitį, pasaulį reikia^suįjl 
ti ir kitę, pastatyti.-- o

Tėvas. — O kas jį
Sūfins. — Tai tędasiu 

kau.
Tėvas.' - 0 kas kit£ ag

Kid

VAKARAS!
Sekmadieny

1926 metų Sausio 3 dieną
Šv. Kazimiero Parapijos Salėje

41 PROVIDENCE STREET WORC2STER, MASS

Skaitlius |X'iisi,]ouJcrių su- 
; kg '‘aidžios pensijos surašo 
isiimažūj*?  nuo 525,539 birže- 

i ■ 30,1924. iki 512,537 birže- 
i' ?)0. 1925. Tš viso. 1925 

nikiais. pcnsųii išmokėta 
|$217.150. 612 Užlaikymas 
1 }x*nsijos  sistemos kaštavo 
' $1,489.087.
Į TarjK“ ĮK'irsijonierių įvai-
Į rių karų randame 126,506) 
Civili*-  Karo' veteranų: 241,- 
193 Civilio Kare*  kareivių 
našlių : 101,702 Ispanų Karo 
veteranui ir 18,363 Ispanų 
Karo kareivių našlių. Dar 
yra 17 kareivių Meksikos ka
ro. ir 21 našle 1912 Karo ka
reivių.

DZIMDZI 
RIMDZl

- ir --
So. Bostono Artistėms

M SAKALAUSKAITEI
M GRYBAITEI

ARTISTAMS
i BIKINIUI V DINEIKA!

JUOKELIAI
TĖVAS IR SŪNUS

\ as si: sūnum slaptam sa- 
siKaus“ • apsikabinę, 

namo
t. seimymnKaujame
».i tavimi. tėve. sake sū- 
kaė 'elnias nūsų tėvą

A j ne 
s a . s-? s-?r

- • risčiai

.m
tane..

štai gaila
■ - tai tem

ARKLIŲ PAŠNEKESYS
" arkliai kalbasi

a
TČS "ĮSUS

,ao. -lieko, 
r'mų pri-

'ia-

TARP KARIŠKIŲ
j u s ’ k a1: f *pri  im i n ė j a fit 

•.ai’ny'ą. oulkc vadas 
’t ne .1 k c. kuo 

dirvinė T :k: karo tamvha
.lesiau'

I u kul ■'■V.-'ii.iinejai 
>aiiv<k". ' na*,  i orius' va

uaii nors mokėtum 
’ -šypsodamasis klau-pa o a

šia vadas.
Tai}? tamsta'
'» koki gi. taip sakant, 

*ia i'vdvsun <larbų attikdavai?
'■rami.-, tamstos malony-

UŽSKAITŲ
Tūlam bolševiką faiipin. nusi- 

b<xto tarnauti komunistams ir 
jis nuėjo pas razbaininkų vad^, 
prašydama6 priimti ji i ^avo 
gmiją

ė) kuo tu pirmiau užsiimi
nėja 1 - paklausė razbaininkų 
vadas.

Du metu tarnavau boISė- 
vikų baudžiamam būry. O pusę 
metų slaptoje čeką organizaci
joje.

-- Puiku? Ta*  laikas taa 
bu> užskaityta*  taip, kaip kad 
tu būtum pas mus dirbęs.

Sūnus. — L ir-gi 
kau, gal kitų metę ištežę

Tėvas. — Bet ką 
l<ai? Juk aš didelius 
už tave mokėjau.

Sūnus. — Tėve, aš lo 
mokau.

Tėvas. — O kas yra. ta 
ka?

Sūnus. — Logika, tėve, 
ra mokslas, kuriuo galimą 
rodyti', kad taip nėra, 
tikrųjų yra.

T§vas. — Arpablūdai rii 
arką. “Taip nėra, kaip S 
rują yra,” tai koks čii*  
las. Tfu! (spiaima) tfu!

Sfthūs. — Tu nesupranfiį 
aš duosiu prilyginimą. 
tu kišenėje turi tris obuo! 
ar ne.’”

Tėvas. — Taip, tris.
Sūnus. ~ Na, o as tau pt 

rodysiu, kad tututi ne tris, 
šešius obuolius ir tai bus 
ka.

Tėvas. — Eik, tu kvailu 
aš nežinau, kad trįs teturiu.*s

Sūnus. — Palauk tėve! 
s-yk? Kur yra du, ten,yri ! 
vienas, ar ne taip?

tėvas. — Taip.
Sūnus. — Na, o du ir yk 

tai yra trys, ar ne' taipi. >
Tėvas. — Taip.
Sūnus. — 5a, • b kur ttg 

ten yra du ir viena# at ne
Tėvas. — Taip.
Sūnus. — Taigi, trys it 

vienas yra šeši. Tąi 
gikos tamsta tari šeŠią. Oi 
liūs.

Tetos. — Tai gekūų .fflĮjė 
sūvalgysiu tuos tris, frtil 
gyk anuos tris pagbl Iciį

Sūnus. — T&ve, ta<< 
nhuas buvo rieį^ertta*  - 
sakyk ta man, kxf tu

TfftoA — Soutl
Sūnus. — Na, o as U 

prirodysiu, kad tavęs 
nėra.

Tevis. — Eik sau, 
du maro ji. •- "

Būnu. — Na tik.
Tu negali hfih .<?'

tavęs nėra nė 
bridge tai tu esi kuri 
jei tu esi ktnfciftfr,*

taip?
ItHA (supyki).> 

pasikark su gano i 
metę. tu mąn ne į 
vmuoei rognoB 
eiri’iiattChi jhiytfc' 1 
logika 'Pasiutusi Ucivė”

.Yl'

M DŲSEVIČIUTEI

DALYVAUJANT
BUS SUVAIDINTA 

KOMEDIJA
;X'i

A1SKIK0S D1GTIN1 
LONDONB

Netrukus vienoj Londono 
vyno Uis ant lan
go išstatyta Ameriką  ̂diBtta
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Jiosr/T? ornifUDipny 'ją Vašie/C/ tnf- dizry kIU 5:iJi<hsn v

oo svd aaivanosMoa noisob
hzins ji įropotu

ajinuripB^

išką. Gauna

lietuviai <yra 
už maloidę'pa
muš: .uždarbiai 
tuviai peį’bi.^i- 

tė^tij g

.gko girdėti apie

sali.
ųu^tigyfr plačiai pa- 
tbet nesu mokyt a s. tik 
r sa§ret-siek "tiek pra- 

į. Todėl neišgaliu pri- 
®i dalyki; išdėti ir pa- 
?fiušviestie

vių. pastaruoju laiku 
gjė be tiek atvyksta Ar-

Dabar rųes spėja- 
giad Argentinoj lietuviui

blogai. ’ 'Darbas

iia blogų 'Bet jntuns

įaų’, -d^^^'aikŪĮ'ie^špasūmte 
'Šitoks- fak

sas rodėsftikraš, kad. čia gv- 
venti ggrai. Pinigų Šiek tiek 
pasidarę tie. kurie dirbo Ro- 
sarios mieste prie statymo 
naujos skerdyklos Svyifto 
kompanijos. Ten žmonės 
paroj dirbo po 18 ir net 20 
valandų.- Į valandą gaudavo 
po 50 centą vii. Tad dirbant 
per dieną ilgas valandas, bu
vo galima Šis-tas uždirbti ir 
sutaupyti. Tokie ir parsiun
tė kelis centus Lietuvon. Tad

skutines Nupiginimo
Dienos

, nes iki sausio pirmos die
nos “ Darbininkas ’r’ -visu. do
leriu nupigintas, gi po Nau-

&jų metų jo kaina bus norma
li, t, y.: ne $3.50, kai dabar, 
bet $4.50 metams. Tad sku
bėkite.

kuiių valsčių, atstovų, nekpį 
partijų žmonių. Delio la
14 d. socialistai atsiskyrėsĮgų 
atskirai posėdžiavo ir pęl 
kavo.

Tai kaip veikia socialistai t

VAGIŲ IR PLĖŠIKŲ 
ŠTABAS

PASVALYS, (Biržų ap.). 
Papivesių kaimas yra vagių 
štabas, nes kur kam. ką pa
vogė arba apiplėšė, vagią .ar
ba plėšikus policija visuomet 
suranda Papivesiuose. į m. 
balandžio mėn. kelyje B ir- 
žai-Vabalninkai buvo už-., 
muštas važiuojantis iš Biržų 
turgaus žydelis Sandleris, 
kurio 3 užmušėjus nesenai 
kriminale policija rado Pa
pivesiuose. Ši plėšikų gau
ja. padarė 18 plėšimų ir va-

SUTEIKĖ BALSAVIMO 
TEISŲ

Rusijos bolševikų valdžia 
buvo atėmusi pilietystės tei
ses visokiems dvasininkams, 
zakristijonams, vargoninin
kams, psalmų skaitytojams, 

kurtė rasti nežudyti jų namuose ties Batavia, giedoriams. Dabar pastarie
ji.' Namai nebuvo išplėšti, šitos piktadarybės siedins balsavimo teisė suteik- 
paslaptis dar (neišrišta. ' , ta. Beteisiais tebėra kunigai

ir kita augštesnioji dvasiški- 
ja.

y Čia parodoma farmerys, jo pati ir jų sūnus,

Lietuvos žmonės iš to darė!visi žinoma moka nuo lietu- 
išvadą, kad čia visiems teip ’ vių brangiai-atplėšti.
seksis. Bet atvažiavę apsiri-1 Yra čia lenkų konsulas, 
ko. Dabar yra labai bloga- Tas tai iš visit išgalių vilioja 
me padėjime. Kaikurie par- “lietuvius. Dargi meluoja ir 
duoda, pųskutiiyį rūbą ir ba- sako, kad jis 'esąs Lietuvos 
tus. kad lik prasimaitinti, vyriausybės Įgaliotas lietu- 
Palei gelžkelius sutiksi pės-.viams reikalus atlikinėti vi- 
oius liemens su visu savo s-ije Argentinoje.
turtu ant pačią. Jie suvar
gę. plaukais apaugę, basi.

|KQDEL PADARYTAS !das gali mokėti darbinin- 
NŲPIGINIMAS . ’kams augštas algas ir vienolc.!
daugelis pasinaudojo i pardavinėti automobilius pi-Į 

^biftinko’pasiūlyta pro-:giau, negu kiti išdirbėjai?
gruodžio mėnesį užsmKodėl Fordas

^ti-mūsii laikrašti vienu
Įlų ^pigiau. .Kviečiame

Darbininko *'  škaity - 
BtUsntalkon, prašome vi- 

jsavo pažįstamiems ap- 
‘:-ąpie pąpiginimą ir pa
ti užsisakyti “Dąrbi- 

A’isus skaitytojus 
Siame i.Šanksto už visus 

|gs užsimokėti ir sutaupy- 
olėri.

Išis nupiginimas da-

gabenti 
savo automobilius L Vokieti
ją ir ten pigiau parduoti, ne- j 
gu vokiečiu automobiliu iŠ-i 
dirbėjai ? Nors A’okietijoj ■

Todėl kad yra mums ! 
Įį||||£avimas tą daryti. Xau-j 

aifytojai pasilieka sau; 
ttinį uždarbi. A’ietoj l 

įttui davus, mes duodam'' j 
$aidą skaitytojui.

ubai patogu administra
jifyjei skaitytojas užsimo-1 Panašiai

si darbininkai pigiai dirba, o 
Fordas visgi kerta vokiečių, 
automobiliui pramonę. Vo
kiečių automobilių, išdirbė
jai šaukia, kad jie subankru- 
tys ir 300.00(1 vokiečių dar
bininkų neteks darbo, jei 
Fordo automobiliams bus 
leista A’okietijoj plėtotis ir 
jei nebus ant Įgabenamų au
tomobilių pakelti muitai. 
Kodėl taip yra? Todėl kad

“DARBININKO” 
KONCERTAS

Centras labai rūpinasi 
“Darbininko" koncerto pa
sisekimu. Kadangi tatai pri
klauso ne vien nuo centro,

lai matote, kokie xilkai.'|)(.T m,() ]<linpU ])eį pavie- 
^ kie Erodai drasko Čionyk-Į^ on>.anizacijos ]mrių. tad 
*(’1US ]il‘tuyrilĖ Laikas Lle-“c'‘ntras prašo kuopų valdvbii 

darbio. Kuką priima am tu\o> i aidžiai ii Lietui o> yi-vijįniii narių padėti tą dar- 
laukii darbą. Padirba mč- guomenei pasirūpimi . ši.)! vvk(fvTi> Svarbiausia, tai 
nesi laiko ir i.-varo. Sako kla.<o lietiniam. Laikas 1 -,rk];Hna p- biletų platinimas, 
girdi kalbos nemoki, tai pi-^konsulą atsiųsti arba veikė- Bpi(>Tai apvinąKįų kuopoms 
mlgų nemokėsiu. O jei ku-ĮŪb ispaniškai mokami mte- = jgsiimtim"ti’, lieka juos išpla- 
ris mėgina prašvti. maldau-'liautą. Taiki pamažinu be-1 nnti fl. ,ų)ie kon(.(.H;1 plačiai 
ti. tai tokiam išsitraukia i< {tuvių skriaudos, pamažetų 
ipo juodos ))oi]į pusę aršiuos patvirkimas, imtų 
ilgio, pagnuuiioja. tai žmo-jvmkimo.
gelis tada sprunka kuogrei- j A ienas lietuvis 
šiaušia, kur kojos neša, kad Į užsieninio paso. 1 
tik gyvvbę išsinešus. Iš toptbb. 
aišku, kokstai žmonių išmau- j 
dojimas.
ti. nėra kam pasiskųsti, nė-' 
ra ispaniškai kalbančiu Le

apipasakoti. Kon
certas bus labai Įvairus irtu- 

. i ciningas, nes jame dalyvaus 
i upino>i J vįrv o-(>rų artistų

0 nėra kam užtar- jras atbalsio Suv. A aisti.;ii
- Ilietuviuose, gal pasieks ir 

Lietuvos valdžios atstovus. 
Mes buvome, atsišaukę ir tuo
syk balsas nebuvo balsas ty- 
iTtose. Mat “Darbininkas“ i 
ir “Draugas" atsiliepė. To 
liaii atsiliepė gerb. kunigą 
Kuras ir kunigas Jakšns 
Jie atsiunčia knygai jr ]ai 
kraščia. Lietuviai apskrita

Ant geležinkelių mokama 
‘zas ir puse. Duodama ir1 
įgis, bet visai nepakenčia- Į

' automobilių daugybę.
i dedasi ir 

jO>visnsmetus. Jei žino-’“Darbininko“ bizniu.
-moka dalimis, tai reikia mes gautume 25.000 skr

Ifgmėti laiškus apie prenu-JojiĮ. tai galėtume nei 
tos pasibaigimą, iš ko kainą numušti.

A’isi iš idėjos ir iš bizn 
atžvilgio padekite išplak

. .šia'me mėnesyje “Darbi,...
|l|įdaug naujų skaitytoju, j ką." Kalėdų dovana jūsų 

pienas-žino, kad juo di-Jdraugams čia Amerikoj i"
skaitytojų skaičius, j Lietuvoj

spigiau laikrašti galima.kas.”
ftoti. Žiūrėkite, kokit'i A’isi "Darbinink'>" puiem-!

yra amerikoniški lai-Jiai ii'pritarėjai padirbėkite i
čia f ir kokie jie pigūs. į per likusia gimodžm mėnesio '

Todėl kad turi labai J dali. Padirbėkite jo prapla ičia 
įskaitytųjų. Kodėl For- tinimui iki Naujų'AIetu.

^I>arbininko'” regulerė metinė kaina Amerikoj S4.50, už-
,. .50.

-gruodžio mėnesį, 1925, užsisakantieji ar atnaujinan- 
^^Į>renumeratą gauna VIENU DOLERIU pigiau. Tai yra, 

‘ j^ms Amerikoj tik už $3.50, o užsieny $4.50.

DARBININKAS
Broadway, So. Boston, Mass

įįN.upiginimii mes laimėsi

“Darbiniu -

“DARBINIXKO" SKAITYTOJO BALSAI 
“ Darbiainl;o" Hedukcija!

e priimti š-ila mano laišl;rj.i. km po žmil.Jfi S- 
—jian jų 1926 virta. r

išraiškiu Jiinm savo meili, papnrlm >'/• n žnojan- 
viso labo.

, . .
ii r ėda m a s savo mndy Jnsii darošf inn/i. kurio ikm- 

Jodžiip tariu ačiū ui Jūsų prazins stiaipy- 
^^^^SYikurivos paskleidžia! saro tautiečiu tarpe ir si/kiu Lie- 

neužm ėršt a t.
toliau linkiu taip pat darbuotis ir vesti mus iš t.am- 

\ j(įr. Akelio šviesiem ateitim

Su paejarba.

A. MTBAUSKAS, 
Vienas Ji'isų skaitytoju Lietuvoje.

DETROIT, MIUH.

72 kuopa metiniame suvirin
kime išrinko naują kuopos 

[valdybą, štai jos sudėtis: K. 
'iFetrokas-—pirmininkas. P. 

j.- -!Gustaitis—vici>pii'm-..A’. Ra- 
jmanauskas—sekretorius. A’. 
I Jedinkus — finansų sekr. ir
J. Zabalavičius ■— iždinir.-

dienok Darbas nesu 
>u mašinomis, šajtkr
mi gerai apmodami.
F-jų amatui ūkams bl. ■
Mat eia nėra žiemos.

įima. zninnis -i;' 
ir kainašnoti tik Š 

. *> siokmm:-- don:

rveliniannadan

žodis.

unant mielai skaito. Gauto 
i laikraštis eina iŠ raukui Į pan
ikas. kol jis visiškai sudįla, 

■ .1 raęnti-nos DeJkč
; Knvgu galite
giųsti adresu: L. Scenos Aly-

Calle Pa sco| h-to jų Rate:’

■ Argentina.
Fe

APSKRITIES TARYBOJE 
TRIUKŠMAS

BIRŽAI, š. m. lapkričio 
mėn. 13 ir 14 d. posėdžiavo 
Apskrities Taryba. Lapkr. 
13 d. taip kai kurie kairieji 
Taryboje Įsikarščiavo, kad 
buvo pakviesta policija tvar
kai palaikyti. Už triukšmo 
kėlimą policijos vadas susta-

NUBAUDĖ
KAVOLIAI (Panemunė

lio v.) Kesonai čia vienas 
gyventojas buvo patrauktas 
teisman už kirtimą medžių 
ant kapinių. Gavo 3 mene
sius kalėjimo.

§ *

:i<>-= <lvi moterys ne be reikalo "tuma publikacijos.
-!!<>!<: i;p" Keimer State banke mieste Sioux J-'alls. S. I>. Eidamos "hold 
Itiryt: jos buvo Rt-sirėdžitisios j Vyrus. "Hobi u p” pavyko ir išnešė $400

--------------- ®
Avi .-a Centrui

Tame pačiami- >usirinki- 
me nutarta paukimt ęc-ntrui 
•815.00.

.pa pilnai supranta ir atjau
čia organizacijos reikalus, 
todėl neatsisako ją materia
liai paremti.

Labai ačiū broli mus Jc/- 
;-fJt ie-čiams!

i L. D. K. S. Naujos Anglijos
! Apskričio šaukiamas suvažia-' 

Į( Į vimas sausio 31,1925, 1 vai. po j 
■pietų, bažnytinėj svetainėj,!
I Cambridge, Mass. :
| Pageidaujama, kad kuopos! 

11 s ; pasistengtų išrinkti atstovus ir! 
‘.v“ j rūpestingai paruoštų naudingų 
] r įnešimų dėl naudos mūsų orga- 
tr- nizacijos. 5 ‘ - y
le- :• J. Jaroša, pirm.

Lietuvius ūda ne tik var
žas ir blogos aplinkybes, bet 
ir jii nesusivaldvnias. Xu- 
plvses. alkanas, pusnuogis, 

kad išsigerti butų, 
vaidai. peštynės, 

kad lietuviai tebėra 
todėl lietuvių var-

Laime.
■‘rusai
das išlieka nepažemintas.

Mes nesuprantame, ko'del 
mes esame taip apleisti, ko
dėl nei Lietuvos valdžia ne
pasirūpina konsulato Įsteig
ti. Dažnai reikia reikalų at
likti. o kur kreipsis? Čia 
dar tebėra caro laikų konsu
las, senas rusas. Tai daug 
kreipiasi Į j Į. Paskui krei
piasi Į francūzų konsulą, kad 
parūpintų dokunientu.% Šie

B
f

&
/A 44-

KALENDORIUS BAIGTAS 
192n meti] kalendorius jau 

šspauzdintas. Jame telpa į-

rytojai
skubiai

ir nariai 
iižMsakvti.

kviečiami

“DARBININKO” UŽSIRA- 
ŠYMAS

Kas dar nesuskubo užsiša

Metinis Balius!
RENGIA LIETUVOS DUKTERŲ IR SŪNŲ DR-JA

Cambridge, Mass.
NAUJŲ METŲ DIENOJE

Sausio-January 1d., 1926 m.
Prasidės 4-tą vai. po pietų ir tęsis iki 12-tos vai. naktį

CYPRUS HALL
Prospect Street Cambridge, Mass.

BRUNO’S JAZZ ORCHESTRA grieš lietuviškus ir 
angliškus šokius. Bus skanių valgių ir gėrimų. Visi ant 
šio baliaus, nes bus vienas iš puikiausiu.

P. S. Iš kitur atvavžinojant išlipkite ant Central 
Sq„ nuo čia netoli ir svetainė.

>4.

DIDELIS DAINy IR JUOKy VAKARAS 
1926 metų Sausio 1-mą dieną

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
26 Lincoln Street Brighton, Mass.

Pradžia 3:30 po pietų

u Programe komedija, dainos. Šokiai, monologai, 
klialogai ir visokiausios “fv.nė-." Dalyvauja visas tu
zinai arimą. jų tarpe pagarsėjusio Amerikoje “DZIM- 
DZ1. DIIIMDZI“ artistai: V. Dineika ir J. Dikinis.

Bilietai 50c., vaikams 15 centu

FJ'OšTA LIET. DARB. KOOP. SA-GOS 22 KUOPA
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aoisog is»3[ -bg pujuo SS
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VALDYBOS

VICE-PIR1

Chieago, Illinois

tl

PIRMININKAS — V,

“LAIVAS ”
2334 So. -Oakley Avenue

ruuue apsvarstė kefet* gražią

s<

t

NE W ARK. N. J.
po

in-mrmmi

IttV.

l

MftfMtUrfS;

«5
,F»

bėga Žaibo greit va iri: ir 
lamkiaim- !6-to> di»*no- va.-a 
Lietuvių Tautos apdskelb. 
Nepriguilmybės — didelės š\
tės. Nevvarl 
tiška švente

vtJUNlO

jria<

i narių dalyvavo dvas. vad. kuiK 
. I£

rinkta nauja vaR^ba, j kurią 
pateko; pirm. - Motiejus Vil
eišius, prot. rašt. — $L. Bug- 
naitis, fim rašt. — J. A- Kriviu- 
tė. kasierius — M. Jbdka.

Gruodžio 21 d įvyko Šv. Elz- 
hietos moterų dr-jos susirinki
mas. kuriame išrinko valdybą 
iš >ekančių asmenų: pirm. — J.

i Zapėnienė. fin. rašt. — R. Ku- 
WORCKSTER, MASS. j klieuė, prot. rašt. — M. Jaa-j 

Lietuvos Vyčių dvidešimt;
šešta kuopa rengia iškilmingą . 
vakarienę ir balių Naujų Metų , 
sutikimui, gruodžio 31 dieną, 
Šv. Kazimiero mokyklos svetai
nėj. Dar toks pokylis niekad 
neįvyko mūsų kolonijoj nes vi
sas Worcesterio jaunimas, šv. 
Kazimiero parapijos chorms ii 
Aušros Vartų parapijos ciiora- 
nutarė imti dalyvunią.

Rengimo Komisija

• įt/jstgio parapijos bažmas Virmauskis ir kun. Juras, 
labai gerai ^tevyko. Pelno tu
rima virš $000 dolerių.

Darbai

Darbai prieš Naujus Metus 
kstip visada, taip ir šįmet ap
stojo. Tikiteasi, kad po Nau
jų Metą vėl darbas prasidėsiąs.

V. M.

BRITAIN, CONN.
LDKS. 36 kp» metįą  ̂susirin

kimą laikė gruodžio 2&d. Jai. 
trešnių .bariam atsflankiu<. 
tapo iš iždo: dol. dėl 
pad^^iaoiėšų krežius įtaisy
mui jsanie. Genaširdžia i 
broliai*-prisidėjo  su savo aūrii: 
J. Kariįąliaiiskas ir J. Karalių> 
po $LOdi J. Kuli s, A. G urski -. 
A. Mičįtnas ir T. Staskevičius 
4ŽP Airi rado .is-priėSjlgti'
tokiems aukoms. Jie pareiškė, 

retų verstis ge 
jštf ^eigii ir piulen^l

fftYO
Aaą kokia jis bave
vajaus 1925 m. Gana snūdu
riuoti, nes tas nedaro 
naudos nė mnnfe nė pačiai or- 
ganizacij^k Lai yėt mūsą dar
bas Ana tieaiai ir gyvai tiesią
ją kataliką gyvenimo vaga.

Ad. Padegtam, rašt

Graittma

Ruffles

...1 kienė, ižd. — Pranė Jančienė.
KaWdą šventė

' Vidurnakty, 12 vai., šv. 
Pranciškaus bažnyčioje įvyko 
Bernelių Mišios, kurias laikė 
gerb. kun. F. A. Virmauskis Al- 
oiraus Dr-jos nariams asistuo- 
ant. Gražiai giedojo šv. Ceci- 
ijos choras M. Dailiutei vado- 
;aujant. Kvartetus ir solo iš- 
,iidė: S. Raznau.-kaitė, S. Len- 
.berkiutė. Valerija Lenzberkin- 
ė. Bernice Zolobiutė. Ona Ru- 
ižiutė, F. Frankonis. Vincen- 
as Albavičius, Steponas Bug 
įaitis. ‘ Betliejaus stainelė ir 
•;si altoriai artistiškai išpuoš-

WKSTFtfcLD, MASS.
Su šiuo pasauliu persiskyrė 

Ona Jonaityte, kuri buvo pasi
žymėjus dainininkė. Pirmiau 
prigulėjo prie šv. Cecilijos cho
ro TVestfielde. Pastaraisiais 
metais prigulėjo prie choro 
Hartford., Conn. kaipo viena iš 
gabiausių damininkių. Paliko 
nuliūdime savo sesutes ir tėve
lį Lietuvoje. I^ai jai būna leng
va šios šalies žemelė.

Giminaitis

čta purmtoma garsusis Sonsa. bei; vactius. J-is keliavo įx> vi®| pasaulį ouvo priimta.'- pas jvaiirūs valdovus, 
bet OmahoJ. Nefc. jis gavęs širdingiau si# priėmiau} našlaičių prieglaudoj. ku’tigo F!*nagano  vedamoj. čionai Sooaa 
matomas būryje prieglaudos jaunų mu 21 kantų.

SUPUS ĮUKNHUS !;JK'S5 “«■
ATEIVIU alstijas ateivių, kurie nc-

* 'galėjo legališku būdu atva-
j žiifbti. Šitą žmogų Federalri 
J Teismas nuteisė ir dabartį 
j ui u laiku Imigracijos Biuras 
| bando surasti visus jo įga- 
j kentus ateivius dėl deporta
vimo.

kas TąlrnrM (Mbnt 
k plthkmot tsota*

SO D. K. ,š. pUlarė
thiug btaiiės Imgirdama, savo 
organo visokias bendroves, 

r**  TSTptaifPrekybo.-. Žemės Ban- 
ko ir kt. T tas įstaigas nukiš
ti žmonių šimtai ne tik kad ne
neša jokių nuošimčių. wt ir su- 
įsosbaigia tirpti. lai yra ne
atitaisoma*  ir neatleistina 
skriauda. Kas eiti kaltas ndž;- 
i(au. bet k;i nugirdau, tai ir sa
kau. Mana supratimu toki**  
bendrovių rėmimai labai pa
kenkė mūsų brangios organi- 

*- zacijos augimui, nes daugelis 
mūsų organizacijos narių tą ]>a- 
tį tvirtina.

Sekantiems metams ; kuoix)> 
valdybą įėjo beveik tie paty ■ 
nariai. Pirmininko vietą am
inė J. Dilys, rimta.- ir veik uis 
žmogus. Gal sekantieji metai 
bus sekiningesni kuoĮ>o- ve:ki-

Koresp.
Red. prierašas. Koresp. pa

liečia namo klausimą. Reikia 
pastebėti, kad namas pats per 
save išsiverčia ir išlaidas pa- 
teismir-. bet reikia atsimint', 
kati kapitalines pataisas da- 
rant. namo turto vertę naujais 
įrengimais didinant ir išlaidos 
didėja.

r, Boilerį įtaisant, pasidaro di- 
V, dėsnių netikėtų išlaidi], b’t už- 

tat namo vertė pakyla.

Kalėdų Diedukas
Apart kftų mišią, 3 vai. po 

pietų, įvyko mišparai kuriuos 
aikė gerb. kun. F, M. Jura.-. 
?o mišparų svetainėj susirinko 
saikučiai ir keletas suaugusių. 
Atbėgo. Kalėdų Diedukas, kn
is išdalino vaikučiams tiova- 

ną: .sfildainių, riešutų ir kt. da
lykų. Prie tos progos teko pa
matyti gražius judomus pa
veikslus: “St. Francis of Assi- 
-i. Paveikslams pianu pritarė 
>-lė Ona Baubiniulė — high 

-cb.coi mokinė. T. Agotytė

Šaukti mass-mitingus ir ant tų. 
mitingų mažai ka> ateidavo, 
nes žinodavo, kad bus renkama 
tam tikra komisija., kuriai bus 
užlietas visas darbas. Tad da
bar. šį metą jau nereikės šau- 
kinėti mass-mitimrus. nes jau 

‘turime sutvėvrę tam t ikrui Vil
niau.- Vadavimo Komitetą. į 
kurį įeina Newarko gabiausios 
spėkos. Jau prie apvaikščia- 
jinio 16-tos dienos v-avsario 
rengias; jau ir šv. Jurgio Dr- 
jos svetainė paimta ant tos die
nos. Bus pakviesti iš toliaus 
gabiausi kalbėtojai: chorai bus 
užkviesti. Žodžiu sakant, bus 
apvaikščiojama kuoiškilmin- 
giauriai. J.’S.

1 KaLAėl bendrovių, tai rei- 
kii pesskyti, kad jų istorija 
k^biii pakenkė mūsą organizm 

! (Mai. Jeigu tos bemlrovės tim 
būtų išsilaikiusio.-;:- 

atsistojusios, t a i ir mū -
M| orgiBizacija būtų geroku: 

''rastiprėj^i, bet dabar įvyk- 
KeHW taip buvo pra

i wy,»JUfiku supaisyti. Ką ta 
!fe kaltinti, irgi sunku rasti 
Kyraaku*  klaidas atitaisyt. 
*uikii' bot iš ją pa.-iLuokrti

jjpiie būti atsargesni ir 
ni.

MONTREAL, CANADA
Pas mus įvyko prieškalėdi

nės rekolekcijos. Jas vedė 
gerb. kun. P. Juras, iš Lawren- 
ce, Mass. Žmonių lankėsi ne
paprastai daug, ypatingai va
karais. Rekolekcijų įspūdžiai 
pasiliks ant visados^ Žmonės 
buvo labai pakrikę dvasioje. 
Pergyveno daug audrų. Dabar 
besidarbuojant visų myliniam 
geri), klebonui kun. J. Šimkui 
viskas įeina į normalę i'agig 
Žmonės jam labai dėkingi ąž 
surengimą šiii rekolekcijų ir 
pakvietimą iš taip toli vedėjo 
kun. Juro.

Darbai prastai eina. Žmonės 
suvargę. Bet dvasioj gerėja.

Ant. R.
NEWARK, N. J.

Lietuvos Atstatymo Bendro- 
vės įvyko visuotinis šėrininkų 
.-livažiavimas. gruodžio 13 d.., 
192-") m., šv. Jurgio Dr-jos sve
tainėje. 189-183 New York

cleveLand, ohio
Šluoiui praneš n LD K S. 1 

kp. nariama. kad atėjo didelis 
siuntinys Joaygų iš “Darbinin
ko” kaipo dovana nariams pil
nai užsi mokėjusiems.

Taigi visi nariai nepamirški
te, kad metinis knojios susirin
kimas įvyks 14 d. sausio 1926 
m. Stengkitės visi užsimokėti 
savo mėnesinę duoklę, kad 
kiekvienas gautumėte “po pui
kią knygą dovanų. Knygos ne
bus siuntinėjamos į nupins, 
Kiekvienas narys turi ateiti į 
auęirinkimą ir Jen ant vietos 
fcožMs ganaite po vieną ar dvi 
taiygaa. Podraug nepamiržki-

Susirinkimą atidarė komisi
jos narys P. Mikšis, 2:30 vai. 
po pietų: pasiūlino išsirinkti 
susirinkimo vedėjus. Išrinkti: 
Pirmininkas J. Sereika, pagel- 
bininkas J. Kralikauskas. rašt. 
R. Baublis. šėrininkų dalyva
vo didelis skaičius ir turėjo I-d- 
tų įgaliojimus.

Toliaus sekė komisijos ra
portai. kuri buvo išrinkta pe
reitame suvažiavime, lapkričio 
8 d.. 1925 m., knygų patikrini
mui. Komisija kreipėsi specia
liai laišku L. A. Bendrovės 
raštinę kad atvažiuos knygų 
patikrinti lapkričio 17. d. šią 
inetų: gavo atsakymą kad ne
bus prileidžiami, šėrininkai, 
išgirdę tokį autokratišką direk
torių pasielgimą, įgaliojo tą 
pačią komisiją kad griebtus 
aštresnių priemonių, kad kreip
tųsi pas General Attomey arba 
ten kur yra reikalinga; kny
gos turi būt peržiūrimos, o po 
peržiūrėjimui, pasielgtų taip 
kaip tiesos reikalauja.

Taipgi buvo pagamintos 
blankos. anglį] kalboj, pritai
kintos sulig teisių; šėrininkai 
susirašė imi jomis, tuoin pačiut į- 
galiojo komisiją veikti varde 
šėrininkų. Taipgi komisija ga
vo daugelį laiškų su įgalioji-1 
mais. Visi tie įgaliojimai bus 
panaudoti tam tikslui; kaip bus 
šaukiamas L. A. Bendrovės me
tinis seimus ii^gaurite proksien, 
žinokite kaip jas sunaudoti kad 
nepasinaudotų jūsų priešai.

Komisija kuri yra išrinkta, 
viena iš gabiausių ir ji dayvaus 
metiniame seime, tai yra: M, 
Miškini*,  K. Lebeliūnas ir P.

svarbiausia, kad

Ndabai seniai Darbo Dc-Į 
partamento domė buvo krei • 
pta į nepaprastu įgabenimc 
ateivių į Suvienytas Vaisi!-1 
jas būda. Šiame atsitikime,' 
įgabettfojas buvo Amerikos 
pilietis. Jis išgavo Ameri
kos pasportą dėl keliavimo į 
ir iš Meksikos “biznio reika
lais." Kuomet prašė pa- 
sporto jis pranešė, kad su 
juo važiuos jo žmona ir ke
turi vaikai, 6, 8, 14 ir 18 me
tų senumo. Pasporia aplika
cija buvo tvarkoj. Kadangi 
nėr priverstina Amerikos pi
liečiui, važiuojant į Meksika 
arba Kubą, turėti pasipurto 
jam buvo lengva išvažiuoti iš 
Suvienytų Valstijų. Papras
tai šis žmogus išvažiuodavo 
iš vieno uosto, bet gryžda- 
mas vis grįžo per kitą uostą, 
ir su juom važiavo pilna šei
myna, žmona ir keturi vai
kai. Kuomet jis jau sugrįžo 
i Suvcienytas Valstijas per 
visus uostus jam prisiėjo 
antru kartu grįžti per tuos 
uostus. Bet ant nelaimės, 
grįžtant per pirmą uostą 
antru syk. imigracijos in
spektorius. tyrinėdamas jo 
sugrįžimą, rado kad su juom 
dabar važiavo visai nauja 
šeimyna. Jis tapo sulaiky
tas. ir tolesni tyrinėjimai pa
rodė, kad jo žmona buvo mi-

NELAIMĖ KASYKLOJ

BELLAIRE, O. — Webb 
kasykloj ištiko ekspliozija ir 
užgriuvo 79 darbininkus. 
Astuoni vietoj žuvo, kiti bu
vo išgelbėti.

JUOZAS M. O
LIETUVIS *ADV0KATAS

\ktirto.ia nvmjposF 
OFISUOS®

SOUTH BOSTON, MASS
414 W. Broadway

TpI S. R

ĮSTEIGĖ PENKIAS 
MOKYKLAS

Meksikos valdžia 
mą, įsteigė penkias žemės ri
kio mokyklas. Toliau pie
nuojama įsteigti eilę provin
cijose ūkio bankų.

'ROCKTON MASS.:
S84 No. Main Street

Tp1 Brockton 7180
<■ i ■ENTUOS Tel S. R M2»-W

LAIVĄ
“LAIVAS” yra katalikų savaitinis laikraštis.
“LAIVAS” duoda gražiausių pamokinimą iš tikybos 

ir doros dalyki].
“LAIVAS” aiškina įvairius priekaištus daromus prieš 

Katalikų Bažnyčią.
“LAIVE” rasi gražių ir lengvi]pasiskaitymų.
“LAIVAS” duoda atsakymų į Įvairius tikybos ir do

ros klausimus.
“LAIVAS” teikia žinių iš viso pasaulio katalikų gy

venimo.
“LAIVAS” turi Bernaičių Kolegijos Rėmėjų skyrių.
“LAIVO” kaina metams Lietuvoje ir Amerikoje $2.00 

(du doleriai), pusei metų $1.00.

*’*UJA3

DEKEN’S NEW
OOfTMEffi'

DekraU Oixtm
S18 MAIN i 
HARTFCMtD, OONV

gimiun U di

S*. J N G R V BL
DRAUGIJOJ VALp¥ 

ANTRAJAI
Pirmininkas — M. Zoba. 

58P E Revpprh St. Mo 
Vice-ldrrninlnkflF - J.

Uolo St >•- h« 
KaAtlnintat — J.

5 Thoruas Pk.. South
Fin. Raitlntnk**  — X.

49 ltu*lae  Road, w.
Kaatertua — A. N

Mfc K. Broadvaj
Tvarkdąrys — T. Zafkia, 

T ViaflaM gL.8o. Rot 
OreuKiJa laiko auAirfbMi

M*  nedOdiecd klakvteoo 
vaiaad« *• nafavOd*  
K Seventh St, Sa, BoRpa,

KUKLIĄSIAS SMNATO 
BIOS

Suv. Valstiją kongreso na
riai turi pitogfc aprašyti savo 
gyvenimą tam tikroje oficijalė- 
jt knygoje. €ia atvaduoja
mas senatorius pasižymėjo tuo, 
kad apie save parašė ui visus 
trumpiausia. Jis'parašė šitaip: 
“T. H. Oaraway, Democrat, 
Jonmtoro.”

'ITIJFE'SBT -I

Lietuviai Katalikai!
Skaitykite Vienintelį Amerikos Lietuvių

Kataliką Dienraštį

ROT. RA1T. — AatSM*  
«e b, - - “ -

FIN. &
008 R. Broedway. sk MMĖ*  

KASDCRIU8 - A&dB.
811 E. Fttth 8a. 8a 

MARtALKA—£ut»Ma
908 K. Broadvmy. 8*.  A
D. L. K. KMMOo

nedtldlenl kiekvieno

1:80 vai. po piet^

lyvavo Išturi žymiausi štabai 
Kas buvo užmetama jie negalė
jo sieko priparodyti; už ptu*ę  
valandos neliko nė vieno. Ti
kime kad bendrovėj šiokios ar 
tokios permainos įvyks, ži
noma, šerininkai turėtų virširū- į 
nėtą komisiją remti, nes jah į 
priėjo liepto galą; gana mumis į 
išnaudoti.

“D R A II G Ą”
“DRAUGE” rasi naujausių žinių iš viso pasaulio.
“DRAUGĄ" skaity damas, žinosi kaip gyvena lietaviai 

Amerikoje.
“DRAUGAS’ talpina šviežiausių telegramą u Lietuvos 
“DRAUGAS” turi korespondentų Lietuvoje, Vokieti

joje. Šveicarijoje, Anglijoje ir kitur, t-
“DRAUGAS” duoda naudingų pasiskaitymą.
“DRAUGAS” nušviečia svarbiausius dienos k>u«i- 

mus.
“DRAUGAS” atstovauja kataliką nuomonei įrairhio- 

se painiuose klausimuose.
“DRAUGAS” atremia katalikams daromus priekaU- 

tus.
“DRAUGAS” yra tikras Amerikos lietuvio Utahko 

draugas.
“DRAUGO” kaina pigi:

Amerikoje ir Užsieniuose: 
Metams___________ ________ $6.00
Pusei metii_____ __________ 13.00
Atskiras numeris_____________ 0.02

Pinigai geriausiai siųsti perkant kraaos ar
“Money Order” arba įdedant pinigus į registruot# bA 
ką. “Draugo’ ’adresas:

^DRAUGAS*  *
2334 So. Oakley Avenne

Telefonas Rooseelt 7791

VMDYBOS

rx-m



8 vai.

Su Mary Pickford

gBetro pa' 
seke visai 

iė apie $2;- 
gaj.;sunaudoti baž- 

prgičio mažinimui 
^tSpau beliko inorgičio

įmYTlffiATRE
SOUTH BOSTON (Broad^ay)

t? iv- - -.r- x i, J
1 . b 0S .>Seafs%tŪko keline'•_

- Providence i Boston*  tai iriL
- - ■ - x' Zelvis- ųasnina tuo ąmatu;

Telefonu pakaukus, ųnėtęs 
riską atjyškejo ir .užtaisė' 
paipą. -lis, svarbiausia,riai. 
pasišventimas tokioj dienoj, 
tokiu'laibi patarnauti'! Dar 
neviskas. Jis už savo .Tokį 
triūsą netik ncūmč-. pinigų,, 
dargi uiisakč *‘D.arbinin- 
ką‘ ’ visiems metams'. Tai tik
rai gerbimas ir remtinas 
meistras. Atlieka visokius 
prie namiiLarbiis.- Jis gyve
na 1827 Dorchestcr Avė., 
Dorchesfe'. Mass. Tel. Tal- 
bot 2386.

priešmetinis stisirinkimassį- 
vyko gruodžio 27 d. savuose- 
kambariuose. Atidarė pirm. 
V. -Marcinkoniiitė, maldą at- 
kalbėjoTam. P; Strakauskas. 1 
PrOt. raštininkės vieta irzė- į 
mė M. Jankauskiute

Išduota raportai iš tern. 
";šurum burum” vakarėlio ir 
naujų metų lauktuvių rengi
mo. Paaiškėjo, kad 30 d. 

oras gruodžio parapijos salėj, bus 
|dedas rėdė, kad ir nepaprastai indomus ii' gra- 

)> tokios bus. Bet K ti
ro truputį smegub- 
iKalėdomis atėjo ir

P$įU KALĖDOMIS

. šira& . kita ©pergina 
Springfieldo sakanti, kad ji 

' pagatava Bostonictę suby- 
įtinti, Bostonietė per 11 vai. 
į ir 8 minutes padare 47 mai
gias. Springfieldiete . sako. 
Įkad ji geresni rekordą padn- 
;rytą. Ji tą. kelionę ketina 
i padaryti pėr lO^Ą valandų.

Ima 
f'įtių- kaliu®.*  Gyvena, rodos, Chfcago; Tfl 
k-Kas apie ją žijio ,arba ji pati tegu a t 
įsišaukia sekančiu adresu: AGOTA PIL 
kYĖSAlTf!, 140 Athen St., So. Boston 
|^as?.

Sekmadieny po piet ir vak. puikus koncertas ir vodevilis
• 1 '■ * r $ ’ * . ; ;■ 'L ' 1

Pirm., Antrad. ir TreČiad, į Gruodžio 31, Sausio 1 Įr"2-rųJ 
Gruodžio 28-tą, 29-tą ir 30-tą j
“THE PONY EXPR#i

Su Noah Beery ir 
Betty Compson

“YOUTH’S GAMBLE” “SHINING ADVENTURE’
Su Reed Howes , Su Percy Marmoht

Į Ketv., Penkt. ir šeštadieny

LITTLE ANNIE ROGNEY
NAMĮ;

-Pigai Naujausios Mados ir 
Pakelk Vertę

Atnaujink savo namą pagal nau
jausios mados ir padidink jo vertę. 
Įveskite vandens patogumus Ir šilu
mą. Įmokėdami tik 20 nuoš., o lie
kaną įgalėsite išmokinėti per 12 mė
nesių.

JAMES P. TANCRED
272 Broadway, So. Boston

Tel. S. B. 4245

PRAMOGA VISIEMS
.teinančią pėtnyčią, tai y- 

•žus šurum burum vakarėlis jra xaujų Metų dienoje šv. 
vien dėl narių, j Ketverge-! T 1 ■ •
vakare rengiami; naujų metų 
laulrtuvės dėl visų, kurie tik 
norės juos linksmai sulaukti, po pienu 
Debatų Batelio 
paskelbta dc 

rengtitarta

Tri :(.a ■

Twuf kviečia atsilankyti RENGEJA.I

II

Kiekvieną pirmadienį progų vakarai. By kas gali dalyvauti vaidinime. 
Penktadieni vakare—populeruą JAKAD—Groseriai duodama d y k^ i 
Du vaidinimai kasdien 3 ir 7 vai. po plet. Po piet 10c. vak. 15,. 20 ir 25c.

Tai bus linksmiausios Naujų Merų lauktuvės. Grieš viena iš geriausių i> 
orchestrų. Bus visokių įvairumų—margumynų. Kurie tik norite Naujus Mc- > 
tus linksmai sulaukti atsilankykite ir pažįstamus, draugus atsiveskite. Įžanga I 
paprasta.

NAUJŲ METŲ LA U K T U V E S

Re:

-i b n

■■ ■'''U

RODYKLE No. 10
Virimo Receptai

enaĄ.iš;-įx>pnliariškiausių pajų šie. 
kokonuto smetoninis paji 

tekio valgic reikalaujama ki
Ttlus, riešutisis skonis : 

■ųto branduolio ruri n 
ptonj burnoje. .Teic„ 

§ezonflswraėjį‘.«. juos galim 
Į>ne arba dėžėj pas bile a'

inką. Išmok kaip padu 
konuto smetoninį pajų.

•-- SMETONINIS P.' 
Sžktižė Kokonuto 

ijįjuskvortė pieno
pinas šaukštas krakmolo 
jiuSinių baltymai

ko cukraus
.. s sviesto 

^Šaukštas vaši los.
k gilią pajų lėkšte su papra 

&gkepink greitai pečiuje j>er 1.7
Kuomet gatava, atidė

pieną į dnbaltavą virdulį.
komų krakmolą :-u biske 

gpiėno. įmaišyk t verdanti niena 
jįitimolat iki sutiršt

^sviesta ir kekei
SJb baltymus i tirš 

jį^ią-rgiai i verdanti 
i^§fite« ir daėk va 

ta mišin;
’Vtečiu.ie per 20 niisu*i]. Du<

Namu Pasigeibėjimai

GIAM LAIKO PRALEI 
DIMUI

Bostono Broadwąv 
& prie Broadway \ts 
smagi pasilinksmini- 

ela. Jame programai 
iįfkąini tokie, kurie bū 

siouse teatruose. I 
togas galima turėti n 

10, 15 ir 25c. kas k i 
giau atseina.

ądway Theatrc -’.-t 
ąriJtirr gauni smagumo 

ir gero ūpo. Tok 
visada nusikrataū r 

.'dienos .nesmagumų
rimų. Po to gali 

mis dvasios 
tf į kasdieniniu

rinkta ■ 
voliutė.

J. Antane

ra vak 
tu. P

ILc

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

kė ir mcriiin. kitose
•ie bus indomų

Virtuvės Reikaluose
$&yitiul duonos ir pyragaičių 

" dėžes šviežiai, išmazgojus -.
^'vandeniu išplauk vandeniu ku-

Jndėta blskis paprastos sodo^: 
^Įraįįpadėk lauke saulėj j>er kele'.j 

iiųlų, -
įtikus žieminiai pudingai netinki I 
grlūfariū užkandžiam*.  Lengvos sal- 
dSesiąr paprasti vaisai arba kinu- 
'-skęsti patrauk ian tesn i.

lotas* 1' vaškuoto' popiečio padėtus 
•totiėlkos kurio] laikoma nennndo-

------ -------- ----------  
luvlsho.

M

Vr

Grožės Patarimai

m
>>v

Jono Ev. dr-ja rengia para
pijos salėj ant Septintos gat
vės pramogą. Pradžiai vai.

Tęsis iki vėlumu.
Tam.- baliuje bus visiems lie- 

s smagu. Kviečiami 
:• moterys. So. Bostc-

E LAIMĖ IR LAIMĖ
akare ■"Darbini 
pradėjo smark: 
ridens dūda.

ZTeL So. Boston 0823 
.,nSTWES DANTISTAS

OR. t CASPER
< &lM>AR:A V10ID8)

425 Broairsy- South Bestos
(to tai landos;

aao y iki 12^00'“ryte i? nno 1:3C 
Iki 5 ir no8:0C' iki 8 vaL vakare. 
Ofisas uždurtas snha*o»  vakarai*  
ir nedėlditaia.ist taip-gi seredomls 
nuo 12 dieąį'-EiMarytas.

Rengia L. .Vyčių 17-ta .Kuopa 

Ketvergo vakare, Gruodžio 31,1925 
PARAPIJOS SVETAINĖJ

1492 E. Seventh Street South Boston, Mass.
: Pradžia 8-tą vai. vakare

SUNIEK. GUSINKIJĖS 
“OAEMKE”

TEL. So. Boston 0500—W.

UETUVYS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston

(“Keleivio” name)
Ofiso Valandos : nuo 9 Ik! 12, mo 
IflCikietf nw> 8:30 Iki 0 vakare, 
Seredomls nuo S Iki 12 vaL dieną 
Suimtomis nuo 9 iki 6 vak. Neda 
domis ano 9 iki 12 (pagal sutarti'

A f Sie Gražus^1 Naudingi 
JTLU I Pietums šiai už Leibelius DYKAI

Standard irChallenge Pieno
šitos rūšys kondensuoto pieno nsi&da iš vien cukraus ir pieno—gryno 
— saugaus sveiko pieno ir grjD cukraus. Patogu laikyti ir negenda. 
Niekas nenusimeta. Turi kad tik'nori. Skanu su kava, koše ar vai
siais. alkai myli jį atmieštą jertilar užteptą ant duonos.

lis

i!

Jūs gaunate brangias dovanas grąžindami leibelius ne tik gerą, pieną 
Viršuj matote paveikslų indų šitą., kurį galite gauti už taupomus leibe- 
lius. šeimyniilkės pildosi tą s«tą už leibelrus mūsų blešinių. Ant pa
veikslo matomus indus tegalit. ga&ti mūsų dovanų krautuvėse. Ne- 
siunčiame jų paštu. PradėkiteštaŽdien taupyti leibelius ir nuneškite Į 
arčiausią žemiau pažymėtų knatuviiĮ.

j.
MŪSŲ BOSTON’O PRM^TŲ KRAUTUVĖ RANDASI

89 Friend Street sekr Haymarket Sųuare 
KITOS PRIKSlfe KRAUTUVĖS

PARSIDUODA JIUČERNĖ 
IRGROSERNĖ

TeL 8o. Boston 270 

J. MACOONELL, M. D. 
&ata»<3 aoei&alben ir lietHViikat 

aušo v klanuos- Rytais Iki 8 nu- 
Po pietų nuo 1—t 
Vakarais nuo8—v 

5S@ B. Brcadway, So. Boston

. puikioj pasiturinčių lietuvių ap- 
ryventoj vietoj. Biznis išdirbtas. Prie
žastis—norima apleisti miestą. Kreip
sitės : “Darbininko" Adru.. 386 Broad- 
.vay. Sc. Boston. Mass. '.Gr. 29. S. 1-3)

PARSIDUODA
Puikus trijų; ankštų įlO: kambarių na
mas, lies Broadvvay. South Boston, 
gali būt naudojamas vienai a.- .ri
jom šeimynom. Kaina vien tik .$2.500.

I Inmokčt $400 ir likusius galima mokė: 
į kaipo rendą. Kreipkis ! Mr. GORMAN. 
! 1 Beacon St.. Room G21. Tel. Hav Mar
ke'. 0051.

TeL $0. Bosto:i 267:

į E. G. Hil LIARO
i Geležinių darbų meistras, 15—27 B Si.
i kampas IV. 8th St.. S<>. Boston. Mass 
Metalinis slogų dengimas. Apšildymas 
Ventiliacija, Puipų išvedimas. Pečiu' ir

BUČERIS PAIEŠKO DARBO
tarias kalbas. Reikalaujantieji malo
nėsite kreiptas į ''Darbininko" Adm.. 
D66 Broadvąy Šo. Boston, Mass

Musu 
Lietuviams
Kostumeriams •

s= • . ; ’ . ' =£

■ Naujas Lietuvis Dentistas j 

|DR.ST. A.GALVAR!SKI| 
į (GALINAUSKAS) , ,|

¥ Broadtvay, s. Boston | 
1 Ofisas atdaras nuo 9 vau ryto Iki j 
S 12 vai Ir nuo 1:30 vai. po pietų g B iki 5:30 vai. vak. ir nuo 7 iki 9-1| 
1 vai. vak. šventą dieną pagal susi-B 
g tarimą. Tel. S. Boston 2300 g

TeL Brockton 5112—W

! D AK TIS T AB'"

OR. A. J. GORMAN
- (GUDAUSKAS)

705 iSain St., HonteDo, Kasa
f Kampao Broad Street)

DAKTARAS J. LANDŽIUS 
(SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kroniškas nžsisenė- 
jusfas ligas vyrų, moterų Ir valkų, 
pagal vėliausius metodus, kaip tai; 
ultra-violetiniais spinduliais, kwartz 
žiburiu, thermo therepa, ir kltaią 
elektro medi kai iškals budais. Egza
minuoju kraują, šlapumų, ir spfau- 
dulus savo laboratorijbje. Nutrau
kiu X-Ray paveikslus. Telpgl «u- 
teiklu patarimus laiškais.

Ofiso valandos 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWA¥ 
South Boston, Mass.

(Antros tūbos)
Telefonas------- —------------S. B. 4000

dažnlą ir apdailink 
jos yra i>erstoros.

Ypatiška Sveikata
'ie<ns iš poputinriškiausių ‘r narni 
r,amų reikmenų šir.ndios yrą dr 

ka. Druska yra dvejopai skirtinga : pa- 
gal savo tyrumo ir paimi savo smulka.- 

^CĮ{Q7tryiitai apsaugos juos ntm mo. Visiems tikslams reikia naudoti . v- 
t-jP*  * riaušių kokia tik galima gauti. Lipr>-

ant viršaus vaisių nio kambaryje druska daugeliu a’vejų 
'^Ta-. perstoms nuėmimui viso. į naudinga. Skaudančias akis reikia plau- 
mP&llį-it*,  fntpjaustyk parafiną į j ti silpna solfuciją druskos kelis sykius 
Otelių Idek relkalinga išėmimui, j per dieną : ji palengvins uždegimą. Nu- 

ifjf galima vėl naudoti jeigu per- - - • ■ 
arštu-.vąpdenin, nuo ko jis nusi

įnnudintra. Skaudančias akis reikia iilaii- Į 
I ti silpna soliucija druskos kelis sykiu*  • 
..................r • r     ....... (.....f. ,‘U- I 
sidccinime snšlapyk druską ir njx)ėk j 
apdegusią odą kas sulaikys odos nusi
lupi mą.

Rekomenduojame Sekančiusz produktus
_ Alenai Šeimininkei reikti!isga virtuvėj se'kurie dnlvkni ir kiekviena 

rtlĄlfikė. gal Juos gaut veltui, jei-jl pirks Standard ir ChuUvnge kondensuo- 
tCTiąį. nes jie duoda vertingus teibolios apart geriausio su cukrum pieno.

' ttlkal pardubda išd« ruiUes kohdensnntą pieną.

F ALI, RTVKR. 1'A.SS.
14 — 3-rd Street 
arti Bedford St

PROVIDENCE. R. I.

NEfFl£VEN. CT.
1 ‘lite ir. jie Street 
anCr-owm Street
49ūora: Street arti

BRIDGEPORT. CT.
505 Congress St. 
arti Main Street

\VashIngtoh St

IT 
Draugams

Pradėkite taupyt leibelius dabar gavimui brangią Kalėdinių dovaną.

-j**' IJSa,

Mes siunčiame s&vo 
sveikinimu už jūsų paramą f 
ir širdingai velijame jumO 
Linksmų Kalėdų ir Laimiu J t 
gų Nauju Metų. |

Didis pasirinkimas žaislų,g 
ir tūkstančiai kitokių dova-| 
nų del ^yenčių. Labai leng- | 
va paririnkfy dovanas, kuo| 
riėt tfelo daug jų yra • |

TŽSbXŽŽAR STORE | 
(R. Ocnof£?>savin&kąs) |

Resldencijos Telephonas: 0779-R.K^ 
Ofiso Telefonas So. Boston 0779-VV

S. BARUSEVIČIUS
LtetevlŠkM Graborlns, balsamuoto- 
Jm, Besi Estete ir Publie Notaras.

258 W. Broadway
South ~

'Resldencfja rnėster Avaitte 
:Maae.

Grabonus ir Balsamuotojas
983 Oambridge Si., Cambu-ri




