
Gurklianiškis

daugelio Izraėlyje ir kaipo ženklas,

Liūdi* Gira

Ir vėl Kalėdos! Kaip smagu 
Mums tąją šventę švęsti! 
Pasauly daug yra vargu, 
Bet visgi linksma esti,

Nauja mintis pasauly gimė 
Su Dieviškuoju Vaikeliu: 
Palaimint’s, vargdieniu likime 
Nes su Dievu tau pakeliuj.

mas
-ro-

Neklauski, broli, delko mūs’ jėgos 
Žūva be laiko.

Delko likimas viltį mūs’ draiko. 
Delko mūs’ meilė pliegus...

Šalin tamsa! Daugiau šviesos! 
Štai skamba Angelų giesmė: 
Mes paskui Kristų eisime, 
Jo vėliava mums plevėsuos!

Neklauski, broli, delko ant žemės 
Nėra teisybės,

Delko, vis vakar skaisčiai sužibęs 
Dangus šiandienų aptemęs...

Neklauski, broli, delko neskraido 
Žmogus, kaip aras, 

Ir matos nuolat mirtinas karas 
Ir baimė iš joip veido...

Neklauski, broli! Neatsakys tau 
Klausiman niekas...

Tiktai, kai jausi, jog nyksta viekas 
Melski: “Duok patvaros, Kristau!.

Žiūrėk tad, broli darbininke, 
Kaip Kristus vargsta dėl tavęs 
Prie Jo lopšelio atsiminkie, 
Kad tavo luomų Jis pašvęs.

‘‘Darbi n i n ko’ ’ skaitytojam s, 
jo platintojams ir bendra- 
linksmų . Kalėdų širdingai

Kietoje paguldytos vygėj, 
Nuo užgimimo Tu vargsti, 
Ir naštą »ešt pradėjai, — lygiai 
Kaip neša vargdieniai visi.

Neklauski, broli, delko vargelio 
Taip daug ant svieto, 

Delko gyventi šalta ir kieta, 
Ir širdį dažnai taip gelia...

Beveik du tūkstančiu metų atgal...
Giedri Judėjos naktis. Pilnatis mėnuo 

pakilęs į pusdienius. Didesni ir mažesni uo
lų gabalai stūkso išmėtyti po plačias stepės 
ganyklas. Ištolo akmens spindi žalsva mė
nulio šviesa. Gi žvaigždės nustelbtos dan
gaus gilumoje, kaip tolimi žiburiai mirksė- 
damos žiba.

Netikėtai užtekėjo rytuose viena aiški 
žvaigždė. Taip stipriai taip skaisčiai ji žibė
jo, tartum pačią mėnulio šviesą stengėsi nu
stelbti.

Galvijai, asilai ir avys, sugyti į užtva
rą, ant plikos sausos- žemės sugulę ramiai il-

Didžiūnai šalinas nuo Jo, 
Ir Jis jų nepažįsta;
Tik vargšai sako Jam: valio! 
Ir siūlos į tamystą.

GRUODŽIO-DECEMBER 2£ 1$

L. D. S. Centro Valdyba 
‘ ‘Darbininko’ ’ Re dakcija 
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Spaustuvės darbinin kai.
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“Štai, šitas pastatytas puolimui ir afsik 
kuriam bus prieštaraujama.” Luko 2,34. '

Kad Kūdikėlis gimė mums 
Ir atidarė dangui;
Šalin pagieža ir liūdnam’s 
Prieš tokį Svečią brangu!

Įėjo, išvydo ,ir parkrito visi ant kelių. 
Prieš jų akis buvo Vaikelis, mažas tik ką 
gimęs,, suvystytas į baltą švelnų audeklą ir 
gulėjo ant ėdžių, kuriose buvo likęs žiups
nelis minkšto tyrumų šieno. Prie galvy sto
vėjo dar labai jauna, skaisti moteriškė. Ji 
tyliai stovėjo nejudėdama, laikydama rankas 
susiėmusi ant Jcrūtinės ir akių neatleisdama 
žiūrėjo i gulintį Kūdikėlį. O vidutinio am
žiaus vyras tamsia barzda stovėjo ties Kūdi
kio kojomis. z

Paliktasis tvartelyje jautis stovėjo čia 
pat; prie jo šalia — stovėjo dar ir asilas.

Piemens pasveikinę Vaikelį pamažu pa
kėlė galvas ir sustojo. Jie žiūrėjo į Vaikelį 
taip /•ainiai gulintį, vienuose vystykluose. 
J i ems Jo pa si darė ga i 1 a...

— Toki naktis šalta o Vaikelis neapklo
tas guli — nedrąsiai pratarė vienas, jauniau
sias piemuo. Ir kreipdamas prie moteriškės 
pasiūlė: — aš duosiu savo avies kailinius ir 
Jūs JĮ apklokite.

Atsigręžė Marija džiaugsmingai dėl pa
siūlytos užuojautos tardama: '

— J am nešalta! J autis ir asilas čia pat 
stovėdami ir kvėpuodami jį šildo. Ir norė
dama Marija piemenėliui padalyti džiaugs
mo jam tarė:

— Matau, tu Vaikelio gailiesi, tat pa
imk Jį sau ant rankų ir palaikyk.

Piemenėlis paėmė ant rankų Kūdikėlį. 
O vaikelis pravėręs akis maloniai pažvelgė 
į Jį. Kiek palaikęs Kūdikį jis Jį atidavė 
Marijai.

Juozapas pasilenkė, pataisė šieno pata
lėlį ant ėdžių ir susiėmęs rankas žiūrėjo į 
Vaikeli ramiai gulinti ant Marijos rankų.

Piemens dar stovėjo ir džiaugės. Švie
sūs angelai apsiautė tvarteli ir dangiški bal
sai kartojo:

Garbė Dievui aukštybėse o žemėje ra
mybė geros valios žmonėms...

galvą. Tik netrukus jis ranką ištiesęs pa
rodė už miesto vartų.

Keleivis išėjo už vartų, podraug su mer
gele sėdinčia ant ąsilcų. .Ca » ' C

Vienas miegoję piemuo staiga pabudo. 
Ant dangaus nelabai aukštai žibėjo nematy
tu skaistumo žvaigždė.

— Draugai, kelkite!—suriko jis.—Žiū
rėkite stebuklas.

Piemens sukilo ir išsigando.
Prieš jų akis prasiskleidė šviesa ir aukš

tai pasirodė balti angelai: “Garbė Dievui 
aukštybėse — giedojo angelai — ramyljė že
mėje geros valios žmonėms...”

, Piemens dar labiau persigando ir drelx"- 
jo nežinodami kas atsitiko.

— “Nenusigąskite, bet džiaugkitės” — 
skelbė angelai — “Gimė žmonių Atpirkėjas. 
Eikite tuojau, kur šviečia ši šviesi žvaigždė, 
Betliejaus priemiesty, ten apleistame tvar
telyje rasite vaikelį gulintį suvistvtą ant 
ėdžių.”

Šviesa pranyko: angelų daugiau nesi
matė.
/

Piemens kurį laiką stovėjo žodžio ne
tardami. Kiek atsipeikėjus vienas jų tarė:

— Eikime skubėdami ten kur angelai 
parodė; pasveikinsim ir mes prasčiokėliai 
gimusį pasaulio Atpirkėją.

Piemens gyvulius palikę nusiskubino 
stačiai per ganyklą. Priešais Betliejaus pil
ki mūrai iškilę ant kalvos dungsojo.

Jie skubino ir bėgo tekini akis nukreipę 
į žvaigždę; mintyse augo nepaprastas 
džiaugsmo jausmas. Bėgo nepaisydami kas 
papuolė jiems ant kelio; suklupdami užkliu- 
dę akmenų. ; •

Vietą, kur angelai buvo parodę — jie ži- 
, nojo. Buvo jų pačių senas tvartelis. Ir dar 
vakar atskyrę nuo savo kaimienes paliko ja
me sergantį jautį.

IV.

Piemens atsiskubinę prie tvartelio va
landėlę sustojo. “ Kaip ipes tokie prasti ap
driskę ęjsime Jo sveikinti ?” kalbėjo jie sa
vi tarpe.

ė, geltusios ganv
I talus taip pat miegojo apsikloję ariu kal

ifais, nes naktis buvo gerokai šalta. Gyvu- 
j liai ir piemens ilsėjos akmenų tvora užtver

tam garde.
Tik šunės iš vakaro ramiai nemiegojo: 

Vampsėjo vienas tai kitas prie dygliuotais 
krūmais apstatytų vartų, ar pasistoję prie 

k akmens užtvaros uosdami urzgė į pusiau ap- 
’ šviestus tyrumų plotus.

Kartais vienas, antras piemenų sujudė
jo. Vienas apsivertė ant kito šono, antras 
pasiraižęs — aukščiau ant pečių užsitempė 

į kailinius ir kietai išnaujo sumigo.

II.
Nors jau labai vėlus laikas, bet triukš

mingo miesto gatvės vis dar judėjo. Visi 
namai, viešnamiai ir kiemai buvo prisigrū- 

I dę žmonių. Daugumas jų, matyt iš toliau, 
buvo ne j>ėsti, bet jojo ant kuprių bei asilų. 
Octoviano-Augusto įsakymas suplukdė tie
kos žmonių į šį miestelį. Gera buvo tiems, 
kas čia turėjo giminių, draugų ar bent šio
kių tokių pažįstamų. Tokiems nakvynės rei
kalas nebuvo taip rūpestingas.

Tačiau, toks vėlyvas nakties judėji 
ir brukimosi prie miesto vartų ir atgal — 

■ dė, kad daugybė atvykėlių ieško nakčiai sau 
prieglaudos.

Pas miesto vartus stovėjo sargai. Raitų 
ir pėsčių minia dažnai klausinėjo jų. Tik 
jie rankomis mosikavo ir galvas purtė; ma
tyt niekuo negalėdami ateiviams padėti.

Iš kitų tarpo kreipė dėmėsi vienas atei- 
' -*yi&SJis buvo šviesaus veido, tamsia'barzda 

vidutinio amžiaus vyras. Jis pamažu slinko 
tarp besistumdančios minios;, rankoje vezda- 

l mąs asilą ant kurio sėdėjo mergelė. Mer- 
I geteišrodė kiek suvargusi; ji iš veido matyt 
* buvd dar labai jauna ir skaisti. Pas abu 

reiškėsi susirūpinimas.
Ateivis prisibruke prie miesto vartų ir 

i ko tai klausinėjo sargo. Sargas iš sykio ly- 
• giai kaip ir kitiems ketojo rankas ir purtė

Būk sveikas, Dangiškas Vaikeli! 
Marijos rankoms vystomas: 
Pas Dievą Tėvą Visagalį, 
Visų labjausia mylimas.

■
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savo 25 metų

Reporteris

TFORD, CONN.

mums lietu-

Rekomenduojame didžiausį švel- 
Neviii tokite aštrių muilų ir tir- 
l>el ančiakių apvrffyrap užtenka.

i K <

Kaip Savo Kūdikius 
Apsaugosi

Ar esi vienas iš tų, kad tiki, kad ne- 
dajieiiėjimas randamas tik pas biednuo- 
menę tenemeiiMiose? Tikrai vesti tyri
nėjimai aprodė. kad tarpe miliono mo
kyklos vaikų Ne.w Y.orke tik 17 nuošim
tis pirmos klesos kimo padėty. Turtin
gi kūdikiai ir biedni kenčia nuo šio. 
dali būti kad apie tave visur yra neda- 
ĮH'iiėtų. negerai jienįmų vaikų. )>et ne
matai pavojaus. Nedapenėjimas laips
niškai suardo visų kūnų. ix‘t dėlto, kad 
dirba tokiu slaptu badu. jo vaisių ne
simato neatydži.ii akiai, iki jau jx>ivėlti.

PASIKALBĖJIMAS SU 
VOLDEMARU

'• i <

LIETUV9J RAMYBĖ GEROS i
' VAUOSAMONĖMS j

Naujausioj i ra * Aąiei^įoidškĄpse dįiėhVaš-
i _ 1 » _ T 3 a 1 r* -T11 1*0
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GERB. KUN. JONAS AMBOTAS

^į^rejybės lietuvių parapijos klebonas mini 
sukaktuves. ' _

?M^iliatas gimė 1869 m. Vosilišky, Kėdainių Apsk. Pra- 
“^“lą gavo vietos mokykloje. ‘

I m. vyksta Amerikon, čia, kaip ir kitiems anais lai- 
|net ir mokslus ėjusiems, teko paragaut dirbtuvės gyve- 

įboĮm. vyksta į šv. Cyriliaus kolegiją, Detroit, ten pat sto- 

-seminariją.
m. vyskupas kelia i šv. Jono seminariją, Boston, Mass. 
m. Gruodžio 21 d. J. M., Hartfordo Vyskupas, M. 

iššventino į kunigus.
SPaąkirtas šv. Marijos parapijos, Norwich, vikaru. Ten 

m- Šv. Juozapo (lenku) parapijos klebonu.
; 1912 m. Rugsėjo mėn. paskirtas šv. Trejybės parapijos,

'S&HSoriie, klebonu, kur ir po šiai dienai naudingai klebonauja. 

x 4^ -ĮŠerb. kun. J. Ambotas gausiomis aukomis prisidėjo prie at- 
gąyįmo Lietuvos nepriklausomybės. Buvo pirmininku ir dva- 
sjgĮ^yįdu A. L. R. K. Federacijos, A. L. R. K. Susivienijimo dva- 

įSŽoš^V^du. Dabar yra A. L. R. K. Moterų Sąjungos dvasios va- 
fĮįs yra didis L. D. S. prietelis ir rėmėjas.
,Gęrb. Jubilijantui kun. J. Ambotui linkime huo širdies il-

r— -

, sukaktuvės'

ėjlžio 21 d. 1901 metais 
BSiddbybė Hartfordo dio- 

’^Fyskupas M. Tiernev 
Ęsshteutino į kunigus mūsų 
įerfe. kleboną kun. Joną Am-

diena
yiaūasyra brangi, o ypač vie- 
igs lietuviams, kurių tarpe * * • . . ...^rb. jubilijantas uoliai ir 

>^yyzdingai darbuojasi jau 
W12 metu.

<Xxerb. Jubili.jantą pažįsta 
jb- visuomenių i ų darbu vi- 
išeivija, o dar geriau pa- 

4ie, kurių tarpe per 14 
taip gražiai ir nuošir- 
darbavosi ir vadovavo, 
buvo tos pramogos, su- 

nkimėlio, kuriuose nebū- 
dalyvaves gerb. klebonas 
\J. Ambotas. Apie jį su- 
Visas veikimo ratas.Dva- 

»se ir pasauliniuose rei- 
jis buvo vadas ir pa

pas ji rado užuo- 
ltą ir parauni jaunimas, 

inkai, moterys ir visos 
augijos 
8 jis
Jis. 
lto, 
s ir

« L _ 1 ’ ■' ■■ ■■
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' i A

umarai 

fcujjajs rengiamas Lelti 
iyn Bažnytėlę.

Tad, gerb. Jubili jautas 
kun. J. Ambotas susilaukė 
didžiausios pagarbos nuo vi- 
sų lietuvių parapijonų. Nė’ 
ra to žanogaus, kuris nema
tytų gerb. klebono nuveiktų 
darbų. Šiandiena, mūsų'ko
lonijoje vien tik ir kalba apii4 
šį jubiliejų ir gerb. klebono 
kun. J. Amboto nuopelnus.

Iškilminga Suma

Paminėjimui jubilėjąus, 
gruodžio 26 d. š. m. mūsų 
bažnytėlėje bus iškilmingos 
šv. mišios — suma. Bus ne- 
ma'žai svečių kunigų. Tiki
mės, kad bus ir vyskupas.

Puikiausias Bankietas

Tą pačią dieną, vakare, pa
rapijos svetainėje parapijo- 
ųys pagerbimui savo mylinio 
klebono rengia didžiausi 
bankietą, kokio dar pas mus 
nėra buvę. Dalyvaus žymūs 
svečiai kunigai ir svietjškiai 
net ir iš tolimų kolonijų. Pa
įvairinimui vakaro bus graži 
ir turtinga programa. Gra
žių dainų pasipils kaip iš 
gausybės rago. O ta muzika, 
muzika!

•MOTINŲ IR JŲ y
IŲ SVEIKATOS.,

čiuosę pasirodė laikraščių re
porterių pasikalbėjimas sir 
■Lietuvos' prėmi erūprof/Vut^' 
demara. . : -

ProL Voldemaras tvirtinę, 
kad komunistai Lietuvoj at
virai rengėsi prie sukilimo. 
Ilengėsi pagrobti valdžią į 
savorraukas. Prie tos progos 
būtų Lenkja įsikišus ir pa
grobus Lietuvą. Nuverstoji 
valdžia stačiai globojo bolše
vikus. Armija matė gresian
tį Lietuvai pavojų ir todėl 
nuvertė Sleževičiaus valdžią. 
Tautos sentimentas jautė tą 
viską ir pritarė perversmui. 
Dabar konstitucija turės būt 
taip pertaisyta, kad naujo
sios vyriausybės veikimas ne
būtų varžomas.

Galop prof. Voldemaras 
pareiškė, kad Lenkija dabar 
turi suprasti, jog maišto Lie
tuvoj jos naudai nebus.

Liet ii vos rodo, kad ten visa-' ' ' z
me krašte ramų. Po pervers
mo užviešpatavo ramybė ge
ros valius ' piliečiams. Be 
abejonės tie, kurienis rūpi 
maskvinė ąr varšavinė pilie
tybė, tai nųnybės neturi ir jie 
jos neturės tol, kol svetima 
pilietybė jiems kvepės. - ‘

Perversmiti vadovavo ka
riuomenėj Kaikurie iš kari
ninkų tam nepritarė. Tai jie 
buvo pastatyti po areštu. Po 
to visos kariuomenės dalys 
stojo už pėrversmą. Todėl 
tas viskas lengvai ir greit pa
daryta. Šalyje tvarka nesu
trukdyta.

Pasažieriniai traukiniai iš 
Kauno į Rygą ėjo ir eina be 
sutrukdymo.

Kai Seiinas išrinko Smeto
ną prezidentu, tai Kaunas 
išsipuoše 1 vėliavomis. Tos 
dienos vAkare buvo papras
tas smagūs koncertas ir jis 
buvo perduotas per radio. 
Koncertas buvo sutrukdytas 
oficijaliil pranešimu apie 
perversmą. Pranešimas per 
ra<lio siųstas francūzų kalbo
je. Paaiškinta, kad pervers
mas turėjo būt darytas dėlto, 
kad senoji valdžia vedė be jo
kios atodairos lenkinimo ir 
bolševikiūimo politiką. Todėl 
kariuomenė sunerimavo ir 
sukilo.' Pnuiešta, kad laiki
noji karo valdžia nesutiko jo
kio pasipriešinimo, nepralie- 
ta nei 1 aš6 !k rau j o, neiššauta 
nei vieno šūvio. Iš to aišku, 
kad sukilimas supuolė su vi
suomenės geismais ir pritarė 
nuvertimui senosios vyriau- 
svbės.
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Kaip Galima Išvengti Akiniu 
Kurtumo ir Amžino Iškrypimo

Reikia imti dūleliausios atydos plau
nant kūdikio akis, ausis, nosį ir gerklę.. 
Nors svarbu šitus organus švaroje už
laikyti. l>et lygiai svarbu ueiaižeisti l>e- 
vulant. 
numij. 
piniij.
paprasto borakso tirpinio, gaunatp© ttp- 
tiekoje. Tų patį galima vartoti Ir nosei 
i>ei gerklei. Jei akys, ausys, no>ds Matae 
ioini su skuduru tai reikia imti mirikš- 
.ų ir sterilizuotŲ. Aptlekoje gauoama 
sterilizuota bovelna geriausia tinka. 
Kokiii materijų nevartosi nereik jos 
vartoti du sykiu. Mazgojant akis, var
tok vieną švarų šmotuką kėkvj^nai ftkei 
paskyrimu, ir nedažyk į tirpinį, betjyilk 
skystimą ant skejietos. Taip pat teikiii 
mazgoti ir ausis, gerklę ir. nosį. Bukite 
iikri. kad rankos jūsų švarios piifn eiu- 
pinėjus materiulus.

"Jei bile minėtų organų pasirodo raus
vumas. tinimas arba puliąi nebandyk jų 
pats gydyti —i»ėgk pas gydytoją, arba 
nunešk kūdikį j tlespensariją. ar svei
katos centrą. Juk žinai, kad nieko ne
žinai kak iššaukė tokius dalykus: Italei 
negali nei jų. gydyti. Iš to gyli kilti 
aklumas ar kurtumas Jei neprisirengsi 
tuoj šauktis medicinos pagelbos. Gydy
tojas gali kur kas daugiau gero padary
ti ligos pradžioje negu kada liga jau 
pasiekė žiaurų laipsnį.

Yra tam tikri Iškrypimai, kurie gims
iant lieka nepatėmytf.'kaip stabkojė ir 
šašai. Yra rimta klaida leisti tokius 
dalykus pro pirštus, pasitikint, kad kū
dikis išaugs. Pasirotlymas su gydytoju 
tokiais atvejais bedaro jokios blėdies. 
Jei gydymą, atidėti toliau, tai reikia 
tam kompetentiško daktaro pritarimo.

Artinasi Šv. Kalėdos, kiek
vienas susirūpinęs “ką pirk
siu dovanoms savo drau
gui.”

Geriausia visų metų dova
na, tai laikraštis “Darbinin
kas.”

“Darbininkas” už kelius 
dolerius per visus metus Jt- 
neš įvairių žinių ir straips
nių. Primins, kad gerasis 
draugas atsiminė tave’. ”

Beto, kiekvienam' užsira
šiusiam laikraštį “Darbinin
ką” vieniems metams duosi
me vieno dolerio vertės knv- 
gu-

“Darbininką” siunčiame 
ir i Lietuva. Užrašykite sa- * «■ v , <
vo draugams ir paž|starri»ms 
laikrašti “Darbininką.” L

‘ ‘ Darbin inkas ” į Lietuvą 
vieniems metams kąinuoja 
$5.50, pusei metų $2.75.

Pinigus ir užsakymus siųs
kite Šiuo adresu: , .

“DARĘININĘAS^

POPIEŽIUS PASMERKĖ 
FAŠIZMĄ

Šventasis Tėvas pasmerkė 
Italijos fašistų valdžią, kuri 
po pastarojo pasikėsinimo 
ant Mussolinio gyvasties 
pradėjo didžius persekioji
mus. Popiežius pasmerkė 
fašistinę valstybės idėją. Fa
šizmas, - mat, monopolizuoja 
ir griebia viską, daro valsty
bę tikslu, o piliečius daro į- 
rankiu tam tikslui siekti. Pa
tį Mussolinį popiežius pagy
re ir pagyrė kaikuriuos jo į- 
statymus?

šven/asiš Tėvais du prelatu 
pakėlė į kardinolus. Abu jie
du yra įtalai.

Lietuvos Seimas 
Veiks

WasJti n plonas, 20. XII. 
1926. — “Eltos” Ipraneši
mais iš Kauno, sekmadięųio, 
gruodžio mėn. 19 d.* rytą 
Prezidentas Dr. K. Grinius j 
atsistatydino. *"

Tą pačią dieną, 1:30 vai. 
po piet, susirinko Seimas. 
Seimo posėdį atidarė Dr. J. 
Staugaitis ir pareiškė atsi
statydinęs. Nauju Seimo 
pirmininku išrinktas p. A. 
Stulginskis.

Lietuvos Respublikos Pre
zidentu išrinktas p. Antanas 
Smetona, kuris tuojau pri
siekė Lietuvos Konstitucijai.

Trečioje Seimo antroji se
sija uždaryta, bet netrukus 
prasidės trečioji sesija.

Lietui 'os Rasi u n t i n ybė 
A merikai.

vo iš Ne\v Britam pas mus 
tik vieną karią į savaitę, sek
madieniais. - “.
j
Jo Malonybė Vyskupas,, 

kilus nesusipratimams pats 
atvažiavo į lietuvių bažnytėlę 
ir pažadėjo duoti nuolatinį 
kunigą taip greit, kaip tik 
bus galima. Žmoneliai apri
mo, bet visokio plauko agi
tatoriai vis dar mėgino su 
kurstyti žmones, kad juos 
atitraukus nuo Kristaus 
mokslo ir.jų silpnybėmis pa
sinaudojus.

Neiigai trukus sulaukėme 
naują mųJatinį kunigą as
meny gerb. kun. J. Amboto.

Nuo to laiko Švč. Trejylies 
lietuvių parapija kilo šuo
liais. Naujas klebonas savo 
maloniu būdu ir dideliu pasi
aukojimu Dievui ir žmonėms 
patraukė visus prie savęs, 
l’ats ėjo ir dirbo paprasčiau
si rankų darbą. Pirmas jo 
darbas buvo tai ištaisymas 
virtos draugijų ir ktiopų su
sirinkimams. kurios jki to 
laiko bastydavusi po sveti
mus kampus.

*
Ištaisęs vietą susirinki

mam. ėjo prie statymo nau
jos bažnyčios. Pradedant 
statyti bažnyčią reikėjo ir 
klel>oiii.jos. nes seną nameli, 
kuriame buvo liažnyčia, kle- 
lionija ir svetainė reikėjo nu
kelti i galą loto, kad pada
rius vietą' naujai liažnycįiąj. 
Be to, toks darbas pradėti 
reikalvo nemaža pinigų. At
sirado ir jų. Darbą pradė
jus parapijonų ūpas pakilo 
ir visi geri), klebono sumany
mus ir darbus rėmė ir Ik* di
delio vargo šiandiena, mūsų 
parapija iškilo iki aukščiau-

i Winję. mokyk
lą, abveru namą

' ■ . ' * VI- r* ’

PAŽADĖJO PARAMĄ

Cen t valinės Amerikos res
publika Panama, per kurios 
žemę eina Panamos kanalas 
Suv. Valstijų valdomas, pa
žadėjo SuV. Valstijoms para
mą karo metu padėti apginti 
kanalą. Suv. Valstijos pa
darė su Panamos respublika 
tam tikrą sutartį.

“Dievo sūnumis tapti — 
aukštos vertės ženklas.” — 
Šv. Cirlius.

“Visų didžių darbų užuo
mazga — pasitikėjimas savi
mi ; būk drąsus, o laimė tau 
nusišypsos.” (Kotzebue).

Į IR IŠ

LIETUVOS
Per BREMEN Ą

Didžiausiu ir Greičiausiu 
Vokiečių Garlaiviu 
COLUMBUS 

arba kitais šios linijos laivais 
Tik 8-nios dienos vandeniu 

Puikūs 3-čios klesos kamba
riai—tik miegamieji 

N ORTH GERMAK 

L L O Y D 
32 Broadway, New York 
A r ha pas bile vietinį agentą-

t t

Pasiuskit ku-
.17

ir kuopos, 
laivo lygus ir

Skaitak iifiiK xfrai/>x>iiiik kav faraitč 
atydiiai ir patirtėk ateičiai.

rią, mokyk-X.

J

1— Jus sutaupysite pusę savo Cukraus ir Smetons lesų
2— Jus padarysit puikiausi Kavos puoduką dar skanesniu.

KAI

šiandiena, visos 
kuopos gražiai 

ja ir auga ir tarnauja 
fčiai ir Tėvynei.

. klebonas kun. J. Ain- 
važiavęM j Hari Fordą 
•apijuje nesusiprati- 

vo tokių, kurie ne- 
nę a. a. kun. Zebrui, 
su kolonijoje pada- 

žią parapijos ir nu- 
’inę su nameliu vieno- 

^gražiausių vietų, šaukė 
Linkimus ir ėjo pas vys- 
7 prašyti, kadthmtųTHjo 
jų kunigą. Mat a. ;Vkvn.

i tuo sykiu atvažžUęŠa-

Nagi vartojant Borden’s Eagle Brand Konden
suotą Pieną savo kavoje vietoje cukraus ir Sme
tonos. Viena dėžutė Eagle Brand pasaldins ir 
pariebins tiek kavos kiek puskvortė Smetonos 
ir pusė svaro cukraus. Skirtumas gi kainoje 
sutaupys jums netoli pusės. • Kava pasidaro 

/ skanesnė ir sutaupot dikčiai pinigais.

Eagle Brand taipgi bus dideliu sutaupymu vai-4 
gių gaminime kur jums reikia Smetonos ir cuk
raus. Jis padaro riebesnius pudingus, sosus ir 
prieskonius, tik už pusę tiek kainos.

J '

1 ,5

Borden Btdlding

Visi tie dalykai išaiškinama jums mūsų naujo
je knygoje, “Pienas ir Jo Vartojimas prie Vi
rimo.” Tai yra nauja penkiosdešimties centų 
vertės knygelė, bet jums prisiusime ją jei iš- 
pildysit žemiau esanti kuponą ir prisiųsit mums 
su dešimčia centų, supakavimo, persiuntimo ir 
t. t. lėšoms. Ta knygelė parodys kaip sutaupyt 
cukraus ir Smetonos lėšas ir bus labaį naudinga 
rengiant savo šeimynos valgius, 
poną šiandien.

■’ ,1h/ •

THE BORDEN COMPANY r.o.v .

Malonėkit prisupti man vieni jčetj 
ji knygutę, “Pieną ir Jo Vartoj 
prie Virimo,” ui kurią čia rasite 10c.

LIETUVOS 
PBR HAMBURGE 

Musų 3 varjkliŲ garlalriafo' 
ALBtkT BAI.LIN, HAVBCMK 

BKSOLVTK, BELtJUKA; ?';
DCCTSHLAND 

ir populiarfškl vieno 
lalvni.

CLEVBLAND, WESTPHA£tfc. 
raruiNGtA 

Savaitiniai lipiau
New Tork'o—gar 

TMmmata n 
Svstoja 

Asmenfikat vadovau 
Earoointe kei
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DVASIŠKŲ SKAITY MĖLIŲ SKYRIUS
• •: ' i VEDA KUN. PR. JURAS, L. D. S. DVASIOS VADAS

: .Ji
Reikia gydytis; reikia vais- Marija vadinasi Švenčiau- 

Niekas negelbės, jeigu šia Pana, nes ir po pagimdy
mo pasiliko, kaip buvusi, Pa
na.

tų.
nesistengsime pažinti savo 
ligos priežastį ir jeigu negrą
žinsime savo gyvenimui To. 
Ką puikybe prašalinome.

Tad būkime protingi; tap
kime geros valios žmonėmis, 
eikime į Prakartėlę, nusiže
minkime, atgimtame dvasio
je. apsivilkime nauju žmo
gumi, kurs sutvertas yra pa
gal Dievą teisybėje ir šven
tybėje tiesos, o tuomet, Ra
mybės Kunigaikštis tikrai 
suteiks mums džiaugsmą ir 
ramybę. Grįžkime prie Die
vo.

šie yra mano troškimai 
Tamstoms linkėjimai.

MARIJA YRA DIEVO 
MOTINA

I

EITIKIS NUGALĖTAS

ir

Tulas Kitikių pasekėjas, 
kurių sekta vadinosi nionofi- 
tizniu, nes skelbė Kristuje 
tesanti viena prigimtis Die
viška, kurioje žmogiškoji 
prigimtis visiškai paskendu
si, stengėsi įtikrinti vaikutį, 
jog Kristus teturi vieną pri
gimtį kaip ir vieną Asmenį. 
Da rodymu i, jis paėmė du 
gelžgeliu, įdėjo į ugnį ir kuo
met jie pradėjo tirpti, sujun
gė į krūvą kad padarius vie- 

“ Žiūrėk,” tarė jis vai- 
“taip lygiai Dievas ir

Šiandien gimė Išganyto jau

RAMYBĖS... RAMYBĖS!
Pasaulyj nėra ramybės. 

Vaikeliai verkia tėvų, tėvai 
verkia vaikų. Vyras nusi
skundžia dėl moters, moteriš
kė dėl vyro.Gvventojai skun
džiasi netikusia valdžia, val
džia smerkia gyventojus. 
Viešpatie, kiek išliejame aša
rų, kiek aimanavimų, nusi
skundimų, kad perdaug blo
go pasaulyj e.....

Mokslas žydi; įvairios jė
gos užkinkytos veikia, dirba, 
bet, deja, laimės ir vidujinio 
džiaugsmo kaip nėra taip nė
ra. Kas čia kaltas?

Pirmieji mūši] tėvai pra
rado džiaugsmą, linksmybę ir 
ramybę savo puikybe. Ir da
bartiniais laikais žmonija 
pasikėlusi į puikybę misi- 
kreifiė nuo Dievo. . Be Dievo 
genda žmogaus širdis. Kaip 
toji vynmedžio šakelė at
kritus nuo kamieno be gyvy
bės ima džiūti arba pūti, taip 
lygiai ir žmogus nutolęs nuo 
gyvybės šaltinio. Dievo (Jo
no 15.1-7). Gedimas papras
tai sukelia skausmus pačiuo
se žmonėse ir skaudžiai atsi
liepia į artimą.

“Šventoji Dva-

Išganytojaus motina yra 
švenčiausioji Pana Marija. 
Šv. Jonas vadina Ją “Jėzaus 
motina” (Jono 2, 1), gi Šv. 
Lukas — “Viešpaties moti
na)” (I, 43). Ir kiti Šven
tojo Rašto tekstai įrodo Ma
rijos motinystę. “Angelas 
gi jai tarė: Nebijok,Marija, 
nes tu radai malonės pas Die
vą. Štai pradėsi įsčioje ir pa
gimdysi sūnų ir praminsi jį 
vardu Jėzus. Jis bus didis 
ių vadinsis Aukščiausiojo 
Sūnumi... ”
šia nužengs ant tavęs, ir 
Aukščiausiojo galybė ap
dengs savo šešėliu; todėl ir 
Šventasis, kurs gims iš ta
vęs, vadinsis Dievo Sūnumi” 
(Luko 1, 30-35). Kadangi 
Marija pagimdė Dievo Sūnų, 
tad ji tikrai ir teisingai yra 
Dievo Motina.

*

Šv. Povilas Apaštalas Gro- 
matoje į Galatus taip rašo: 
‘‘Atėjus laiko pilnybei, Die
vas siuntė savo Sūnų, pada
rytą iš moteriškės” (Gal. 4, 
4). Kadangi Jėzus kaipo 
žmogus padarytas iš Moteriš
kės yra Dievo Sūnus, tad ir 
pati moteriškė vra Dieviško
jo Sūnaus motina; kitais žo
džiais tariant, Marija yra 
Dievo Motina.

T
1

■r 
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Bažnyčia ir Moteryste
(Tęsinys)

Krikščionystė gerbia moteries motinystę. Ją už tai augšti- 
na ir teikia taip pat gausius palaiminimus. Moterystė niekur nė
ra taip gerbiama, kaip katalikų Bažnyčioje. Nevieną motiną ji 
pakėlė į šventųjų skaitlių dėl jų krikščioniškų ir motiniš
kų dorybių. Ir šiaip nevieną motiną, kad ir ne šventąją, pažymi 
dėl jos dorybių ir kitiems rodė jos pavyzdį.

Mūsų laikuos, kaip prieš visa ką, kas dora, prakilnu ir 
katalikiška, yra daug pasikėsinimų, taip jų netrūksta įr prieš 
moterystę. Daug vyrų, o šiek tiek ir moterų katalikių, jau 
atsiranda, kurie persisunkę šių laikų sugedusių žmonių nuomo
nėmis, motinystę žemina, prieš ją ima kariauti nešvariausiais 
būdais. Tas darbas yra baisesnis už ptį marą ir karą, nes jis 
žudo ne tik kūną, bet ir sielą; drauge su tuomi grąžina pago
nystę. Suėjusieji į porą lieka paleistuviais, gi moterys paleis
tuvystes įrankis. Tai baisus daiktas!

Krikščionystė visuomet gynė ir gina moteries garbę, o jos 
garbę labiausiai palaiko, tai mergystės, moterystės ir motinys
tės skaistybe. Todėl ir jas saugojo ir saugoja nūo suvedžiojimų. 
Krikščionystė smerkia ir persekioja visokius mergaičių ir mo-

na. 
kui, 
žmogus susiliejo i krūvą ir 
tad Kristuje tėra viena pri
gimtis? Bet. gudrus vaiku
tis staiga atkirto: “Bet jei
gu, pone, vienas iš tu šmote
liu vietoj geležies 6ūt aukso? 
Ar susiliejusi ame viename’ 
šmote nebūtų du metalai ?”

Taip ir Dievo Sūnus, pri
ėmęs žmogaus kūną sujungė 
viename Asmenyje dvi skir
tingi prigimtis: Dievišką ir 
žmogiška. Tad Jėzus Kris
tus yra Dievas ir žmogus. 
Turi vieną tik Dieviškąjį As
menį, bet dvi prigimti Dievo 
ir Žmogaus, todėl yra viena
me'Asmeny Dievas-Žmogus. •

“Jis pats save išnaikino, 
sako Šv. Raštas, prisiimda
mas tarno išvaizdą, tapda
mas į žmones panašus, ir su
lig išviršinės išvaizdos rastas 
kaipo žmogus. Jis pats save 
pasižemino, pasidaręs pa
klusnus iki mirčiai, mirčiai 
gi kryžiaus. To dėlei ir Die
vas jį išaugštino ir dovanojo 
jam vardą, kurs yra viršesnis 
už visus vardus, kad Jėzaus 
vardan priklauptų visoks ke
lias danguose, ant žemės ir 
pragare, ir kad kiekvienas 
liežuvis išpažintų, jog Vieš
pats Jėzus Kristus yra Dievo gus. 
Tėvo garbėje” (Pilyp. 
7-11).

IŠGANYTOJAIS VARDAI

Dievo Sūnus tapęs Žmogu
mi turi du vardu: Jėzus ir 
Kristue. Žodis Jėzus reiškia 
Išganytoją, Atpirkėją. Vieš
paties Angelas tarė Juoza
pui: “Praminsi jį vardu Jė
zus, nes jis išgelbės savo tau
tą nuo jųjų nuodėmių” (Ma
to 1, 21). Kristus reiškia 
Pateptasis arba žydiškai Me
sijas. Mat Sename Įstatyme 
pranašai, kunigai ir karaliai 
vadindavosi “Dievo patep
taisiais.” Išganytojas yra 
didžiausias Pranašas, auk
ščiausias Kunigas, karalių 
Karalius. Kaipo Pranašas 
apreiškė mums Viešpatįes 
valią; kaipo vyriausias.Ku
nigas, pats save už mus au
koja; kaipo Karalius viešpa
tauja danguje ir ant žemės.

Jėzų Kristų vadiname mū
sų Viešpačiu, nes Jis, kaipo 
Išganytojas, mus atpirko iš 
piktosios dvasios vergijos.

Pranašai Žadėtąjį Išgany
toją da vadindavo Dievu, 
Emanueliu, Švenčiausiuoju, 
Ateities Tėvu.

Kaip buvo pranašauta, atė
jus laiko pilnybei Žodis įsi
kūnijo ir gyveno taip mūši]. 
Dievo Sūnus priėmė žmo
gaus prigimtį, ir tą žmogaus 
prigimtį su savo Dievo pri
gimtimi viename Dievo-Žmo- Kada toji eglaitė girai-
gaus asmenyje suvienijo.

KALĖDŲ EGLAITĖ

Augo, kerojo pušynėlvj 
puiki eglelė. Artinosi Kalė
dos; žemelę buvo pridengta 
baltu sniego užklodu.

Žmones laukė brangios Kū
dikėlio Jėzaus Užgimimo 
šventės. Sulig senu papročiu 
jie norėjo papuošti tai iškil
mei savo vieškambarius. Tad 
jie pasiuntė į giraitę medkir
čius, kad parnešto eglelę. 
Eglelės ilgai ieškoti nereikė
jo; veikiai, užtėmijo skarotą, 
žalią kaip rūtą eglelę ir aš
triu kirviu atskyrė jos dailų 
liemenėlį nuo šaknų. Kada 
parnešė į namus visi stebėjo
si jos grože.

Pulkely vaikučių, kurie 
linksminosi apsupę žalią eg
lelę, stovėjo užsimąstęs, nu
liūdęs senelis. Pilnomis aša
rų akimis jis žvelgė jau tai į 
eglaitę, jau tai į vaikučius.

“Tėveli,” sušuko vaikai, 
“koks puikus medelis! Lie
muo toks dailus, lapeliai ža
li. Kodėl nesidžiaugi su mu
mis ? Kodėl taip nuliūdęs ?”

“Mano brangūs vaikeliai,” 
tarė susigraudinęs senelis, 
“šis gražius, dailus medelis 
primena man grožę jūsų sie
lų, ir kįla klausimas, kas ga
li atsitikti su kiekvienu iš jū-

metimui į amžiną ugnį kuri 
yra prirengta velniui ir jo 
angelams” (Mato 25, 41).

Vaikučiai niekuomet nepa
miršo vaizdingo tėvelio pa
mokinime.

MESIJO ATĖJIMAS ‘

Seniausias, pirmasis pa
minėjimas apie Atpirkėjo- 
Mesijo atėjimą randasi Pra
džios Knygoje 3, 15. Paties 
Dievo įkvėptas Knygos auto
rius, Mozė, aprašydamas pir
mųjų tėvų nupuolimą, pri- 
mena brangų Dievo pažadė
jimą ateisiančio atpirkimo. 
Mozė gyveno apie keturioli- 
ką šimtų meti] prieš Kristaus 
atėjimą.

Paskutinis iš pranašų bu
vo Malakijas, kuris mirė 400 
nietais prieš Kristų. Jam 
mirus, per 400 m. žydai netu
rėjo nauji] pranašui.

Kristus yra Dievas ir Žmo- 
Jis yra Dievas nuo am- 

2. Žiu, gi Žmogus (Dievas-Žmo
gus) nuo Įsikūnijimo laiko.

tėj buvo prijungta prie žeme
lėj esančių šaknų’ jomis 
traukė iš žemės reikalingąjį 
maistą, kuris gaivina ir da
bino jos liemenėlį ir lapelius. 
Jei girininkas nebūt jos pa- 
lietęs\jė4)ūt augus ir stiprė
tus iki visiško jos gyvenimo 
pilnumo. Bet, deja, pačioj 
savo jaunystėj neteko gyvy
bės. Veikiai šakelės pradės 
džiūti, spygliai byrėti, grožė 
dings, ir už keliu dienu liks 
įmesta į ugnį.

Ir jūsų sielos tol gražios 
kol malone jungiasi su Die
vu. Jeigu jūs pasiliksit su
sijungę su Dievu per malonę, 
kas kart tapsit gražesniais. 
Bet jei mirtinąja nuodėme 
atskirsi! savę nuo Dievo, jū
sų siela neteks tos dieviško-*■ * 
sios grožės, Dievo akyse bū
sit mirę ir nors laikinai išrc- 
dysit išoriniai gražūs ir gy
vi, bet ištikrųjų tinkanti j-

ŠV. POVILAS SKELBIA 
KRISTAUS DIEVYSTĘ

Norėdamas įrodyti prakil
numą ir dievystę Naujojo Į- 
statymo davėjo, Jėzaus Kris
taus, Šv. Povilas pradeda 
savo Gromatą į Žydus šiais 
žodžiais: “Dievas, daug sy
kių ir daugeliu būdų kalbė
jęs seniaus tėvams per pra
našus, paskiausiai, šitose 
dienose mums kalbėjo\ per 
Sūnų, kurį įstatė visų daly
kų tėvainiu, per kurį padarė 
ir pasaulį; kurs, būdamas jo 
garbės atspindžiu ir jo esy
bės paveikslu ir nešdamas vi
sa savo galybes žodžiu, pada
ręs apiplovimą nuo nusidėji
mų, sėdosi po dešinei dide
nybės ant augštvbių, tapęs 
tiek geresnis už aniolus, kiek 
skirtingesnį paveldėjo už 
juos vardą. Nes kam kuo
met nors iš aniolų Dievas ta
rė: Tu esi mano Sūnus, aš 
šiandien tave pagimdžiau ? 
Ir vėl! Aš būsiu jam Tėvas, 
o jis bus man Sūnus? Ir į- 
yesdamas antrą kart Pirm- 
gimį į pasaulį, sako: Ir tu
rės jį pagarbinti visi Dievo 
aniolai! Ir apie aniolus juk 
sako: Jis daro savo pasiunti
niais vėjus ir savo tarnais ’ 
ugnies liepsną. O apie Sūmi I 
Tavo sostas, o Dievej-f Airr- 
žių amžius; teisybės lazda y- 
ra tavo karalystės lazda. Tu 
numylėjai teisybę ' ir neap
kentei neteisvbės; todėl tave, 
o Dieve, patepė tavo Dievas 
džiaugsmo aliejumi, dau
ginus kaip tavo drauginin
kus. Ir: Tu, Viešpatie, pra
džioje įkūrei žemę, ir tavo 
ranku darbais yra dangus. 
Jie pražus, tu gi pasiliksi, 
ir visi pasens kaip apdaras, 
ir kaip apsiaustą permainysi 
juos, ir persimainys, bet tu 
esi tas pats, ir tavo metai ne
siliaus.”

“Štai Dievo avinėlis, štai, 
kurs atima pasaulio nuodė
mę” (Jono 1, 29).

terų tvirkintojus. Kur gali, tai tokius skaudžiai baudžia. Tad 
nėstebėtina, kad tokią ištvirkėliu gaujos neapkenčia krikščio
nystes ir kenkia jai, kur tiktai gali. Bet moterys už tai turėtu 
gerbti krikščionystę ir josios visomis savo jėgomis laikytis.

Bedievybė, laisvaman^bė, palaidumas priveisė miestuose 
ir miesteliuose paleistuvystės namą. Kas ten niekinamas ir 
žeminamas yra? Tai moteriškė. Tenai moterys paverstos gy
vulišku geiduliu įrankiais. Tenai jomis pirkliaujama. Tenai 
pereina gaujos palaidūną, ištvirkėlių, geidulių vergų, supuvu
siu paleistuviu. Krikščionystė kovoja kiek gali ir pajėgia prieš 
paleistuvystės nedorybes ir prieš tą baisiausią pažeminimą mo- 
teres. _

Sugedėliai, geiduliu vergai, traukią į savo kilpas auką — 
neišmanančią mergaitę, ar našlę, nuskriaudžia ją; nuolatos gąs
dina tokią ir veda vis į didesnį pavoją. Ištvirkėliai kartais pa
sirodo geraširdžiais: jie pamatę mergaitę, moterį, ar našlę var
gingame padėjime, skubina su medžiagine, pinigine pašalpa, 
bet paskui sako: dabar man atsilyginsi, parduodama save.

Tokią laimę ir gerovę duoda moterims bedievybė, kurios 
pirmiausiais garbintojais yra socijalistai ir laisvamaniai.

Krkščionystė, kiek gali, net tokią ištvirkėlią suvedžiotąją 
nelaimingą motetą neužmiršta. Ji taiso tokioms nelaimingoms,

į paleistuvystę įtrauktoms, pataisos prieglaudas. Paima jas į 
tuos namus, tenai išmokina tikėjimo tiesą ir doros taisyklią, 
ten jas suvienija su Dievu, išmokina jas įvairią darbą. Taip 
pataisytos, iš nedorybią ištrauktos, vienos ją, pačios savo va
lia, negrįžta daugiau į pasaulį, o pasišvenčia gelbėti tokias ne
laimingas, kokiomis pačios buvo, antros išteka už vyrą ir būva 
pavyzdingomis moterimis, šitokias prieglaudas bedieviai va
dina paleistuviu namais. Tiesa, jie yra, “paleistuvių namai,” 
bet tą paleistuvių, kurios tokiomis buvo pirmiau, o dabar yra 
atgailą darančiomis, besitaisančiomis. Jos vadinasi, “Magda- 
lenkomis,” nes, kaip sekė Magdaleną nusidedančią, taip tuose 
pataisos namuose seka Magdaleną, atgailą darančią. Ir čia 
krikščionystės geradaringa ranka pasiekia nelaimingas ir kelia 
jas iš purvo, į kurį įstūmė keno nors geiduliai

Nekartą tenka išgirsti, kad vargas įtraukia daug moterų ir 
mergaičių į paleistuvių namus. Gal tai tiesa, bet ne visuomet.

. Randame mes pasaulyje ir kaimuose ir miestuose daug vargs
tančių, su badu net kovojančių moterų ir merginą, bet jos to
limos yra nuo paleistuvavimą. Už jokius pinigus, už didžiau
sius turtus jos nepasiduos į tas biaurybes. Reiškia nevisuomet 
vargas ir neturtas yra priežastimi nupuolimą.

(Bus daugiau)
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‘‘DARBININKAS
West Broadway South Ęoston, Mass

Telephone South Boston 0620

LHKSMP ŠV. KALĖDĮĮ
ems “Darbininko” skaitytojams linkime linksmų Šv. 

Ir* vilimės, kad retas, labai retas iš lietuvių šiemet 
būti linksmas per šias linksmiausiąsias metų šventes,

darbininkai šioje šalyje laimingi, kai darbai gerai eina ir 

salai gerėja.. Ar tuo žvilgsniu galime šiuo kuku nu- 
Mes sakome, kad ne. Apskritai ima.nl darbai eina 

gerai. Atlyginimai vidutiniški, šiemet vėl iškelta. klau- 
įvesti penkių dienų darbo savaitę. Jau užsiminta, apie 
įvesti 10 mėnesių darbo metų. Ton liekmėn progresas 

eina. Išradimai, pagerinimai pramones sutvarkyme, darbi
nių geresnis savo amato pažinimas ir jų klesinis susipratimas 

veda prie palengvinimo, gyvenimo.
v Tatai medžiaginė šios šalies gyventojų padėtis apskritai i- 
mant gerėja, iš to galime džiaugtis ir galime džiaugtis ypač 
Įfoksmioms šventėms atėjus.
t Bet gerai žinome, kad medžiaginė gerovė, žemiški turtai, 
tai nei iš tolo nėra tikroji žmogaus laimė. Gerai žinome, kad 
Tas, Kurio gimimo dieną dabar minime, pasakė, jog ne vien 
duona žmogus yra gyvas. Gerai žinome, kad dažnai bakūžėj 
'yra daugiau laimės ir tikro džiaugsmo, negu palociuje. Tikrai 

į taimei reikia dvejopo turto — emiško-medžiagiško ir dvasiško.
• Ir dažnai yra taip, kad medžiaginis skurdžius yra dvasinis tur- 
<tininkaš, o medžiaginis turtininkas yra dvasinis skurdžius. 
Pastarajame atsitikime ir yra taip, kad turtai neteikia lamės. 
Tartai gali bųt įrankis pasiekti tikrąją laimę, o ne pati tikroji 
laimė. '
f j Kalėdos, Kristaus gimimo diena, teprimena apie tai, kur 
Slepiasi žmogaus tikroji laimė ir tepaakstina mus siekti prie

. . JALfUOS IR LIETUVA
Lietuva šiemet švenčia Kalėdų šventę šviežiai po didžio 

srversmo. Ateinantieji iš Lietuvos laikraščiai rodo, kad ten 
• įvykių Kaune lapkričio 21 d. ėjo dalykai kasdien karštyn.

i, kad ten intempimas darėsi nuolatai didesnis. Vyriau
sybė matyt ar nenorėjo ar taip sau užsikirto eiti savo keliu — 
niekinti valstybiškai tautiškai nusistačiusias sroves ir teisinti 

g'Savo bolševikinimo ir lenknmo politikų.
* šitokie vyriausybės žygiai negalėjo nesukelti visuose tau
tiškaisvalstybiškai nusistačiusiose partijose didžiausio pasipik
tinimo. Tas pasipiktinmas visų tautiškai-valstybiškai nusista
čiusių partijų jas bendrino ir artino. Jos pamiršo skirtumus, 

| Senuosius nesutarimus, nesusipratimus ir, matyt, susibūrė gel- 
l'lėtt Lietuvą, kol dar nepervėlu. Susiplakė daktan visi, kam 
* tik rūpėjo lietuvytės ugdymas Lietuvoj, o ne Lietuvos bolše- 
S vikinimas ir jos lenkinimas. Linkime, kad tų partijų, kurios 

dabar išgelbėjo Lietuvą, jėgos stiprėtų, kad jų sutarimas di
dėtų ir nekuomet tarp jų neįvyktų nesutarimas, dėl kurio Lie
tuva vėl turėtų atsistoti ant slidaus kelio.

Lai šios Kalėdų šventės ant visados sucementuoja valsty- 
biškai-tautiškąsias Lietuvos partijas.

♦
I

y “Garbė Dievui augštybėse, o ant žemės ramybė žmonėms 
valios.”

'■'y “Kad aš karalių pažinočiau, tai aš jo prašyčiau, kad jisai 
visiems savo pavaldiniams tą dienų berti paukščiams 
kas turi tvarte gyvulius, kad jiems duotų geresnio pa- 

iš meilės Vaikelio, kurisai ėdžiose gulėjo. Visiems tur- 
jistai turėtų įsakyti, pavalgydinti neturtinguosius,” 

Pranciškus Asižiečio raginimas Kalėdų šventę prideramai

‘ “ “Bet atėjus laiko pilnybei, Dievas nusiuntė Savo Sūnų, 
iš moteriškės, pastatytą pcrĮs^atymu, kad Jis atpirk

tom, kurie po Įstatymu buvo, kad mes imtumėm įsūnystę.” 
IV, 4).

“Užgimė nei iš kraujo, nei iš kūno valios, nei iš vyro va- 
bet iš Dievo. Ir žodis tapo Kūnu ir gyveno tarp mūšų, 

e Jo garbę, kaipo viengimio iš Tėvo (dangiškojo), pil
is ir tiesos.” (Jon. 1,13). '

“Pasirodė Dievo, mūsų Išganytojo malonė visiems žmo- 
Mm, mokinanti mus, kad, išsižadėję Dievo baimės ir žemiškų 

blaivai, m teisingai ir maldingai gyventumėm šiame pa
laukdami palaimintos vilties ir atėjimo garbės didžio 

ir mūsų Išganytojo, Jėzaus Kristaus, kursai patsai save 
tš mus, idant mus atpirktų nuo visokios piktybės ir ap- 

j saumeilius žmones, gerų darbų sekiotojus.” (Tit. n, 
v ’ v

Iš latviško išvertė V. M
................ I 11

Negirdėtai šaltos šiemet Kūčios, *- c
Tyli, giedri žiemos naktis. Ant tampai mė

lyno dangaus dugno spindi milijonai švaigd^į ir 
stebėtinai mirga pro šarmotų medžių viršui!^, 
- Gaubų kieme negirdėti nei gyvos dvasios, nes 
namiškiai apsipuošę išvažiavo iš vakaro bažny
čion į Bernelių Mišias. Tik gryčioj e ^pasilikusi 
namie moteris migdo kūdikį, tyliai niūniuodama 
“lylia, lylia.” Namie pasiliko ir sergantis šei
mininkų sūnelis — Jonukas. Šalę jo lovelės bu
di Pranienė, palikta Jonuko pridaboti. Šeimi
ninkė labai nenorėjo važiuoti į bažnyčių, ir palik
ti ligonį svetimose rankose, bet matydama Jonu
ką esant šiandien daug linksmesnį, negu kitomis 
dienomis, — persvarstė ir išvažiavo.

Prieš porą savaičių Jonukas peršalo ir rim
tai susirgo. Dabar buvo* jau geresnis, bet vaik
ščioti jis dar nepajėgė. Kartais suimdavo jį karš
tis, be to, buvo dar ir persilpnas, kad galėtų 
iš lovos atsikelti. Kaip-gi nusibodo jam gulėti!

Jonukas pasigrįžia į Granienę, kuri kaip pa
prastai Kūčių vakare, skaito iš knygų apie Kū
dikėlį Jėzų. Jonukas klauso, kaip ji skaito, bet 
jo mintys toli iš čia. Ir kaip-gi galėtų jis domė
tis Pranienės skaitymu, jei širdy jis visai nejau
čia šventvakario nuotaikos. Jonukas atsimena, 

, kad pereitoe ir užpereitoe Kalėdose buvę lyg ir 
švieiau, geriam Širdis taip-gi buvo linksmesnė, 
lengvesnė. Dabar-gi taip liūdna, taip liūdna, 
blakstienos pasunkę, o užmigti negali, i Jis už
simerkia — taip geriau. <

Giedriosios nakties, mėnulio ir žvaigždžių 
šviesa veržiasi pro langą kambarin ir siekia už
merkti], ligonio blakstienų, rantų, baltos antklo
dės. Staiga Jonukui pasivaidena, lyg kur toli, 
toli sumirgo dvi mėlynos, žibančios akys. Ne 
tai žvaigždės, ne tai akys — Jonukas negali per
manyti. Ne, tur būt, akys, žvaigždės negalėtų 
taip meiliai žiūrėti. Žvaigždės šaltos, nepasie
kiamos, o šios akys žiūri taip meiliai į Jonelį, 
taip maloniai, niekas dar nėra taip į jį pažvel
gęs. Mamytė, ir ta neturi tokio žvilgsnio, o juk 
ji labiausia Jonelį myli. Jonukas vis lepiau įsi
žiūri į tas akis ir jam rodos, tarsi jis ^ęstąs^į 
žydrią gelmę. Ir stebėtina! Nei kiek jią nejau
čia baimės, jog gali nuskęsti, priešingai, net no
rėti] paskęsti toje malonioje žydrumoje ir niekad 
nebegrįžtų.

Bet reikia Jonukui sugrįžti. Nenoroms. jis 
atsimerkia ir veltui gaudo malonųjį žvilgsnį. Tik 
senoji Pranienė skaito iš knygų: “Apreiškiu 
jums didį džiaugsmą, nes šiąnakt yra gimęs Iš
ganytojas. Eikite ir rasite Kūdikėlį vystykluose 
suvystytą.. . ” ir toliau ji skaito.. .

“.. .Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ra
mybe geros valios žmonėms*.” Jonukas klauso
si Pranienės skaitymo ir galvoja: “geros valios

A. G. lig.

Nekvailas Asilas
Iš vokiečiu kalbos vertė A. P aidi ūks

— Ot koks asilas! — pasako bet kas, jei tas 
žmogus, kurį tuo vardu pavadina, ką kvailai pa
daro arba pats yra kvails. Tačiau vienas tikras 
atsitikmas parodė, kad draugas ilgaausis nėra 
jau toks kvailas, kaip dugeliui, o rasi, ir visiems 
atrodo, ir todėl būtų teisingiau, jei tą vardų duo
tų kuriam kitam jo dvinagiiu giminaičiui.

Aranka tikrai buvo nekvailas asilas. Ji — 
jis ištikrųjų buvo panelė asilaitė — gyveno prieš 
kokius metus laiko garsiose visame pasaulyje pie
tų Vengrijos maudyklėse, kurios dabartiniu me
tu priklauso rumunams. Tų maudyklių apylin
kės yra kalnuotos, ir todėl daugelis storų žmoniii, 
kurie ten vasarą apsigyvtma, išėję pasivaikščio
ti turi daug privargti. Nors daktarai ir sako, 
kad tas einą jiems į sveikatų, tačiau storieji žmo
nės dažnai būna lepūs ir todėl, kopdami į kalnų 
ar nuo jo nusileisdami, nesilaiko nurodytųjų tai
syklių.

Gražiausia pasivaikščioti vieta yra po Pra
no Juozapo kalną — puikus ir išsiraitęs, kaip gy
vatė kelias, kurį kurorto valdžia leido pratiesti 
šalia stačiai nuolaidaus skardžio. Lepiems žmo
noms nešioti žemai, gatvėje, stpvi 15-20 asilų, 
kurie dažniausiai būua niekeno neprižiūrimi. 
Kas turi silpnas kojas ar yra tinginiautas Užli
pa ant gyvulio. Ir kada atsisėda į bl drau
gas ilgaausis pats pradeda nešdintis,? JVflipęs 
ant kalno, kantriai laukia, kol raitelis

tada grįžta vėl į savo vietą. Nukopęs žemyn, at
sistoja iš naujo į eilę savo viengenčių ir kantriai 
laukia naujo darbo. Ir kai tik suskamba kurorto 
varpas, šaukdamas svečius vakarienės, “kurorto 
asilai” eina į savo tvartus.

Be abejo, iš šitų pilkių daugiausia apdova- 
nota buvo Aranka. Ji buvo mažesnė, tačiau ir 
vikresnė- už kitus. Bet nepaprastai daug vargo 
ji turėdavo nešiodama sunkius žmones. Ir ji vis 
dėlto sugalvojo, kokiu bildu galėtų tuo neken
čiamu darbu nusikratyti. Ir jei ateidavo būtent 
perdaug storas kurortininkas, ji įsibraudavo 
skersai eilę į kitų asilų tarpę, kad tokiu būdu 
pasunkintų kopti ir pati išvengtų sunkios naš
tos. Tačiau kitaip ji elgdavosi su vaikais: tada 
ji pirma kitų išlysdavo priešakiu. Ji visai gerai 
žinojo, kad šiuo atveju jai teks koks mažas ska
nėstas, cukraus gabalėlis, biskvitas ar kas pana
šus. Ji ypač mylėjo anglų konsulo dukrelę, kuri 
jau daug vasarų gyveno kurorte. Tamprus 
draugiškumas surišo jiedvi. Aranka visumet, ka
da tik ateidavo mažoji anglaitė, būdavo pasiruo
šus keliaut, nors kartais ir pavargusi būdavo, bet 
už tai, žinoma, retai kada negaudavo atlyginimo.

Tačiau Aranka mokėjo ne tik mylėti, ji mo
kėjo ir ncapkęti. jos neapykanta krito ant vie
no storo rumuno, kuris, norėdamas pasigrožėti 
gamta ir pakvėpuoti tyru oru, tyčia tam tikslui 
susiieškodavo mažųjų Arankų, kadangi jam vi
sumet būdavo leigviau ja užkopti ant kalno. Jei 
ta pradėdavo kastais ne, taip, kaip,storasis ny 
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Vieną kartę, atėjus storajam Tattrantu, 06
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raunąs norėdavo, elgtis, jis jų spar 
jomfe, tarsi pentinais, ncrrt'jų visai

pačiu laika atvyko it nudfoji anglaitė.
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nienės skaitymų, jis klausia: “Tetai’ 

valandėlę pagalvojus sako: “Tu esi geros valios, 
jei visus myli, niekam neturi neapykantos, do
vanoji, jėrkas tave būtų nuskriaudęs.”

Jonukas nieko neatsako, bet jam dabar aiš
ku, kĄd' jiš neturį valios, jis su skyo
draugu’PatfHūktfpįkį^ojti: ne

liūsta ir susirūpina. Prisimena jan^ kokiu bū
du žlugo jų jų draugavimas. Pereitų vasarų, 
kartų Jonukas, Pauliukui nematant, pasiėmė jo 
meškerę, nes abu su Pauliuku labai mėgo žuvau
ti, tik Jonuko meškerė nekoki buvo. Meškerę 
Jonukas, žinoma, Pauliukui jos pasigedus, tuo
jau sugrąžino, bet Paulius viską išpasakojo Jo
nuko mamytei. Šito Jonukas negalėjo jam už
miršti. Vėliau Pauliukas mėgino su juo susitai
kinti, bet Jonukas nuo jo nusigręžė. Nuo to lai
ko Jonukas savo buvusiam draugui neturėjo ge
ros širdies.

O dabar? Jonukui pačiam savęs gėda. Juk 
jis buvo kur kas kaltesnis, tai kodėl jis nedova
nojo, kai Pauliukas prašėsi. Kaip-gi dabar jis 
norėtų sueiti Pauliukų ir susitaikinti- Jam sun
ki šį vakarą jo “bloga valia,” kai visi žmonės v- 
ra geri;- kai gimė meilė —Kristus.

“Kaip būtų, jei imčiau ir nueičiau į Pauliu
ką, juk esmi jau sveikesnis ir visai netoli, tik už 
beržynėlio! ’ ’ mąsto Jonukas. Susirūpinęs tėrny- 
ja jis Pranienę, kuri jau nebeskaito, o jos gal
va lyg žemiau būtų nusvirus. Jis nueis į Pau
liuką ir juodu susitaikę vėl draugaus; kad Pau
liukas įjam dovanos, Jonukas neabejoja. Kaip 
bus gera, kai mamytė, parvažiavus iš bažnyčios, 
prieis zprie lovelės jo pabučiuoti, o ii- žinote ne
žinos, kaip jos Jonukas dabar laimingas.

Dar kartų’ Jonukas pažvelgia į Pranienę, 
paskui greitai pašoksta iš šilto patalo ir tyko 
prasiskverbti į spintos pusę. ‘ ‘ Kad tik Pranienė 
nepabustų,” — mąsto Jonukas. Jis buvo girdė
ję, kad senų žmonių jautrus miegas. Jonuko lai
mei Pranienė nepabunda ir apsivilkęsJonukas 
išeina iš kambario. Dar didelis pavojus jam prie
šais — reikia atidaryti priemenės duris: “Kad 
tiktai būtų be triukšmo, kad tik negirgždėtų. ” 
Pagaliau ir priemenės durys atidarytos, tik toks 
šaltis sugriebia Jonukų,^kad pirmų akimirksnį 
jis net norėtų grįžti atgal. Bet noras šį vakar 
susitaikyti su senuoju draugu pergali jo šVyra- 
vimą, ir Jonukas bėga į beržynėlio pusę. Bėga, 
lyg sparnų padedamas, ir pėdų nepalikdamas 
sustingusiam sniege. Štai, čia pat jau ir beržy
nėlis, bet toliau jis* nebepajėgia. Kojos tokios 
sunkios, galva svaigsta ir taip sunku kvėpuoti. 
“Ką pasakytų mamytė, jei žinotų, kur aš da
bar,” — mąsto Jonelis. Bet juk jis kitaip ne
galėjo ir mamytė negalėtų linksma būti, jei jos 
Jonelis Kūčių vakare būtų buvęs “blogos va
lios.” Jonukas visai nusilpsta ir parpuola snie
gai!. Tiktai dabar jis nusigąsta, kad galįs ligi gimsta, — meilės ir atleidmo keliu.

Budėti geidžiu.
Kokis tai daiktas nematytas, 
Koki naujieūa, 
Jau mažutėlis paguldytas, 
Jį vysto Pana. ;
Rantus, linksmutis, it' gėlelė, • 
Kelia rankutes, •,' - \ ,
Šypso, it tekanti saulelė, 
Varto akutes.
Tiesiog, kairėn Jis pažiūrėjo, 
Žemai ir. aukštai 
Pasaulio veidų praregėjo, !' 
Suvirko griaudžiai.

* 
Ak, tu pasauli, nuodėmingas, 
Sugedęs tu jau.
Čion mano kraujas reikalingas, 
Praliet atėjau.

. Kūnelis mažas sudrebėjo 
Pamatęs kančių,
Balselis veikiai nuskambėjo 
Per erdvę nakčia.
Išgirdo Kūdikio verkimą, 
Perplyšo dangus, 
Būriai sparnuočių lėkti ima 
Pas tvarto vartus, 
dangiškos dvasios pas lopšelį 
Pragydo švelniai, 
“Gloria” sveikina bernelį 
Devyni chorai.
Norėčiau būti prie lopšelio, 
Arti visuomet
Ir melst pagelbos šio vaikelio 
Suklumpu kuomet

U. Gudienė

Pauliukui ir nenueiti. Jonukas Susiriežia, ma
žutis, mažutis, bejėgiai verkia ir šaukia; bet at
siliepia tik jo paties atbalsys.

Staiga Jonukui tartum žybteli tos pačios 
akys, kurias pirmiau buvo matęs. Visai arti, ar
ti — Jonuktii net rodos, kad kas ji paėmęs pa
kelia nuo žemės ir neša tolyn. Jonukui taip gera, 
nesinor nei atsimerkti, kad meilus regėjimas ne
išnyktų. Tik širdy keistas gailesys. Gaila ma
mytės, Pauliuko, senosios Pranienės ir savęs, 

akys, bet skaudžiu gailesiu širdy, paliėka "Jonu
kas šių žemę amžinai. Tas, Kuris viską gydo, 
išgydys ir Jonuko gailesį. Štai, Jis jau artinas 
prie mažo liemenėlio ir atsargiai, kad nepažeidus 
jo erškėčių dygliais, kuriais vainikuota Jo kakta, 
paima Jonuko sielą ir nusineša ją anapus saulės.

Beržynėlyje lieka žemiškoji Jonuko dalis —• 
mažas, pilkas kūnelis, kaip kamuolėlis.

Kai Jonuką rado beržynėlyje sušalusį, nie
kas negalėjo įspėti, ko jis čia ėjęs. Niekad nie
kas neįspėjo, kad jis ėjęs tuo keliu, kuriuo rei
kia eiti tą vakarą, kai meilė — Dievo Sūnus —

— Mano pone, — tarė ji mandagiai: — ar 
negalėtum tamsta kur pasiieškoti tvirtesnio gy
vulio arba, dar geriau, užkopti pėsčias ?

' — O, aš pats būčiau asilas, jei eičiau pėsčias, 
— stačiokiškai atsakė rumunas. •

Bet A ranka pati pasistengė juo nusikratyti, 
o tai atsitiko šitaip. Vienų dienų p. Pidesęu — 
taip vadinosi tas ponas — kopė į kalnų vėl mažą
ja asilaite. Iš karto ši pamažu žingsniavo pir
myn, bet atėjusi pusiaukelę, staiga nei iš šio nei 
iš to patikusi patogų kelių, pasileido šokinėdama 
per uolas į miškų. Rumunas koliojo jų, spardė 
kojomis, ir traukė pavadį, bet Arankos tai ne
sulaikė. Pagalios ji pribėgo miškų, kuris buvo 
apaugęs tankiais ir dagiais krūmynais ir uogie
nojais. Nieko nelaukdama j i nurūko skersai miš
ką, o spygliai sudraskė gražias storojo raitelio 
flanelines kelines, ir jo naujitelaitė skrybėlė liko 
kaboti ant vienos medžio šakos. Jis norėjo nulip
ti, bet negalėjo, nes Aranka taip dūko, kol, ga
liausiai, ir jai pačiai pradėjo kliūti nuo erškėčių. 
Pideseu keikė, koliojo — niekas negelbėjo.

Pagaliau Arankai pasisekė užbėgti ftnt vir
šaus. Čia ji sustojo nepaprastai ramiai, taip, 
kad atrodė, tartum būtu visiškai nieko neatsitikę. 
Visa kttrortininkų minia eskė linksmas jotynes 
per miškų. Visiems besijuokiant p. Pideseu nu
lipo nuo asilaitės, spyrė porų kartų jų koja ir 
nuėjo įtūžęs namo.

„ A TakiauArankos Ijausmė nenpėjo niekais,nes 
p. Pidęsęu už savo blogų pasielgimų buvo įskųstas

’o ji pati galutinai nusikratė tuo 
nuobodžiu lg varginančiu darbu — kurortininkų
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Buvau pirmame jniege, du- “Mamytė, metai atgal uždėjo šį
rų varpelis prikėlė mane^ greįiai kė- auksinį medalikėlį ant mano krūtinės, 
liausiu lovos ir skubiai apsirengęs kuomet aŠ labai sirgau.” Irbttčino- 
ėjau žemyn atidaryti duris. dama medalikėlį, maža mergaitė vėl

Kūčių naktis buvo gana šalta, kaip, užsidėjo ant kaklo, 
ir visi Gruodžio mėnesio vakarai, ir 
mėnulis lyg su nu varginau mėtė savo 
baltai nudažytus spindulius po visus 
laukus nudengtus baltu sniegu. Aš
trus vėjas greitai pripildė visus prie
bučio kampelius, kuomet atidariau 
duris. Didis gailestis suspaudė ma
no širdį kuomet mačiau stovint tarp
duryje išblyškusią mergaitę. Žodžių 
ji netarė, bet jos išvaizda parodė, kad 
ji atėjo su kokiu nors svarbiu reikalu.

Jos plaukeliai, spindėjo su nepa
prastu išsireiškimu prieš mėnulio 
šviesą. Plonai apsirengus, ši maža 
mergaite, žiūrėjo man į akis su tikiu 
pasigailėjimu ir nuoširdumu, kad vi
są savo gyvenimą negalėsiu užmiršti.

Veidas jos buvo išblyškęs, išvaizda 
skaisti.

“Tėveli, ar gali greičiau eiti su 
manim, mano mamytė miršta. ”

“Prašau brangus vaikeli, ateik į 
vidų,” tariau,“ųr;pasišildyk. Išrodai 
pusiau sušalus.0

“Ačiū, Tėveli, i man visai nešaltą. ” 
Tuo tarpu jai betariant žodžius, grei
tai.apsirengiau. ,

“Kaip mamytės vardas, brangus 
vaikeli?”

“Elzbiėta Balčiūnienė, ji našlė ir 
gyveno,' kaip šventoji. Dabar ji mirš
ta ir .yra labai apsunkinta. Ji staiga 
apsirgo keletą valandų; atgal. ”

>“Kur ji gyvena?”
“Dvi myli nuo čionai, Tėveli, neto

li nuo Miltono rūbežiaus;.ji neseniai 
atsikraustė tenai ir yra nauja gyven
toja, tad nepažystama kaimynų. Bet 
nesibijok, Tėveli, aš kelią labai gė
jai žinau, nepaklysime. ”

“Už kelių miliutų abu trempėme 
per sniegą, arba geriau sakant, aš 
trempiau,* nes vaikelis, kuris ėjo su 
manim žengė su tokiu lengvu ir skais
čiu žingsniu, kad jeigu būtų gėlelės 
pabarstytos po jos kojų nemanyčiau 
kad vienas iš žiedelių būtų sudrasky
tas po perėjimo jos kojų.

Mergaitė tvirtai laikė mano ranką, 
kaip kiekvienas kūdikis turėdamas ki
tame didį pasitikėjimą, išvengsianti 
pavoju ir skausmą.

Kaip skaisti ji išrodė: panašesnė Į 
sutvėrimą naujai sukurtą iš Dievo ga
li ligos rankos, negu tas kuris vaik
ščioja šią ašarų pakalnę, priklotą 
nusidėjimų, nuliūdimo, vargų ir mir
ties.

Ant jos krūtines pastebėjau auksinį 
medalikėlį. širdies panašumo.

Pastebėjusi mano pasižiūrėjimą, 
greitai ji nuėmė ir padavė man į ran
kas.

“Tai širdis!” tariau.
“Paskaityk kas tenai yra parašyta,

Tėveli.”
“Negaliu, brangi mergaite, nes 

mano akys silpnos; antra, sunku per
skaityti kas yra išbraižyta ant aukso, 
kuomet mėnulis šviečia.” 'č,■ i

“Aš tau palaikysiu, Tėveli, dabar 
žiūrėk.” \ : ,

Kaip ji tą auksinį medalikėlį laiko 
savo rankoje, nežinau, geriau sakant 
negalėjau gerai pastebėti, viena tik 
žinau, kad aiškiai galėjau perskaityti - 
žodžius “Džiaugsmas! Širdis Jėzaus 
esti su manim.

I

KALĖDŲ SKAITYMĖLIS

Aną subatvakai i važiuodamas strytka 
riu iš didžiųjų krautuvių prisipirkęs įvai
rių žaislų vaikams kapo Kalėdų dovanas, 
paėmiau skaityti kų tik iš Kauno atėjusį 
Esperanto kalboje lietuviškų laikraštį 
“Litovo Stelo” (Lietuvių žvaigždė). Ir 
vos tik jį pradėjau skaityti, kaip šalę ma
nęs sėdintis, puikai pasirėdęs ,gan pagy
venęs vyras, tarė: A! tai tamsta lietuvis?! 
O aš esu čekas!—Taip! lietuvis, atsakiau. 
— Tai jūs vežate vaikams Kalėdų dova
nėlių, tęsė jis. O Viešpatie Tu mano! 
Kaip man kas primena Kalėdas, tai aš 
atsimenu jaunystę ir kaip aš eidamas su 
tėvu išklausyti Kūčios vakare Šv. Pieme
nėlių Mišių vos nesušalau. Vienok, ma
tyt, Dievas-Kūdikėlis ant mūs susimylė
jo ir mes vieton mirties, radome ūkelę... 
Tų taręs, linksmai nusišypsojo ir, matyt, 
norėjo baigti savo pasakojimų. Tačiau aš 
l>avergtas žingeidumo, tariau:

— Gerbiamas tamsta ir vienaminti, 
meldžiu užbaigti savo papasakojimų!

— Gerai! — tarė jis, — esu jau pra-

Žengėme pirmyn, nekalbėdami; ka
dangi turėjau su savim Švenčiausiąjį 
Sakramentą; ir jauna nors ji buvo, 
mergaitė matyt apkainąvo visą ką aš 
turėjau su savim. Kuomet pasižiū
rėjau į ją, pastebėjau, kad jos lūpos 
pynė maldas, ir jos akys pilnos mei
lės ir sargumo žiūrėjo į Viešpatį,-ku
ris ėjo sykiu, kaipo gydytojas pas li
gonį.

Staiga mergaitė, paleido savo ran
kutę, ir tarė:

‘ ‘ Čionai rasi mano mamytę, ’ ’ skam- 
bėjo jos plonas balselis; ir rodė su 
ranka į mažą namelį, kuris buvo pa
sislėpęs už trijų šimtmetinių ąžuolinių 
medžių.

Atidariau duris, kurios silpnai lai- žilęs, o tada buvau vos tik aštuonerių 
kėši prie kabučių, ir pasitraukiau į 
Šalį norėdamas mergaitę praleisti. Ji 
dingo. Nustebęs, stengiausi atrasti 
sau kelią, bet dejuojantis balsas šau
kė manę prie lovos mirštančios mote
riškės. ; ‘ : ° !

Pamatęs ją, žinojau kad negalima 
laiką gaišinti. Gaila, moteriškė ne
sulaukus nei viduramžio savo gyveni
mo, o jau šalta mirties ranka pasiekė 
jos kaktą, kuri buvo išpilta prakaito 
lašais, ir jos veide skaičiau didį ap
sunkinimą. i

Greitai atsisėdau prie jos lovos, ačiū 
Dievui, ir nuraminau moteriškę. Ji. r e . r »'■

dtliko gerą išpažintį, ir pastipririta 
giliu tikėjimu ir meile, priėmė pasku
tinius Sakramentus.

Stovėdamas šalę lovos, stengiausi 
moteriškę nuraminti tardamas keletą 
žodžių apie kantrumą ir pasišventimo 
norą nešti visus kryžius, kurie yra 
uždėti ant mūsų pečių. Pastebėjau, 
kacbjos akys buvo nukreiptos į kitą 
kambario dalį, kur matėsi maža po
pierinė skrynutė.

“Ar atnešti tau tą skrynutę,” klau
siau jos. Ji palenkdama galvą pri
tarė.

“Tavo mažos mergaitės rūbeliai,” 
sakau jai. Ji patylomis kalbėjo, ir 
mačiau kad jos balse radosi tikra mei-, 
lė.

“Mano brangios Mal vilios.”
“AŠ žinau ją,” toliau kalbėjau.

manę atvedė čionai.
Moteriškė pusiau pasikėlė iš lovos, žiū

rėjo į manę su tokiu nusistebėjimu, kad 
sunku ir pasakyti: sykiu ir aš nustebau, 
kuomet su savo akimis žiūrėjau į auksinį 
širdies medalikėlį prisegtą prie mergai
tės rūbelio, kurį ji laikė savo rankose.

“Tamsta,” tariau, “vardan teisybės, 
pasakyk man, kur yra tavo duktė. Keno 
tas medalikėlis?”

“Tas medalikėlis tai Malvinos. Aš pri
segiau prie jos krūtinės metai atgal, kuo
met ji gulėjo mirties patale. Paskutinėje 
valandoje, mano brangi mergaitė, paėmė 
medalikėlį, prispaudė prie lūpų, pabučia- 
io ir tarė: “Džiaugsmas! Širdis Jėzaus 
esti su manim.” Ji mirė metai atgal.

Po šių žodžių mačiau, kaip moteriškės 
veidas pasidarė linksmas ir skaistus.

Laikydama medalikėlį rankose, toliau 
kalbėjo:

“Malvina, mano brangi Malvina, ga
lutinai būsiva suvienytos Saldžiausioje 
Širdyje. Matau tave mano brangioji.”

“Džiaugsmas! Širdis Jėzaus esti su 
manim.”

Jos balsas išnyko tyloje ištarimo 
paskutinių žodžių.

Malvina ir ji buvo vėl suvienytos
t

v •

,n>etų, kaip Kūčios vakare suvalgęs rie
kelę duonos suamžinų atilsį savo myli
mu tėveliu ėjau per pusnynus į Pragos 
katedrų išklausyti Šventųjų Piemenėlių 
Mišių. Pustė, šaltis buvo neišpasakytas, 
o atstumas nuo mūsų kaimo iki Pragos 
buvo nemažas; prie to gi mes ir .apsivil
kę buvom iššutusiais senais švarkapalai- 
kiais. Mes bešaldami vos žygiavom pir
myn. Ir kasžin kaip būtų užsibaigę, jei 
mus nebūtų davijęs vienas geras dvarpo
nis važiuojantis irgi Į Pragos katedrų. 
Davijęs jis į mus šūktelėjo: “Kaimięti! 
ar iš proto išsikraustei! Ar nematai, kad 
it pats ir šąli ir vaikų šaldai! Ar nema
tai čia jau karčiama — eik susišildyti!”
— Geriau aš sušalsiu, te mane sudrasko 
vilkai, arba pasiutę šunys, negu aš tu
rėčiau eiti į karčiamų. Taip jam atsakė 
r.iano tėvas. — Nemandrauk! matau ne
turi pinigu, tai te tau keletu guldenų. 
Ir tų taręs, ponas padavė tėvui keletu 
sidabrinių. Tėvas priėmęs padėkojo ir 
pasakė, kad už tuos pinigus Pragoję 
mums (vaikams) pyrago nupirks; bet i 
karčiamų, tai nors jį ponas ir užmuštų, 
neisiąs. Tada ponas jam liepė sėsti šalę 
vežėjo Į roges, o manę pasiėmė ant kelių 
ir įsivvniojo į kailius meškų, nupyškėjom 
link Pragos.

Pakeliui ponas pradėjo tėvų gundyti, 
sakydamas, kad ir vyne yra alkoholis, o 
vienok Kristus jį perkeitė į savo kraujų. 
Bet tėvas jam atkirto sakydamas, kad 
kas žin ar Kristus pavartojo vynų alko
holinį — su nuodais, ar taip vadinamą 
Mostų — vynų šviežių, be alkoholio, ku
rį ir Mahometas savo pasekėjams paveli
ja gerti. Ir tikrių tikriausiai turbūt 
Kristus gėrė su apaštalais nealkoholi
nį vyną. Ponas jam ant to priminė, kad 
Kanoj Galilėjos Kristus perkeitė vande
nį į vynų ir veselninkai nuo jo pasigėrė.
— Na, kas link to, mano tėvas tarė, tai 
mieliausias pone žydų pasigėrimų nely
gink su mūsų. štai pavvzdis: Rudenį su
tikau vienų pažįstamų žydelį nuduodantį 
pasigėrusį. Sakau jam: “.Jakei. kas yra 
su tavim? — U! aš girtas! mes škalinin- 
kai užbaigę mūsų knygas skaityti, turė
jome skaloje didelį balių. — Na, o kiek 
jūs turėjot vyno ir kitų gėrimų? — pa
klausiai?. N>u! mūs buvo 36 Vyrai ir iš
gėrėm pusę kvortos snapso!

Ponas ant to pradėjo kvatoti, o tėvas 
tarė: — Matai, pone, tai taip buvo ir Ka
noj Galilėjos.

Ponui tas tėvo papasakojimas labai 
patiko. Toel po šv. mišių mus nuvežė į 
mūsų bakūžėlę ir atsiuntė mums visokių 
valgių ir bealkoholinių gėrimų. Kadan
gi mes buvom beturčiai, tai mano tėvui 
padovanojo namelį su dešimčia margų 
žemės..

Tai matai tamsta, kaip mes važiuoda
mi išklausyti šv. Piemenėlių Mišių, rado
me Akelę. Ir padavęs man dešinę, pasi
kėlė ir išėjo iš strytkario, nes kų tik bu
vo konduktorius iššaukęs tų gatvę, ku
rioje jis gyvena. Kazys V.
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Per tūkstančius metų, prieš Kristaus atėjimą ant že 
darbininkas buvo laikomas žemiau gyvulio. Turtuoliai-p 
nys vargšus darbininkus kankindavo ir žudydavo be jokio 
sigailėjimo.

Dievas matydamas žmonių ištvirkimą ir žiaurumą si 
ant žemės Išganytoją.

Jėzaus gimimas sujudino visą pasaulį, nes pranašų l 
pasakyta, kad Jis ateis išgelbėti žmoniją ir paiiuosuoti de 
ninkus iš vergijos.

Vaikelis Jėzus auga diena iš dienos ir ėjo stipryn, pi 
išminties, ir Dievo malonė bĮiyo^jam^uy _ _

Savo mokslu Kristus, pasauEo*išganytojas, padare" 

džią visai kitokiam, visai naujam gyvenimui, anų laikų s 
meldžiams visai nežinomam. Jis savo mokslu nugriovė s 
meldžiu įsivyravusius įpročius bei pažiūras. Sulygino vai 
darbininką su turtuoliu; panaikino vergiją.

Nors paviršutiniai, mes darboininkai esame liuosi, bet 
ra taip, kaip Kristus mus mokina. Ir šiandiena rasime d 
nuskriaustų ir skriaudžiamų vargšų darbininkų. Skurdą 
vargas Stumia vargdienius darbininkus nepakenčiamus dar 
dirbti; o turtuoliai, kapitalistais vadinami, užmiršo savo 
žinę ir priedermes; prisikrovė iš vargšų darbininkų prak 
turtų, skęsta paleistuvystėje ir ištvirkime.

Todėl ir šiandien, minėdami Kristaus gimimo metines 
kaktuves, kaip kad ir anais laikais, turime prisiminti, pirmi 
šia darbo žmones, kurie bado ir skurdo prispausti skęsta va 
ašarose. * ‘

Padėkime vieni kitiems apsiginti nuo išsigimusių bai# 
Čių tvirkti kapitalistų, šiandien, darbo žmonės kenčia dėlto,) 
jų gyvenimas nėra tvarkomas sulig Kristaus mokslo.

Reikia Kristuje viskas atnaujinti, nes tiktai Jo mokslas 
siems laimės teduoda.

Paskendę savo turtuos, ištvirkę turtuoliai visai nenori 1 
tyti vargus bei skurdą jiems tarnaujančių darbo žmonių.

Lietuvių darbininkų padėtis šioje šalyje yra nepergeri 
s šia. Visa didžiuma dirba sunkiausius darbus ir už labai : 
zerną atlyginimą.

Kas gi čia kaltas? Nagi patys darbininkai, štai tari 
Lietuvių Darbininkų Sąjungą, kurios svarbiausias ir pagris 
nis tikslas yra rūpintis darbininkų reikalais ir jų gerbūviu, lt 
dvasiniu, taip ir materijaliu. Ji yra dalis pasaulio 
nių darbininkų, einančių išvien tam, kad“vskąatna
tuje.” kad ateities socijalę tvarką nustatyti pagal 
mokslo dėsniu. **• • ■ * b

Jos didžiausis troškimas: pasaulio krikščioni, darbu*
■ vienybė. Jos obalsis: “nauja tvarka Kristuje,” “artyn > 

Dievo Karalijos ant žemės.’ * y
Rodosi po Lietuvių Darbininkų Sąjungos vėliava tulėtų) 

ti visi lietuviai katalikai darbininkai. Bet taip nėra. Dėl 
laikas susidomėti darbo žmonių reikalais, šiais menes * 
mūsų organizacijos vajus, ir kiekvienam darbininkui J 
ra proga prisidėti prie L. D. S.

šv. Kalėdose prisiminkime Jėzaus Kristaus 
padarykime pasiryžimą juos užlaikyti ir pildyti.

Tą dieną pašvęskime Dievo garbei, ir susirinkę bi 
pasveikinkime Kūdikėlį Jėzų tardami: “Garbė Dievui 
bėse ir ramybė žemėje geros valios žmonėms!

fe
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Antras Metinis “Darbininko”
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Bus Sekmadieny
i

7-tą valandą vakare. 4

MUNICIPAL BUILDING SALEJE
Z •

T

z

Pakviestas žymus artistas dainininkas p. BANYS iš Philadel- 
phia, Pa.; pagarsėjusi solistė p-lė M. BLAŽAUSKAITĖ, L. D. 
S. vice pirmininkė iš New Britain, Conn.; p. J. BANYS ir so
listės iš Lawrence, Mass.; p-nia M. RAIPAITĖMAZGALIE- 
NĖ ir M. CESNIUTĖ iš Montello, Mass.; P-lė M. GRYBAITĖ 
iš So. Boston, Mass.; P-lė A. RAUDELIUNAITĖ iš Brighton’o; 

P-lė NARINKAITĖ iš Lowell, Mass. ir keletas kitų žymių so
listų.

Be to, pagarsėjęs artistas, muzikos profesorius, smuikinin
kas ANTANAS ŽIDANAVIČIUS smuiku paįvairins gausų pro
gramą.

Bus ir kitokių įvairenybių.
t

Bilietų Kainos: $1.00,75c, ir 50c. vaikams 25c.
Galima pirkti “Darbininke"’ ir pas L.D.S. narius ir darbuotojus

Rengkites visi į šį koncertą
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CLEVBI4ND,OHIO
Valdybų rinkimo laikas .

Mūsų kolonijoje priimta kas
met perrinkti draugijų ir kuo
pų valdybas. Gruodžio mėnuo, 
tai valdybų rinkimo laikas, Da
lei to gruodžio męnesyjęįdraų- 

gijų nąriai privalo yiši lauky# 
draugijų sąĮsirinkųnus ir sųdą- 
ryti valdybas V tinkamų asme
nų, kurie brau&jnt rkys-

ten*.mylėtų lietuvystę. Toki 
galėtų tinkamai tarnauti

?

Štai ir šaltą-4
Šaltymetyje į

■į p __ .___ _
mui ir net valgiui. O čia kaip 

4iik tyčia daugumas darbininkų 
/netenka darbo, iš priežasties 

šalčio ir maŽiniffi^|šdirbystės.į

Įima būtų surasti kietas vietų, 
kuriose “Darbi^tekas” būtų 
gaunamas nuolatos.

Darbo yra daugybė — darbi
ninkai į darbą!

Darbai mažėja

Žė. Šąltj§! 
ai yrą dau

giau išlaidų kų^yiąj^id-engi-

WATERBURY, CONN.

Praneši
Hartforde Lietu

Stebuklų vakarėlis
.Gruodžio 12 d. Marijos, Vai-į

* k ... • * ? I
kelių draugijos narės statė ^9^- 
noje “Liurdos Stebuklai.” Vą- 
deVavo seserys — mokytojos. 
Buvo žmonių pilnĄ svetainė. 
Vaidinu pusėljn^h4 kaipo I 
neprofesionalėins ' toji i šrityj, 
tai ir klaidos tsętieistinbfe. Ta
čiau galėjo būt geriau suvai
dinta. Įžymesnes roles turėjo 
šios: Marė Šambaris, Agnietė 
Dvariškis, K. jšuopenis,. Vero
nika Mažeika, Marijona Orin- 
tas ir Adelė Žibutis. Taipgi 
Marcelė Andrikytė padainavo 
kelias daineles atatinkamas 
tam vakarėliui. Tai nauja mū
sų dųinininkė. Žmonės myli jos 
dainavimą. Ištiktųjų, Marce- 
lytė ar dainuoja ar vaidina, jai 
netrūksta gyvumo bei širdingu
mo. Visa širdimi moka jausti 
ir tą savo širdies švelnųjį jaus
mingumą perduoda klausyto
jams. P lės Julytė Baranaus
kaitė ir A. Liutkiutė irgi gra
žiai padainavo. O p lės Olga 
Gečionytė ir Ona Bendlerytė, 
vaidindamos “Laivakortę per
kant,” saldžiai prijuokino pu
bliką. Olga tai mūsų slauniau- 
sioji komedijantė.

Džiaugtis siela
Profesorius Dr. Kun. P. Liut

kus Kalėdoms svečiuosis pas 
savo tėvelius ir kaip girdėjau 
iš cikrų šalcinių pasakys per 
Šv. Kalėdas gražius jiamokslus 
Šv. J uozapo bažnyčioje, 
džiuginanti žinelė!

«j Valgyk ir norėk!
, Kazimieras Strikulis įrengė 
naujai valgomųjų daiktų krau
tuvę. Ištikrųjų, atrodo viškas 
švariai ir kvepia gardžiai. Ro
dos tik imk valgyk ir norėk. 
Patartina lietuviams remti tik 
savuosius biznierius. Mums jau 
senai laikas būtų nusikratyti 
tos vergiškos nuomonės 
pas žydą, tai gardžiau 
riau.”
miname ir kitataučiai gii 
skaityti mus veršiško 
žiopliais. Tat būkime 
viais dvasia ir darbais.

r
♦

-A-’.

ateina galvon ir ar moka ap- 
kainaotii Tai jau jų dalykas, 

fįaū išgijo.
. i « • - .

1 Kuų. Eį. ’ f ardu bu vp«. išvažia
vęs ieškoti išdykėlių vaikų ir 
besivydamas juos susižeidė sa
vo koją. Aptiekorius Jonas 
Rpndleris iAiteikė pirmutinę pa- 
galbą. Gera medicina greitai 
išgydė.

Pačiutės džiaugsmas
Vakar ant Bank stryčio suti

kau linksmai besišypsojantj po
ną V. Y., kuris tiesiog drožė 
namo pareikšti savo pačiutei 
džiaugsmo, jog jis laimėjo teis
me bylą. Tą bylą gynė advoka
tas Albertas Bronskis. Manau, 
kad lietuvis Įkliuvęs bėdon ne
ras geresnio patarėjo ir užtarė
jo kaip kad yra adv. Bronskis. 
Tai į imtas ir teisingas žmogus.

Linkėjimai
Vargo Pelė sveikina visus 

VVaterbury’o darbo žmones su 
Šv. Kalėdomis ir linki visiems 
tikrosios gerovės bei meilės.

Vargo Pelė

Tai

: “kas 
ir ge- 

Tuomi mes save tik že
idi pa

budo 
lietu-

. i.

gijai ir neštų naudą lietu 
katalikų visuomenei.

Reikia žymėti, kad mūsų ka
talikų draugijos iki šiam laikui 
sumaniai buvo vedamos — ne
duota galės Įsigyventi katalikų 
draugijose “žemės rojaus” ša
lininkams. To paties principo ų 
ir ateity reikėtų laikytis, kad 
katalikų dr-jos turi būti dėl ka
talikų. Nepamirškime, kad 
gruodis— valdybų rinkimo lai
kas!

Dėlei tų irkitų ppitaasčių “Ka
lėdų Diedukas^ pzadt 
“gražią” dovąn^—

...... asĮK
žiūri j nedarbu t|eįdarbininkaiį 
kurie turi sutau^^pinigų, bet 
neturintiems piipg^-^-vargas... 
JJūkimd taupūs — darbai mažė- 
in H fJa-

ledų Diedukas!? įzada duoti

“vakacL 
įų. Drąsiaujas” keletai mi

t ^Darbininkas

Atsidare Nauja Lietuviška 
Krautuvė

HARTFORD, CONN.
Gruodžio 26 d. čionai 5 vai. 

vakare bus labai gražus ap- 
vaikščiojimas. Tai bus jubi
liejaus vakaras, kuri rengia de
vynios parapijos draugijos pa
gerbimui klebono kun. Jono 
Amboto, sulaukusio 25 m. kuni
gystės. Vakaras susidės iš gar
sių dainininkių solisčių, kalbė
tojų ir svečių iš visos Conn. a- 
pielinkės ir net iš kitų valstijų. 
Tikietus -galima gauti jau da
bar pas E. Melnikienę, M. Pa- 
laliunienę, A. Shinikų, M. La- 
beckiutę, S. Gaučą, J. Mančiū- 
ną ir kitus vakaro rengimo ko
miteto narius.

Ant. Šimkus,
Komiteto Raštininkas.

Vėl pergale
Vietiniai vyčiai su Ilartfoi do

vyčiais turėjo, gruodžio 11 d. 
rungtynes ant šv. Juozapo “l>o- 
liukių” salėj. Visus tris žaidi
mus waterburiečiai laimėjo.Vy- 
čiai ir visas jaunimas turėtų 
būti labai dėkingas vietiniam 
klebonui, kuris sjiortui Įrengė 
visus patogumus. Bet kažin, 
ar jiems ta mintis kada nors

BROOKLYN, N. Y.
Darbininkai susirinkite

Gruodžio 26 d. Įvyks LDS. 10 
kuopos svarbus susirinkimas. 
Bus 1 vai. ]k> pietų, tuoj ]>o su
mos. pobažnvtinėj svetainėj, 
207 York St. Ateikite visi ir 
atsiveskite nauju nariu. Be to. 
neužmirškite užsimokėti duok
les.

K. Kairys,
L. D. S. 10 kp. pirm.

| ADVOKATAS į
| IGNAS J. BARKUS
| 546-548 Slater Building |
| WORCESTER, MASS. | 
» Tel. I’ark 7717 fi
g REZIDENCIJA 31 CHROME ST. £

Remkime knygyną

Adventų laiku sekmadieniais 
šv. Jurgio par. salėje rodomi 
judami paveikslai. Pelnas ski
riamas parapijos ir draugijų 
knygynu i delei padauginimo 
knygų ir išrašymo Įvairių laik
raščių. Tikslas kilnus. Reikė
tų visiems remti.

Taipgi galima Įsirašyti į kny
gyno rėmėjų narius. Narystės 
mokestis 25c. trims mėnesiams. 
Už tą mažą mokesti nariai tu
ri teisę imti knygas ir laikra
ščius skaitymui veltui. Tai la
bai prieinama sąlyga!

Laikraščių yra Įvairaus turi
nio. Iš Lietuvos ateina Į kny
gyną net šeši laikraščiai. Vie
ni gali neštis namo laikraščius, 
kiti skaityti salėje. Norėdami 
tobulintis, kilti kultūroje, tai 
skaitykime geras knygas ir lai
kraščius — remkime knygyną!

Darbininkai į darbą!

Su gruodžio pradžia pradėta 
prirašinėti narius į L. 1). Są
jungų ir užrašinėti “Darbinin
ką.” Darbas nelengvas, bet sy
kiu ir garbingas! Juk dar daug 
vietų yra kur būtų galima duo
ti katalikų šeimynai gerą ka
talikišką laikrašti, pritaikintą 
lietuvio darbininko dvasiai. Iš 
minėtą katalikiškų šeimynų kai 
kurie negaunanuolatos katali
kiško laikraščio, o kiti vis dar 
tebeskaito laisvamanių laikra
ščius ir tuomi savo dvasią nuo- 
dina. Gaila tokių žmonių. Bet 
ant jų nepykime.

Pastebėta, kad Clevęlande 
nėra “Darbininko” stočių, kur 
būtų galima pavieniais nume- 

; riaispirkti “Darbininkas. Vie- 
i tiniai darbuotojai. LDS. nariui, 
i turėtų tą spragą uždaryti. Ga-

PATERSON, N. J.

Misijos

Tėvas Brjgmajįas laikė misi
jas Šv. Kazimiėjro parapijos 
bažnyčioje. Peri visą, savaitę 
nuo 14 d. lapkr. iki 21 Tėvas 
Brigmanas čia darbavosi. Pa- 
tersono lietuviai katalikai taip 
jį pamylėjo ir pailgo jo gra
žius pamokslus, ktįi per visas 
misijas lankėsi kos kaitiingiau- 

Tevas Bjjg [įanas dar 
j gruod. 

madienio. 
Žmonių buvo pilni, bažnyčia, i

Patersono katalikai daug pa
simokino iš gerb. misijonie- 
riaus. Tokių misijų reikėtų pas 
mus tankiau. Tai gražūs ir 

ir iš kata- 
t

tai plačiau pasiteirauti. Į ko 
misiją inėjo p. M. Staniulis ir 
V. Rutkaitis. Ant ateinančio 
susirinkimo bus plačiau kalba
ma apie tai.

L. Vyčių 61 kp. minėjo savo 
10-ties metų gyvavimo jubilie- 
jų.lapkričiu 28 d. šv. Kažimie- 
rp par. salėje, 8 ^al. vakare. 
Pi^gi-ąmo vvąd^i*3įuvo Tanias 
Rimas. Savo trumpose įprakal- 
bėlėse išsireiškė labai gražiai J. 
Jęsuįąitis, V. Gudaitis, J. 
Veaskaitis, M. Sasnauskaitė, O.
Drągūniutė, A. Marcinkevičiū
tė. Paskui kalbėjo P. Elseika 
ir varg. Ą. Stanšauskaš iš Neb
ark, N. J. Paskiaus kalbėjo J. 
Sprainaitis, pabrieždamas kuo
pos darbuotę per tą visą ląiką 
ir veikėjų pasiryžimus. Sudai
navo yluetas iš p. M. Sasnaus
kaitės ir C. Sarapiniutėš. Pia- 

i nu akompanavo A. Stanšaus- 
kas. Visi kalbėtojai ir daini
ninkai savo roles atliko kopui- 
kiausiai. Paskui tęsėsi žaislai 
ir pasikalbėjimai.

Pasidarbavo surengime tų iš
kilmių J. Sprainaitis, J. Jeru- 
laitis, AL Sasnauskaitė ir O. 
Valkiutė.

tai musų specialybe Ir ilgų metų prak
tiku. Darbas artistiškas. Kainos žemos.

M. A. NORKŪNAS
1(5 Pleasant St., Lavvrence, Mass.

/ ..

Parsiduoda visi moteriški,, 
vyriški drabužiui 
kaina. Visos prekės naujos/ 
šviežios. Ateikite pereiti 
ir nusipirkti kas tik reik 
Ypač Kalėdų -Šventėms 
-rinkti drivfmų ir procentų.
<ite pas žydus ir kitus svetim-* 
taučius,o vien tik pas savo tau
tos žtnųnes, nes tuomi parem-, 
šito juos jų naujoje biznio ŠU-. 
koje. > 4

Čia galite gauti nusipirkti 
‘Darbininką’ ’ir kitus laikra- 
v v • ■ »sems. . 2

JONAS SEKYS CO. 3
177 Park St., Hartford, Conn. 

(Gr. 3, 10, 17, 24)
-------------------------------------——-p-

Muzikantams 
Naujiena

I. K.

šiai. ’ 
atsilankė Šv. VaĮI 
3 d. ir pasiliko!

“Ryto” Redakcja ir Admi-

KAS NORI

Tai
moksliški pamokslai i. ___ _____ 
liko širdies negaliusdilti.

L. D. S. darbuotė

Per visą vasarą musų kuopa 
mažai k^ veikė, lienfijiiaųi o-';mažai ką veifea.
rui atėjus pradigo jatsirašti 
daugiau gyvumo ii mūsų L. D.: 
S. kp. Štai susirikime grao--

Skaityti teikiančias greičiau 
už visus kitus mūsų dienraščius 

5 skubotais keliais-, gaunamas 
Lietuvos ir užsienio žinias, rim- 
čiausiųjų mūsų rašytojų straip-. 
snius, teužsiprenumeruoja tik 
“Ryto” dienraštį.

“Ryto” Adresas: Kaunas, 
Ožeškienės g-ve 3, Litliuania.

Prenumeratos kaina:

Pristatant į namus metams 
į62 lt., mėnesiui 6 litai.

Siunčiant paštu metams 50 
it.. mėnesiui 5 litai.

Užsieniuose metams 100 litų,

I

Dabar Iš- kpaudos ant smuikus
nauj<>< kiągos N<>. 2. ALBUMAI, Lie
tuvišką šokią, k.(irose yra patalpinta 
:i-ažiatįsios )xdkos. vairai, maršai "ir 
mazurkos. Kaina Sl.oo.

, LONGIN BUINIS 
_120 Webster Aventie 

Cambridge, Mass.

}

džio 3 dieną susirinko visi na-!11K>nesiui 1° iiLj (Vokietijai, 
'Latvijai ir Estijai taikomas 
Lietuvos tarifas).

mai. Apsvarsčius bėgančius 
reikalus, nutarta ruoštis prie 
vajaus. Prakalbos rengiamos 
16 d. gruodžio*--^rinkta du 
darbuotojai pereitFper namus. 
Tą padarys V. Sasnauskas ir F. 
Baltuška.

Mūsų uolus finansų rast. AL 
Staniulis pagamino labai Įdo
mų finansinį projektą. Būtent, 
kad mes turime pradėti gyven
ti kooperatyviai., -Mes visi Į- 
vairius dalykus naudojame ir 
perkame krautuvėse, turime 
dvigubai mokėti, negu prekė 
kainuoja. Perkant tą pat daly
ką tieisog iš dirbtuves, tai ga
lima ]>er pusę kainos pigiau 
nupirkti, dėl visų narių kartu, 

i, Visi vienbalsiai tą proj<»ktą }>ri- 
em<‘ ir išrinkta ‘komisija apie

Net didžiausias ištvirkėlis 
lenkia galvą prieš skaisčią, 
drąsią, kuklią moterį.

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

Geriausis vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo. J

Vartok Bordeno kon
densuotą pieną f vi- 

. sęms bulkelėms ir py
ragėliams, kur reikia 
pasaldinimo, čia ne- 
r e i k i a varginančio
maišymo 'cukrus 'ir' 
pienas jau sumaišyti 
ir tas padaryta geriau 
negu galėtum savo 
maišymo bliūde. To 
pasekmės pyragėliai, 
bandelės, duonos yra 
geresnio sudėjimo rū
šis, kuri laimi dova
nas maisto parodose 
ir pagyrimus nuo šei
mynos naitu.

Bandyk šį būdą rytoj 

KOBXU DUONAI 

J puodukas komų miltų 
1 pHodukas miltu 
3 šaukštai bąking <lerio 
1 \ šaukštuko druskos 
’į puoduko Bordeno kon

densuoto pieno
•‘■į puoduko vandens
1 kiaušinis, truputį išplak

tas
3 šaukštai sutirpyto sviesto 

Sumaišyk ir išsijok sau
suosius (laikius. Gerai su
maišyk pienų ir vandeni. 
Pridėk kiaušinį prie sausų
jų daiktą ir gerai suplak. 
Pridėk sviestų. Kopk sek
lioje. gerai išsviestnotoj įdė
toj karštame pečiuje.

STANDARD
CONDENSED MUK
JČSŲ GROSERNINKAS
TURI ŠVIEŽIO STARO

‘ k

CHORO REPE&TUaESS
Mėnesinis Mafcikos Leidinys. Me-. 
tams $2.00. Už tą pačią kaina 
siunčiam ir Lietuvon. A. BAčIU-.' 
LIS. 421 6U> St.. S. Kosto*. Mass..

i 
i 
I

BOSTON’O DRAOGUy
♦ VALDYBŲ ADRESA

D. L. K. KEISTUČIO DR^JOI 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalteckas,

514 E. Broadway, So. Boston, Ma*> 
Vice-Pirmininkas — Povilas Ruka,

95 C Street, So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — Antanas Macejunas,

450 E. Seventh St., So. Boston, Ma» 
Ein. Rašt. — Juozapas VinkevU9n%

450 E. Seventh St.. So. Boston, Mas 
Kasierius — Andriejus Zalieckas,

611 E. Fifth St.. So. Boston, Mam. 
Maršalka — Kazimieras Mikalionls,

906 E. Broadvvay. So. Boston, Maa 
D. L. K. Keistučio Draugija laiko 8«S 

mėnesinius susirinkimus kas ptar 
nedėldienį kiekvieno mčhesio, po O’ 
meriu 694 IVashtngton SL, Bosto 
Mass. 1 :30 vai. po pietų. Ateidar 
ant susirinkimo atsiveskite su savi 
daugiau naujų narių prie musų dr» 
gijos prirašyti.

Priverstinas AutomobiliųApdraudimas
■ -------------------------------------------------------------------- ■ --------------------------------- -1, r

Massnchtisctts prfveri<tinas Al 'l'OMOBII.iU iiDakotnylH-s užtikrinimo nk-j niv)>ės Bond sa lvzlos sumos: arba c) l’ades Dinicais arliscnaranka 
tas įeina į gaif nuo is^iSio 1 d.. 1!>27. ir certiflkatjii to užtikrinimo turės buri 
priduoti su kiekviena aplikacija registruojant automobilį prieš tą dieną, toje 
dienoje arba ta diena. Nei vienas automobilio savininkas negalės gauti 
“platės" Ite certifikato įrodant, kad jis turi Atsakomybės AfMlrnudos (Insurance) 
poiičy. kuri užtikrintų utlyginlau^ iki suž/'idits arba užmušus bllc vieną
uNBcuj. Slti.UUO daugiau negu vieno žmogaus liile nelaimėje; arba b) Atsako

iujIh’s Rnml’są lygios sumos; arba C) I’ndės pinigais nrbaįpnranka sumoje 
Irtuikių tukstnnčią dolerių. Geriausias būdas jrn prlsitalkinttfetntyniuf kreip
tis pus piNtikėtinus a]Mlrnu<los (iiamnince)' agentus arba brokerius, kurie su
teik* pilnlniisi.MS informacijas arba kainas už :i]x1niudos jMilicy, bonds'ą ir jie 
inirupins reikalingų certlflkntą, kuris bus reikalingas gavimui" spintos." lle- 
konienduojnmi šie aialraudos (insurance) agentai ir brokeriai:

1i S

tv

LIETUVIS DAKTARAS RYDZAUSKAS
siuoini pranešu savo pacientams kad mano daktariškas ofisas yra 

įrengtas pagal vėliausios Europiškos mados, turintis savyje naujausiai iš
rastus klinikos įrankius, kaip tai:

1. Artificiališk.) saulės šviesą, 
ant nekuriu odos ligą, taip lygiai iš: 
pradžioje odos vėžį. Taipgi turi duu; 
ir ra iždu.

•»

£ nervų, reumatizmo ir moterų ligų.

$
S

kurios spindulini stebėtinai veikia 
gydo prasidedančią džiovos ligą ir 
g reikšmės prie gydymo vidaus ligų

Elektros įrankiai ir mašinos, kurios yra pritaikintos dėl gydymo

Skyrius fle! paslaptingų moterų ir vyrų ligą.
I.nltoriltorija. kurioj y ra Immlomas kraujas, šlapumas ir t. t.■I

DR. .T. B. RYDZAUSKAS, Gydytojas ir Chirurgas 
12900 Jos Campau Avenue N. Detroit, Michigan

VAI.ANiM»S: 1O—i2 dienų ir 2—S vakare. TELEFONAS: Arlington 2(X".

r

<

j

Lietuvos Duktem Draugyst* 
Po Globa Motinos švenčiausi< 

Valdybos Antrašai 
Pirmininkė — Teklė AšmenskienS, 

98 G Street. So. Boston. l&UM.
Tel. South Boston 4474-M. 

Vice-Pirm. — Zofija Kėšienė, 
59 Gatės St.. So. Boston. MaMk 

Prot. Raštininkė — Ona Siaurieni, 
443 E. 7th St.. So. Boston, Maaa 
Telephone South Boston 3422-R.

1n. RaStinlffka,— Bronlslav* Ctaai» 
29 Gotdd -St, W. Roxbury, Ma*.

Itdintnkt -4 One Staniui lute,
105 W. 60k St., So. Boston, Maaa 

Tvarkdarė — Ona Mizgiroien®, 
1512 Columbla IM.. So. Boston. Mt 

Draugija savo susirinkimus laiko > 
antrų utarninkų kiekvienų Ma 
*:30 vakare, pobatnytinėj svetaki 

Visais dr-jes reikalais krelpkit** | B 
tokolų hKtininiė laišku ar talofts 
FltthrSg 80. Bost|», Maso, » 

sv. irr BL. pabm

DRAUGUOS VALDYB0C ANTRASAI
Pirmininkas — M. klota,

639 K. Sevaatt) St, So. Boatoa, * 
Tek^rfiono South Boston K62-B. 

Vie^PUtotntatao PKraastah
17 valo St.. South Boston. Ha*. 

Prot Rūbininkas —
* Tpomas Pk..

Fin. knštįninkąs — Aeflds,
366 Bmndnny. S«x Boston. Kata 

Kasierius — A. Naudtiai
885 K. Broadvvay. So. 1 

Tvarkdarys — J. Satkta.' 
7 WlnfteW 8<„ So.

DramtUa laiko

255 W. Broaihvfcy, South Boston, Mass. Tel. S. B. 0506-M 
4 . » f

HOPKINS Edward L.,
, 362 W. Broadway, South Boston, Mass. Tek S. B. 0501

AMBROSE Vincent B.

f

JAMES F. WALSH & SON,
382 Broadvay, So. Boston, Mass. Tel. So. Boston 0255

I

JENKINS Vincent A.,
One Statė Street, Boston, Mass. Telephone Malu 7282 

KONTRIMAS B.
361 W. Broadway, So. Boston, Mass. Tel. So. Boston 0605. 

TURAUSKAS J. N.,
104 Hampshire St., Cambridge, Mass. Tel. Univ. 9692.

KNEIŽYS Anthony F.,
■' * >08 E. Ninthį St., So. Boston, Mass. Tek So. jBoston 1696 

LITkUANIAN AGENCY,
361 West Broadway, So. Boston, Mass. Tel S. B. 0605 

MIKALONIS Julius,
425 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. TeL S. Boston 1607 

NAMAKSYA. J., , y f ų
395 West Broadvvay, So. Boston, Mass. TeLA B. 2^<0 

O’CONNOR BROS., ' -
557 E. Broadvvay, South Boston, Mass. Tel. S. B. 2402 

PALIONIS J. S.,
366 West Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel S. B. 2027 

YURGELUN C. F., - . 4^. 4

683 Main St.. Montello, Mass. Telephone Bfo&ton 7180

P. J. Akunevicius 
LIETUVIS GRABORIUS < ., 

Suteikta Geriat Padcuttai Pata^Ytata-; 

prb'inamlaūsia. U fcrtsą pilny pagrabą. prfaldSjiffly. so t»ll 
paturnuvimu 1 f Visais reikalingais daiktais pas mspč gaihn* spsfi 
sn $80 ir nugščtnn už di<>lhia. n už vutku> — nuo $20 lt MRtMiau 
Niekur kitur tffi tokią kalnų taip paikiai nephialdos. ka’p aS palaidoja. 
Kas tik turėjo su manim reikalą, visi yra dėkingi.

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:

820 E. Bixkh Street, So. Buoton, Mm* ToL S. B. 4486
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JONĖS ŽINIOS

Res. Tel. Parkvvay 1864-W.

Advokatas
I

JUOZAS CUNYS
Lietuvis

414 Broadway, So. Boston

)

©
♦4

SEKMADIENY, Gruodžio 26, Didelis Nedėlinis Kon
certas. Trys vaidinimai: 3:00, 6:30 ir 8:30; STEEL PRE- 
FERRED su Vera Reynolds, ir Chas. Murray; taipgi SIGN 
OF THE CLAW su Wonder Dog Peter the Great.

5
£

‘ ‘ At i dėl i o j i fnas—1 a i ko vo
gimas.” (Young)

kokiu tiktai randasi 
Žeminus seka keletas iš mūsą

DR. J. MARGUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretai! ir chroniš
ku vyru ir moterų ligų ir nuo 

reumatizmo
261 Hanover St., Boston, Mass.
Ruoni 7—Tel. Riclimoiui 0G68 

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėhlieniais iki 4 vai. po pietų

SOUTH BOSTONE
1. PRIE MARINE ROAD. 2-iv 

šeimynų mimas su visais įtaisais 
elektros šviesos. ;raro šiluma. Prekė 
e!>.'K*o. lengvos Išlygos.

MATTAPAN
11. NAV.TAS2-.TV ŠEIMYNŲ na

mas ir pradžius, ant gražaus kam
po. šviesus ir <l:tu:r žemės. Turi Im
ti greitai parduotas. Prekė tik S11,- 
|XX».

Pirmadieny, Proga; Vakaras. Ketvirtadieny Profesionalų 
Bandymo Vakaras

Sekmadieny Du Vaizdingi Paveikslai—Trys Vaidinimai—3 I 
Vai. Po Piet, 6:30 ir 8:45 Vakare.

Šiokiom Dienom Du Vaidinimai. Kainos Vidudieny 10c., O I 
Vakare 15c., 20c., ir 25c.

2. 3-.J V
kamiiarių. i 
čiai, gaz.o : 
Gth gatvės.

D AR B-Y N

BR0ADWAY THĖATRE
* South Boston, Mass. Broadway and F Street

y

ĖV. KALĖDŲ DIENOS 
PAMALDOSi ♦

■Gruodžio 25 d. pasikartoja 
1926 kartą kataliką bažny
čiose pamaldos Garlh’i Gimu
siam.Kūdikėliui Jėzui.

^ZŠv. Petro lietu vii] bažnv- 
; čioje pamaldos bus sekančioj 
tvarkoj:

f • 1
-1-mos Bernelio šv. mišios 6 

iš ryto.
• 2-ros šv. mišios 7:30 vai.
3-čios šv. mišios 8 vai. 
£rtos šv. mišios 9 vai.

/S-tos šv. mišios 10 vai.
Xi>tos šv. mišios 11 vai. —

Įminga suma su pilna asi- 
Asistuos šv. Jono Semi

narijos klerikai.
Pirmąją mišią programa 

bus gana Įvairi. Giedos šv. 
Petro ]>arapijos choras ve
damas p. M. Karbausko. Bus 
sugiedota mišios mišriais bal
sais. Taipgi giesmės “Tylio
je Naktyje,” “Gul šiandie
ną,” “Šiandien Betliejuj.” 
“Gieda danguj.” “Sveikas 
Jėzau,” “Adeste Dideles” ir 
kitas.

T ’

v.

t
»•
ir,t

Mišparai 3 vai. po pietą.

Susirinkite skaitlingai pa
garbinti Kūdikėlį Jėzų.

Šv. Kalėdų diena nuims ka
talikams svarbi ir brangi.

F-&

L

“DARBININNKO KONCTR- 
TO RENGĖJAI SUSI

RINKITE

Gruodžio 28 d. š. m. bus 
susirinkimas visu išrinktu 

o rengimui, dąrbuoto- 
ją, “Darbininke,” 7 vai. va

gį Lare. Prašome visu sueiti, 
F nes koncertas čia pat.
i
PIL 
F 
L
&■

Narijs.

PASIRŪPINKITE ĮSIGYTI 
PLOTKELIŲ

Štai jau ir Kūčios. Pas 
mus yra labai gražus papro-

F. tys, kuomet visa šeimyna su- 
ų sirinkus vakarieniauja, šei-
r,

i?

f 
f; 
t 

e 
»■

sirinkus vakarieniauja, 
mininkas laužydamas p/o/A r
ies ir dalindamas laimina vi
sus ir linki laimingai sulauk
ti Didžiosios Šventės Užgi
mimą Kristaus. Tą paprotį 
mes ir čia palaikykime. 
Gerb. M. Karbauskas prane
ša, kad visi tie. kurie dar 
negavo PLOTKELIŲ. ją 
galėtą gauti pas jį po nume
riu 52 “G” St., So. Bostone.

Prp.

i KALĖDINĖ PRAMOGA 
VAIKELIAMS

Šv. Petro lietuvių parapi
jos vaikučiai kas met turi 
pramogą Šv. Kalėdų dienoje. 
Tokią pramogą Marijos Vai
keliu draugijėlė rengia ir šią 
metą Kristaus gimimo dieno
je, gruodžio 25, 7 vai. vaka
re, pobažnytinėje svetainėje.

Bus gražiai papuošta EG
LAITE ir dovanomis apkai
šyta.

Programoje dalyvaus mū
są parapijos gabiausi berniu
kai ir mergaitės, kurie pri
taikintomis dainomis, persta- 
tynrėliais. žaislais, muzika, 
šokiais ir kitokiais margu
mynais linksimus visus susi
rinkusius. Tėvučiai turėtu 
patys ateiti ir atsivesti savo 
vaikučius.

Vaikučiai, kurie tik ateis 
gaus nuo “Santa Glaus” do
vani], nes Moterį] Sąjungos 
13 kuopos Kalėdą Diedukas 
jau netoli Bostono ir tą vaka
rą pasižadėjo dalyvauti ir 
apdalinti susirinkusius vai
kučius dovanomis.

Susirinkite skaitlingai, nes 
šią metą programa bus Įvai
resnė ir turtingesnė. Paste
bėsite daug nauju talentuotr 
pajėgi]. Be to. šią metą E g - 
1 a i t ė bus daug didesnė ir 
hirtingesnė dovanomis 
puošniais.

Pirmadieny, Antradieny ir 
Trečiadieny

GRUODŽIO 27—28—29
MEN OF STEEL 

puikus vaidnimas su 
Milton Sills
— taipgi —

THE OUTLAW EXPRESS
su Leo Maloney

Prisideda ir puikūs vaidinimai ant scenos. Dainos iš 
Centralinės Europos.

Ketvirtadieny, Penktadieny 
šeštadieny

GRUDI). 30—31, SAUSIO 1
WE’RE IN THE N AVY 

N0W
labai juokingas paveikslas 

su Wallace Berry 
THE CANVAS KISSER 

su Ricliard Halt

Pirmutinė ir dabar didžiausia Lietuviu Namžonii- 
jos ir Apdraudos Agentūra pranešam savo kostuine- 
riams, pažįstaniiems, ir abelnai visuomenei kad peę- 
kraustom savo South Bostono ofisą i naują vietą, 
kviesdami visus turinčius bent kokius reikalus,-pirki
me, pardavime ir namu, biznią ir farmą
kreiptis Į mūsą naują ofi£ą kur bus suteiktas, kai]) biz
nio tai]) ir legalis. atsakantis patarnavimas, ši agen
tūra visuomet atsižymėdama teisingu, tinkamu ir^atsa- 
kaučiu ]>atarnavimu visiems savo kostumieriams per 
daugelį meti] išaugo Į milžinišką Įstaigą darydama biz
nį su virš 10,(100 kostumieriu. Čia galima visuomet pa
sirinkti geriausi “bargain’ai” 
Bostone ir apielinkej. 
‘•bargain list” surašo:

Penktadienis, Gnradžio 24,1926
. Į—jj?-....—i.Jiul—'-j.—t-ge

“Geri raštai suramina, pa
moko, patraukia, prie gero 
sužadina ir sustiprina tikėji
mą, kelia žmogaus dorovę, 
vadovauja senam ir jaunam 
dorovingame gyvenime.’’

Pro f. D r. A. Mdliausliis

ir pa-

Hep.

“LEGAL STAMP’IU” 
TESTAS PAČIAME ĮSI

SIŪBAVIME

KON-

Lietuviai nepamirškite sa
vo parapijos, kuri Įstojo Į 
kontestą ir tikisi laimėti do
vaną. Dabar stovi ketvirtoje 
vietoje. Savo balsus atiduo
kite Šv. Petro lietuviu para
pijai. Mainydami stamp’iu 
knygutę ant tavoro arba 
“cash” visumet pasakykite, 
kad balsus užrašyti] “St. 
Pfter’s Litlmmiiav Chiircb.’ 
Atiduodami balsus parapijai 
nenustosite vertės stampiu. 
bet gausite tiek pat. kiek gau
tumėt visai nebalsuodami.

Koncertas
ARTISTO SMUIKININKO

I
Liberty 7296.

GEORGE H. SH1ELDS j

ADVOKATAS ? 
811-812 Old South Building | 

294 AVasliington Street
Boston, Mass.

Valandos > 9 A. M. iki 5:30 P. M.

GYVENIMO VIETA

x 37 Gorham Avė., Brookline 
Telephone Regent 6568

Lantanas f. kneižysS
V kuris lanko Sitffolk Teisių mokyk- K 
Al.') ir užsiima Real Estate pardavė X 
$nėjlmu, tona mano ofise kasdien© 
X nuo 3 iki 5 valandos po pietų išskv- X 
© rus šventadienius. Lietuviai, kad ir & 
©mažai sukalbantieji angliškai gali© 
X kreiptis {vairiais reikalais pas ma- ę 
©ne. A. F. Kneižio adresas yra toks: © 
|3ŪS E. Ninth St., Tel. S. B. 1696.

& t 

e!

r/o o

i si-:■ < v/.

• mi.e»ų
išniokesčių.

(SEYMOl’ir 
Lietuvis Gydytojas iv C 
(lydo aštrias ir krci i’:: 
senėjusias litras .vyrą,
ir vaiku, pagal vėliausius ?ne- 
todus, kaip tai: ultra-violeti- 
nials spinduliais, ktvartz žibu
riu ,thcrmo therepa, ir kitais 
plektro, medikališkais budais. 
Eirzantinuoju kraują, šlapumą 
ir spiattdulius savo laboratori
joje. Nutraukiu N-Kay pa
veikslus. Toipgi suteikiu pata
rimus laiškais.

Ofiso valandos 
nuo 9 ryle iki 9 vakaro

381 WEŠT BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros lubos)

Šii

*

i
s
į-fe

4. NATIONAL STREET. arti 
Tliomas Parko. 3-jų šeimynų. 11 
kambarių narna* .: u gaz.o šviesoms, 
romios neša S42.!\> mėnesy, prekė 

K). \.

• i. f.šlV ŠEIMYNŲ MŪRINIS 
NAMAS su atskirais ioiletuis. skstl- 
liyiiėins ir elektros šviesoms, remia 
15124 mėnesy. Našlė parduoda, pri
ims įmokėjimo.

BRIGHT0N
12. G-IĘ šEIMYNV namas po 5 

kambarius kožnai su visom viiradont 
ir elektros šviesom. Hondos nesą 
S21O mėnesy. Giminės <hib:ia-~i tur
tų ir todėl parduodu tik už s|s.:mm>. 
S3/MX> reik Įmokėti.

XDEL APTIEK0RIAUS
13. Labai gerai ir senai išdirl ta-; 

Drug storo biznis, geroj x ietoj Soiitii 
Bostone. Kampinis namas. 1<» k:im- 
barių su visais naujus mados įtai
sais, karšto vanden-s šiluma : g:.ru
džius dviem automobiliams. Savi
ninkas dėl senatvės nori parduoti.

i T
I 

i v
$
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Tel. So. Bost«>ii t>S23
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
Ofnio valandas:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakaro. Ofisas 
uždarytas sukatos vakarais ir ne- 
dėldieniais, tai;>-gi seredomis nuo 

12-tos diena uždarytas 1

Tik žodelį į Kuningas 
Moteris ir Merginas

Jei tamsta ieškai gerai pritaikomų madingų batų su 
pilnu užtikrinimu smagumo visuomet, tai viskas ką 
mes prašom, ateikite, ir pabandykite

7. Cri’Y POINT 3-jų šeimynų 14 
knnilmrių mumis, su visais įtaisy
mais. elektros šviesa. Rendų Š1196 
|>er metus. Prekė $9,54)0.
--------------------------------------------------------

S. OLD HARROR STREET. 3-jų 
šeimynų. 5 ir^4 kambarių tenetnen- 
t>u. su elektriko* šviesa ir maudy
nėmis. Turi imti tuoj Įmrdiiotas. 
Prekė SS500.

MĖSINYČIA
14. ANT LARAI GERO KAMPO 

South Bostone, a dideli landai, rea
lia tik S4O mėnesy. Pantr tav«>ro ir 
visi moderniški įrankiai. Gera vieta 
•lel lietuvių. Prekė $2-">OO.

g
R
5

!>. 2-.lV ŠEIMYNŲ. !» kambarių
namas, su įtaisymais ir šiluma. La
bai geroj ir patogioj vietoj, ant E. 
Eil’tb Street. 'J'ik inešt.

FARM0S
15. ANT VIEŠKELIO, tik 2 tni- 

lios J Brocktono miestų kur daug 
lietuvių gyvena: 12 akru geros, der
lingos žemės, sodnas ir miškas dėl 
malkų. Veik naujas S-ių kambarių 
namas su naujos mados miesto įtai
sais, elektra ir karšto vandens šilu
ma. garadžius. iiarnė ir didelės pauk
št inyčios. Parduoda pigiai arba iš
mainys ant namų Bostone.

g LIETUVIS DENTISTAS

IDR. ST. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

S414 Broad’.vay, So. Boston 
0 Telephone So. Boston 2300 
3 Ofisas atdaras nito 10 iki 12 ryto, 
j nuo 1 :45 iki 5:20 po piet Ir nuo 7 
J iki !) vakare, šventų dienų pasai su* 
3 sutarimų.

1TeL Brockton 5112
DANTISTAS v

DR. A. J. GORMAN
(GCMAUSKAS)

Sekmadieniais po pietij
705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Broad Street)

i,-' 1
P 
A 

b 
k?.

K

L* v -, Pašelpinčs Draugijos, nede- 
f Įioj, gruodžio 26.1926, bus šv. 
fc Mišios devintą valandą ryte. 
2 Tad malonėkite pribūti Į sa- 
T lę 8 ryte ant Penktos gatvės, 
į < Atsineš k i t d ra u g i j <>s žen k 1 u s, 
*-5nes eisim visi in corpore baž- 

bycion. Būtinai kiekvienas 
turi ateiti. Atvirutės nebus

U siunčiamos.
ę Jiašt. J. Glhifcki^

fe

NARIAI SUEIKITE

Šv. Jono Ev. Blaivininką

ANTANO ŽIDANAVIČI AUS
Sausio 9 1927 m

CYPRUS HALL
40 Prospect St., Cambridge 

Pradžia 3 vai. po pietą
Šiame koncerte dalyvaus ir 

kiti solistai. Visus kviečia
Rengėjai

VERACKA IR VIŠINSKAS
LIETUVIAI ADVOKATAI

SŪLLIVAN & SULLIVAN

Pirkdama batus, primink “Darbininką"

ŽINOT MADAME BO’COEUR 
TAI YR MYLĖT JĄ!

MEDAME
BO’COEUR 

BATAI

varo. 
v< >n. 
ginus.

s?

i
fe

Visos vienos kainos $ 8 už porą
Minėti batai yra pritaikyti ir padirbti išimtinai dėl 
stambiu moterų, ypatinga geriausi rūšis tinkanti jų 
sudėčiai.

469 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.
(Prie Dorchester Street)

Į KITUS MIESTUS UŽSAKYMAI PRISIUNČIAMI 
PAŠTU

i
t
GiI

Pilnesnes informacijas apie čia surašytus pirki
nius ir didelis pasirinkimo surašąs bus suteiktas mūši] 
ofise už dyką. Matykite bile vieną iš mūši] siu repre
zentantu :

Juozas Balušaitis 
Bronis Kontrimas 
Frank Silukas
K. K.,Najarian' 
S. Jakubauskas

Aleksandra Ivaška 
Salvatore DeLukas 
Juozas Gailius 
Antanas Ivaškevičius 
Pranas C. Sadauskas.

AUTOMOBILIU PRIVERSTINAS APDRAUDIMAS

i
i
i
t
i

į,

P TEL. So. Boston 0506—W.
i LIETUVYS DANTISTAS į

A. L. KAPOČIUS
2251 Broadway, So. Boston e 
/ (“Keleivio” name) S
1 Ofiso Valandos: nuo 9 ik! 12, nno jj 
4x:3O ftl 6 Ir noo 6:30 Iki 9 vakare.
jSeredc.T.ln nno 9 Iki 12 vst dlen& t 
iSnbatotnls nno 9 iki 6 vak. Neda S 
^įlomis nuo 9 iki 12 (pagal su tarti’ »

I

Telefonas: Soutli Boston 4768

DR. BALABAN
GYDYTOJAS IŠ RUSIJOS
CHIRURGAS IR PRIE GIMDYMO

351 Dorchester Street 
So. Boston, arti Andrew Sq.

Lygiai kaip ir nuo Ugnies ii- visokią kitu Nelaimią 
Apdraudimas (Insurance) yra parūpinamas mūsą 
specialiai prityrusiu valdžios užtvirtintu brokeriu. 
Mes parūpinant “polisasvtiktai iš atsakančiu Apdrau
dos Kompaniją. Atsitikus nelaimei, mes savo kostu- 
mieriams už dyką patarnaujame gavime geriausio at
lyginimo ir mūsų, kostumieriams nereikia dalytis tą at
lyginimą su advokatais, nes mes tą viską atliekame vel
tui. Patariau! visuomet kreiptis pas mus. nes čia jūs » 
gausite atsakanti patarnavimą. Mūsą naujas auna- | 
šas: ©

Ofiso Telefonas rniversity
Rezidencijos Tel. L'niversity 8S31-RB

i
I

D. A. ZALETSKAS 
Graborius ir Balsamuotojas 
448 ir PS3 CAMBRIDGE STREET 

C A M bruk; e. mass.I 
ž

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.: 
414 W. Broadway

Tek S. B. 0048

BROCKTON MASS.:
683 No. Main Street

Tel Brockton 7180

I

P asitaiką

Megnmtnuofti akis, priskirta aki
nio*. kreiva* aki* atltleetau ir 
■mblijonlAkone (aklose) akyse «o- 
grgžlnn ivieką tinkamu laiko.

J. L. Pašakarnis, O. D.
447 Brofuhvay, So. Boston. j

EAST SIXTH ST., SO. BOSTON
Stonis su ilvi-om kambariais už
pakaly ir ’> šeimynos. 2 po jienkis 
kniuba tins ir 1 keturiais kamba
riais ir <lu namai po 1 šeimyną. 
Jlemfros atneša $1692 Į metus. 
$12.000 lengvoms išlygoms.

$450 SOUTH BOSTONE
šeimyną medinis namas po 3 4-4 

kamharius. Ūkusius ant l<‘ngvn 
išlygą.
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Lithuanian Agency

Rezidencijos Telephonas: 0779-R. K. 
Ofiso Telefonas So. Boston 0779-W 

S. BARUSEVIČIUS 
LtetavISka* Graborio*. balaOMBto* 
jas, Real Katate ir Public Notarai 

258 W. Bro*dway 
South Boston, Mass.

ReaMencIja 838 Dorcneater Avenva 
Dorebeater, Ma*.

B. 2805—R.

*

(W RUBLI AUSKAS)

LIETUVIS 0RAB0RIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

J

TeL S.

■ IKTUVI8

OPTOMETRISTAS

Tel. So. Boeton 8520

A. 0. ŠALNA-SHALLN A
Į LIETUVIS ADVOKATAS

Belgę* dn Universitetu 
įCORNEI.T, UNIVERSITY su A. B. 
G. WASHINGTON UNIV. ira LLB. 

[ "Dtrblnlnkn” Name 
(antro* lubos)

366 Broadway, So. Bostoi
R e* f d e n c 1 j a 

l«* Harvard St„ Cambrldge. Man 
Tel. Unlversfty 1403—J.

i f
I

545 EAST BR0ADWAY SČUTH BOSTON, MASS. |
Telefonai South Boston 0605 ir 1337 t
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1179 VVASHTNGTON STREET

Nonvood, Mass.

X

DRAPANŲ KRAUTUVĖ
(’amhriilge. biznis išdirbtas apie 20 metu. Parsiduoda 
pigiai ir ant lengvą išlydą. Kreijjkitė^ pas:

A. J KUPSTIS
332 WEST BR0ADWAY ’ SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 1662 Arts 1373

MIESTE OFISAS:
l* v *

Anthony Ivas
110 TRĮįMONT ST.—Room'No. 508—BOSTON, MASS.
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