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Senovės Šaukė pranašai, 
TieDievopaslapčiąskelbėjai: 
“Nukriskite rasos lasau 
Išduokie, žeme, Atpirkę ją!

Štai. iš Panos užgims tasai, 
Kurio mes laukėm ilgą laiką, 
Vadinsis Mesijas Jisai 
Ir neš pasauliui5meilę, taiką.”

Galop įvyko pranašystė: 
Pagimdė Viešpatį Pana 
Ir vystykluose jį suvystė, — 
Linksma pasauliui naujiena!

Dangus nudžiugo. Štai pragydo 
Galingi chorai angelu, 
Ir nelaimingoj žemėj žydą 
Prasidėjo išganymas sielų.

Laimingos pirmosios Kalėdosi 
Bet kaip gi maža ten-žmonių! 
Pas Kūdikėlio klaupia pėdas 
Vos tik ‘būrelis piemeną.

Pasaulis miega. Jis nežino 
. Kokias gyvybės dovanas

Jam Kūdikėlis pagamino, 
^Kokįu jąm Jįime-nrtipas§fe-^ - 

*■• ” * V' ."’•
Jau daugelis praslinko metą 
Kuo įvykid to įstabaus, 
Su visa kuom jau apsiprato 
Praktinga prigimtis žmogaus, 

Bet ta linksma Kalėdų Šventė... ‘4,

Mums visados nauja, brangi, 
Žmogus pamiršta ką’jis kentė, 

iksm Nes Išganytojas arti.

Ir stebuklingas meilės žodis . v 
Paliečia mūs .visą sielas :

. Nė vienas pikt’s nepasirodys 
Per tas Kalėdą iškilmes.

Visi linksmi, viens kitą myli 
Ir teikia, glėbį dovaną, 
Ir širdys meilėje sušilę 
Perpilnos prakilniii jausmą. 

Parodyk, broli, linksmą veidą 
Ir sveikink Kristą iŠ širdies, 
Ir atsiliepk į meilės aidą, 
Kurį tau siunč’ iš prakartės. ' 

Su noru nešk Jo šventą jungą 
Sunkumuose gyvenimo, . 
Pamink, kad niekad* tas nežlunga, 
Kurį daboja ger’s Piemuo.

Jis mūsą kelias ir gyvybė 
Įr švyturys tamsioj nakty, 

• Gi mes tikra Jo nuosavybė, "
Krauju brangiausiu atpirkti. 

Kalėdos dangą atidarė, ■ .
tamsybių baisumus nuvarė, 
Jose kiekvienas geros valios. 
Yra sūnus Dangaus Karaliaus. 

Kalėdos duoda mums ramybės, 
Iš atšalimo mus įsklibįs, 
Dėl ją išnyksta senos bėdos: 

.Valio! jūs Šventosios Kalėdos!
'• ' - / ■ ' ■ J. K. .
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Brėkšta Kalėdą aušra.

Skamba varpai.

Iškilmingai gaudžia vargonai.. 

Melsvai švinta Kalėdą aušra. - ."

Pasaulis platus, erdvus pasaulis.

Kiek jame turto, energijos, gyvy-
bes. ■ . * ■ ■

Pasaulis didžiuojas technikos ste
buklais.

Pasaulio smegenys mėgina spręsi 
. ti amžinybės problemas.

Jis nuobodžiauja, ilgisi...

Klosto sparnus skristi į begalines 
erdves.

t

. .•*

Platus pasaulis. /

. . Kiek jame vargo, skurdo,' skaus
mo.

* T Kiek liūdesio, ašarą, ilgesio. . 

Neteisybes, skriaudą, neapykan
tos, ir keršto..

Pasaulis platus. Apsuptas rūkais^ 
Čia -pat siaučia vėtros, žaibuoja, 
griaudžia/

• t ‘ • * ” . • ’ , •

;Permaža mėlynojo, dangaus, syk-. 
šykščiai pragiedrulią 

y . ■. . *■ ■
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sciai saules, 
šilumos.
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Kalėdą šventas rytas. , v

Susikaupk, žmogau!—atėjo ne šio 
pasaulio įkvėpimo valandėlė. .

Spaudė skausmas ikįšiol tavo šir^ ‘ 
dį. Skurdas lydėjo; tavo, žingsnius. 
Maža patyrei džiaugsmo, sunkus bu- 
vo keliai tavo gyvenimo.

Prieš tavo akis už skaidrią langą 
žiba auksas, Šilkas, prabanga..

Pinigai, kapitalai; pasisekimas, : 
garbė... :

Skęstančioj elektros Šviesoje spal-
• vuotos salės. Džazbaridas, šiurpuliu- .. 

gi,-v keisti kūno trūkčiojimai. Grima- 
singos šypsenos. A

Mūsą amžiaus pasaulio veidas.

Susikaupk!

Persįkelk akmenuoton Judėjom

Po dešinei ant neskardžios kąl- ’ 
vos plokščiastogis'mieštas, po kai
rei uoluoti, šiurkščia žole apžėlę lau
kai. ,■

Šviesa, nematyta: vidunaktį.
Dangaus dvasią* garbės kilnybių 

giesmes. •
v * !• * * * *

‘ Būrelis tą Betliejaus tyrumą pie
menėliu. Bailiai stebisi dangaus ga- 
lybią ženklais. \ Štai liepia jiems:— 
“Skubėkit pasveikinti Pasaulio. Iš
vaduotoją!..”

. ■ * 'r • . » .‘

. Piemeneliąi..'. Tai ne tie inažv-. 
' . - : *•

t

eini, silpni mūsą .kūdikystės vargdie
nėliai. Betliejaus piemenėliai: snau
dę, stiprūs, daugelis jau žilaplau- 
kiaL • .

Tas jiems nekliudė būti tikrais 
piemenėliais.

Kūdikėlio Jėzaus atminties gimi
mo diena. Tu, kuris patenkintas sa
vo gyvenimu. Netrūksta duoąos, tur
tą, gal .net, pertekliaus, prabangos...

Aprūpintas esi,. laimingas, ne
graužia joks sielvartas.

Gal išlepusi mintis skrajo j a elek
tra spindinčiose salėse, griausmingo 
juoko ir kūno judesią. šėlstančiuos 
sūkuriuos...

Susikaupk... Prisimink Betlie
jaus žiląjį piemenėlį.

Tave, kurį vargas lydėjo per pil
kąjį kasdienį gyvenimą. Neturtas, 
trūkumas, rūpesčio^

. ■ Sveikatos negalės tavo, ir tavo, 
artimąjį! įr brangiąją kančios^ >Įąti

^^gyvenitno par.
žymiai : pirmosios raukšlės ant vei- • 

?, do, po vieną jau spingsi balzgani, 
plaukai.

• • * ' X

Gyveni dvidešimtame nuo Kūdi- J 
kelio Jėzaus gimimo dienos amžiuje.

Svaigina tavo protą ir valią ne
lygybės šią. dieną pasaulio. .

V. ’ * * • '

Šiandieną išaušo Kalėdą lytas.

Kilnybe apsiausta Pasaulio skriau-, 
^ūžiamąją Užtarėjo Gimimo diena.

: Būk ir tu šiandien tikras .pieme-^
l» .

nelis. *

Nekliudys tau tavo amžius, žils
tanti plaukai, nei patirto vargo gau- 

• Sumas.

Nekalti kūdikystės sapnai, svajo
nės, ilgesiai, švelni motinos ranka, 
nekalta šypsena, meilės prisirišimas. 
Tie visi nekalti kūdikystės,, kaip ty
ros ryto rasos, žibėjimai—tave pada
rys šią valandėlę tilmi, nekaltu pie
menėlių '

Laimingas būsi. Išsisklaidys 
skausmo šešėliai. Užmirši kovos lau- 

. ką dėl duonos kąsnio.. Vėliau toji 
kova palengvės.

/ Su pasigailėjimu žiūrėsi, ateity 
pasaulio prabangai.. Nemaiuysi sie
los ramybės į. aukso piinmydes.

, . . . Kalėdą šventas rytas. Kūdikė
lio Jėzaus giminm atminimas^ . •

; Bamybė'pasaulio Žmonėms geros 
valios.

J ’ ■ * * •
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Antanukas jįs visų širdis dabar pa- . 

verge, Antanuku- jų tgrpe nebuvo. .
— Mainytą o kur tas elgeta? Lauke . 

tamsu, šąla.. .-^susirūpino Onyte.

■ ■■' ■*.'■■ *

Vakaras tęsėsi. Šilių Šeimoje švystelė
davo tai šviesesne valandėle, tai vėl aptem-

s/’-nešneka. Mauėva eit palikę. "Ogi štai ik 
pradeda.

—-’ O ką; jie šnekėjo ^pasiskubino p- 
Pyto. .

— Ką Šnekės—tarėsi, kaip jie per žie
mą išmis. Sako, su pašaru busią blogais 
mažai jo esą. 0 žalukė, kur pernai par
davėm, sako, kad tiyš iš jų krisiu, tai ki- ___ ____
tiems pašaro užtękšfą.■..-Tik.-AntanųBs-ne-r-imdavo nusiminimas; 
iškentęs paklausė: ‘ ‘ Kurie kris ?’ ’ Tai dau
giau karves nė nešnėkejo.

— Tai kam Antanukas klausė? Būt 
jos daug'ko papasakojusios,—tvirtino. O- 
nyte.

Vaikai džiaugėsi, šnekėjosi. Šilius nu
tilo; pažvelgė į Žilienę—jos akyse spindėjo 
kaip krištolai ašaros. Jis suprato. Abu 

Antanuką..?’
— Jonuk, “kada Antanuku pams?—įdo- 

•mavoši Onytė. .
Visi nutilo, visus kaž kas slėgė. Jie ne

drįso apie Jai kalbėt .
— Kažin kur mūsų Antanukas .valgo 

kūčias... Taip buvo gera, kai jis buvo na
mie, O dabar kažin kur...
* —'Su kuo sutapsi, tokiu, pats patapsi, 
—atsakė Šilius.—-Sakiau, kad su tais val-

4 • - katoills nesilsidėtų—jie gero neišmokys. Da-
—įrodinėjo Onytė.—O mudu su tėte pa- bar svetimus -šunis lodina ir dar kur... 
ktausysim, kg. karvutės šnekfi. / • Vaikai tylėjo, klausėsi. Jonukas su-

Žinoma, viską girdėsim,—patvirtino Ši- prato
litis.—Vieną •sykį aš klausiau, su Antanii-* . — Ir kam to elgetos .neleidai į nakvynę l 
ktt btiVova. .. - ^išmetinėjo si-liene.—Gal ir Antanukas

—iTcte, o kur dabąr Antanukas?—susi- taip vargsta. Kai Antanuko nėra, tai ki.ek- 
ūpitio Marytė. \ ... f- . vieno užklydusio žmogaus, ar būt elgeta, ar

— Palauk, duok papasakot. Tada mtp; kitoks—man gaila.. . Tu žinai, 
du gerai pasislepėva į Šiaudus ir laukeva, Ji tyliai verkė. • 
kada čia pradės šnekuti. Buvo ir gaidys- ’— Jums visko.gaila. .. kad ir pačios nie
kelis kartus giedojęs, o kaip nešneka,* taip ko neturėtumėt.

y

KŪČIŲ VAKARAS
■ . • t

■ z • ' '■

— Jonuli, kaip aš noriu kisieliaus...
Ar dar ilgai nevalgysim?—skundėsi 10 me~

’. tų Onyte.. •
— Oho! Papasninkauk! Matai, kad ir kėši Bilieipt

3 tėtis,; ir mamyte nuo ryto nevalu Tik . — Ašį mamyte, tai tikrai hepligerčiau,
tau reik,—vyriškai atsake keleliais metais —tvirtinomažo ji Onytė.—Jonukastai gal... 

3 vyresnysis Jonukas. Visi juokėsi.
— Jonuk, ar eisim gert saldaus vaii- . 

dens ? Tu pernai gėrei—nusivesk ir mane, 
—prašosi Marytė.

— Ir mane,—atsiliepė Onytė. •
— Tu pasėdėk dar pas pečių. . Ir ji!

Merga, maita,—pyko Maryte.
Jonukas Šypsojosi.
— Vaikai, ar neisit į lauką, ką čia pas 

pečių trinatės. Šieno bent atneštumei kū- 
cioms,—užsibarė mamytė, Šiliene.

— Mamyte, aš tuojau atnešiu,—atsilie
pė Jonukas. Visi trys išbėgo.

Temo. Vakaro tyloje girgždėjo, cypė , 
besiskubinančių iš‘miestelio rogės.- Aukš
tos ir gilibs pusnys prieblandoje tilpo—vi- 
sur lygu, lygu..,. ... . ■

Šulo.
— Greičiau, Maryte,—Šaukė Jonukas:

—Onytę baubas nutvers.
Visi Nugarmėjo su šienu į pirkią. . Si

liciu" trūsė virtuvėje. Pašėręs gyvuliils at
ėjo ir Šilius. Pirkioje degė didelė lempa— 
ją tik iškilmingomis valandomis uždegda
vo.

Šilius susimąstęs. Gal būt, jis prisiminė 
praeitų metų kūčias, prisiminė prieš tai bu
vusias. .. Tada džiiuigėsi kūčiomis, kaip jo 
J onukas. ~

Dabar... '
O kiek ;kūčių dar pergyvens? Bet ir 

gyvenimas sunkus: nelaimes,Medos... Kaip 
bus—taip, ne kitai kaip ir kitiems*

Vaikui suko apie stalą: dėjo šieną, taisė 
staltiesę. . . Šilienė nuošaliai trūsė—rengė 
kūčias. Mašinoje spragėjo malkos, šokinė
jo kibirkštys. Kai ugnis aptilo, puodai už
virė Šilienė atsisėdo ant kalados pas ugnį 
—karštoje* raudonoje šviesoje sužibo ant 
jos veido ašaros...

Į pirkią įėjo elgeta.
— Nakvynės noriu.
Šilienė pabraukė rankomis per veidus ir 

pažiūrėjo į elgetą. Vaikai subėgo pas pe
čių, susiglaudė, lyg sustingo.

— Kaip? Kūčių vakarą? Dabar visi 
namuose—negaliu priimt į nakvynę.

— Neturiu namų,—atsiliepė į Šiliaus žo
džius.

— Nepriimsiu.
Durys sugirgždėjo. Elgeta išėjo į pa

slaptingą kūčių nakties tamsą...—jis ren
gėsi džiaugtis, džiaugtis, kad. aidi Kalėdos. 
Aukštas, sulinkęs šešėlis greit pranyko tam
sos slegiančioje tolumoje.

O žvaigždės taip linksmai mirga, taip 
laimingos...

— Reikėjo priimti į nakvynę—kur da
bar dėsis,—po ilgos tylos prabilo Šilienė.

Šilius tylėjo.
Stalas paruostas. Vaikui džiaugiasi, ne

kantraudami laukia, Jonukas rimtas, vy
riškas. Jis daįiar kaž ko susimąstęs, bet, 
tur būt ne pats nežino ko.

Atėjo ir Šilienė. Visi sustojo apie stalą.
F Meldėsi.

Pradėjo kūčias. Tėtis, kaip visada, plot
melę sulaužė į Šešias, dalis, visiems dalino, 
džiaugės. Šeštoji dalelė liko. Šiliui kaž 
kas širdį suspaudė, nebeiŠtąrė žodžių,.. 
“Antanukas...”. .

. *—Mamyte, kodėl kisielius neaušta? Aš 
noriu,—juokavo Maryte; , .

— Reik bėgti tris kartus apie namą, tai 
atšals.

— Tai, mamyte* tegul, Jontįks bėgą,-:
tese Marytė:-—aš noriu valgyt.

— 0 kokia ponu O kad taip abudu beg- 
tuva? , •.. ■'’■ ' . ' '.i -.- •

Tai dafc prigertumėtū pusnynęr^juo^

Onyte,-—atsiliepė Šilius: — verčiau 
mudu eisiva pasiklausyt gyvulių šnekant.

— Ai* tai jie šneka taip, kaip aš ? t
■— Žinoma kad taip. Kai klausai, daug 

ko gali išgirsti. Tik reik žiūrėt, saugotis, 
kad gyvuliai nepajustų. Tada jie nešneka, slėgė tas pats nusiminimas:

■— Tėte, ar ir baltmargė šnekės?
— Šnekės, šnekės,—perkirto Šilienė:—

tik tu valgyk, nežiopsok. - -
Mamute, o mudu su Jonuku eisiva' 

saldaus vandens gert j—juokavo Marytė,— 
visą kibirų bute rasim.

— Ką Čia kibirą—visas prūdas bus sal
dus, visas šulinys,įtvirtino Jonukas. , ‘

—r Vandens aš visada-galiu pasišaldlnt,

11
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Kūčios baigėsi.
— Mamyte, mūS Maryte pirmutinė mirs 

—ji pirmutine pavalgė,—tvirtino Jonukas. 
Ot, aš tai gyvensiu. Matyt, man ir gyveni- , 
maš teks.
'• — Na tik jau, gudragalvi, neplepėk. 0- 
nytė jauniausia—jai: sodybos teks,—spyrė
si Marytė.

Išmušė 10.
Pirkioj taip .jaukių ramu. Visi susėdo J 

prie.pečiaus.. Jų tarpe buvo viena dvasia, 
tik ji buVo ne visa. Šilių Šeima dabar jau
tėsi laiminga. Ji jautė šventę nors kartą . 
mėtūosGi ' . : ’ ■;

dilius dabar pirmą kartą po to, kai ap
sivedė, jautė širdyje lyg meilę, lyg ilgesį. 
Jis jautė, kad šeima be jo negal gyvent, 
o jis be šeimos. Šilius jautė, kad ši šven- j 
te—nepaprasta šventė ir bendra nelaimė— ’ 
netekimas sūnaus, juodu su žmona dar.la
biau suartino į vieną židinį, į bendrą, šiltą 
gyvenimą.

Lauke pūga siaučia...
Už lango ūžia, vaitoja vėjas. Skverb

damasis pro mažiausius .plyšelius, jis dai
nuoja liūdną, melancholingą dainą. Lan
gines baldosi. Sniegas tai vaikščioja po 
laukus neribotais stulpais, tai mėtosi į, vi
sas puses, blaškosi lyg mirties agonijoj, 
ieško ramaus kampelio.

SiIių pirkioj taip ramu, jauku. ’ Jų vi
sų širdvse šventė, Kalėdos.

— Tėte, Važiuosim lytoj į bažnytėlę?
— Važiuosim,..Maryte, yąžiuosiųi.- Pa- 

sveikinsim. mažytį Kristų... ‘Jis ateis pas 
mus į svečius. U.

. * *
s !•' 

Kalėdos, Kalėdos...
Rytas tykus, kaip ežero vanduo,, saulė

ta, be vėjo. diena. Kieme ir apie, trobas 
tūkstančiai didesnių ir mažesnių įvairių pi- 
rainidų, duobių. ' .

Saulutė šypsosi:, ji pergalėjo nakties pū
gą, ji duoda žmonėms gražias, gražias Ka-. 
ledas. -

Laukuos šalčio bučiuojamas, lengvai iš-. 
sitiesęs baltas, baltutis sniegas; ryto saulė
je mirga, kaip kilimas sidabru siuvinėtas, 
Širdyje tarp šilta, taip šviesu, džiaugsmin-. 
gai.. ‘ ' •

vulį garbinti ir gražiai gie- Šiliai po trobas ruošėsi.
" ‘ ‘ ‘ •—ga

le klojimo žmogus; sniege guli. Taip išsi
gandau. ’ .

— Žmogus? • .
Per Šiliaus kimų perėjo šiurpuliai. :Jis 

nenorėjo tikėt, bet drauge jautė, kad žmo
gus ten yra., Žmogus sniege?” lyg žaibas 
t rykštelėj o kelis kartus jo galvojo ^nintis. 
“Tai* jis,” kaž kas prisispyręs jam tvir? 

. >.'• . ' •., • ••• ■ •;
Atėjo Šilius, atbėgo vaikai. . * .
r*- Amžiną atilsį... Vargšas sušąlu. / 
— Tėte, kodėl jis suŠąlo—įdomavosi. O-

“Tai jis... Nakvynes... Manu žino-.
Jei būtų trenkęs j letkųiias, Šilius 

saugo^nuo šS^ turiS na- : sapne. Jis paįųįo/įramuiy Švelniais jausmais apėmė pasaulį. Kale- 
mus, kurie jus slepia nuo kęs akis nenorėjo tikėti, 'dus, tiek daugyskaiscių, sirdyję ūgdytų \a- 
audrų ir lietų, o be to, esą- kad lanke žieiųa, šąlta, bet bandelių jos žadėjo. . • - t .
te sotūs visada, nes jūs pa- pažvelgęs į.lcmgą,'kuifc ū|išo^ . {<Garbė Dievui ankstybose, o žemoje ra- . 

sigaminatė maisto visiems 
metams. Jfuąi' giminė išra
do alkolį, kuriuo svaiginate 
savo protą, jūs pykstąteš .ir 

; mušatės... . Turėdami tiek 
Dievo dovanų nemokate: jų 
naudoti ir dar barnius ke- w
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vo meiliomis, akelėmis pa
žiūrėjo į paukštelį.

— “Tu neri paukštelis!” 
ir mirksėdamas akutėmis 
sakė toliau: — “Skriskim į 
mano lizdelį, aš tau išaiškin- ir vėjas perpučia ir vanduo 
siu tą paslaptį!” — Jie abu. permerkia. Taigi, jei. mes, 
pasikėlė į ąžuolo šaką, kur . taip vargdami mokame Dic~

Argi galite tad jūs- 
susilyginti su; mumis, var
gingais paukšteliais, kurie 
nieko daugiau neturi kaip , 
tik savo plunksnas, kurias

111

Jurgutis pamate lizdelį ir 
du mažus paukštyčius. Jur
gutis sėdi ant šakos ir 
džiaugiasi, kad gali skraidv-

/

1

doti, tai jūs. turėtumėt būti Tėte,—skubino atbėgus Onytė :
Jani daug dėldngesni.

Bet..,, gal tik vargai ir 
kančios išmoko Dievą pa
žinti ir jo garbei gyventi;?..”

Čia paukštelis palenkė

Pirmą syk prisnigo snie
go. Jurgutis pradėjo' lauk
ti- Kalėdų, ir il Laimės Ka
lendoriuje” kasdien pieštu
ku rašė “varneles,” kad tik
rai žinotų Kalėdų dieną.

Štai, j au ir Kūčių diena!
Tą dieną Jurgutis ypač 
stengėsi padėti ruoštis na
miškiams. ,

Bežiūrint atėjo ir vaka
ras. Sutemo. Visi, grįžę iŠ ti. 
pirties, susėdo už stalo ir į- — “Na, dabar aš tau pa
prastu gražiu būdu paku- sakysiu, kode!- tu negali su 
x--—-- mumis giedoti..— pra- galvutę, iš jo akučių nubiro

kalbėjo vėl pilkas paukšte- dvi didelės ašaros, kurios 
' K, —*T • ■ . .i . v. . -t 1 .

AĄ. VVVJLV/įJ v MUVJjS -------------- *■ , — *L .

Rodos, jis gano Šile sų, žmonių, giminė yra pik- prieš, saulutę žėrėjo, kaip . tino.
Jūs, nors gyvenate ge/ brangiausi deimantai... Po 

rai,- bet vis murmate prieš to jis Vėl pakėlė aukštyn 
. galvutę ir užgiedoję dar'

čiavojo.
Jurgutis ątsiglilė ir tuo- „ _ .

jau užmigo ir pradėjo sap- lis. “Tu esi žmogus. Jū- susilaikę ant ąžuolo lapo,ų 
nuoti.
bandą. Gyvulius varinėja ta- 
skraidydamas, nors sparnų rui, 
ir neturi. Saulutė, taip mei- Dievulį, kadi bloga yra* gy- v 
liai šypsosi, šildo, aplinkui venti, kad. r reikia sunkiai gražesnę giesmę, kurios be

siklausydamas Jurgutis už
kas ir viską sąu pasidirbą- simerkė įr jo siela pasinėrė Uū- y .. T .

■ te;' turite rūbus,; kurie ap- meilės ir. šviesybės . jausmo nebūtų buvęs riek sukrėstas..

gamti "tokia graži; dįaukš- dirbti; ir tti Jūs turite rau- siklaUsydamas Jurgutis už-
tęliai tilt gieda, gieda

Jurgutis nori pritarti 
paukšteliams, bet jam nesi
seka? 6 giedoti taip norisi, 
taip norisi!.. .

Štai, atlėkė mažutis pli
kės paukštelis. ir nutūpęs 
jam ant peties švelnučiu 
balseliu, prabilę: -jlurguti, 
žinau aš, kad, tu nori su 
lnuifiis giedotu Bet.. ” 

tfKasbet?” ^ nuste
bęs paldatise Jurgutis ir sa-

• .L t

f-

kąd laite' žieiųa, šalta, bet hmclSlitj jos žadėjo. . .
t/J . V ' r.' . - ------------------ --------------------- .

diena ii' pamatęs balti} stata Vmybė. geros valios žmonėms.—liejo bnžnytii- 
su nastatvtti ant jovarpai krištolinį.gaiidg. ' 
atsiminė, kad . jau Kalėdos,į 
r- Meiles,. Ramybės ir Tei-į 
syhės Valdovo giųumo die*|

Stp, padiirjŲ..
t

- i

V
. u. . ■ ,'K ik ~

| šilius tik pirkioje r atši paikojo.; Jfe w 
įprato žmonių..
I"., -r Tiesą sakė .Onytėj:;
■gus yra artimas,. savas« •».

Ideky ienas žino- 
Dievejkąip aš

r



•»

gruod. 2% 1928

r
O

•r

*

»

4

*s.

W

c Kas yra mėginęs pasitai- 
įgrti iš blogų įpročių, taš 
no, kaip tai sunku; Žmogus^ 
jodos, ir žinai, kad taip ne
dera darjdi; ir pasmerki tą 
blogą įprotį kituose, ir savy
je, žodžiu, teorijoj viskas 
kuogeriausia, bet kuomet 
prieina prie praktikos, prie 
paties proceso pasitaisymo, 
tuoj viskas pakitėja: rodos 
kas rankas ima ir suriša, ir 
sim^u; ir,, kas aršiausia, vi- 
sai nenorį ’ pasitaisyti. Bet 
pasitaisyti reikia. Jau ir 
gyvenimas eina senyn,.pa jė
gos ir energija mažėja, o y- 
dos ir silpnybės kaip tik 

f Stiprėja. Žmogus žinai, kad 
Vis artinasi laikas, kuomet 
reiks išduot apyskaitą prieš 

, teisingą ir visažinantį Tei
sėją; to laiko kasdieną vis 
mažiau, bet kažkoks letar
giškas miegas suvaržo, valią 
ir ne mirties, nė teismo pa
vojūs negali žmogaus išju
dinti. ‘ Kas gi tad daryti ?.

* & palikti tą dvasios ligonį 
tokioj desperatingoj pade- 
ty $ ■ ■

Anaiptol. Reikia jis iš
judinti iš. to letargo per ge- 

„ ra išpažintį. Sena pasaka, 
. ^ pasakysite, ■■—nudilęs/ se

noviškas įrankis. Gal nudi
lęs, gal senoviškas, bet pa- 
Sekmingiausias. Kito jam 
panąšąus nėra, nes—jis Die- 

- vo Išliktas. Išpažintis, 
anot Bažnyčios mokslo, tai 
antrasis; krikštas, kurs vi
siškai .apvalo -Žmogaus pada
rytąsias nuodėmes. Dievas 
gali atleisti, žmogui nuodė
mes, todėl, kad nuodėme tai 
Dievui prasikaltimas. Jam 
prasikalsta, Jis ir atleidžia, 
čia jau nieks negali Dievui 
tos teisės užginčyti. Tik ga
li būti klausimas, ar Dievas 

. nori atleisti nuodėmes. Bet 
ir čia. netenka abejoti, kad 

' taip, nes Jis pakankamai tą 
įrodė. Juk Dievas siuntė 
savo Vienatinį'1 Sūnų kentė
ti ir numirti ne iktokiam 
tikslui, kaip tilt tam, kad 
Įmones nuo nuodėmių pą- 
Kuosuotų.

Taigi Kristaus savano
rišką mirtis kaip tik įrodo,, 
kad Dievas su dideliausiu 
noru atleidžia žmogui nuo
dėmes, jei tik žmogus to pa
geidauja. Kaip svarbu Die
vo akyse atleisti nuodėmės, 
tai matosi iš to, kad Kris
tus, prašomas išgydyti ligo-

* nius, pirmiausia jiems at-
* įleisdavo nuodėmes. “Sūnau, 
u atsileidžia tau nuodėmės,”

taip Jis sakydavo ligoniui, 
pirmiau ,nęgu ligonis tos 

: malones prašydavo. Ir at
leisdavo visokios rūšies nuo- 

■ > ’dėmės. Jo gailiaširdvstė ne-

■ ¥
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garbę,. pasiaūkavimą pasau
liui, žmonių suviliojimą įr 
doros pašiepimą.; Zakejui 
atleido neteisingumą, suk
tybę ir žmonių skriaudas. 
Latrui dovanojo žmogžudys
tes ir kitokias piktadarybes. 
Žodžiu, Dievo atleidimas ap
ima visas nuodėmes sunkias, 
ir lengvas, kokias tik žino 
gus padaro iš silpnybės, ar 
iš piktos valios.

TĮ> negana. Kristus ne 
vien tik pats atleisdavo nuo
dėmes, bet ir Apaštalams 
tą valdžią paliko. Jis jiems 
yra pasakęs: “Imkite Šven
tąją Dvasią. Kieno nuodė
mes a’tleisite, bus jiems at
leistos, kieno sulaikysite, 
bus sulaikytos.” Apie šių 
žodžių aiškumą abejoti ne
tenka. Be reikalo bėdievė
liai sako, kad išpažintis ku
nigų prasimanymas^ Virš 

►minėtieji’ Kristaus žodžiai 
visiškai sumuša jir melagys-

■ tęs. .
Išpažintis labai dnosnus 

Sakramentas. Per ją atsi- 
. leidžia nuodėmės, sugrįžta 
visi geri darbai, kuriuos 
žmogus per nuodėmę buvo 
praradęs; ji sustiprina žmo
gaus sielą atsispirti prieš 
■pagundas ir ištverti geruose 
pasiketinimuose; pagalinus, 
kaip nuodėmė atskiria mus 
nuo Dievo, taip išpažintis 
vėl su Juonį sutaiko.

Turint tokį gerą ir nau
dingą Sakramentą tenka 
stebėtis, kad nėkurie žmones 
taip mažai juom naudojasi.

#
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LDS. Conn. Apskričio me
tinis suvažiavimas įvyks 
sausio 6-tą dieną 1929 me
tuose, Šv. Jurgio parapijos 
svetainėj, So. Park gt., 
Bridgeport, Conn. I vai. .po 
pietų.

Į šį suvažiavimą lai kiek
viena kuopa prisiunčia skai
tlingą būrį delegatų’ svars
tyti organizacijos reikalus. 
Prieg tam bus valdybos rin
kimas ir kuo- daugiau dele
gatų tuo geriau rinkti ir 
valdybą.

Jeigu neįstengiat delega
tų siųsti į suvažiavimą, tai 
nors įnešimų prisiųskit raš
tininkei. •

Nepamirškit vietos nė die
nos: sausio 6-tą dieną, 1929 
■metuose, Bridgeport, Conn.

LDS. Conn. Apsk. Rašt., 
. rM. Blažauskaitę

JO Stuart Št., 
Maple Hill, 
Nėxv. Brįtain, Conn.

Laiškai iš Prancūzijos
. ... . , . i

(Tęsinys) ’ lto, .kad netinkamai įvertino
Po sunkių ir skaudžiųįpolitikos: reikšmę ir ją.buvo 

prancūzų revoliucijos smū- • 
įių prancūzų katalikų baž
nyčia bent įdek ‘atsigavus ir 
prisitaikius prie • naujų gy
venimo sąlygų, vėl pradėjo ; 
rodyti gyvybę ir sėkmin
giau siekti savo dieviškų 
tikslų. Bedievija negalėjo į 
tai ramiai žiūrėti. Jai rū
pėjo pakartoti revoliucijos 
garsūs darbai ir galutinai 
Bažnyčią pasmaugti. Susi
laukę tinkamų sąlygų, tą sa
vo nešvarų ir savo kraštui 
labai kenksmingą darbą pra
dėjo 1901 m. ir užbaigė 1905 
m. Pradėjo j. Valdek-Rus- 
so, užbaigė Kombas. Pir
masis pravedė. įstatymą, ku
riuo Jjiivo leidžiamagyventi 

. ir kurtis vienuolijoms tik 
įstatymo keliu. Praktikoj 
lai reiškė jas visas uždary
ti, ries parlamento sudėtis 
buvo tokia, iš kurios nebuvo 
vilties bet kuriai vienuoli
jai. toks leidimas gauti. Vi
sos-tavimi buvusios prancū
zuos vienuolijos įteikė kaip- 
įstatymo reikalaujamus pra
šymus suteikti joms leidimą 
gyventi ir dirbti. Tuo tar
pu jau buvo susidariusi 
Kembo vyriausybe. Jis bu
vo atviresnis už savo pirma- 
taką ir pasisakė, atvirai sa
vo norus, ko nedrįso pada
ryti pirmasis, bet ko lygiai, 
tik aplinkiniais keliais, sie
kė, kaip jo įpėdinys. Prie.
Kombo visi minėti vienuo
lijų prašymai parlamento 
buvo atmesti, žinoma, tuo 
patim buvo nutrauktą jų 
darbas ir gyvenimas; be to, 
Bažnyčios turtas iš jų buvo 
konfiskuotas, neišskiriant 
net pačių bažnyčių. Kitaip, 
sakant, buvo įvestas tas kla
siškas Bažnyčios nuo valsty-: 
bes atskyrimas, kurio siekia, 
neišskiriant ir. mūsų socia
listų, visa pasaulio bediėvi- 
ja, ir kurio tikras tikslas įr 
prasme yra sugriauti ir iš
naikinti katalikų Bažnyčią. 
Tam giliai neteisingam ir. 
žvėriškam įstatymui katali
kai priešinosi. Bet pasi
priešinimas buvo silpnas. 
Silpnas buvo pirmiausia dėl

sėnelis padarė jam ant kak
tos kryžiaus ženklą ir liepė 
visas savo gyvenime Kalė
das1 taip, kaip šihndieu, 
melstis. —

VaiksdJ kaip katinai vie
nas į antrą žvilgt, žvilgt ir 
nusijuokė..; .

— Mamą, tai. mes, žino
me, kųks ten senelis* buvo! 
Tai Kalėdų- diedukas; Tei
sybė, mama! — nekantraus 
darni klausę:

— Ne, vaikeliai, tai. buvo 
pats Dievas. atėjęs pasižiū
rėti, kaip šventas Kalėdas 
sutinka žmonės. —

Pats Dievas?.. at
sidusdami pasižiūrėjo viens 
į kitą vaikai. — Pasakok, 
mama, kaip toliau. Pasa
kok! —

— Vargšas prižadėjo. Ki- 
nant namo jau jis pajuto sa
vyje kažkokią jėgą, links
mumą^ Parėjo. Žiūri, gerų 
žmonių prinešta vargšui vi
sokių šventėms dovanų, o jo 
vaikai, šokinėdami apie pa
puoštą Kalėdų eglutę, juo
kėsi. Linksma pasidarė žmo
geliui ir jis kartu pradėjo 
juoktis. Po to viskas .jam 
gerai sekėsi.

Turtingasis tą patį lądą 
grįždamas iš kažkokio resto
rano apvirto^ ir nusilaužė 
koją. Daug kaino jo, ilgai 
gulėjo ligoninėse ir dabar 
su kriukiais vaikščioja. Vi
sa, ką tik turėjo, išpardavė, 
bet sveikatos nesugrąžino. 
Dievas jį nubaudė. — 

. Tai matot, vaikeliai, rei
kia neskriausti vienam ki
to, nesipykti, o per šventas 
Kalėdas prieš gimusį Vaike
lį. prižadėti dorai ir meilėje 
gyventi^-—

Vaikai* nuleidę'" ’g'alvufe 
klausėsi. Staiga vienas į ki
tą 1 šypt, šypt ir rankutėmis 
susikibo. Glamonėjosi, bm 
ęiąvosi; ir prisižadėjo dau
giau niekuomet nesipykti.

-—Būtų gėra, kad suaugę 
žmonės šventas Kalėdas pa
našiai sutiktų, —- džiaugda
mosi vaikų elgesiu prataria 
Jonienė.

Besišnekučiuojant atsivė
rė durys ir įėjo kaimynės 
Kalėdomis nėšinos. Atrišo, 
apžiūrėjo ir pamažu susėdo 

Mažesnieji trindamiesi prie kvepiančiu Šienu apklo- 
o stalo. Vaikai linksmi 

čiauškėjo. Pasidarė links
ma ir Jonienei ir nors ant 
veido dar. žvilgėjo nenudžiū- 
vusios ašaros, bet širdyje 
jautė Kalėdas.

M. Gustaitis 
KŪČIA IR KALĖDOS 

Kučia ir Kalėdos, 
Kalėdos—Kfičia! "
Dui žodžiai nakčia 
Taip pinasi—rėdos, * 

, Tarytum į vieną 
Nuaugę kamieną: 
Lyg žvaigždės tos dviese, 
Kad gemančiamKristui 
Žemelė ''nušvistų,. 
Aukštybių erdvėse 
Eilėn suriedėjo, 

Kalėdos atėjo! 
Šventyklų—bažnyčių 
Suskambo .varpai,- 
Seklyčių ir grįšiu 
Pragydo balsai: ■ 

, Sveiks Jėzau mažiausias, 
Vaikeli brangiausias!
Ir mano krūtinė 
Negi akmeninė.

' Suvirpo širdis, 
Pakilo mintis, 
Ir meilės jausmais, 
Lyg paukščio sparnais, 
Su žvaigždėmis skrieju 

. JŠventąBetliejų. — -
Sveiks Jėzau mieliausias 
Berneli brangiausias!

i Juoz. Krupas

KALĖDOS
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Pamažu krenta švelnus . visai atmenamos Kalėdos, 
kada malkų šmoteliai buvo 
poromis. Teisybė tą metą' 
apsivedė, bet tas karas visa 
sunaikino. Vyras ten kur 
Karpatuose žuvo, o. ji liko 
našlė su pulkeliu vaikų var
gų vargti.

Skepeton galvą susukusi 
nė nepastebėjo, kaip bažny
tėlė tuštėjo. Ji paskutinė 
parlingavo namo. Vaikai 
pamatę pareinančią iš tolo 
tiesė rankutes ir pasitikda
mi šaukė: ~ .

— Mama, mamute, Kalė
dos!. . Kalėdos!. .

Kalėdos, .yaiMiąų Ka
lėdos!. . — ldsdama rožan
čių kišeniun pritarė.. Iš lėto 
nusirengė išeiginius, papa
sakojo, ką girdėjusi ir prie 
šilto krosnies atsisėdo.

— Ko, tu mama1, vis nu
liūdusi? — paklausėvyres
nysis: — juk aš nuo perei
tų Kalėdų jau. daug paau
gau. Tuojau būsiu vyras ir 
duonos uždirbsiu. Bus links
ma, mama, teisybė! —-

— Teisybė, sūneli, teisy
bė!.. —’ linguodama galva 
pritarė.

sniegas. Lyg gegužy sodas 
nukritusiais baltais žiedais., 
— pasipuošusi žemė, jau
ku ir malonu, Žmones bū
reliais skuba pasimelsti. Vi
sų linksmi veidai, — paten
kinti, nes eina aplankyti To, 
kurs šiąnakt gimė. Seneliai 
lazdomis pasiramsčiuodami 
ir vaikesai kepures užvertę 
skuba. Visi skuba. Bežiū
rint prisirinko pilna bažny
tėlė žmonių. Tyliai melsda
miesi laukia pamokslo. Su
laukė. Žilais plaukais sene
lis kunigas pasirodė sakyk
loje. Grūsdamiesi. arčiau su
žiuro^ d teni^SW tirpančiu 
balsu tęsė.:

•— Jis gimė... — malonia 
šypsena lūpose mostelėjo 
ranka į altorių.—Palaimin
tas, kas Jo pėdomis eis... 
Verkiantieji linksminsis, be
turčiai turtus ras...

Jo žodžiai palietė, žmonių 
Širdis. Karšta padėkos mal
da veržte veržėsi iš lūpų. 
Tarpe kitų klausančiųjų 
prispausta sienos ražan- 
čiaus poterėlius pro pirštus 
leisdama, klausėsi rūpesčių 
pirm laiko pasendinta Jo
nienė. Jos akys buvo ašaro
tos, o širdis atverta maldai.. 
Dar taip nesenai, prisiminė, 
ir ji buvo jauna ir ji Kalė
dų išvakarėse iš prieklėčio 
nešė malkas, skaičiavo šmo
telius. Klausęsi, iš kurios 
šalies šunės loja, nes tikėjo, 
kad iš tos pusės atvažiuos 
bernelis piršliuosna. ‘ Taip 
ir tada tokį. pat . pamokslų 
bažnyčioje girdė j o. Jai dar

užleidę bedieviams, o antra 
tas nelemtasai jau mano mi
nėtas susiskaldymas,, vieny
bės neturėjimas. Tų įstaty-,1 
mų režultate štai kas pasn 
Tbd&f ligi karo pradžios vi
soj Prancūzijoj buvo užda
ryta virš 19 tūkstančių įvai
rių rūšių įr laipsnių katali-’ ’ ' ± I
kiškų mokyklų ir apie 8 
tūkstančiai* įvairių katali
kiškų ir ekonomiškų draugi
jų; beveik visi vienuolynai 
išvaryti iš praiiė-ūzų žemės, 
ar uždaryti. Jei kai kurie 
ir pasiliko, tai tik tam, kad 
čia išmirtų, ir tai neturėda
mos juridinio gyveninio par 
mato. Pradėta likviduoti ii* 
pardavinėti konfiskuotasąi 
Bažnyčios turtas. Bet Baž
nyčios naikinimo darbo pa
sėkos pačius bedievius išgąs
dino., Gautųjų už minėtojo: 
turto pardavimą ^pinigų ■ di- 

‘ džįuma nepasiekė. valstybės 
iždo: žymi jų dalis teko 
linksmoms įstaigoms ir pav 
tiems likvidatoriams. Kul
tūros darbas krašto viduj 
sustojo. Smarkiai nukentė
jo ir prancūzų įtakos lėtį- 
mas užsieniuose. Pavyzdžiu^ | 
1 į Krikščioniškos mokyklos 
broliai” (L’Instįtut misšio-į 
pairo dės Freres dės ecoles.]

• "I
chretiens) tik vienuose arti
muose rytuose ture j o .275 
mokymo įstaigų su 85 tūks-1 

tančiaįs moksleivių.
,• . (Bus daugiau) ,

— , įrr J į t -.jĮ.rr.
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LIETUVOS
Pdr BREMENĄ

Didžiausiu ir Greičiausiu 
. Vokiečių Garlaiviu .

C 0 L V M B U S
arba. kitais Šios linijos . 

laivais 
Tik 8 dienos vandeniu

Puikus 3-čios klesos kamba
riai—tik miegamieji

Pas bile vletinfagentų arba 
65 STATĖ SI., BOST0N 
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hkelių akutes išvertęs prašy
te prašė:

—Mama, papasakok mums 
ką nors apie Kalėdas! Pa
pasakok! — iš karto gynėsi, 
kad nieko nežinanti, bet ne
galėdama vaikų noro tuo 
nuslopinti pasitaisiusi tarė : 
. — Gerai, jeigu visuomet 
manęs klausysit, ~ papasa
kosiu.'—

Vaikai rankutėmis ploda
mi ir šokinėdami iš džiaugs
mo prižadėjo visuomet klau
syti. Motina pradėjo:

— Kažkada gyveno du 
broliu. Vyresnysis apgau
lės būdu nuskriausdanias 
jaunesnį paveldėjo visą tėvų 
palikimą ir buvo turtingas, 
o antras vargšas. Nieko dau
giau be maldos knygų ir ro
žančiaus jis neturėjo; Dir
bo. žmogelis ir meldėsi. -O 
turtingasis , lėbavo. ir gėrė. 
Ir taip jie praleido daugelį 
Kalėdų* Bet, štai, kas kar
tą atsitiko;. Neturtingasis, 
grįždamas Kalėdų naktį iš 
bažnyčios, sutiko kažkokį 
senelį. Pasisveikino ir su-

C

’dęmes. Jo gailįaširdystė ne- 
turėjo ribų. Magdalenai at
leido" nesuskaitomas, paleis
tuvystes, puikybę, tuščią

4

2

- t ..—f-

tnl muBU speclalybčlr llgųnietijprak-

M. A. NORKŪNAS
■P. O. Box 91, Laivrence, Mass-stojo pakalbėti. Bekalbant

M New Tork į 01% O. Kauna n atgal Z ■ IA (P«IWUB-S. V.
Taksus.) 

. Trečia Klesa.

\ . .1

SOUTH B0ST0N, MASS.

rinigus imrsiunclfim greitai ir 
' temomis jutomis.

Dėl BUgrlžimo Ieidinnj h* kitų
■ Informacijų klauskit pas vietos 
agentim arba pas

Hamburg- American line
200 .Tremont .St,, Kiltie Bldg. 

Boaton, Mnss.
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Puikiausia Kalėdų Dovana
• • : TAIATlA • . .

; dėžutę ę IRUTĖ s saldainių
•TIK KA GAUTA Iš ŠIAULIŲ

pRiulduoda maišytomis ir Atskiromis rūšimis. Su persiuntimu vlena dežutf 
jcaftmoja tik T5 centus., Imitnt didesni skaičių duodame gerų nuolaidų.

- ‘ * i , •

URTtrVIV PREKYBOS BENDROVĖ 
west bh6adway

BALTIK0
AMERIKOS 
LINIJA

: iš ir,i

\\ Išplaukimai

* ' laivų iš
New Yorko

LITDANIA
Gruodžio 22

LITUANIA
Sausio 26*

1 ESTONIA
Vasario 9

tiko. Darbas artlstiMkas. kalnortenK*

LIETUVĄ
. PER HAMBURGĄ 
Ant muBij populiarių laivų

Kur TOMkAumiT 
■AMBtmCh DKUTftCHLANl^ 

■UOLOTI, B&UMCK, 
. cirviiAiav : 

.BirniMi^TOnum
■ Nepalyginamas Svarumas ir 

patarnavimas visose kitose

kelias

LIETUVięr

Kreipkite Į Vietos Agentus ar t
BALTIC AMERIOALINE

8 Brldge Stmt' . Kew York, N. V
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DARBIJUJOCAS
/ .(jraGRWOSKtB) ..; .

Pub^
. —b,'“' ' ''

UJMT JOSKPH'8 UTHtTAittAiS B. 0.A8800IA.TI0M OV LABOB
Entered aa aecond-clnM matter Sept. 12,1915 ąt the po»t oftlėa at Bernam, Mom, 

uiiderthe AetofMaich 3,1810’’

A&septanee for malllng at apecial rate M poatage provldėd fot !a BectięA 1108 
! Ačt Otitobet ą 101T, ąriliorhėd tm. 3tūjr X1010*

‘ SURSCmPTIONRATES:
DonMirtlC jetirly .......... ..... .$4.50
Iforelgn yeariy • •=< e'*

- Peinėstlc. oface per week yeiSriy. .$2.5(1
Forelgh once per week yearly.. . .$3.00

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metama $4.50 ]
Užsieny metam# la> #• *m5j50‘
Viena kart pąvaltSjė metama». ..$2.50 

. Užsieny vienį kart savaltSjemet. $3.00 
“DARBININKAS”

866 Weat Broadway , Soutk Boeton, Mass.
Tdephone South Boston 0620 .’į

....r. Tt

Kristus ir Darbininkas
• Dagoniškau pasaite teži

nojo poną ir vergą. Galin
gas buvo ponu, silpnas—? 
vergu. Žinoma, visi silpnie
ji negalėjo būti vergais tik
roje 'tą žodžio prasmėje, bėt, 
galima sakyti, abelna ten
dencija/arba kryptis, buvo 
ta, kad stipresnis stengėsi 
padaryti silpnesnį priklau
somu nuo stipresniojo U' 
turtingesnio, buvo pasiryžęs 
jį išnaudotų Neturėdamas 
galimybės pasiimti savo 
naudai visus darbininko 
darbo vaisius, galingesnysis 
atimdavo savo naudai bent

vo darbo vaisius stipres
niam ir; turtingesnĮam, bet 
pamaži eina prie to, kad 
net nė dalis jo darbo vaisių 
netektų išnaudotojui, bet

, ' z „ ' f

tam kurs dirba. Pirmame 
amžiuje prieš Kristaus at
ėjimą Romos vadai prikalė 
prie kryžių šešiųs tūkstan
čius vergų, kurie dalyvavo 
Spartako maište prieš po
nus it tai tuomet atrodė na
tūralu. ' Dabar darbininkai 
bando sugalvoti tokią tvar
ką, kurioje nebūtų ponų ir 
išnaudotojų. Ne visuomeį 
vykusiai prie to eina, bet 
ieško ir. ateis laikąs, kuomet 
toki tvarka bus įvykęs fak
tas.

Pasakys kas, kad tas pro
gresas įvyko ačiū pakilusiai 
civilizacijai, kultūrai, moks
lui etą. .Bet kodėl f a kultū
ra ir civilizacija nuėjo to
kia kryptimi, o ne kitokia? 
Kodėl krikščioniškoj tautos 
pažengė, taip toli pirmyn 
'vietoje sustojus vietoje. 
Romos kultūra ir civilizaci
ja buvo gana aukšta, bet da- 
sigyveno mirties. Kiniečiai 
per kelius tūkstančius metų 
turėjo gana laiko — ir jiems 
netrūku gabumų — išvysty
ti kurkus aukštesnę, už mū
ši} kultūrą ir civilizaciją, 
bet jie tepasiekė tūlo kul
tūros ir civilizacijos laips
nio ir sustojo, surambėjo, 
sustingo. ^Budistų, musttl- 
manų ir įkjtų tikėjimų fau-

... ..... ...............................M,— II I .
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Sveikas Jegau Magiausias

Šiandien kreipiuos į Tave, maloniaūsis: 
Argi tas vargas, tas skausmas neliausis? 
Argi taip visą gyvenimą skurstat 
Argi šviesesnio ir UesUsikiirsim?

Liūdna mums. Sielos dangus apsiblausęs. 
Vargas ir vargas o pamato rausias, 
Aiidros-^nelataes palaužti jau gresia. 
Ligos į grabą grūmoja įmesią. . ,

.*
Priešai apstoję vis taiko ’ įgelti, 
Jaučiamvisad neapykantos Šaltį...
Liūdna mums, Dieve! Sunku beištverti... 
Karčią mums patiekei taurę išgerti...

, . Gimė Kristus. Bet kas Jį pažino?
7^7 Kunigai ir Rašte mokytieji žinojo apie Jį bet nepaži-

nojJo; žinojo, iš kokios giminės ir šeimos Jis gims; ži- . . 
Mojo, kur ir kuomet Jis turėjo gimti.. Bet, kuomet Jis gi- F“ vaisių dalį, 
mo* jie Jo neieškojo^ nes Ja nepažino. Bažmo ir pagar-[ Krikščionių pasauly ver- 
bino Jį ne mokytieji, ne pasaulio galiūnai, bet tamsūs gijos šiandien nebėra, nors 
prasčiokai—-Betliejaus apylinkės piemenys. '/• (išnaudojimo dar yra labai

Ortodoksai—ištikimieji—žinojo visas pranašystes apie daug. Tačiau tarp pagonfe
Jį,. bet> dam gimus, Jį pagarbino ne jie, tiktai pagonių laikų ir mūšų dienų išnau-

7 išminčiai, kuriuos mes vadiname trimis karaliais. dojtao yrą tas labai dide-
Užaugn Kristūs. Išėjo žmonių mokyti meilės. Bet ir lis skirtumas, kad pas pago?

\ tuomet Jonas dar galėjo pasakyti pariziejam:Jūsų tai- niš silpnesnio darbininko 
jie stovi tas, kurio jūs nepažįstate.” . ' išnaudojimas buvo skaito-

Skelbe Kristus prakilniausi mokslą, kokio žmonės ne- mas visai natūraliu dalyku, 
buvo girdėję, darė didžiausius stebuklus, mokino žmones (kuomet mūsų laikais net pa
mylėti, bet žmones Jo nepažino, ‘ir ne tik kad nepažino, tys išnaudotojai principe 
bet nekentė Jį ir prikalė Jį prie kryžiaus. smerkia išnaudojimą ir ban-

/ Pažino Jį tik mažas būrelis: prasčiokų žvejų, muiti- do visokiais būdais nusikra- 
ninku, Magdalenų... ir atidavė Jam savo širdis. Pažino tyti išnaudotojo vardo, ban- 
Jį latras. x [do išnaudojimą pavadinti

Laikas bėgo.. Žmonės daug, sužinojo apie Kristų, bet (kofeino nors gražesniu var- 
mažai tebuvo, mažai yra tokių, kurie pašino Kristų, ku- du. 
rie nori pažinti Jį. • Į . Šiandien eina atkakli dar-

Paliko Kristus savo mokslą, savo meilę žmonėms mkįmnkn kova su išnaUdoji- 
Pats su jais pasiliko iki amžių pabaigos. Dėl Jo mokslo Įmu įr išnaudotojais. Dabar 
jie karštai ginčijosi. Besiginčydami, nekentė vieni kitų, Larbininkąs netik kad nesu- 
žudė .kils kitą, kad tuo būdu įrodžius jog Kristus yra būti vergu, netik kad 

. “toks, kaip aš.” Nedaug buvo ir yra tiį, kurie savo ide- L^^ atiduQ^ sa. 
.aląis, savo gyvenimu, savo darbais sako: įie Kristus tu-r 
.11 būti toks, kaip aš, bet aš privalau būti toks kaip Kristus;' 
kurie nesikėsina perdirbti Kristų ant savo kurpalio; ku
rie deda pastangų perdirbti savę sulyg Kristaus įsakymų 
ir patarimų, einant Jo pavyzdžiu.

/Daug, daug pasauly tokių, kurie pažįsta žodžius, sa-' 
; kinius ii* net raides apie Kristų, bet Jo dvasia, Jo mei

le jiems yra svetima. Lenkia jie savo nugaras prieš Jo 
' altorius, bet nė nemano atiduoti Jam savo širdį. Aptve

rę savo širdis negyvų ortodoksijos žodžių ir raidžių tvora,. _ . .
jie rūpestingai augina jose puikybės, neapykantos ir sa- Šalta. Apeigas. .. Ant dangaus nei
vymeilės rauges ir su pasididžiavimu sako: 'Kristau! aš mėnulio, nei žvaigždelių... , v ™
ėsu tikras Tavo sekėjas! aš nesu toks, kaip tie “muitiniu- ma siaučia, ūžia, staugia, kaukia, švilpia. Sąl-|l grmęią r sei . . •. • _ ‘
kai,” “Magdalenos,” “latrai!” ' tis už ranktį,-už kojų, už akių blakstiemi, užraitėsi, vaitodamas_deja-(oui visus s>ven-

Ir sau gieda himnus, ant kitų gi meta prakeikimus griebia ir savo lediniuotaisįtaosius ir prakeiktuosius i pageįbų saukėsi.
' !• TV- * 1 -t— .r 'Z’ * ” * W'

nė Kristaus meilės, nė Jo Baries.
\ Taip lengva “prisirišti”'prie “garadų” ir mylėti—

' savę. ■ ■
' 1 • • •

* * .

Gimė Kristus ir atnešė į pasaulį ženklą, kuriam pa- 
salilis priešinasi atnešė meilę. .Ir pasaulis priešinasi. |Įįo įtekėjęs,’’krūmuose, uodegą pabrukęs dantis Į. 

didžiausia laimė savimeilėje. Mylėk save, įtik sali, pa-j 
r tenkink savo troškinius ir pageidimus—ir būsi laimingas. Į 

Kristus atnešė į pasaulį kitokią, geresnę laimę, paremtai
.. ne kova vienų prieš kiltis, bet Dievo ir artimo meile.

. Juk kas, jei ne savylueile gimdo kovas, karus, nelaimes, 
labai tankiai ligas ? : Pasaulis tačiau vis dar tebeina se
nais savyineilės keliais ir priešinasi Kristaiis meilei, bet 

. jos nugalėti negalų Bando eiti vienu savymeilčs keliu ir 
susilaukia nelaimių, perstaeta į kitą ir sutinka dar di< 
dėsnių nelaimių. Pamaži Kristaus atneštoji meilė nugą-

. Ii pasaulį, bet pasaulis nenori prie to prisipažinti ir vadi
na Kristaus meile—sotidaiumu prieštarauja jai, bet ne-

. pasiduoti jai nepajėgia; .

. • * *

Nedaug težinojo apie gimsiantį Mesiją, Kristį, pras
čiokėliai darbininkai, piemenys, bet, kuomet Jis gimė, jie 
pirmieji Jį pažino ir pagarbino. Gal dar mažiau buvo ą- 
pfe Jį girdėję pagonys^ Bytų išmiųčiab M širdys nu
jautėjo užgimimą ir jie atėjo pas jį, atnešė Jani do- 

’ vąįfe ir pagarbiim Ji* Vėliau Jį pažino ir pamylėjo nu-
. sidėjūtei muitimi .feąj,, paleistuvės ir latrai. Nepažino ir į 

pasmerkė Jį mokyti pntaoliai,1 “paMotai” ir. revolūcį- 
. jpnieiTaĮ/ Jie Jį^pmkalė prie kryžiaus/

O kas šiandiena geyiaūsmi. Jį pažįsta ir myli? Kas 
šiandiena žiauriausiai ir veidmauiingiausiai Jį smerkia?

KasTirkodėl? / ' .

, tie Kristaus meilės “garadų” garbint o jai,rkurie nepažįsta

*

*
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tos išvystė savo kultūras ir 
civilizacijas iki tūlam laips
niui, bet ŠU tuo jų progre
sas ir pasibaigė. Prasidėjo 
stagnacija, puvimas. Tik 
kultūra ir civilizacija pa
remta Kristaus idealais tu
ri savy amžinos gyvybės ir 
nesiliaujančio progreso pra
dų. . Užtat, jei mūsų civili
zacijoje darbininko padėtis 
abehiai eina.geryn, tai tik 
ačiū tam, kad ji negali pa
miršti Kristaus idealų, ne
stengia jų nuslopinti, negali 
nuo jų pabėgti nežiūrint vi
sų . Kristaus priešų pastan
gų.. Juk kas gi atnešė į pa
saulį tą visiems taip. bran
gią tiesą, kad1 visi žmones y-

Taip, susikursime! taip, susilauksim! 
Ašaras dar nuo blakstienų nubrauksimi 
Žiba viltis—tai Kūrėjas geriausia. 
Jis panorės—ir nelaimės tad liausis.

Jis panorės, nes Jis , gerus be'gulo.
Davė mums širdį, kur laimes privalo...» 
Laime mums sykį pripildys krūtinę! 
Žiba viltis, ta žvaigždė sidabrinė.

............... ■' „a,.,,. r -r—..........

ra vieno dangiško jo- Tėvo 
vaikai ir todėl lygūs, nežiū
rint tautų, luomų, mokslo 
ir turto skirtingumų? Ta 
u sėkla, ” kurią Kristus atne
šė į pasaulį, dar pilnai neiš- 
augo- tas Jo “raugas” dar 
neperraugino mūsų civiliza; 
ciją ir kultūrą meilės ir tei
singumo raugu, bet prieš tą 
galybę niekas negalės galų- 
gale atsilaikyti. Ateis lai
kai, kuomet. nebus ne tik po
no ir vergo, bet nebus nė iš
naudotojo ir .išnaudojamo. 
Ir tai bta ačiū Kristui. •

a

’ * 1 . KiraZmsfre kaip kiaule ir pėrsiėde, o mums Vargšams
Tj 1 -- ' ■ : . samdininkams tai visiems po keletą litų algos
JKclfliy M.C' J-rflttOtięjĮtlS Į nusuko... užlaikė. Tegul jį velniai grobia, kad

Ias dėl jo tokioj “šventoj” Kalėdų nakty ir dar 
kJTvrOS V'Ctllvci .• , . tokiame ore turėčiau kurt nors važiuot. . . kad 

r • (jis nesulauktų... 1 -

| Juozas apsivertė ant kito šono užsiklojo 
[skrandą^ ant galvos ir užmigo.

Pūga pasiUkčioda- ^na neturėdama ką bedaryti, nubėgo atgal
— v •

r

KAS JIEMS PAMS?
Skaitytojau! nepraleisk ne-* 

perskaitęs šiame “D-ko’? 
numery telpančio mūsų ben
dradarbio Bilo de Patrūjo 
straipsnio a Lietuvos Kai
me, kurį jis mums dabar 
prisiuntė iš Lietuvos. Iš' to 
straipsnio pamatysi, kaip 
šiemet gyvena Lietuvoje imu 
žažemiai, bežemiai ir darbi
ninkai tose vietose, kurias 
ištiko nederlius.

Kas jiems padės?
• Skaitytojau! Ką į tai alk 
sako'tavo Širdis? ■>.

f

I.
n:» f

ornis duknomis patale gulėjo, nors matomai bū* 
a sunkios ligos, tikroj skaudžiosios šiltinės A 

ne šiaip kokios taip sau ligpalaikės.

Rastoji pušnyje žmogysta, daržinėje sniegais 
atitrynus ir atgaivinus, įnešta į v-idų,- ir pasiroj 
dė, kad tai Joniene Pabaldienė, arba kaip ją 
paprastai vadindavo, Pabaldų Jonienė. Jinai 
dtkart buvo turtinga ūkininkė, bet likusi naŠ- 
.ė įsivėlė su kaimynais į visokias b^ylas, su vi 
sais įsipyko, subiednejo ir dabar veik elgūtaviį 
mo būdu maitinosi ir su vienatine dukrele Ievūl 

te skurdą skurdo. Ir su šio ūkio Šeimyninki 
Pabaldienė senai į’sipykusi ir senai bylinėjasi. .1

« ■

# * .7.

Kad jos man čia tuo jaus ne “dūko” ne 
būtų... tuoj už ausų išmest iš grinčibs lauk: t 
kalę... riktelėjo gulėdamas lovoje ligonis-še 
myninkas... •

— Bijok Dievo—tarė gydytojas—kaip ga 
tokį žmogų varyt iš namų, jinai čia turį inJ 
žiausią, pabūt bent šiąnakt ir rytoj ditagL■* M 

atsieis į savę ir bent kiek aprims siautusi pttg 
Juk jai mirtis kabo ant nosies, nuo peršalta 
o ir taip jau jinai nervų iširimo ir džiovoj p 
graužtą ir vos gyva.. . • 1 j

— Tegul eina sau po štatą-veMuj ir vi 

kas... o ne, tai užmušiu tą kalę kaip raudota 
augę, kaip iš po kero juodąją gyvatę.

■ ' 1L J

Lauras daktarą nuvežęs i Prienus pawl 
Parvežė iš vaistinės vaistų. Nukinkė arklu 
viską sutvarkė kaip reiktait ir ’lįžšeręs aiM 
atėjo į vidų palei krosnį atsisėdo iiasišMiyL 

Prie jo priėjusi prisėdo tarnaite 0m.it į 
dąv| likusių nuo kūčių vitarieues silkių 
dama: . . ■ ■ ‘.

— Turbūt nušalaiAr .gevokai praalkai be 
žinodamas, te bisM užkąst. Beje, n kur tįuM 
šę Jonienę padėjote, ar į Prienus t špitolę 
vežOteL.. ’ =

—s Kas tau vežš\ taip toli sušalusį dai!

V • ') ' v \

v'

Ir

žiauriais pirštais jas negailestingai, be miela- —Ar jau važiuoja?.. 
širdystės, be pasiganėjimo/lig raudonuino, lig _ Neklaus0. Apsivertė ant kito Šono ir mie- 
nugrubimOj hg/gėhmo skaudzrausiar gnaibo ir V iMbiag> kam g algos tuos keUs
sP^’a- litus išskaiteL..

Kiekvienas gyvas Dievo sutvėriinas tokiame _ Tai pusbernį Laure,
-ore slepiasi į trobūs, į urvus, į miškų ir girių Į .
krūmų tankumynus; vilkas ir tas, ant vieške-Į . ‘ $ *

kalena ir tuščią pilvą, grobis grobą ryjantį pa-Į • Lauras arkliams užkirto po gerų rimbą bota* 
įtraukęs ir suspaudęs, gailestingai, žiauriai,’gaz- gu ir švilpia į Prienus pas gydytoją Miltelaitį, 
idiuančiai stątt^ja^.. Ūū... Baisi naktis!., j Gydytoją rudo namie ir dar negulusĮ pasakė 
Klaiku... Žiauriai baisu. kame dalykas, gydytojas skubiai apsirengė įsi-

Tikras Vagis tokioje naktyje ir ant mirties sėdo į vežtaą .ir važiuoja net pro ausis švilpia, 
patalo gulėdamas sakytų: “O tai naktqje^-kaip sniegas aplink tik dūmais rūkstą ii* kamuoliais 
tili vogt,” bet šiaip’kiti dori ir paprast pilie-'(pusnynai. vad^oŪa^e4..M^°^tt0^^^ 
čiai deda visas pastangas, kadtokioje naktyje)kinčja ir šalikelėse liekasi. 
būti, jei jau ne prie , šiltos krosnies, tai bent Pačiame Vidury Prienų miško, arkliai ausis 
troboje po stogu, kur sniegas neužsniega ir ve sugiąudę tik sldyšt į šaiį—vos neapvertė Lauro' 
jas neužpučia. rogių su gydjtajtt ii* su LaųcUr 4ys0ta-Todyklis

Nuo Prienų plentu per mišką link Kauno, atsirėmęs užsikorė ir įstrigo Šakose šalykelyje 
per gilius sniego pusnynus, išlėto, palengvėle (stovinčios storokos pušies. Gerai kad visi pa- 
šletaa kokia tai Šmūklame-šmūkla, žmogyšta-ne-|darai bei pakinktai buvo sttiprūs, tai niekas nu* 
žmogysta, bet ir ta gyvuly^ nes eina ant dvie* (lūžo ir netrūko. . - .
jų kojų, nors dažnai peą^mpa ir tuomet tam pušies įsegusį dyselį išsinarptodamu iš- 
repeckomis arba kėtųrpesdaj o Vejjas ąplMmi Lįr^0 ant vieškelio pusnies supustytame kalne 
kaukdamas staugia m atauga ir 3o temose U 'Daktaras tuojaus iš vogių
baltus snieguoles būriais sųkdam^i tarsi mir- ^okq, ant vieškelio vidurio pusnyje pamate ir 
ties šokį pašėlusiai isijaudinųsms. šoka... (atkasė užpustytą žmogystį tuojau fe pusber* 

/ •*. • Intui/padedant įsivertė.1 roges ir nusivežė kartu
ž . * •. . f. su savimi. v'

.. Juoząų Juozeli, klausyk, kęlk, IdnlĄūį/ąr^Į r L i ? 
ldįte važiuok daktaro.;, matai šeteitetasį A
mirtimi galuojasi.... serga, . I Beiinimnktu- daktaras bent kiek pagelbėjo.

Tegul jį perkūnais. per kūčįas. prisige- Ęumažėjb skausmai, išsivėme ir suklmtytas; W? •

' ' 7~~ 7” ■ ’ ■ 1 • \
- ■ a .. .

Kiekvienas gyvas Dievo sutvėrimas tokiame
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Blaivybės draugijas žmo
nės pradėjo steigti praside- 

' dant naujausiems amžiams, 
pav., Kristopo ordenas Šty- 
rijoje 1517 metais. Bet są
moningesnis, gilesnis ir 
griežtesnis priešalkoholinis 
veikimas turi pradžių 19 
amžiuje. Darbas prasidėjo 
Amerikoje. Pirmoji siste- 
nratinga draugija čia įsikū
rė 1803 metais, Saratogoje. 
Iš čia blaivybės judėjimas 

. pasiekė Angliju ir Skandi
naviją Anglijoje, arba tik
riau Irlandijoje, visu atsi
dėjimu ir Širdies karščiu 
prieš girtybę kovojo kapu
cinas tėvas Theobalo’as 
Mathev. jis dirbo Cork’o 
parapijoje. Pirmą abstinen
tų draugijų čia jis įsteigė 
1838 m. Dirbdamas blaivi
nimo darbą, jis laikėsi tik 

- krikščionybės dėsnių. Pasi
sekimas meapsakomas — jo 
draugijos narių šimtai tūks
tančių. Nors Afathew airis 
ir katalikų kuiiigas, tačiau 
nekatalikiška Anglijos val
džią, brangindama jo nuo
pelnus, paskyrė jam 300 sv. 
sterlingų metines pensijos. 
Šv? Tėvas GrigoHus NVt 
rėmė šį jo kilnųjį darbą, ir 
net neštoj o • tėvo'1 ’ 'Mathėwt.

t

B

niai jo žodžiai: ^Žemaičiai, 
ant Nemuno gyvenantys, 
per susiediŠkus santykius 
(su suvalkiečiais) gavo ži
noti apie tai (suvalkiečių 
blaivybę) ir be jokio para
ginimo visiškai paliovė gėrę 
arielką. Tai pasergėjęs, uo
lus Jurbarko. klebonas iš 
ambonos stojo prieš girtuok
lystę. <ir palenkė parapijie
čius visiškai išsižadėti ariel
kos. Vist V. Dievui priža
dėjo daugiau nebegerti; 
klebonas gi jiuėjo pas alto
rių, atgiedojo Te Deurn 
ir apšlakstė žmones šyę’stu 

j vandeniu. Tai atsitiko 1858 
m. dienoje į dangų ėmimo 
Švenčiausios Panos. Ant at
laidų buvo Gaurės klebonas 
kun. Janutavičius ir Skirs
nemunės klebonas Baracevi- 
čius; tuos kun. Kervelis pri
lenkę išsižadėti arielkos ir 
paėmė žodį, jog apskelbs 
blaivybę savo parapijose, ir 
tikrai, ; jiė sugrįžę namo, pa
šaukė žmones prie blaivy
bės. Blaivybė todėl buvo su
veržta trijose parapijose. 
Štai vyskupas Valaneiaus- 
kis, grįždamas iŠ Kauno, 
Monarchai išvažiavus, užva
žiavo į Skirsnemunę ir Jur
barką ir, radęs susirinku
sius žmones, padėkavojo 
jiems už blaivybę, prakalbo
je garbino rtą pasielgimą, 
prašė Dievo ištvermės ir iš
reiškė savo geidavimą, idant 
ir sitsiedijos parapijos seklų 
Jurbarko pavyzdžiu. Erž
vilko klebonui kun. Racevi- 
Čiui liepė apskelbti blaivy
bę; Tauragėje gi patsai ap- 

(Tąsa ant j-to pusi.)

/

. *

i

>-*

41
n

,*»

1 .

Lietuvos Kaime
“Daraktore

■ 
» * •*** ’

Nerasi žmogaus Žemi. Kal
varijos apylinkėje, kurs ne
pažintų Emilijos Poeaitės. 
Jie visi jos mokiniai. Ji 
jalt senutė, žila, kaip obelis 
galva. Gimė ji 1860 m. Žem. 
Kalvarijos parapijoj e, žar
nelės k.

Tėvai buvo smulkūs bajoį- 
yai. Ji augo pas juos’iki 
17 melų. 1878 m., žmonių 
ir klebono prašoma, ji per
sikelia į Žem. Kalvariją ir 
pradeda vaikus mokyti raš
to. 'Šiandie mums išrodo, 
kad tai mažas darbas, bet 
tada... įteikėjo gi išmokyti

' Visa ūkininkų viltis —■ 
valdžios pagelba.. -Ketinama

i. 
geliui Ūks pirkti ir duonos.

Tačiau ūkininkas dar turi 
kokį gyvulį, parduoti, linų 
pluošto.Bežemiu daibitiiiv 
kų^padefe pepalyginnmaj: 
sunkesne* ' Apie sunkią žinot 
nių būklę Uerodu ir kalbėti; 
tiesiog nesihagm Bet ką da
rysi. Gyvenimas veda iš 
kantrybės. . Daugelis ;bied- 
nUomenės, mažažemių ir 
šiandien savaitėmis be duo^ 
Uos apsieina. Minta tai bul
vėmis, tai daržovėmis, kol i- 
sigftli nusipirkti kokį glūdų.

Svarbiausia, +kad ūkinin
kas neturi pajamų o darbi
ninkai darbo. Nėra pinigų 
— prasideda skurdas.

Aiškėja statistikos davi

Atėjo naujo biudžeto metai. 
Nebesinori dažnai kalbėti
■Gyvenimas veda'iš kantry- duoti sėklomis. Tačiau daū- 
bes. Aiškėja statistikos Ja- 
viniai. Optimistiniai prana
šavimai. Tarnaičių antplū
dis miestuose. Elgetos.

* '
Adventas* čia pat in Ką- 

ėdos. Kaimiečiai skaičiuo
ja Savo būsiančias pajamas. 
Nes linus, apdirbinėju, ja
vus kulia, gyvulius atlieka^ 
mus parduoda.

Paaiškėjo, kad Lietuvoje 
ūkininkų būklė labai skir
tinga. Suvalkijoje ^esą per- 
geri metai, dvidurinėje Lie- 
tuvoje nekokie. Apie šiau
rės apskiicius nebetenka 
daug kalbėti. Sunkiai sek
sis, nesūvesi j didu būdu ga
lų su galais.. Vvriausvbe 
skiria10—-12 milijomj Aitų, niat Buvo perdaug optimis

tiniai, Tačiau kol kas slin
ku pranašauti apie žiemos 
būklę, pavasarį. Paskutinė
mis dienomis rinkon atveža
ma daugiau javų, grūdai 
kiek atpigo, neramumas su
mažėjo.

Tik ar ilgam? Dabar Ve
ža ūkininkai, dažnai iš dide
lio reikalo, bet ne iš pertek
liaus. Samdininkams algos, 
kunigui ir tarnams bažny
čios “kalėda” — reikalauja 
susirasti centų. Nuo Kalė
dų rinka gali labiau pa- 
tuštėti, nes pertekliaus- nie
kas neturi ir čėdo savo rei
kalams. , . r

Td'dAįtimistiniai prana-

paskolos trejiems metams 
žemais nuošimčiais . nuken- 
tejusių sriČiij ūkininkams.

• < , * ■ ■ * 1

Ūkininkai skerdžia kiau
les bepenėję. Nėra bulvių 
ne miltų. Dažnai išeina, 
kad daugiau, pašaro suliuo
biama, kiek gaunama mėsos, 
nes pašaras dvigubai bran
gesnis. Nupenėti gyvuliai 
brangūs^ nėpenetų — pusdy
kiai niekas neima. Prekv-
vietoje nervingumas, dažnai 
panika. Jei tik neužveža 
grūdų, bulvių—kainos kaip 
ant mielių pakįla. Atveža 
turguh daugiau— vėl krin
ta. Užtad per savaitę kai
nos keičiami keletą kartų.

AM

Šermukšnėję, šalčio suspausti,' sukaustyti, ir < 
tamsių rūkų mėlynėse .vynioti mėlynuoja, tyli, 
snaudžia, didžias paslaptis savyje slepia, gilias 
mintis mąsto..... .

Toli už miško, parapijos bažnytėlėje, var
pai gaudžia, bernelių mišioms skambina. Vieš
keliais, keliais ir keleliais bei šunkeliais, veži
mas vežimų veja, skambalai ir skambučiai, šian- 
dien po advento poilsio, kuriame jie tylėjo, gar- ■ ' . . . • . • ’• . • 
šiai skambėdami savo garsais pripildo visa a- 
pylinkūs orų ir susilieję į vienų garsų su baž
nyčių varpų gaudesiu, atsimuša toli, toli aplin
kinių girių glūdumose; ir aukštybėse pasiekia 
dangaus skliautus. Linksmina žmones—o kas 
žino—gal jie atsimuša net ii; į dangaus angelų, 

(šventųjų ir paties gerojo Dievulio aUšį.

Nuo bėgančių greitai arklių kanopų žeme, 
ir trobų sienosfe sienojų rustai poškėdami kaip Į dunda. Nuo šalčio po rogių pavažomis sniegas 
-iš kamuolių šaudo. Visas dangaus įytų .šonas (čypia, kaukia... spiegto spiegia.. pilni kupi-

k 
kančios Skaisčios pazaros pazarėlių spinduliais]gražiausiais, daųgilma naujais, rūbais apsivil- 
nušviestos: prie pat žemės tarsi tirpyto ver-Įkusių išsipuošusių,, nuo šalčio-ir tekančios šau
dančio aUkso didelis saulutės motinėlės ratas I les skaisčiai raudohai nudažytais veidais į baž- 

Vos-vos iš Uz aukštų kalnelių apsnigtų balto nyčią skubinasi, kad nusilenkt, pasimelst, pa- 
sniego plikų patalais, didingų savo ratų, savo] garbint tų Ramybės Karalių, kurio užgimimo 
veidų kaip verpetų į regratį iškišdama ir į hoJšvęntė šiandien yra švenčiama ir apvaikščioja- 
rizoilta kopdama aukštyn kelia, pirm jo mili-jma, kad visiems kartu Užgiedoti tų linksmiau- 
joūiniai šviesių spindulių pluoštai ir pluošte-|sia iš bažnytinių giesmių: Sveikas Jėzau ma- 

i,_? __ _ •_.? _K t _ i s i-.-.j,. „.j._____________ rn.. . f . v . »•

neatbuš, o tas tinginys, gremėzdas, meškinas 
Juozas, ant jūsų piktas už algos nuskaitymų, tai 

per šventes jo prie gyvulių liuobiino nė su py
ragu nepriprašysi. O reikėtų ir šveritų kūčių 
Stalo šienelio apdalyt gyvulėliams, tegul ir jie 
žino kad Šiandien Šv.' Kalėdos... Gerojo Dievu
lio užgimimo atminimo šventė.

. — Ai! Dieve! kad aš pats negaliu atsikelk 
Bene jūs pašeršite kaip reik... Prikrausite į 
ėdžias ir po uodegoms... tik brangaits pašaro 
ant nieko išmetimas... Bet jau eik... eik...

. •* ■ s '

štai raktai po priegalviu, pasiimk...

7 IV.

Švinta. Oras pragiedrėjo, išsiblaivė, nušvi
to, išsipagadijo.

Skaistus Kalėdų rytas. Sala kad net tvoros]

Užvežėme pas Pyplių Vincus ir palikome.

— Jėzus! Marija! ar priėmė?!
* ■ »

— Ne tik kad noriai'priėmė, bet. dar taip 
ja susirūpino, tarsi savo tikra motina, net man

< * . , ’ ■ 

grandu ant širdies pasidarė bežiūrint o ir* dak-
. taro akyse mačiau pasirodė ašaros. '

— Juk Jonieiie pernai primušė jų vienturtę 
dukrelę Mariutę, kuri iš to, taip labai įsirgo, 
kad į porą savaičių po to, ją nUlydejome į aukš
tąjį kalnelį, po žaliąja velėna... Argi jie jai 
galėti} dovanoti? atleisti?. . 0 dar rodos ar tik

" ne ji jiems ir klojimą bus iš keršto padegusi, 
juk praeitą rudenį daug keno buvo gana garsiai 
apie tai kalbama ir ją įtarinėjama.

~ Tai ir man į juos žiūrint,; kaip tik dėl to
« ir buvo graudumas suėmęs. s

— O kur jie ją paguldė, juk pas juos ankš
tai ar užkrosnyje?

— Kur tau?! į savo lovą, į visą kaip buvo raudonuoja tarsi auksu varvančiais upeliais te-lni Vežimai žmonių, storais žieminiais, išeiginiais. 

. šventėms gražiai išklotą patalą.’ ’ • ■ ■ '

—; Nors ir geri seneliai, bet turbūt pakvaišo 
žmoneliai ar šiaip iš proto išsikraustė.". , To
kiam mirtinam neprieteliui... tokį gailestingu
mą padaryti.'.. po dukters užmušimo, po kloji
mo sudeginimo ir tiek visų kitų pridirbtų nesti-

, ‘ J *

sipratimų ir piktumų tai jau nesuprantamą kas
Čia pasidarė...

IIIta 4
— Ona, ei, Ona! kelkis. Mergina’pašoko

‘ . nito suolelio palei krosnį kur buvo susirietusi it 
prigulusi kad būti arčiau ligonio šeimyninko it 
ko paprašius galėjus greičiau išgirsti ir patar-

. -ną|Įt. ■ ■■ - ,
; — Kas yra dėdule ? Ką sakysite?

■ — Paduok man šalto vandens, man labai
. gidvą skaudajr širdį spaudžia. .. nedalaikysiu...

į vandenį įlašyk vaistų.
\ ?Tųdm^ f Vandens,maištų, aįMdėtė pataisyda

ma nuo ligonio nuslinkusį užkiodąlą, pataisė
, priegalvį... ir sako:

— O gal dabar dėde man eit pašert gyvulius,
neš Lauras turbūt pavargęs po kelionei laiku1

vo padaryta /pirmoji | 
— nieko nepešė g 
buvo įspėta apie pavoj 
da žandarai pasidarė 
svečiai. Kratos birdavo 
nai, bet ji Vis tiek 
vo vaikus, negalėdama5M 
bary, išsivesdavo ki 
mus, kalnus, koplyčias į

šavimąį valgiai išsipildys^ Trūkdavo khygirįroltj 
—: pati parsiveždavo ir 
tik aprūpindavo jomis ■ 
kinius, bet U į visų.a 

■ kę aprūpindavo jomis, 
ta sekė paskui kratą i 
ko nepešę dar labiau s 
sekė kiekviena jos ži 
Pagaliau 1903 tų,, žiemoj 
didžiausiu atsargumu .(j 
nojo net apylinkės polio 
buvo padaryta pas jų ki 
Tada rado apie 40 vaikų? 
visą maišų lietuviškų lįs 
gų. Areštavo ir grėsė ® 
Sibiras, bet po ttietų 
caro manifestas nebeMt 
jai pa matyti Sibiro

' mų.. ■ ’
, » •k'M

Šiemet rugsėjo mėn. S® i 
suėjo jai lygiai 50 njtti 
kaip ji pradėjo varytSi 
švietimo vagų per apldfct 
Žemaitiją., Spnkus. buv$p 
da tasai darbas, jį galė^jĮi 
da dirbti vien tie, kurinį 
žadėdavo savęs; Ji dirbo į 
paskutinės savo energijų^ 
todėl SUsilaukė savo dai 
vaisių — laisvos Lietuvosjj 

Vyriausybė, įvertindail 
jos nuopelnus, nuo šių m® 
sausio mėli. 1 d. paskyrė ® 
pensijų iki gyvos galvos. 1 
ir šiandie tebegyvena .Ž« 
Kalvarijos, miestely, s£| 
mylimu auklėtinių taipej 

(^L.A|

kad duonos užteks mūsų 
kraštui.

Vra jau daiig simptomų. 
Miestuose jaučiama antplū
dis tarnaičių. Daug maža
žemių ir vargo paliestų ūki
ninkaičių — dabar rudenį 
ieško miestuose tarnybos. 
Žinia jos apsiima pigiau,, ir 
būna išnaudojamos. Mies
tietės tarnaitės pyksta. Tai 
dar pusė bėdos būtų. Bet 
ištvirkimas plečiasi, ‘‘gat
vės’’ ištvirkėlių skaičius au
ga. Užkrečia tuo pačiu me
tu ir kaimą.

Miestų gatvėse, ypač di
desnis, kaip Šiauliai, Pane
vėžys — daug «elgėtų sutiksi. 
Jie lanko krautuves, butus, 
prašo išmaldos praeivių. 
Turgaus dienomis — daugy- 
bes senų moterėlių apskuru
sių, su atkištais puodukais 
vaikštinėja tarp vežimų. 
?raŠo šaukšto varškės, pie

no, ar gretinęs. Žinoma 
duoda daugelis, s“Elgetos-’ 
; ei jas taip galima būtų pa
vadinti — heišlėpę: už lašą 
pieno, šaukštelį varškės, 
vieną bulvę ar svogūną — 
širdingai dėkuoja. Jokių 
“didelių pretenzijų” nereiš
kia, kaip kad prisimenu 
prieš didįjį karą darydavo 
kaimo ubagai. Jie neimda
vo juodps duonos, jei sykiu 
neduodavo, mėsos,, sūrio, 
sviesto.

Šiandien-gi ir ūkininkų 
tarpe yra, kurie sudaro ne
mažai savo sviesto, tačiau jo 
nevalgo, bet parduoda rin
koje. Pardavę sviestą daž
nai perka duoną ir kitus 
reikmenis. Maži vaikai ten
kinasi apysausiu viralu su 
duonos plutele. Ir jiems už- 
daralo nebelieka. *

Tai tokia būkle šiandien 
Šiaurinėje Lietuvoje. Ap
saugok Dieve nuo sunkes
nės! Latvijoje, Latgalijoje 
jaU bado šmėkla. Pas mus 
visgi geriau. 'Tos nelaimės 
gal vis išvengsimu 
skaityt, nes. kitaip skleidžia-

------ ----- .——---- 'i 1 -r-——r~W 
KODĖL ŽMONeSNETBM| 

spėkos ir gyvumo!
Nervinis ir niuskuUnis sUpnigB 

privelia prie tokiu hegaUMitoj Ir3 
gij, kaip nevlrSkinimas, inenk&s gg 
litas, inkstu ar pušies suerzinimo, Kj 
stipiici.ios, galvos šMudėjiniUt 
lių, neramių, bemiegių naktų, suflil 
kėjusių organų, prasta kraujų, jįjjjĮ 
mosi nuolatos pavergusiu, nusl&DH 
vusiu ir abelnai menkos sveikatos*® 
.da: nervą i ir muskului lieka 
tl, tps. ligos išnyksta ir žmOgus M 
iuuėiasl pilnai, sveikas. *

l’-nas Orvil’ Nmleau,
Mass., pasakoja kaip Nugų-Tone sng! 
žino jum gerų sveikatų, po 5’niėtaj M 
įėjimų. Jis sako: “Nugn-Tone 
to a n 1 abivi daug £ero. Dabar M ■IRI 
miegu naktimis ir turiu gerą apetĮJ 
Ver penkis Metus aš IšbiindSIau wį 
visokios rūšies vaistu bl' i«u«kw 
bet radau tikrų vaistų—iNugą-TtoS 
Aš dėkoju jums už suteiktų man n 
geibų.” Jeigu jus turite vienų iš 'M 
minėtų ligų, arba jaučiatės abeftii 
pakrikę, jus dėl savo paties lftbo» 
valote imti NųgaJtonen ■ Jus 
pirkti jį kur tik vaistai yra. 
darni- >arba jei jūsų Vertelga i 
stakė, jis gali gauti dėl jus. i 
vuistynėis .

‘ ’ * ii • ■
......... .................................i..........>>

\ mmAūsis umbUrn
bartomis Iš septyiitnlltaik giitinikų šaknų, žolių ir Olų. i

Mkisto' W umoiio u, iwi m.
• m, ‘ ■

lidi bei grupių grupelės ivairiąspalviai^ spindit- Į žiąusis, Kūdikėli brangiausias, Tame Jo tižgi- 
luodaini, įvairiausiais šešėliais ir Ynsomis vaįvo-bhime, O Panos.pūgimdyme Linksminkimės ir 
rykštes spalviĮjsviysomis degdami, spindėdanu, i džlaugkimės, Viešpačiui užgimusiam gai’bę.dųo- 
niaihydmniesi, •padahgių erdvių plotus nušvies- ] darni giedokime,
Jamt^ plėsdamos!, skęsdamosi ir vis plačiau M * . .
plačiau dangaus skliautus apimdami skleidžia1-] * ‘ *
4 toij-a yis .temsesni ir mėlynai, kol galiąuJ . Ona į gV.

kili, arti vakarų ar saulėleidžio šono virsta visai vulius apsaiU(,busi; apsišėrusi ir pagirdžiusi Ū 
taulsiaiš Violetiniais ir dar. neišsiskyrę maišosi,Įpalesunisj viltis šeriamus ir. lesinamus^.. Tuo 
pinasi su nykstančiais, dienai vieta nžleidžian-hįn,p jall y, užkaistieji priemenėje riebūskopus* 
ciais, nakties tahismnos prieblandij rūkais iijtai, pripildydami gardžiu kvapu visa trobų,-ir 
paskutiniais siautusiais sniego pūgos krituKu]^ įtldtas geras gabalas kumpio, lašinių bei! 
liekrniomfe, brHijantinėįis smulkutėmis; Mito<Ljinkfo8 igyiM dr sužirto kad tik imk ir 
gūniomis. - _ Ivalgyk kaip .šv. Kaledil gyte ir su riebiu “sim-

Aplinkiniai miškai 1S irbs ųpšarmoję, ’ ?■/(& d*).
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Kas ųžgissa^j’s kaišų l'OĮLVft ąrbit kitoniško musų tmdko, ūs ‘ 
gaus gražų Hąualiun Mvlodtvs I&demkn'ių Vertės ikk*.’PYKAI.

. OhVeriuokite.pak ki^utuvninkų nrlrn tjeskų? pus
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Rrieiviai iš luiiversite- 
Kąkademiją,išseinina- 
Kr iš kitų kokią žemes- 
L aukštesnią mokyklą, 
nn Kalėdonų keliom 
fanu kiekvienas skųbina- 
Kjgreičiausia parvykti 
E pas gimdytojus, pas 

gimines ‘ir artimiaų- 
Įkad su jais pakvėpuoti 
Ii taip saldžiu, namučių 
įges oru, taip gaivinau- 
Ba jaukia šeimynine at- 
įera, Sustiprinti naujais 
tenimais savo giminys- 

^rąugiŠkumo ryšius, sa- 
prietelvstę... ;
Odininkas, valdininkė, 
mutojas ir tarnaite, pro- 
onalasj specialistas visi 
irių užsiėmimų ir pąšaū- 
ą žmonės, visi papraš
ei darbo pelės —r dirb- 
U darbininkėliai, ir tie 
fKalėdų šventes stengia^ 
omi nors atmintinu pa- 

ir to atsiminimo il
giam paladųaniū atmin- 
jb, siunčia vieni kitiems, 
■įsnės ar mažesnės vertės 
Snąs, tuomi. parodydami, 
B ją širdyse vieni kitiems 
©Utis, . draugiškumas ir 
$Širdi meilė dar neužgeso 
Išaušo.
įsip buvo iš senovės, taip 

dabar ne vien tik Lie- 
Oe, Amerikoje bet ir vi- 

------------ :—-
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tel: Purk 2939, L ADVOKATAS 

W J. BUBIYS 
L ' (BOBELIS)

®Š—^640 Slater Buildmg 
f Worcęster,Mass.
į. Namų. tel: Cedar 1768-SI
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4HTH0NY J. M1LLER 
[ 4(» SbATER ^UiLDING 
į Worcester, Massachusetts
F. Phone Bark 5065

¥

umMUM!WūNiHWMnMihwiutuHHnmiui4ii»iuuiHiiiuiĮmĮĮn|įiHin

šame krikščioniškame pa
saulyje.

Tas paprotys yra gerbti
nas, girtinas, ir, be abejo 
palaikytinas. Bet mes apie 
tai šiandien nėsirūpiiikinie  ̂
Mes pagalvokime apie savo 
darbininkiškus, reikalus, a- 
pie savo LDŠ,! reikalus, a- 
pie savo reikalus kaipo dar
bininką, kaipo kataliką ir 
kaipo lietuvių. .

Darbininkų reikalai, dar- 
Mninką luomo reikalai, .dar-1 
bininkų' klasiniai reikalai, 
kaipgi jie šiandien stovi?— 
Blogai.

Daugelyje vietą bedarbės, 
streikai, 'arši, karšta kova 
darbo su kapitalu, ir tai ne 
vienoje kurioje šalyje, bet 
beveik visuose pasaulio 
kraštuose ir valstybėse, pra
dedant atžągareiviškiausio- 
mis monarchijomis ir • bai
giant pažangiomis respubli
komis ir net komunistine 
Sovietą Sąjungos Rusų 
respublika-—darbininką są
jungos visur vienodai yra 
sunkus, kruvinas, ir kiek
vienas duonos. kąsnelis gau
siai darbininkiško prakaito 
lašais sulaistytas...

Ar matosi kokia geresne 
ateitis, kokia iš tos keblios 
ir nelemtos padėties išeitis ? 

■— Nė, nesimato. O kodėl 
taip yra ? Ar darbo žmonės 
nededa visą pastangą tam 
nelemtam dalytoj stoviui pa
šalinti? Ar iškąščią paden
gimui gailimasi darbininkiš
kojo kapitalo? Ar nėra dar
bininką tarpe vienybės? su
sipratimo, klasiniams darbi
ninką reikalams. pasiaukavi- 
mo ? — Taip, yra Visko, ar- lės jėgos valdžią, 
ba teisingiau sakant yra čia .yra sveikas darbinihkiš 
daug ko, bet ne visko.. Vi
same tame darbininką luo-f 
moj darbininku klases kovos 
lauke ir visoje darbuotėje 
permažai yra- tikros viską 
sušilti ančios, gaivinančios*
ir -viską nugalinčios kri
kdeio n iškosios indi ės.

Tame kovos lauke, per
daug patikėta “savo aš,”

perdaug nueita egoizmo ke
liais, keršto, pavydo, atmo- 
nijirno, kraujo praliejimo, 
žmogžudingųją revoliuciją* 
perversmą ir žiauriąją dik
tatūrą keliais, vieni kiti j 
sukčiavimo, apgaulės kivį 

t-jvaįs keliais, skriaudos ke
liam,. o po koją paminta 
krikščioniškosios meilės, tei
singumo, kooperavimo bei 
bendradarbiavimo dėsniai ir 
pastangos.... dėlto ir tolime 
tokias pasekmes, kad darbi- 
lunkams kasdien vargas ant trr išk 
vargo joja ir dar vargas 
vargti vargu pasiplakdamas 
darbo žmonių prakaitu ir 
krauju, su sveikatos bei gy
vybes syvų sultimis, apsi- 
žiojęs čiulpia ir nepakelia
mo jungo sunkumu slėgda- 
mas smaugia... ' .

Tais keliais, tuja krypti
mi, mus, darbo žmones, nu
vedė, • pasiskelbę mūsą,, va
dais socialistai ir ją sumin
džioto jai, . jų išperos komu- 
nistai-bolševikai.

Nors jie veikimo. taktika 
vieni nuo kitą daug kuomi, 
ir skiriasi, bet pačiuose pa
grinduose, pagrindiniuose 
kovos dėsniuose bei darbi
ninką orgailizaVinio tiksluo
se; kaip vieni, taip kiti lai
kosi: kovos, naikinimo, pa
giežos ir kerštodr keršto iki 
galo... iki visą luomų su_- 
naikinįmo ir pavergimo dar- 
bininkų klasės reikalams ir 
diktatūrai—taip, kaip kad 
yra dabartinėje Somėtą Ru
sijoje, reiškia, einama ir ko
vojama už griežtos komu
nistinės kumšties, fizines 
pajėgos valdymą, už bruta- 

Kųrgi
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Daug- yra ko pageidauti- 
taisytino ir Lietuvoje,' 

pirmiausia reikėtų’ demo« 
teiti jai grąžinti jai ištilcn p 
jų priklausanti, vieta. Bu- 
.šaiiktl Lietuvos Seimąš. Ru- 
Mti pramone, ūkis, išvys
tyti ir sustiprinti ekonomi* 
ries ar kooperatinės oigani- 
zacijbs. Sumažini partijų 
skaičius. Padidinti visų ir 
visur darbingumas ir darbo 
našumas. Išvystyti lietuvių 
vienybę, sumažinti vieni, ki- 
tiems antoganizmas, nepasi- 
tĮkĘjimaą, pavydas, ir kerš
tavimai, išplėsti mokslas, 
meile^loros, tvarkos, gro
žio^ Dieyo' iy žmonių, kad 
visi Uėtuviai jaustųsi lygūs, 
tikri broliai, kad tarifjų ne
būtų nei partinių, nei. fiky- 
biniųr nei politmių, nei eko* 
nondnią priešų/,." * • . 
_ To visi viens kitam ir vi- 
rierns sii Šv. Kalėdoms Šir
dingai palinkėkime fr pasi- 
ryžkime dėt visas mums pri
einamas pastangas, kad ir 
mes patįs įr risi kiti nuola
tos prie to eitume, tuomet 
tiktai būsime ir galėsime tei
singai savę vadinti tikrais, 
gerais lietuviais, nes tokiais 
ištikiu ją ir Imsime. O kuo- 
net Visi lietuviai tokiais bus, 
tuomet Lietuva bus laimin
ga, lietuviams būs gerai gy
vent’ Lietuvoje ir visame 
.pasaulyje, nes . juos visi 
gerbs, su jais skaitysis ir 
juos1 mylės kaip kultūrin
gus,‘šviesius, gabius, garbin
gos tautos žmones.

Valio! rlarbįninkai. , 
Valio! katalikai.
Valio! lietuviai, ' .

Valio ! visi tie, kas Lietu-, 
yąf, kas lietuviams miošir- 
džiai gero velija,-kas jos la
bui, Šiokioje ar kitokioje: 
srityje darbuojasi, prakaitą 
lieja ir smegenis suka.

Valio!. lietuviai, darbo pe
les, darbininkai broliai ir se
selės,. . Valio f visi tie kūri’e 
ieško vienybės ir prie jos ei
na tiesiai,' atvirai, nuošir
džiai... . ..

Darbas yra Dievo bausme, 
prakeikimas, bet kartu-dal
bas yrą ir didžiausią Dievo 
madoną.. tiktai . vieni darbo 
žmonės žino kas tai yra sun-

bus ir lietuvių tauta, o kiek
viena gyva tauta savyje tu
ri tokią jėgą ir galybę, su 
kuria visas pasaulis turi 
skaitytis.

Mūsų tauta 4buvp garbiu* 
’ j*v ■"* * .« •- ♦.'• « -ga is senovės, nesuirusi .ji
nai ir dabar, tik reliną lie
tuviams daugiau vienybes, 
daugiau savo tarpe toleran
cijos, pakantos, susipratimo, 
bendradarbiavimo ir tikros 
meiles. ‘

. ■ ' - *

Neprarijo Lietuvos caras 
stt-visar-rusą-biurokratija, 
neprarijo kaizeris, su visu 
Vokietijos militarizmu,. ne- 
prarijo raudonasis sovietų 
bolševikijos komunizmas, 
nepraryją nė pagyrų, tu
ščias puodas — Lenkija, o 
kiek įvairiausią . pastangą 
visų ją buvo tam dėta įr de
dama... bet . i “mūsą šir
dys keptos viltos, ne biis 
kaip jūs norit.'.. ’ ’ SuluŽš 
kardai, atbuks iešmai it nu
pils liežuviai visą Lietuvos 
ir lietuvių priešų o. Lietuva 
iš to viso išeis tik stipresne, 
garbingesnė ir... gudresne. 
. Kol. kas, musą tėvynes 
valdžia gyvena normaliai 
geruose santikiuose su So
vietų Socialistinėmis Rusi
jos Respublikomis, sū Vo
kietija, su Latvija ir viso
mis kitomis pasaulio dides
nėmis ir mažosiomis valšfv- 
b’ėmįs, išskyrus vieną Lenki
ją su kuria irgi nekariauja
ma bet vedama taikos dėty-* 
bos,, nors kol kas bė realią 
pasekmių.

.. Pažvelgus į Lietuvą, kuo
mi jinai buvo keletas metų 
atgal ir kuomi jinai dabar 
yra — kiekvieną lietuvį-tu
ri apimti džiaugsmas.

‘ Pirma mažai kas težinojo 
Lietuvos vardą, net kaip ku
rie lietuviai jo bijojo ar ne
suprato, dabar jis garbingai 
skamba visame pasaulyje.

Pirmiau Lietuvoje net 
raštinės sargu lietutis netu
rėjo teises būti—dabar pra
dedant prezidentu,. ministe- 
riais, generolais, baigiant 
kariuomene, policija ’ ir vi
sais valdininkais, visur lie-

. Teisingai katalikai kas
dien poteriauja kalbėdami; 
“Duonos musą kasdienines 
duok mums Šiandien?’ Tai 
yra šiais, laikais dsuotina 
pasauline darbo žmonėms 
nįiisištoveįtisi' už įiį visus 
darbus • atlyginimo norma* 
kmią neretai darbininkui 
dar* atiduodamą nusukant, 
nuskriaudžiant; nutrau
kiant, nepilnai... . '

po tiek aukų, po tiek pra- 
lieto* kraujo, po tiek pąneš- 

fškaščių,pO'yisą'kpvą, 
revoliuciją, barikadų, tiktai 
tiek teatsiekta,.. tiktai tiek 
telaimėtą... Net baisu!.. Ne* 
iškovota nū tiek,, kad bent 
pakankamai pavalgytį galL 
ma būtą... kasdien. >

Čia jau ir mažiau supran
tantis, ir itas aiškiai mato, 
kad darbininkų judėjimo 
vadų suklysta,. ir darbinin
kai nuvesta ne tais keliais, 
kimiais vest reikėjo. Juk ki
taip būtą prieita prie kito
kią, prie geresnių rezultatą, 
almėjimo vaisių. *

Taip, broliai įr seselės, tu
rime vėl' grįžti prie doros, 
neilės, teisingumo, bendra
darbiavimo ir vienybės ke
lią ir darbų, tik jie vieni ne
klaidingai darbininką klasę 
ir visą žmoniją veda į geres
nę ateitį. -ių... !

Dabar šv. KaJgtįOs, Kris
taus maželio kūdikėlio pavi
dale užgimimo prisiminimą 
bešvęsdami, pąsižadekinie 
Aukščiausiajam dirbti vie
nybėje, draugiškai, pirmiau
sia stiprinimui ir ugdymui 
mūsų brangios organizaci
jos, mūsą LDS., toliaus kel
ti darbininkų tarpe klasinį 
susipratimą, vienybę ,ir. pa
mylėjimą krikščioniškosios 
meiles ir teisybės, sustipri- 
himą mūsą šv. kataliką ti
kėjime, pažinime .ir įsigilini
me §v.< Katalikų Bažnyčios 
moksle. , .

Visus kerštus, neapykan- 
tas, skriaudas, nors ir savo 
kląsiniems priešams, kaipo 
kovos įrankius, amžinai pa
smerkime ir atmeskime. Tik 
vienybe, darbštumu, susi
klausymu, gerą . Stipriu susi- tuviai, vįsur viskas lietuviš- 
organizavimu. ir tikru dar* 
bininkų reikalams pasiaųka- 
viinii, Dievui padedant, 
nors, ir išpalengvėlio, išlėto, 
bet nuolatos eisime prie dar
bininką luomo geresnės a- 
teities, ateities,, kuri šioje 
žemelėje nors ir nebus nie
kuomet dangiškuoju rojumi, 
bet bus įmanomai pakenčia
mu kultūringo žmogaus gy
venimu.

Kaip lietuviai, stengkinies 
savo motinos, savo gimtosios 
šaleles, brangios Lietuvos 
niekuomet neužmiršti. Jos 
brangią, mums prigimtą lie
tuvių kalbą mylėkime. Lie
tuvos ar lietuvių reikalams 
ar Lietuvoje ar Amerikoje, 
ar kokiame kitame pasaulio 
krašte, užjauskime ir sulyg 
savo; išgalių . paremkime, 
Žinokime kad kol bus pa
saulyje lietuvių .kalbai tol
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tois darbas, bet tik jiė vieni 
žino ir tikrąją vertę kravi-* . 
irai uždirbto. skatiko, žino . 
vertę po snnldų da^bij atil
sio valandos.,. žinę- tikrą . 
sąžines ramybę, ir Žibo tikr 

sąžinės ramybę, ir žino 
tikrą žmogišką linkšinybę,.. 
džiaugsmą... kurio ir ŪŠ 
jums visiems košįtdįngiau- 
šiai su Šv. Kalėdoms linkiu.

JK Dirakas '
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SuvirŠ20Metų 
iTOZAS R &ARKIUNAŠ

DARBUOJAS SU V
VOSE & SONŠ PIANO 

KOMPANIJA

Ši kompanija llfllrbineja pianus 
Bostone per 75 metus auvirB. Lie- 
tuvls Ponas Šatklunaš darAšpęda- 

. U raginimą dėl lietuyiŲ biznio. *,
Aukščiansioš ru£iė& Pianai, ViK- • ' 

trolai ir Radios žemiausiom * kai- 
. Oom. Mainome senus planus. Ra-, 
Syk dei katalogo. Pristatymas; visur 
dykai, prieš plrksiant matyk Puri? 

; torkiuną. , . ? 7 : ,‘.

Vose & Sons I*iano Co.
160 BOYLSTON M . BOSTON
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kas protas ? kur čia yra mei
lė, kur teisingumas?..

Užyalde bolševikai Rusiją 
ir kas ten gero yra? bedie
vybė, ištvirkimas, belaisve; 
dideliausis visų suvaržymas, 
skaudžiausia, - griežčiausia 
diktatūra, pačių komunistų, 
net žymiausiąją vadų, kaip 
■Trockis, ir kiti, ištrėmimai į 
Sibirą, į įduotąsias šiaurės 
jūrą salas, kankinimai, žu
dymai, galabinimai, kruvina 
ir žiauriausia be jokio teis
mo nežmoniška čeką črezvi- 
eąika..., Tai vis vaisiai kovo
je pralieto darbininkii krau
jo ir ašarą, tai ilgit metą 
atkaklios, žiaurios klasių 
kovos laimėjimą rezultatai, 
pasekmės, vaisiai... Kodėl 
taip yra? —- Taip yra dėlto, 
kad kovota keršto priemo
nėmis, kad užmiršta ir pr
iremta teisingumo, meilės ir 
bendradarbiavimo dėsniai...

Ar buTžuaziniame kapita
listiniame režime, ar sovietą 
bolševiką čžrezvieaiku “lais
vės rojuje,” visur darbinin
kas lygiai vienodai išnaudo
jamas, ąkriaudžiamas; visur 
vargšams vėjas pučia į, akis, 
visur sunkiai pūslėtomis, 
kruvinomis rankomis dirb
dami, vos 'pragyvenimui tė* 
vhlioja Užsidirbti ir tai, pro- 
gyvenimui tik šiai ffięnaL
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Ofiso tel.: Park 3491 
ADVOKATAI

BARKUS IR ABODEELY
725 Slater Building 

Worcester, Mass.
IGNAS J. BASKUS ’ 

101 Sterling St. Maple 4964 
MIČHAEL K ABODEELY 

71 Suffolk Street. Gedar 6771

įf.klaston
EFOTOGRAFAS

norit turėt savo aiški. 
Š^aveikslą, tai eikit nusifo- 
KOgrafistą—-F. KLASTOK.; 
Bbdgrafuet ras patyrusį fo- 
|X>arbą atlieku vėliausiais 
atradimais. Ant pareikala- 
RVimo, einu į stabas- foto- 
npafūot Ę * ' • 
S Beje, turiu dar išradimą « 

padarysiu jusu paveiks- 
<nt veidrodžio. Ateikit 

įjpersitikrint.
* * F: KLASTOK—FOTOČ&AEAS «
(M Millbury Street Wųrcester, Mass. S
I Telephone Park Ž226 8

ka...
Pirmiau reikėdavo su 

naldaknyge nuo žandarą 
slėptis' — • dabar universite
tas, akademijos, daugybes 
Visokiausią mokyklą, laikra
ščiu, Žurnalu, knvgu... vi- 
šur viskas lietuviška,., Tas 
viskas sutverta, .suorgani
zuota, įsteigta ir palaikoma 
pačiu lietuviu krauju, auko 
mis, pastangomią-darbu*.. 

j ,Dabar Lietuvoje gyveni
mas, skaitoma; kačį yra ge
resnis Begu visuose jos .kav 
naminiuose kraštuose. Lie
tuva ekonominiai stiprėja 
ir naują skolą neužtraukda
ma senąsias mažina. ,. Lie
tuvos. pinigas litas lygus 
auksui..', net mūsą priešai 
lenkai jį taip gaudo kaip 
Amerikos dolerius.,, reiškia 
Lietuvos turtingumu pasiti

gemnatišką
gkausmų* t j» 

Strėnų bėglio*
1 Dargana ir

lietus ir purvynas; .
tat šiurpulingas iUpu-

kartu su blogu orU' 
lyvo Rudens ir A'emos, 

£ įp su tokiu oru tortą 
ateina daugeli? n=svey 

1 ,«r '«! - į V kUKHl SaftatlttQS^ 
fculuosė jr\J4erYttoSe. At jįįs. <tm«

■ l&ičtaitii G&itaio ir SkaudejHno> Kun€ p * - * ?
■tous 4arho ša*

Visuomet laikykite b o nkį :o
Vd riisttj sepujejo.. Ii VBlKlW. Ž»
prireiks. Su jarmu skausmo įdl,n™HpAIN^xPEIXE- 
trinkite gerai skaudamas 
mU. Skubus pUcngyminmas yra 
tikrintas;, tikrai susilauksiteįinaM®* , > ( 
Šilumos ir šustiptimmo .yajiiutim^ ^

. Savu turiniu brangi
Medama kiekvienam PĄIN-EKP&R- •> 
LerIO pakelyje,-. 
ma naudojimas visokiuose atsitiųmuo- 
se Šito srimynimo nnaudojosi per suviri. pušy mmtntečio 

jlmV sLiE Kratinį, Dantų Sk»u«jimo 

bobto

F.MtVtfCttT£IVO CO 
iEWW;M«l 6OWirH Firrrt •T1.

K*



4-’'

V:

p

♦

i

!

*

v
c

I -
t

<tr‘ 
I '

j!

Penktadienis? M 19$
- ------------.--------------- ------ ;-------------------------- ------------------- ■------ |j IĮII |JIR< j.

t
K •

•r • I

SNIEGO KARALAITE”
' - sB'Vr^ilrcsi,Tiii -OiWfcras4*Si '<

ilgia ŠV. PETRO PARAPIJOS M ARI JOS VAIKELIŲ SOOALICIJA

Sv. Petro Parapijos Svetainėje WESln™s”K-<..,
:l -J-f’I^I’ - - ... J ■_ ' - • - :į n. ■M.f-u H,..  f. ■

DrąsiusKiliifiLdvasisJezuitas
(Kalėdinis vaizdelis iš Meksikos dabartinio gyvenimo)

Anąkartužejau įesperan- 
tininką susirinkimą. . Susi
rinkime, kaip pasirodė, bu
vo svečias esperantininkas, 
žymus valdininkas iš AVask- 
ington’o. Ir kada mano su 
juom pirmininkas vietinės 
draugijos esperantininką 
šupaMmčūno, tai išsikalbėjęs 
platokai su juom, patyriąu, 
kad jis katalikas, toliau: na
rys' Kolumbo Vyčią; amži
nas (perpetual) narys drau- 

. gijos praplatinimui šv. ka- 
. tuliką tikėjimo; priguli prie 

pilnąją blaivininką — abs- 
. tipentas ir tt. ir tt. žodžiu, 

veiklus katalikas. O kada, 
kaip tai užvedė kalbą apie 
Meksikos kataliką persekio
jimą, aš tariau: “Meksikos 
dvasiškija, o ypač vienuo- 
liai-jėzuitai, ta Kristaus ka
riuomenės avangarda, o rei- 
kale, ir ariergardu nepabti- 
go modėrnimą Nerimą ir 

• kaligulą, bet kaip gali, taip 
. . darbuojas Kristaus vynyne, 

nors.. . nors dažnai turi už 
‘ savo drąsą ir gyvybe užmo

kėti...” Jis gi ant tą mano 
žodžiij jpeko netaręs, padu- 

, vū man. iaišlwsn "
•. pašto z^iklelni, kwnRrtiyi- 

nys. vertime, iš Esperanto 
> kalbos skamba taip :

“Brangus vienmmti Kris
tuje ir tarptautinės kalbos 
idėjos srity, bei mano senas 

. geradėjau! Dovanok man, 
kad taip ilgai nerašiau. Ži
nai pats kokios pas mus 
dabar yra aplinkybės. Pas 
muš užviešpatavo Nęrono 

, taikai.. . Greitai įr vėl švę

sime Šventas Kalėdas — už- 
gimimą Jėzaus. Pernai toj 

• taip brangioj dienoj kiek
vienam katalikui, ką tik 

.nepraradau savo gyvybės. 
Buvo taip: Pakvietė manę 

/■į vieną tolimą tarp kabią 
’ > kapitelį Kūčios vakarę prie

BARSĮNINKĄS

PERSTATYMAI p * ITCIA 
ATSIBUS oAUūlV

7 V V. įžanga Prieinama

Valkų Pertatym.. Sausio.
>•

*

I

r

V

palinkėta ilginusią

*
........................... .u. i ' -

v

Vakar ata, Vaikai Be Tėvų Nebus Įleidžiami
•Ufc ’ iii* * *

- - * 1 ••• -t*.

-I 2) Valgydamas kūčias, ri- 
- linukus semk; Jei pasemsi 
j porų, apsivesi; jei ne porą 

regfe, kas tai, man į ausį su- - dar tuoj nesivesn

Užrašė V-e«s 
(Iš Tauragną ąpflmkės) 

mBinr, cūnh
Darbininką prakalbos ir 

paskaitos

Sekmadieny, gruodžio 23 d., 
senoje parapijos saloje, 7 vai. 
vakare įvyks LDS. 5 kuopos 
prakalbos ir paskaitos^ / ' 

Kalbės kleb, kun. J. J. Va- 
lantiejus. Jo kalba bus įdo
mi'ir turininga, nes kalbės a- 
pie Lietuvą ir lietuvių gyveni
mą. Apie sveikatą kalbės vie> 
tinis daktaras M. J; Aukšti- 
kaląis. Dr. J. Stanislovams! Žmonės, kuile ir . gauna 
skaitys paskaitą temoje: Į duoiios, ^tai ne gryną grūdą, 
“Bakterijos' ir ją veikimas Įbet maišyta. 
dįphtlierijos ir škarletinos Ii-Į Taigi badas privers zmd- 

vargšas nupuolė ir jo kojos[o.oge/,» , Įneš pagalvoti apie šalies
isipainiojo i balno kilpas. L' T. 4 . [tvarką.
Supratau, kad jį žirgas už- Vę\. 1Jetaviai Pa®4 —
trankys. Pagailo luta j0. naudota sronus svarbiomis pra- mšE TEiSMO
Tad šokau atgal link jo. Su- M>anfe ir paskaitomis, GRAŽINTI JAMi

laikiau jo žirgą. Jį greit Mūsą klebonas daug ką ma- j, • KATILIUKĄ
, Miuosavau te ir patyrė .Lietuvoje pereitą Magg __johnMa-

jo kojas: is pentiną. Jo žii- vasarą ir visiems tais .įdomiu buvo areštuotas už iš- 
gą pavaręs (žinia: be jo), lisgirstiapie savo tėvynę; Svei-Ijiybinp.jirną 44Yniinšaiąn’? ir 
stvėriau nuo žemės savo kata'yrą brangiausias • žmo- a
auksinį pinigį ir mit Uus itlmS., »pie jį M:

sava žirgo, pabėgau.” Pa- bes ir skaitys itagiį daktarai. » $go; bausittę
stebiu, kad apleidau vardus KviečiamRistis ateiji. įiokėdaniaš prašė teisėjo 
asmemj ir to kaimelio, todėl, tais. 5 lq>. ntunUgti jam $5 ir 'gĄŽinti
kad kartais neužkenkus tam| ; . ■ ■ ■ ■. Įvieiią katiliuką, kad jis ga-

lėtą pasidaryti skistimėlio 
.. . ( savo dukters vestuvėms.

K. VidikaUsfasĮ 56 k]> Spgį/Į Teisėjas' kenUmušė $5.00
~ ~ ~ : [rinkimas jyyksi sekmadieny, n® negrąžino katiliuko, bet

dedu Burtfli • gruodžio SO J., .3. vai. vakare dar pagrąsino kalėjimu.

—— ton St į 403,000 ŽMONIŲ SERGA

į kurią pusę, baigęs degti, Kviečiame višūs narius atei-l • • ■
nuvirs degtukas, iš tos pu- k. bus metinis Į. Wastongion> D. C.—Vai
sūs vaikinas gaus sau žino- mag. Bus renkama valdyba ^5: virsminką apskaitymu 
ną, o mergaite—vyrą. |1929 m cm_ htyng^ Valstijose . 403,185

5) Surašo vaikinai pažįs^ iro, kuries yra svarbios ir Į®n°nės serga influenza. Ši
tarną vaikiną pavardes , ant geidžios. - • liga vis dar pl^iasi. Dau-
atskirą kortelių, suriša vi- Be to, prašome narių užšij^8^' Kapsąs, 11- 
saš į ritinėlį ; gulant, jį pa- mokėti duokles pradžioje me-F°1S U’ AriZQDa vals 1J0Se* 

sideda pagalvėje; naktį pa- trj.. Tuo palengvinsite darbą 
budęs turi traukti iš visąįkuopos raštininkui ir centrui. Į 
.vieną kortelę, kurią atskirai Kvįečia Valdyba
padeda; rytą atsikėlęs žiū- - ' :. • ' /' •_______ —III
ri, su kieno vardu ir pavar- TRATUARŲ REIKŠME 
de ištraukia korčiukę: vai- JrrKAg. Kodd j^Į 
kinas su^ja apsives, o mer- kokius plačiūs riatUarus dirbi, 
gaitū—už jo ištekėsi bent vienas žmogus praeina ir

Užraše J. M-tisr.i§ Klišią, gerąL . -
-t 1 I JONAS: O kur jaU digtą 

Panemunėlio vai. Į ponai ir panelės, kad 
_  ' negalėtų:dviese pašpaciefavo- 

tk ', ■ ■ .
1) Jeigu nori sužinoti sa-l .. .. . ,....

vo ateitį, daryk šitaip: su- \ ANT RENDOS ; 
fenus kūčių- rataut fr. kū- Lo> Bostone, 5 kambariai. Yra 
cias pavąlgęs, Užsidek maząKagas,. į menesį- Vienas ..
lemputę ar žvakutę Įr vię- Įblokas nūn bažnyčios. M Kos: 
liūs išeik į priemenę., Išėjęs 
lipk ant. pirkios, tik. visas 
neužlipk, nes žūsi. O reikia, 
tik pusę burnos uždėti, kad 
.matytum, kaš yra ant pir
kios. Taip žiūrėdamas pa- 
įnatyis savo ateitį/ Jei dar 
esi nevedęs (ar netekėjusi), 
tai pamatysi šavd būsiančią 
žmoną (vyrą) ir ją (jį) pa
žinsi, jei'gii ji (jis), tau pa
žįstama (s)._ Jeigu tuoj mir
si, tai pahiatv&i grabą.

kybo jai prie, kryžiaus pri
kaltas? Vos spėjau tuos Žo
džius dvasioj ištarti, kaip

f

1

. , . ~'v....»;i.
n l mi' T—■■

kuždėjo, tardamas: ‘Tu dar 
turi gyventi ir kovoti už 
mano karalystę. — Šv. Ka
taliką Bažnyčią. Mėtyk tuos 
pinigėlius, ką tau žmonės 
atidavė, sudėję prie Prakar- 
telės, tai tliomi išsigelbėsi.’ 
Pradėjau mėtyt. Kareiviai, 
kaip regis, išalkę vilkai pa
matę aveles, pradėjo juos 
rinkti. Bet karininkas, ma
tyt negodūs ant. varioką, 
keikdamas, kareivinė, Vijosi 
mane. Tada, kad: jį sugun- 
džius, mečiau tą. dvidešimts 
dolerinį auksiąįrpinigą, krv 

kiau kelioms poroms jMuia-į1! iū man padovanojai,, kaip 
vedžią Moterystes: Sakya- c^a1' vargšu moksleiviu 

buvau, kuris man buvo vi
suomet brangus kaip taliz- 
mas. Tas pagelbėjokari
ninkas, besivejant, pasilen
kė nuo žirgo jį stverti. Bet

Prakartelūs Jėzaus naujai 
užgimusio atlaikyti šventas 
mišias ir atlikti taip jau 1d- 
tus. dvasiškus gyventojų rei
kalus. Dabar, kaip tikiu, 
žinai, pas mus — Meksikoj 
mišias valia laikyti kiekvie
name laike — dieną ir nak
tį. Nuvažiavau. Žmonės 
mane puikiai pavaišino. At
laikiau šventas mišias prie 
ant greitąją .suruoštos Pra^ 

■ karteles. Klausiau išpažin
ties. Dalinau šventą Komu
niją. ' Krikštįnau. Šutei-

«
* I

l

mentą ir tt. ir tt. Žodžiu,, 
naktis man prabėgo ant 
dvasiškos darbuotės. Išau
šo. Maniau dar vienas šv.' 
mišias atlaikyti prieš aplei- 
siant kaimą. Bet štai sar
gyba pranešė, kad i kaimą 
atjoja kareiviai. Šokau ant 
žirgo ir žaibo greitumu pasi
leidau bėgti iš kaimo. Ka
reiviai garsiai sukeikę : ‘Ka- 
ramba!” — šoko mane vvt.i.JWl^n^avau- 
' . v a < * • * '

buvau, kuris man buvo vi-

1111 #

BADAUJANTIEJI žMONfiS. 
UžUUOLŽ KEPYKLAS 

MASKVOJE
Muštru. — Šio»miešto gy- 

ventojai sukilo ir užpuolė 
duonos kepyklas reikalauda
mi duonos.

išbadėję žmones keikė ir 
plūdo komunistą valdžią, 
hes sako, kad valdžia tyčio
mis' geidžia kaimiečiams su
pirkinėti duoną ir ją jie gy
vuliams sušeria. ;

Maskvos Sovietą posėdy 
komunistas Molotov reikala
vo padaryti investigaciją ir 
smalkiai bausti tuos dėl ku
rią susidarė duonos trūku
mas.

Žmones, kurie ir . gauną

i

. ANGLIJOS KARALIUB 
SVEIKSTA .

i

Londonas. — Gydytojai 
praneša, kad Anglijos kara
lius Georgė palengva eina 
geryn, Yra vilties, kad jis 
gali dar pasveikti, <

AREŠTAVO MAJORĄ UŽ 
ĮSTATYMŲ LAUŽYMĄ

LeadmUe, Col. — Dvide
šimts šešis gyventojus, areš
tavo ir juos kaltina už suo
kalbį laužyti prohibicijos įs
tatymus. Tarp tą areštavo 
majorą McDonaid ir devv- 
niąs kitus miesto viršinin
kus.

Sako, kad bus areštuota 
ir daugiau, kurie užsiėmė 
būtlegeryste.

j. M. VYSKUPUI NILAN 
ĮTEIK® DOVANĄ M

Ėjdrtfordy Coiin., gruodį 
18 d.—J/AI. Vyskupas J 
Josepli Kilau minėjo- a 
sinį jubillėją nuo įs 
nimo į kunigus. .

J. M. Vyskupą? laikė poi 
tifikales šv. mišias šv. Ju 
zdpo katedroje. Proęėsij 
je jį lydėjo 400 kunigą..

Po pamaldų buvę 
ti pietūs ir J. M. vyskup 
Nilan įteikta dovana 
000 ir 
metą.

BRAZILIJOJ' tAUfclA *^Į 

HOOVERIO
Rio D e Janeiro,- BraziliįM| 

ja. ia su nekantrumu lau- 4 
Ida atvykstant Uooyeajioi 
Sako, kad tai pirmą kartą 
į 4 metus užplevėsuos Amė- 
rikos vėliava. ‘ ;

4 ■ ■ ’■'

Kulkos suzvimbė pro mano 
ausis... Supratau, kad rei- 

feįgik<^kia melstis, nes giltinė vejas 
“-***** piane... Tad, dar spardy-

‘damas pentinais žirgą, pasi
lenkęs balne, tariau: ‘Jėzau 
— Kūdikėli, jei tokia yra 
Tavo valia, kad aš čia žū- .■ .
čiau, tai nepamiršk, mane, drąsiam ir kilniam Kristaus HuDSONi/MIISS 
kaip nepamiršai latrą, kuris kareiviui jėzuitui. |
nrie Tavęs meldėsi, kaip Tu

I

)

-V

LMS IŠSPRĖSTI
. * Jau,Kalėdos. Tuoj bus ir 

.. Naujieji Metai. Laikas išspręs
ti ką parsikviėsi pas savę nuo 

•?. 'sausio*į,d.,r 1929 m.
Kąt‘Nevienas paklaus sa-

■ vęs. -Dafbiąinkui geriausia 
pąrsik^ęsti į savą namus- lai
kraštį “barbiniiiką” kuris 
du kartu į savaitę per visus 

. nįetus t praneš naujausias ži
nias iš viso pasaulio.
j “Darbininkas” yra visit 
darbininką draugas ir priete- 
lis. • 4. ■■ ' -

1) Kūčių Vakaro pakūčio- 
je- mergaitės išeina į lauką 
klausytis, kuriame šone už- 
girs šunis lojant, nes iŠ tos 
pusės tikis kavalieriaus su 
piršliais atvykstant.

: 2) Vėliau neša iš oro mal
ką glėbį ir ^viduje skaito 
pliauskas: jei randa porinį 
skaičių, tai ištekės, o "jei ne
porinį skaičių, tai reikės lik
ti vienai..

3) Meta klumpes nuo sta
lo į duris: jei klumpiu smai
galiai bus atkreipti į dūris, 
tai teks iš tą namą išeiti, o 
jei ldumpes. į stalą žiūri, tai 
turės Ukti viena.

d) Berniukai ąr mergai
tes uždega degtuką ir staty
dami . jį gąlvute ant stalo, 

‘prispaudžia, kad laikytųsi:
• 1 • * . '

%

i

■
i 
I

I

KONCERTAS
Rengia .»

' itABUARETA M. GRYBAITE i!
. sekmadieny ..■ ' |į

Gruodžio-Dec. 30,1928
MUNICIPAL SVETAINĖJE > Į

EAST BROADWAY ; . SOUTM BOSTON’E <Į
yaLjraįkąre 7 ’’ H

; xAgij£t dafeitniifes dalyvaus ir kiti <
artistei, kaip lai: ^-M-Mofeieija KARBAŪS- • j 

i KAl’TĖj soprano, p-lė .Mbroneija VĖNIUTĖ, ! 
į pianistė ir p, KISKIS, smuikininkas. ' g

’1- ■

**!'

f

tautas/ saidninkas, llžt Gold
Št. / ■. ; .(OI)
v - . i; - ■

nome kaip netinka

Tok S. U. 3603

I!
n " ’
ii PARDUODAME .
| L Visokias dres.es, sitttua ir kati- „ 
j s tuš kūdikiam, ir suaugusiems $ 
® PątariiaviitthB geras. Apmai- 
B? . nome kaip netinka

337 Sroadvay, So; Biriem.

Vietines žinios
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ’

Antradieny, gruodžio 25 
. švęsime didžiausią ir 
rangiausią metą šventę Šv. 

; kalėdą. Tą dieną turbūt ne
liks nė vieno lietuvio, kuris 
neateitą pagarbinti gimusį 
kūdikėlį Jėzų.

Pagarbinę Jį vieni kitus 
sveikinsime ir linkėsime 
Linksmą Kalėdą.

Šv. Petro lietuvių bažny
čioj e šv. Kalėdą dienoje pa
maldos bus šitokioje tvar
koje: Pirmos Bernelio Šv. 
Mišios bus 6 vai. ryte; ant
ros -—7:30 vai.; trecios — 
8 vai.; ketvirtos — 9 vai.; 
penktos — 10 vai.; suma 
11 vai.

Mišparai 3 fl5 v. po pietą. 
Išklausitis šv.. mišią bus 

daug ramiau it drąsiau tarti 
kitiems sveikinimo žodžius: 
4 4 Linksmą Šv. Kalėdą. ’ ’

ŠVENTES BELEISDAlftl 
NEPAMIRŠKIME 

KONCERTO
Sekmadieny, gruodžio 30 

d. Municipal Building sve
tainėje įvyks p-lės M. Gry
baitės koncertas. Laike 
švenčiu pasipilkitetikieta 
it jau tą dieną būtinai būki- gyvenimo valandoj. Ačiū vi- 
te koncerte. Programas bus siems, kurie kuomi jidiš 

man pagelbėjo mano dukre
lei gruod. 11 d. sutikus ne*~-*į 
laimingą įnirtį. Ypač dėkoju " j- 
p, P. .Munevięiu> gtabonui, 
kuris savo patarimais, daug 
man pagelbėjo ir rūpinosi 
piano a. g. dukreles, Emili
jos,- kūno persiuntimu 
Yorkąn ir pirm to .teikėsi 
pašarvoti savo ofise*

: . ’ P? 
117. Debokpis Si, < 
Brooklyii, K. Y* . . ■

PLOTKELSS KOCIAI IRtSVVil 

KALĖDOMS
- ' ■ yūM

Šiiioini pranešu, kad visi,,,3 
iie, kurie negavote plotkelią.?^ 
Kūčiai ir Šv. Kalėdotus dar . J 
galite gauti pas mane nar J 
rnuosę, . \ ^ll

Varg. M.
52“G”St., <1

So. Boston.

*

t£s •^3f 
BANDITAI PAGROBĖ $5,0^ ;^

NUO EL PĄYMASTERro’ y f 
f * b'dBi 

M : -3H

Gruodžio 18. d., matant 
polieistui ir žmonėms, ban*‘į| 
ditai apiplėšę Boston -Ele* •; S 
vated kompanijos troko, ką~$| 
riuo vežė algas daibinm- .;J| 
karus.' Viso buvo $5,000^.^į 
Banditai sulaikę paymąsttj 
važiuojanti trūku prie kam? 
po Northampton ir ”Wašte^^ 
ington gatvių.

' Stovėjlws policistas 
bėgo į plėšimo vieta ir vie- J 
ną banditą arefšavo, ą kiįį 4Į 
du pabėgo ir nusinešė bak* - j 
są su pinigais. . .
-------- ——     L—:   ..Į 

VIEŠA PADĖKA » j

\ Šiuomi tariu nuoširdi^ 
dėkos žodį visienis giminėms* j 
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ir draugams už užuojaurij jjfl 
paramą sunkiausioj mano

įvairus ir turiningas. Pa? 
matysime ir išgirsimo ką ga
lt mūsą, jaunieji artistai, .

P-lė M Grybaitė jau daug 
kartų, yra dainavusi mūsą 
praniogosę. Jos‘dainavimas 
visiems patinka, šiame kon
certe Jįus iy naują artistiniu 
pajėgą. Turėsimo progą ir 
ją pusiklaūs^du.

Gruodžio 30 d* visi į kon
certą.

\ . ’l?ap.

DOVANAS PIRKITE

JUOZį M. DILĮ 
įLAlKROOINiNKĄ

360 Broadway, South Boston 
. ‘‘Darbininko’’, naine 

kambarys 7

Įkainos pigiausios ir 'daiktai 
geriausi.; Pirk ką tik nori 
iš sidabrinių arba auksiniu 
daiktą. Visko yrai/žiedą, 
biuiiKalietąj karolių, laikro- 
dėlią, peiliuką, reieželią ir 

S daug kitą dalyką.

GarMžUtiš Telefonas : Stubos Telefonas
Bttth Bostėn 0777 . ' . .. So. Boston 14634

PĄRKWĄY AUTO S1RVIOS - 
SariMoias ViktorMV^uitii

Parduodam naujus Studebate’ias ir Ersfcikus. Taipgi Ūbom, 
visokio padirbimo Automuhąius Ir pimiatįt nuo kelio Sugedu

sius dieną ir naktį UžUikoni Uulf ir Smel*k gagolkk^
ĄU OldXfoi<my Arame, 8oxttfc
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Blaivybės 1
L - ’
į(Tąsa nuo 5-to pusi.) 

ibė. išgirdę, apie tai, ir 
k bažnyčių kleboiiąi paci- 
i pradėjo vesti pas save 
ivybę, o jei buvo kuris 
alęs, vyskupas . paragi- 
” (“Kroniką^ Išvemta 
dvynes Sarge/’ 1902 m. 
■3 nr. 28—29 psl.).
Anot vysk. Valančiaus, 
įvybę įietiivoje pradėjo 
rtmti kunigai. Vėliau gi 
[darbą jis paėmęs į savo 
akas ir netrukus išplėtęs 
visą* vyskupiją. Blaivy- 

s brolijų organizacija bū- 
► bažnytinė, t y., ji buvo 
tvarkyta sulyg Katalikų 
įžnyČiosįstatų. Kiekvie- 
h brolijos narys darydavo 
m tikrus pažadus ir aptil
davo tam tikrame laike 
klijai suteiktus atlaidūs, 
naivybės darbui, be bažny- 
mij,. buvo • vartojama daug 
aipj ąu priemonių. Ypač 
SĮūesio vertasf vysk. Valan- 
aiis blaivinimo individiia-

J

Bet So. Boston 3520

t. 0.ŠALNA-SHAU.HA
-METtjyiS ADVOKATAS

Baigęs du. Universitetu 
CORNELL UNIVERSITY su A. B. 
B. WASHINGTON UNIV. su LLB. 
’ **Barblniiik.o/* .Name 

( antros lubos )
866 Broadway, So. Bostoi 

Rezidencija
805 Harvard St., Cambridge, Mass. 

Tel. University 1463—J.

[L 1 KALINAUSKAS
Advokatas 

Bostono misas:
320-321 $xehangc Bldg.,
53 Štate Street, Boston 
Telephone Hubbard. 9396 

.Vakarais ir: Subatomis
‘ ^po pietą

South Boston ofise:
. 469-A Broachvay,

. South Boston
f. , Tel So. Boston 0225-M.

Gyvenimo vieta:
33. Rosemont Street B . Dorehester.
Telephone į Talbot 2878

‘

liŠkumas; kiekviena luomą ' •• *r t

ar grupę jis ragino atskirai 
pamylėti blaivybę. Už ište
sėjimą ir nuopelnus blaivy
bei jis nesigmledavn pagy
rimų. Tai> randame jo raš
tuose tiek kunigam^ tiek 
dvarininkams, tiek liaudžiai. 
$tai 1861 m., spalny SS die
nos laiške giria šitokiu būdu 
savo ‘aveles: Linksma buvo 
paldaiįsyti, kaip visos šalys 
gyrė mana vyskupiją ir gro-. 
gavosi puikiu paveikslu 
(blaivybe),.

Maldą jis taipgi laikė sėk
minga priemone. Daryda
mas kunigams kokią malo
nę, prašydavo jų pasimels- 
L už blaivybės reikalą.

Daug reiškė kovoje prieš. 
:girtavimą vyskupo ir kuni
gų gyvasis žodis — pamoks
lai. Bet, turbūt, viena pa
čių svarbiausių priemonių 
buvo rašytas ir spausdintas 
žodis. . .

Valančiaus yra žinoma iš 
vist) 17 ganytojiškų blaivy
bes laiškų, rašytų laikotar
pyje nito 1858 iki 1862-rų 
metų. Valančius net galvo
jo apie leidimą lailcraščio,* 
kur blaivininkai galėtų tu
rėti dvasinio pasigerėjimo. 
Štai kaip jis motyvuoja lai
kraščio leidimą prašyme 
(185$).. II. 21) vidaus reika
lų miništeriui: ‘‘...Žmonės, 
pasiliuosayę nuo labiausiai 
pažeminančio geidulio, gir
tybės, reikalingi kitokios do-
*.7.0 

ros Įtekmės, kuri palaikyti} 
. >• , .  •

1 Libetty 7296. ' • |

Į GEORGE H. SHĖLDS I 
| AB V O KĄ T A Š_| 
1811-812 Old South Buildingl 
f 294 Washin0-ton Street | 
§ . Boston, Mass. a
§ Valandos/ 9 A. M. iki 5 :30. P.
(5 ■ . . . _ v
| GYVENIMO VIETA
i 37 Gorham Avė., Brookline | 
>4 Telephonę Regent 6568 X

J.

O GAL IR TEISYBĘ.

>*■x-

fi
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Penktadienis, gruod, 23, 1928

Draugijų Valdybų Adresai
ŠVENTO PETRO IR POVILO] 

. DR-JOŠ VALDYBA,
Pirmininkas A. Navik&Sr—
• 702 Ė. 5th St., S. Boaton, Mass, 
Vicę-Pirm. — J. Jackevičius, 

j 92 Sawyer Avo.jDorchest'er, Mass.
’rot. Raštininkas v- L, Švagžčįys, 
.11 Bmven St., S. Boston, Masą.

Fin. Raitininkas — Kazys Kiškis, 
366Broadway, S'o,Boston, Mass.

Iždininkas — Vincas Kališius,
67 G St., South Boston,' Mass. 

Maršalka K Ambrozas, r
492 E/7th St., S. Boston, Mass.

Draugiją laiko savo susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 2-rą vai, po pietų, pa- 
rupijos salėj, 492 E.. Scvcnth 
S t, So. Boston, Mass.

c,

juos blaivybėje h vieton še-Į 
nojo kenksmingo pasigėrėji* 
inoy teiktų kokį nors prakil
nių duodantį maisto protui L -
ir Hife” (Prof. Alekna, PATEMKAJRVLIK. I 
op; e. 180 p.}, Laikraščiui T0JI B0NKA? . 
vardas, numatytas “Pake- Garsusis pasakininkas E. T. 
lejvviHgas.” Deja, leklinKiP- UjffjMnas, kaip, tas dažnai

įatsitikdavo, su savo draugu 
r-' • [gere kol prie stalo užmigo.

Jokis naujiinias, anot parfcn jis. pabudo, drangas buvo 
ties Valančiaus, nors būbt pu išėjęs^ o tarnas įteikia 
ir geriaums* neišvengs paši- \
Dide^ninio TaroufStiLh Trylika takų jus
prieunnno* laipatsitiko n nm .įtekęs- sušu-
su blaivybe^ Kas jai prie- ko ttai ne
šinos? Ogi visi, kas ture-Įgalima: į mano pilvą Sutelpa 
jo kiek nors pelno iš žmonių 'tatai lygiai dvylika bonkų t ’7 
girtavimo: dvarininkaų ku-Į “^ji tiyRldoji, turbūty pa- 
iler buvo pristatę mūriniu r e^° l ghlvą,’^mįldiai atsake 
smukluj beveik kiekviename r®“?8 K;0®4“>"0!^ 

tome ir kiekvienoje kryz- atsafo apiuoWi-0 saskait^ 
kdėje, visi neminint įmesta 
liij: paskui ^ydai, kurie nuo- da*™™-tno> dvarininku smukles ir, LENGVA-RAŽINTI ; 
pagalintų pati rusų valdžia, Į Upėje rasta Ipkio lmimtečio 
kuri iš svaigalų prekybos-r^^1^* *!0
rauke pelną akcizo pavida-l pwslilrte]s
”*• |at?jo žmogelis^ašiteiraiitt. -ar

Kunigams raginant ■ no- nebus skenduolis jo kaimynas’, 
gerti, dalis dvarininku pra- Į — Parodykit jj-inan«“sal:o,. 
dėjo žmones dovanai girdė-Į—aS jį tuojau pažinsiu. STono 
ti. Generolienė Kaizeriėnė, kaimyną taip, lengvu pažinti, 
Gelgaudiškio, dvaro savimn-|li?' lmrsaas-—nebil^s.
kė, pav., kiekvienai šeimy- Į 1 ... . v
nai davinėjo po gorčių deg-l111®11- (įvesta-apie pusę rn-jblaivininku sąrašų, bet prieš 
tiiK«: K. Volineris Leonard- nes, kad jan 1858 m. graod. 
polio savininkas savo valdi- mėnesį (įvesta apie usę rtg- 
mus kasdien degtine girde; sėjo) ji dūrė nisams akis, 
panašiai elgėsi Telšių mar- Gruodžio Si -d. §eneralgii7 
šalim I’ilsuekis, Skaudvilės bemotorius Nazimovas pa- 
Bužiuskis, Raseinių Bučius- Hanse Valančiaus, kuo rem
kis ir kiti. Vis dėlto didesnė damasis atspausdinęs Pi- 
dvarinintaj . .dalis . pritarė jaus IX, patvirtintus blai- 
Valančians blaivybės dar- Wbės Įstatus ir įvedęs pačių 
bams; kai-kas liet panaikino broliją; kartu reikalavo 2,- 
bravaTOS ir karčiamas. (“T, 500 egzempliorių blaivybes. 
.Sargas," 1902 m. 2—3 nr. knygelių. Tuo dalyku susi- 
29 p.). rūpino ir vidaus reikalų mi-

Gal‘ ’ atkakliausiai kovojo l^0er!s ^hškoį Brolijos 
žydai — svaigalų pardhvi-M^aį yz<^atls^a spausdin i 
nėtoiai Jie prieš 'blaivybe Nor& vyskupas dą-
ir taigos tastė vietos.pom įsa-
Įicininkus ir valdininkus; >mytmės brolijos, kūnų kytų “nebęsaųkti ant gir- 
rašinėjo skundus gubema-raTlU8 ™a ma ^os ly2|^- -ii - • ' r, t
toriui ir ministerijoms; pa- s’al> Mau 1859 m. kovo 7 Km kada is didžiojo yyslm- 
galiau, dažnai šnipinėjo su P®®108 8^’1 ^veržia
policinhikais blaivybės ne- policija1 OTtmėjo ydaus aiškūs tėyyiiės meiles zo- 
naudai. Vienas Intas Hebo-’mnistėino Į?ak.ymą, dzim:.“Užmiršta mūsij Te
kąs dėl žvdu slnmthi nustojo W blaivybės., brolijos Uz- vyne, sv. Bažnyčios kiaušy- 
vietos, o Anykščių kleb. dratlstos ir jų steigti be vai- dama, rodės vėliai garsi ir 
Stulo’inskas atsidūrė netį<^ios lydimo negaŲma. Mat, garbinga, tarpu žmonių gi- 
Sibire (Kan? 'stalmuskask011^ palaikė lygiaApašam minių.” (Laiške 1861 m. 
‘‘Sargyboje’.’ 1925, 10 nr..5 lnlei draugijai. Taigi gra-spalių 28 d.). 
„ \ nKi-iri-in™ ■ Rai pražydęs blaivybės me-|
V’ 1*5 -1 J^’ldis rusu valdžios buvo ne- lietuvių tautos blaivi-
Kun. Opulskis iš Balnikų P18 1US^ vaiazios mivo ne .1

v^lni-m-ri' hnd nrie+n gailestingai palaužtas. Ta<- rnun& dorinimą ir pratinimą•. 
rast vyskupiu, kad pusta- _ v«Ils nabūao organizuotai veikti rusų
vas Remeznikovas bauginąs c?au_ Valanims nepabūgo I. ^aiaininkai k =
ImMK ’U acrPToin 6po+i Repe kunigams ir toliau RUKsneji vaiammKa1, naip ’ 3 " 9 ■B Įskelbti blaivybę, turbūt, se- gub-rius Obojenskis, na ir

' n nei žinomas Marayjovas atvirai 
| A-LVt-W-J W A/A V4,A.I-tA MVLVVLAy UUu į "

įsitikimų pasitaikydavo iiR9 metų apiinkrašty • tik hdmo politiškais siekimais, 

daugiau. ' ••'Tačiau blaivybė, ĮjrTeT,?'°f• i-Į Vyskupas Valančius, pla-
Į nežiūrint kliūčių, sparčiai kad ^asls^Jžt var" tindamas blaivybę, turėjo
plito. Žmonės pamilo blai- pjatot1 prievartą; ^e" prieš akis reEginius, dorir 
vvbę, nes šiaip ar taip ji bu- Kuo^1. Pag™^° Išartų betLįus ekonominius krašto 
vo skelbiama autoritetingųp51"011?1! neuzclraudzia. reikalus, 'vadinasi, jam rū-

žmonių, na ir taupydavo Valančius prieš aiškų vai- pėjo visokeriopa žmonių ge- 
turtą. Naujos idėjos pasie- džios uždraudimą daugiau rovė. Jis gerai žinojo, kad 
kė ir gretimas Vilniaus ir kaip pusšeštų metų palaikė Į to galima atsiekti, tik j au- 
Gąrdino gubernijas. . 1860 ir. platino blaivybės brolijas. Įnimą padarius blaiviu ir do- 
m. visose trijose gubernijose Jis nepabūgo prašyti Kauno Įrovingu. Dėlto jis autorite- 
daugiau, kaip pusė visų kad gubernijos bajorvedžio, kadi tingai skelbė: “Mūsų viltis 
tahkų buvo įsirašę į blaivy? uždarytų■••'•'visusrbravąrus. visų pirmiausia — jaunoji 
bes brolijas. Kauno guber-ĮTik gTibeniatoriui ..Muravjo- [kartą. ” Arba* vėl kokiu ati 
nija biivo blaiviausia, čiaĮvui pagrasinus didelėmis pi-Įveju, rašydamas dvarinin- 
83.3 imoš. katalikų negėrė Įnig?hiūmis pabaudomis ir ka- kams (1862. III. 14) 1 “Už-( 
svaigalų. . . ro teismu),, vyskupas- 1864 Metėjusieji gėrovai išmirs,'

Blaivybė turėjo smarkiai Įm. gegužės .19 dieną liepė išaugs nauja kartą, sveiki ir 
plisti ir giliai perimti žino-Mmigąnis, kad nedarytnĮstiprūs žmonės atgims/’ *

PASAK8

Vienas prastas žmogelis nu
ėjęs į valsčiaus raštinę, rado 
sekretorių ant skaitiklių kaž 
ką shaičiuojaųtį ir paprašė jo, 
kad jam parašytų liudijimą.

— Dabar netųtiu laiko> rei
kia skaičiuoti, -r atsakėsekre- 

f ir

torius. .
Atsiprašau poneli, aš ma

niau, kad jūs - tuos ratukus 
barškinąt neturėdami ką dary
ti, arba iŠ nuobodumo..

• •

M

k O

TARPDURY

Nedrąsus Jonelis palydėjęs 
OnutcN nanuS ir tarpdury 
spausdamas jos ranką sako:

— Žinai, Onele, pereitą nak
tį aš sapnavau, jog mudu su
sitikom sode po medžiu. .Aš 
prašiau tavo rankos, o tu man 
pasižadėjai.

— Tai pasirodo, kad tams
ta, Joneli, savo sapnuose esi 
drąsesnis negu tikrenybėj— 
juokaudama atsakė Onutė. .,

Z

girtybę kovoti taip ir neuž
draudė. Blaivybes gajus 
medis, nors, palaužtas, vis 
dėlto žaliavo ir vėliau. Tai 
rodo gyventojų blaivumas. 
Kauno gubernijoje dvide
šimto amžiaus pradžioje. 
1902 metais viena rusų sta
tistika rodo, kad Kauno gu
bernija degtinės vartojimo 
atžvilgiu, palyginusi su ki
tomis gubernijomis, užėmė 
vos 34-tą vietų. Mylėdamas 
savo * žmones visa širdžių, 
prieš mirtį jis pasisako, jog 
žydai žadėję didėlius"' pini-

’ * . . • * •

ŠV7 KAZIMIERO R. K. D-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — Jonas JaroŠa,
225 L St., So. Boston, Mass. 

Vice-PirmininkaS—J.. Grubinskas, 
24Prescott St., Readville, Mass. 

Prot Rast. V .Mielęėvičius,
405 3rd St, So. Bcfeton, Mas3. 

Fin. Raštininkas — M,- Šeikis, .
366 Broadway, So. Boston, Mass, 

Iždininkas—V. Balutis, 
36MercerSt., S. Boston, Mass. 

Maršalka —• P. Laueka,
393 Fifth St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas 
antrą nedėldiehį kiekvieno mė
nesio, po .num. 492 E. S’cventh 
St., . parapijos salėj,; Septinta 
Gatvė, South. Boston, Mass.

tuoklių;” atmetęs pinigus.

D. K K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI >

Pirmininkas — Mot, Versiackas, 
. .694 E. 5th St, S. Boston, Masių

Vice-Pirm. — Pov.. Kuka, .
95 O St, So. Boston, Mass. . 

?rot. Rašt — Ant. Macejūnas,
450 E. 7th St, S. Boston, Mass. 

Ein. Rašt — Pranas Tuleikis, .
109 .Bowen St., S, Boston, Mass. , 

Iždininkas —Andrius. Zalieckas,
150 H St., South Boston, Mass, 

Tvarkdai’is — Kazys Mikailionis, 
*906 E. Broadvray, S. Boston, Mass. 
Draugija laiko savo susirinkimus

kas antrą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio Lietuvių Saloj, kertė 

. E ir Silver gat., So. Boston,
Mass., 1:30 vai. po pietų, Atei-

. clami susirinkįman prašome at- ' 
sivesti naujų narių prirašyti 
prie mūsų draugijos. •

5 kambariai “Darbininko” name 
su šiluma ir. labai pigiai. Dėl in
formacijų kreipkitės “Darbiniu- 
ko“ Administracijom ų

jff

t
.jKį r 

'"■ m f‘S 

' « <

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 3
$0 GLOBAMOTINOS BVC. “ Į-

VALDYBA '.

Pirmininkė — Jieva Marksienė, 
-- 625 E, 8th-.St„ S. Boston, Masą. 
Viec-Pirmimnkė—Ona Zulonien^

11 Moiiks St., S. Boston, Masfc. 
Prot. Rašt. — Ona Siaurienė,

443 E., 7th St, S. BnstonV Maši 
"Telephone South Boston 3422.-JL

— Bronislava Ciūnieąį,

Iždininke-r-Ona Staniulintė,
105 W. Gth S}., S’. Boston, Mass. . . . . J j

i
i. 

r A-'
»*

Fin
.29 Gould St, W. RoKbtiry, Mass.

- Ona Staniuliute,

Tvarkdare — Ona MizgirdieiiS, •
1512 Columhia Rd., So. Bostpn. ' 

Draugija savo sūsirinkimus laikę .
kas antrą utarriinką kiekvieno 
mėnesio, 7:30 vai. vakarė, po- . 
bažnytinėj .svetainėj. # .

Visais draugijos reikalais kreipki- ' 
' tęs pas protokolų . raštininkę .

laišku ar telefonu.

ŠV. JONO. EV. BL. PAŠĄLP 
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas —> M. Žioba, .
539 E. Tth St., So. Boston, Mass. 
Telephonę South Boston 3552-R 

Vice-PirmininkaS—J. Petrauskas,
24 Thomas Pk., S. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas-—J. Glineėkis.
5 Thomas Pk., S; Boston, Mass.

Fin. Raštininkas — M. Šeikis, 111’®1’
366 Broadvvay, S. Boston!, Mass. į| NAUJOJE VIETOJE . 

Kasierius— A. Naudžiūnas, . LIETUVIS DANTISTAS
885 Broadvray, So. Boston, Mass I nn g| ir A 1 « rj r n 

Tvarkdarys — J. Zaikis, I Ulli Ml Vi U R ji F t ll
7 Winfield.St, S. Boston, Mass. I (KASPARAVIČIUS) 

Draugija laiko susirinkimus kas IĮĮ 511. Brądąioy, So, BostOŪ 
trečią nedeldienį kiekvieno m5- |fi . pfšioAialan^i ' _ .
noaln 9 vi valanda no Y>iettt I n®0 9 8d 12 ryte Ir nu<*l:8(Mkl 6 nėšio, J-rą vąianaą po piem, lr;ftuo 6 m g vakflro# OflgflB 
parapijos salėj, 492 E. beventa uždarytas subatos vakarais !r ne
št., So. Boston, Mass.. | dSMienfais, talp-gl seredomls nuo.

j=s===jįs=5s^^s=s==a=^!—Į.I 12-tos Aleną nždary tas
i 1 " "" || Taipgi nuiinu ir K-Ray

DR. J. C. LANDŽIUS
: (SEYMOUR) ?

51 Providence St. WORCESTER 
- Tel. Purk 5873

Suteikia patarims laiškais 
kitur gyvenantiems

> A

.t- ' l
J

A. J. KUPSTIS
332 WEST BROĄDWAY SOUTH BOSTON, MASS. I

Tel. South Boston 1662—1373 ®
, OFISO'V AIAND0SNU0 9 RYTO IKI 9 VAKARO S

Rcdl InSUrSHlCO ir Mortgicill 1nes, turėsią mokėti pabau-.

Seniausia Agentūra So. Bostone i dos po 15 rublių. Tokių at- r-wp. brolijų būdu. 
i>U GERIAUSI PIRKINIAI,

/ kokių lig šiol niekur nėra buvę.
SO. BOSTONE

12. šeimynų medinis namas visai netoli nuo naujai išvesto bulvaro. © 
RendŲ atneša $2700 j metus. Prekė. §22,oua įmokėti nemažiau kaip 1 
$2,000/likusius išmokėsite raudomis. Dabar būna viskas naujai pertai- © 
8omft- Jei norite gyventi laimingai, jei norite išauginti šeimyną pavyzdiu- ® 
Žai. jei norite, kad'senatvėj nereikėtu elgetauti, ir jei norite būti nepri- 
klausomas savo gyvenimu, tai tuojau pasinamlokit Šia ■'įiroga. Kfekvie- © 
.ham Žmogaus gyvenime tolcia proga ''pasitaiko tik vieną syki, jeigu ja § 
praleidžia, tai kitos progos jau nepagaus.. Jei toli kur gyvenate, imkite©

> tuojau* traukioj, laivą arba orlaivį ir atvažiuokite apžiūrėti persitikrini-g. 
jnttk Kitos panašios progos nerasite niekur; ©

i DA® IYEV4 NEGIRDĖTA PROGA! 1
SOUTH BOSTONE . ' 1

$ Šeimyną namas ir krautuvė. Kampinė, vieta. Remtos $S20 j metus, .g 
Kalba $G,500, įnešti nemažiau kaip $1,000. ..Likusius išmokės to namo© 
rendos. žmogus gali davyti gerą pragyvenimą. Patyrimas nebūtinai rei B 

į kalingas: gerą vieta gyvenimui daryti, nereiks eiti pas kitą ieškoti dar- g 
ba. Naujai ištaisytas iŠ lauko ir iš vidaus. Kreipkitės tuojau pas: A. J. © 
KUPSTIS. 832 W. Broacbvąy, So. Boston, Mass. Teis. S. B. >1662—1373. g 

Parūpinant mortgičius namams ir ūkiams. Kas turi pinigą dėl niort- © 
glėių, kreipkitės pas mus, Inšiurinam viską, reikalaujant duodam jr ant g 

; išmokės<?io—tilt Mass. valstijoj. - ©
‘Mes visuomet .turint geru pirkiniu, namą, .ūkių Ir krautuvių,—-meldžiam ® 

kreiptis pas mus ir p£rsiH.krhtti. S
1 . Parduodam anglis ir malkas, pristatom j namus, ne toliau kaip 12 m y-© 
llų nuo Bostono. g

PARDUODAM -LAIVAKORTES IR SIUNČIAM PINIGUS Į VISAS © 
ŠALIS. • S

%

.. “TARPININKAS”—“THĖ MEDIATOR’’ ^
Vafytiinčs literatūros mėnraštis, lietttrht lcatyo'įt pirnnitinis ir vienintelis 

■ 7 . . Amerikoj, su anfflų kalbos skilviam. • .
Pašvęstas naudingiem patorinuuns aptė Real Estate, Apdraudę, ■ Mort-

? giei.U3 Ir kltiistnejuditaunoj<> turto reikalus. Pafvatrluhis eilėmis stt gal 
* domis, sveikatos skyrium, legališkai.s patinimais, naudai visos .Uetnviij

ISolviJos. Dkielo formato tie mužau 32 puslapiu. Pirmieji numeriai 
vietiniam .duodami dykai. Iš toliau prlsiųsldt 5c. krasos Ženkit?. per- 
siuntimui. * / ■ , ' ’ . ... 7/ ,

v Jšeldiuėja reguliariai kiekvienu m$nes|. Reikalaukit aiuo adresu: 
432 RYvž Broadtray, South Bosimi-, Mass. Bęiiiėjtis 

,4. J. Kup&tia; ‘ .

S

■ A

F. J. AMEVIMJS
Lietuvis Graborįus •'

820 a SINTH ST., SO. BOSTON 

m s. a m
■ A

\ ‘ ‘ ' •

4

\

.v
.X' i

<* > 
v

’7?’".'» '• /• .v/. -
' * V ’

; . ; \ . •.;
• " • • *

\

RcstdenclJoB Telftphona*! 0770-R. K 
Ofiso Telefonas So. Boston 07TO-V

S. BARUSEVIĖŪIS
LtetnvlSkaa GraboriUE, bahiamnotn 

Heal Estais Ir Bubile Notaras 
258 W, Bro*dwuy 

South Boiton, Maą.
Retidenclja 888 DorSosterATtOu* 

DorchemtajMMB,

X

i

X

. t

v*

E. V. W A R AB 0 W
. (IVrublIauskas).

LIETUVIS GRABORĮUS IR 
. BATiSAMUOTOJAS

1043 Washington Street 
Norwood, Mass. 
Tel.. Norwood 1508 

MONTELLO OFFICE 
104 Amea Stteet 

5 Telephone Erockton UJ44-J
I

*

\

• • . 1

ii,BLIETCTlsTEHTISTAr| ■ 

lOB. ST. A. GALVAR1SKII 
H . (GALINAUSKAS) I
|414 Brčadway, So. Boatonl 
S Telephonė So. Boston 2300 ■
Ę Ofisas ataras nuo 10 iki 12 ryto, B 

llląuo 1:45 Iki 5:20 po ptet tr.nųti 7 g

j / y, Į||J|18 «U„rSare‘ ŠVenta dten^ PUgat I
y Tol, S. B. 28Gi5^-Jt T
jklMTUVI.S..
H. bMOMHMSTAS į

į i Dtegramtouojn ekiu, priskiriu akt* ’ 
į 3 nius, kreivas akis atltleslnu ir J 
(į amblijoniškose (aklose) akyse su-1 

gražinu šviesą .tinkamu laiku. j 
h J. L. Paiakamis, O. D. ! 

| į 447 Broadvvay, So. Boaton.'
i
' • ■

TeL Brockton 5112 U

DANTISTAS

OR. i J, BORO 7
(GUMAUSKAS) ;;

705 Malu St., Montello, Mass.; ; 
(Kampas Broad Streėt). < i 

Ofiso valandos; U
Ryte nuo 10 iki 12 vai. S [ 
Dieną nuo 2.iki 5 vai.;; 
Vakare nuo 6 iki 8 vali ’ 1 

Sekmadieniais pagal sutartie^ !■ 
kstą ir vidurių ligos pasek- 
mingai gydomos. E |

Virs 25 metų praktika IĮ

DR. KILLORY IĮ
60 Scollay Sąuare, Boston g ! 

Olympia Theatre B;dg. EI

«&

>

■f

I

/

j Tel. So. Boston 0506-W.
! Lietuvos Dantistas

A. t. KAPOČIUS j 
į 251Broadway, South Boston ' i 
$ (“Keleivio“, name) ’ 

Ofiso valiuotos„nuo 9 iki 12, Į J Ir .J nuo l;30—6ir nuo 6:30—9 Į
e vakare. Šeredomis nuo 9-^12

Į į vai, dieną. Subatomis nuo 9 
11 iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 
1ilci12 (Pas“ls“tartb-

I Į.

I Į1 
II ii '!

iii 
n

i! 
p

10

PATARNAVIMASDIENĄ; 
IR NAKTĮ ' 

D. A. ZAIETSIAS !
GraboriuairBalsamuotojas 

877 ir 443 Cambridge Stroet 
Cambridgt, Mtofc;

Tftlephono University ,8831- W j

MainOffiot 
South Boston 

0304-W

Branch Offios 
Brockton 
me-w

. -V

Ėa-e

J. X
1

* i i .
-

t 
I.

r ■ 
r-

v

I

w.

J. PETRUŠKEVIČIUS
L&isniuotas Grkbęritui

137 Amea St, Brockton, Mte

• r

.4

- »

j
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