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TIKUS ŠVENTĖS 
DŽIAUGSMAS.

Kalėdos yra džiaugsmo 
švente. Bet ta džiaugsmą 
apturės visoje pilnumoje ka
talikas žmogus priėmęs šv. 
Komuniją.

Kalėdos mums primena 
Kūdikėlį Jėzų Betliejaus 
staklelėje: gyvulėlius tyliai 
stovinčius Į>rit\ prakartės; 
stebėtiną žvaigždę nušvie
čiančią dangti, Švenčiausi* 
Sakramentas musų hažny-

Valdai surastumėm istorijos lapuosi* tokį laikotar
pį, kuriame visas pasaulis iš pat pamatų butų buvęs taip 
skaudžiai sujudintas, kaip dhh’uiiiiiais laikais. Vieniu* 
kanuolės touibia ir karo dievaitis m»pasotinamai rija «»- 
vo pavaldinių ifcraują 1x4 asar is. Kitur sužvėrėjusiu 
žmonių gaujos^žudo nekaltuosius dėl jų šventų įsitikini
mų. Dar kiti savimvlos ir puikvbės apakinti varo ža
lingus darbus ir m>ri už tai gauti nevystantį gaHs’s vai
niką. O kas apsakys kirk yra nesutikimų, barnių i, 
vaidų draugijose bei šeimynose! Sugrįžo senovės pat
ricijų ir vergi; laikai, tik kitokioje formoje. Tikroji 
rvltoija pakeista modernišku pagoniznm. Ir taip daly
kams stovint klausia vieni kitų: kas bus rytoj? Ką at
riek rytojaus diena ? *

Mikslineiai. vadai suka galvas, ieško priemonių paša
linimui dabartinio blogumo. Sitvažmvinniose išne*ša 
daug gražių rezoliucijų, siūlo šalims pakeisti įstatymus; 
vienok padėtis negerėja. Ir kila klausimas: Kur žmo
nijos išganymas i

: Visi žinome kas gali grąžinti pasaulį į normales vė
žes. Platonas yra pasakęs; “Jei neateis- iš dangaus Ž*> 
dH nieko tikro jiečinoaime pasirįžęs

(Vvynii^ 
Ife Šimtų metifatgat Dievo fcodis tapitTfnnu, Dan* 
gaus angelai paskelbė ramybę ant* -Žeidė* geros vaitos 
žmonėms. Su Kristaus Užgimimu pasaulis atsinaujino. 
Pasaulis, kuris anot Pnpini. buvo panašus Į didžiausi 
t vaitą, kur žnmnrs nardesi dumbluose ir kvėpavo dvo
kiančiu oru, pakitėjo. Ramybės Kunigaikštis atnešė ge
ras valios žmonėms ramyliės; šioji gi pakeitė žmonių šir
dis. “Mokinkitės iš manęs, nes aš ronms ir nuolankios 
širdies; taip jus rasite savo sieloms atilsio. Nes mano 
jungas saldus ir mano našta lengva” (Mato 11. 29-30). 
Sokratas liepė laukt kol dangaus Įmsiuntinys ateis pa-

• mokyti mus. kaip turimt* elgtis. Mes. ariu D’evui. turi
mi* dangaus Pasiuntinį, kuris mokina mus visokiomis 
priemonėmis. Tik deja, žmonėse stoka geros valios, nes 
dieviškieji pamokinimai iškraipomi ir savaip interpre
tuojami. Popiežiaus Pijaus XI halsas, tai paties Kris
taus balsas. Savo Enciklikose Poiežius parodo dideli 
susirnpinimą ateitimi. Keturasdešimtieš metų Leono 
XIII Enciklikos “Rerum Novarum” sukaktuvių proga 
gvildenamas darbininku klausimas ir nurodoma budai 
luomų pagerinimui. Kitoj Enciklikoj kviečia tikinčiuo- (-.josp vya visuomet esantis 
sius į apaštališką darbą dėl katalikiškojo veikimo. Da, Betliejus. Šventoje Oštij«- 
kitoj Enciklikoj apie skaisčios Moterystės dorybes tasai Į je vra fas pafS Betliejaus

Vaikelis. Raudona, visuo
met deganti šviesa prieš al
torių. primena mums Jė
zaus Kristaus būvimą:

“čia Jis peni mus ir lau
kia

Prie Savęs meilingai 
traukia.’*

šventoji mūsų Motina Ba
žnyčia per keturias Adven
to savaites ragina n’ius pri
rengti savo širdis Viešpa
čiui Jėzui, kad Jis atėjęs 
per šventą Komuniją rasti; 
Sau šventą vietą.

“Kiekvienas slėnys bus 
pripildytas,’* tai reiškia, 
kad nedorybę turi užimti 
dorylx“ ; nupuolimas žetnyn, 
prje žemiškųjų daiktų, turi 
liūtį atitaisytas pasikėlimu 
prie Dievo.

Šventoje Ostijo

Kristaus Vietininkas žemėje ir vyriausias Ganytojas ir 
Teisėjas pakele apaštališkąjį balsą apie krikščioniško
sios moterystes prigimtį, jos dorylię, apie naudas, ir ge
radarybes, kurios kyla iš jos Šeiniai ir pačiai visuomenei, 
apie labai rimtus paklydimus, priešingus šitai ovangoliš- 
k:»j(> mokslo daliai, apie ydas, priešingas moterystes gy
venimui, ir pagaliau apie svarbiausias gydomąsias prie
mones. kuriu reikia imtis. Juo kas mažiau dėmesin te- 
kraijH* į šventojo Tėvo balsą, tuo mažiau jame geros va
lios. Juo mažiau žmogus turi geros valios, tuo mažiau 
ramybės.

Mažai rasime šeimynų apglebtu ramybės dvasia. 
Daugelio šeimynų elgesiai nesuderinami su Dievo valia. 
Nors Viešpaties maldoje kartoja žodžtos “Teesie Tavo 
valia, kaip danguje taip ir ant žemes,” Im4 darbais prieš
tarauja Dievo valiai. Dariau garsinu kalba negu žo
džiai, O kada savo dalimis sulaužo penktų jį ir šeštąjį 
Dievo Įsakymu, tada suardo ir artimo laimę, Užtrauk
toji Dievo bausmė turi Imti atlyginta. Kol nedėkingi 
žmonės nepermaldaus teisingąjį Viešpatį, kol nontsily- 
gins už padalytas Jam skriaudas, tol negalime laukti ge
resniu laikų, didesnės ramyliės. ftritfu Praneliu
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GIMf VAIKELIS BETLIEJUJE
<ats

Dešimty*, Šimtai jų gim- tofe pat smūgis seka ir šiau
davo, tų mažų, nekaltų, tai- ras komunai, 
tum rojaus gelių, mažų kū
dikių, netik sename Judėjos 
miestelyje; jų tūkstančiai 
iškišdavo pasaulį kituose se
nos žydų tėvynės miestuose.

Kūdikėlis, kurto sukaktu
ves Švenčia šimtai milijonų 
pasmilto žmonių, gimė

Kūdikėlis gimęs, tikrojoj, 
medžiaginio skurdo prieg
laudoje, — pačioje gimimo 
valandoje spindėjo nežemiš
ku kilnumu, antžmogiškir- 
nni, amžinybės neapčiuopia 
man, prigimties Dievišku
mu.

ne pertekliuosė prabangai Nes žmogaus vardas, 
tmnuose, net ne pnsiturm- 
Čio miestiečio bute, lx*t už
miesčio pastogėje: gyvulių 
tvarte.
Niekas šiandiena mdiešven' 

čia buvusiomis pasaulio žino 
nių garsenybėmis.' Kur 
šiandien atminimas tų Ai- 
grpto tiikstantmetinių milži
niškų akmenų paminklų, jų 
kūrėjų faraonų f Pranyko 
garbė ir atminimas nuka
riautojų Aleksandnt, Na|x>- 
leonų ! Lygiai tik retais at
sitikimais bepamini garsius 
ryti; išminčius.

Mažo, silpno, Betliejaus' 
užmiesrto gyvulių prieglad- 
doje gimusio Kūdikėlio, Jo 
gimimo dieną, beveik du 
tūkstantiai metų -Miimm- 
gstodidžiiumto skaUunu

kad ir kaž kaip, bū
tų buvęs garsus, bet 
šviečia labai trumpai, ly
giai kaip užsiliepsnojusi 
žvake, pamažu suliepsnoja, 
pradeda gęsti ir užgęsta. Pa 
šaulio garite dar nebuvo am
žina.

To mažo, toturčio kūdikė
lio.—Kūdikėlio Jėzaus var
das nenyksta pasaulio tautų 
tarpe, bet kaskart plačiau 
plinta nešdamas žmonijos 
šeimai meilę, ramybę, palai
mą.

Į Buvo tai nepaprastas tik 
.ką gimęs, nekaltas, Motinos 
kūdikėlis, bet pasaulio lau- 
kiamasis Išganytojas, ti?sos 
ir meiles skelbėjas.

:Kristai paskelbt: —
įve artimi kaip* save

“Kiekvienas kalnas ir 
kalnelis bus nužemintas,” 
tai raiškia, kad puikybė ir 
tuštybė privalo būti pašalin
ta iš mūsų širdžių;

•‘Kas kreiva, bus padaly
ta tiesti/* tai reiškia, kad 
mūsų sąžine privalo būti 
nustatyta sulig Kristaus 
mokslo. •

Betliejaus gyventojai už
dare duris Kūdikėliui Jėzui 
ir neturėjo to džiaugsmo 
pirmoje Kalėdų naktyje.

( Luko '2!» 14>

Jo gimimą švenčia d 
lis, net ’grynai stabmeldijl 
valstybių.

Veltui nuėjo Paryžiaus 
komunos pastangos, nėra 
mažiausios abejonės, kad

puMBo ttarkai <5okfH- 
nos vėlini ieškotum to ki
tur.
Kristaus karalija viešpa
tautų žemėje ir niekas nesi
jaustų nuskriaustu.

Žmogaus išdidumas, ego
izmas, jo senų geidulių ri
kiuojamas — stumia jį patį 
bedugnei).

Kristaus įkurtoji, pareik 
ta didžiausia artimo meile, 
religija auga bujoja. Kris
taus Kūdikėlio gimimą šian
dien mini didžiausiu džiaug
smu krikščioniškasis pasau
lis. JJt

kurį turėjo Marija, Juoza
itis ir atsiskubinę piemenė
liai, Katalikas žmogus, ku
ris prisirengs ir atidarys sa 
vo širdies duris, ir per šven
tą Komuniją leis Kūdikė
liui Jėzui dvasiškai užgim
ti, džiaugsis didžiu džiaugs
imi. Tas žmogus pajus tik
rą Kalėdų džiaugsmą. T.

VAIKELIS JĖZUS
Vaikelis Jėzus gimė mums. 

.Danguj garbė, žmonėms ramiim ’s 
štai ore išilgai, skersai 
Jau skamba Angelų halsai. 
Ir krinta iš dangaus rasa, 
Ir brėkšta rytmečio šviesa, 
ir skelbia tolimi varpai

■ Naujieną linksmą mums labai, 
Su švenčių iškilme didžia: 
“Kalėdos čia. Kalėdos eini

Nušvito vargdienių veidai, 
Nes girdisi giesmių aidai 
Ir skamba vis garsyn, garsyn,— 
Ramybe neša jie širdin. 
Tamsybių nyksta vergija, 
Viltis atgijo žmoguje: 
Jau nugalėta nuodėmė, 
"Nes Atpirkėjas užgimė I

šaltoj štai dreba praknrtvj*, 
Nes jis nė tiek nepraturtėj, 
Kad vietų užeigoj užimt 
Ir tarp žmonių.temti užgimt. 
Jam gyvulelinLgėrasni 
Irpiemenėliai brangesni

Už šio pasaulio didžiūnus 
Ir vainikuotus galiūnus. 
Jis draugas vargdienio žmogų 
Nes tam atėjo iš dangaus, 
Kad darbininką simunint 
Ir savo meile atgaivint. 
Silpnu Jis tapo vaikeliu, 
Kad eit galėtų tuo keliu, 
Kur slenka sielvartas, vargai, 
Ir išnaudojimo vergai * 
Dejuoja po sunkia našta. 

*1 am šiam pasauly priruošta 
Neturtas ir žiema šalta.

Bet Žemės neapylčtmfą 
Jis savo meile nugalės, 
Malonių šaltinius išlies 
Ir iš Kietųjų akmenų 
Jis meilės pagamins sūnų.

Tad’ širdžių ir siela ramia 
Prie Kūdikėlio eikime 
Už Jo genimą padėkot, 
Jam gorų valių paaukok

- Tai Jis ir šiandie š dangaus 
širdyse musų yiėžpatau^ jeK.
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te, tai galinu pat Mandetykaip-Ar yra arkliai iš Goja- 
lio?

—Čia!
Lopytais kailiniais apsi- 

mgę«, nuo šalčio pamęly- 
navęn vaiknute atsidūrė prie 
kjaumučios* rankos rodyda 
imte | save, o paskui į gūnių 
padengtų važį, į kurį buvo 
pakinkytas jK>ris vidutinių 
atšertų arklių.
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Prie arklių prisilcnkęšjĮ 

n<‘benusivokdauw vaikina*, 
be kepurės giedojo vos-ne- 
vos begalėdamas išrėkti? va
žio dagtie guledainos ir viso- 
init pajėgomis besilaikyda
mas padėjo jam giedoti.

1 Pameta baimingai atai- 
grįžo į užpakalį. O ton te- 
Minutė tuštuma, tirštas rft* 
kas ir naktis. Nei tamsių 
tešku, nei žalsvų žiežhbijį 
ten nebebuvo matyti,

Btaiga jHisikeite Danie
liaus veido išraiška, sukni- 
tejo skruostai ir per pamė
lynavusias lūpas, pasirodė 

r balti dantys.
—Žiū rėkite l — prašnalrŽ- 

dėjo. — Aš taip ir sakiau, 
( kad čigonus ir siuvėjus te- 

užkabina!
Po valandėlės pridūrė ;
—Štai ir namie esamūt 

Vardan Dievo Tėvo ir Kū*
> nauš! Na, sartokai, gausite 

šventojo šieno! Aa| Kgip 
čia kieme aliejus ir pyragai 
kvepia!... Aš taip ir sakinių 
kad nepasiklystu... tik lierei- 
kalė paneles išsigandote.

Per visas kūčias ir visų 
vakarų panelės pasakojo sa
lo dėdei apie savo nuotykį.

Visa šeimyna susirinko 
pasveikinti šeini i n i n k ų. 
Pats pirmas stovėjo Danie
lius. Neturėjo net laiko per
sirengti. Buvo apsivilkęs 
tais pačiais apiplyšusiais 
kailiniais, apsiavęs šiaudais 
prikimštomis naginėmis, vei 
do išraiškoje buvo tas pats, 
malonus šipsulys.

Tik iš viso ko buvo maty
ti, kad visas bliūdas sriubos 
su grybais, antras šližikų, 
trečias kampoto, čielu silke 
su pyragu ir geras stiklelis, 
po posniko iš baimes buvo 
[atgaivinę. .

Jo mažos akys žibėjo, nuo 
šalčio, pabrinkęs raudonas 
veidas blizgėjo.

Pasilenkė prieš šeiminin
kus, pažvelgė, į savo draugiu 
ir užtraukė;

Iš Dangaus aukštybių, 
Mums pilna linksmybių 
Atėjo naujiena...
Giesmę atgiedoję, iš eiles 

ėjo prie stalo ĮKisivaišinti.
—Danieliau — linksma 

pašaukė jaunesnioji panelę 
Važiuodami gitaip giedojo 
me.

—Ar kitai p (>anele?— pa 
klauso!

Paėmęs stiklelį į ratilį 
pasilenkė prieš šeiminink* 
tardamas:

—Duok Dieve laiminga 
Tamstai sulaukti Kajuj 
Metų: po Naujųjų Met 
Trijų Karalių, o po Trij 
Karalių duok Dieve jutn 
laimingai ir sveikai už mot 
sulaukti kitii Kalėdų.

Laisvai vertė A. 1
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įf. įM^nivuitė,

ępCIŲ VĄHAB4'r
pelių nosys paraudo 
prinokę pamidorte.

Glaudėsi viena prie ant
ros, suko savo veidus į pave
ju. Prieš juosius raudonai 
leidosi žiemos šaule pamažu 
skęsdamas ūkanotame snie
go nike.

—Ar nuvažiuosim per 
naktį ? — prabilo viena, žio
jėdama i prieš save sėdintį varde Staugys.

—Ne! — atsakė šypsoda
masi*.

—Ar Gojalyje tarnauji f
—Taip! Už pusbernį •*-*-** 

jau devyni mėnesiai . *
—O kaip vadiniesi ?
—Vardas Danielius, o pa-

dabinte užtiesti, o šieno vi* 
aų pintinį atnešiau, kad pu
lkui kuAviepam gyvaliui po kelio, 
plakelį tektų.

—Tai dar ne Gojalšt?
—Kur ten! Dar valanda

tuojau paklausė vaikinas.— 
—Seimininkas įsakė dvi pane

lei iš stoties parvežti.
—Dvi ir veži, mano mie

lasai. Be to, dar rišulį teks 
paimti*

Vaikinas visą laikų šyp
sojosi. Privažiavo prie sto 

. ties dinų, įdėjo daiktus, aty 
džial užkamšė panelių ko
jas, įsirito į važį, porų kar- 

; tų sumušė delnų į delnų, pa
ėmė vadžias, paragino ark
lius ir išvažiavo.

Išvažiavo į lygų laukų, pa 
♦ skui į pušų, beržų ir eglių 

miškų. Niekur nebuvo ma
tyti gyvenamų trobesių.

Šaltis buvo didelis, vėjas 
pūtė kiaurai iki kaulų. Iš 
po skani tik iškištos pa-

Arkliai sutartinai bėgo. 
ant viršugalvio tanui buvo aptraukę juos; 

kepure spindėjo ausų. Vaikinas ragino 
Juos, švilpavo, gyrę, kolte* 
•i0-

—Ir tu tur būt skubi prie 
kūčių — tarė vyresnioji pa
nele.

—Žinoma, skubu! — atsa
kė. — Už visų pasninkų at- 
sivalgyšiu. Aš jau apuos- 
ciau virtuvėje kas bus per 
skanunmi.

—O kas bus ? — užsiktetė 
jo linksmumu, paklausė pa
nelės.

—Bus kopūstai su gry
bais. šližikai su aguonomis 
ir virtos saldžios kriaušes. 
B<‘ to, kiekvienas gaus po 
silkę ir po vienų stikliukų. 
Šeimininko liepė stalų «U

vaikinų.
Uždėta 

vaikino 
nuo kartkartėmis pasiro
dančių saulės spindulių, o jo 
kaklas, ausys fr Kinkos bu
vo visai nuogos ir lyg 
čiojosi iš šalčio.

Paprastai, mandagiai 
sušypsodama atsigrįžo, 
antakiai, blakstienos 
plauku galai buvo apšarma- 
vę.

— Paivažiuosim! — atsa
kė. — Seimininkas liepė 
smarkiai varyti, kad kū- 
čionis paspėtame.

—Tris mylias turim ke
lio?

Žmonės pasakojo, kad 
trys. Jeigu paneles sušalsi-

ant viršugalvio

tj-

nn-
Jo
ir

—Tai kaip nws važiuosim
—Paskui ateisime šeiini-1 tekioj tamsumoj ? j^asilik- 

ninkų pMveikinti. Žinoma... sime čia iki ryto! Tokiu ke
bus antnu stikliukas. <1 liu mes pražūsime, pasikly’ 
paskui nueisime į kitimų pu- 
^i linksminti!

Jųokavjo kaip mažus vai
kutis* Balti jo dantys ma
tėsi iš po jo jmniclynavušių 
MteP

Panelės nutilo. Joms ne
įdėsi, kad važiuoja labai il-

Važys staiga sustojo.
—Km čia ?—ĮiaklrtUHe pa

žvelgusios.
Jos jK’rsigaiido. Vejas 

nebe iš viršaus pūtė, bet ėjo 
pažeme, lyg aštrus dalgis, 
atplėšdamas sušalusį sniegą 
ir sukdamas jį į viršų.

Buvo taip tamsu, kad ma
tėsi tik baltas, kaip sniego 
stabas stovinčio Danieliaus 
šešėlis.

Netoliese matėsi mirganti 
švieselė.

—Gal įianeles užeis pas 
Mendęlį truputį pasišildyti ? 
— pastele vaikinas.
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Jūsų Pinigai Bankoje
Palaiko Biznio Judėjimą

D
IDELIAME mieste kur apie du milijonai žmonių, 
komercijos ir industrijos gyvumas yra, tie pinigai 
kurie plaukia kas dien per bankus.

Sulaikyk šį plaukinių, ir sulaikysi biznį. Sulaikyk biznį 

ir bedarbių skaičius padidės.

Saugumas jūsų namų ir šeimynų remiasi jūsų, pinigų veik

lumu... Jūsų pinigai, turi dirbti idant apsaugojus jumis.

Jūsų geriausias noras yra kad laikyti savo pinigus sau

gioj bankoj kur jie guli pagelbėti biznio ratų sukimų.

I

r ,

Boston Chamber of Coimnerce
l»
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sirne, vilkai mus sudraskys,
Sergėk Dieve! Juk’ aš tų 

kelių žinau, kaip takų į sa
vųjų pirkių! — ėmė priešta
rauti vaikinas. — Aš Tams
tas kaip vidudieny vešių.

—Tai kad mes bijome! 
Toks vėsulas! Baisu!

Bet vaikinui kvėpėte kve
pėjo kūčių valgiai, ir taip 
nenorėjo nuo jų- atsisakyti, 
kad net norėjo pradėti pa
nelėms važiuoti! — ramino.

—Užtikrinu jus, kad ne
bus baisu važiuoti! — rami
no, Jog iki Gojelio visai 
netoli! Prašau panelių ne
bijoti ! Be to, šiandien toki 
vakarienė mus laukia, o ėia 
dabar lyg nekrikščionys 
smuklėje sėdėsim? Nuodė
mė prieš Dievų, o prieš žmo
nes gėda! «

—Danieliau, tavo galvojo 
šližikai ir silkės sėdi, o per 
tai nesupranti pavojaus mū
sų gyvybei! — sušuko vie
na panelių.

—O jeigu mus vilkai už
puls? — pridūrė antroji.

—Kur čia tie vilkai ? Či
gonus, siuvėjus ir žydus jie, 
tiesa, užkabinėja, bet negir- 
dė&te dalykas, kad ką nors 
kitų būtų užkabinę.

—Na tai važiuokim 1 — 
prabilo vyresnioji.

Pravažiavo miestelį ir pa
minėtų pušinėlį. Matyda
mos vaikino drąsumų, lome
lės nurimo.

įvažiavo į ilgų siaurų py
limų, kuris iš abiejų pusių 
buvo apžėlęs karklais, alks
niais ir niekuomet neplau
namais švendrynais.

Pašėlęs vėsulas blaškė 
švendrynus, siautė į juos 
sniegų, švilpė ant pliko ledo. 
Šiame baisiame pustyme 
vienai iš panelių pasirodė 
kažkas blizgantis, lyg vasa
ros naktį šv. Jono vabalė
liai.

Vienur kitur sumirgėjo ir 
dingo.

Vienkart arkliai staiga pa 
šoko į šalį. Visi apsidairė.

Iš tankumynų išlindo tam 
sus taškas ir atsistojo neto
li pylimo ant ledo.

—Vilkas! — baisiu balsu 
sušuko paneles.

Stipriai laikydamas prun
kščiančius arklius, vaikinas 
tylėjo.

Iš tankumynų išlindo ant
ras tamsus taškus, Įsiskui 
trečias ir ketvirtas. Hnsi- 
burė j krūvų, sustaugė, lyg 
šunės ir smarkiai ūme liegti 
rogių pėdsakais. Vis artė
jo* ' ..

*—Vardan Dievo Tėvo ir 
Sūnaus! pusbalsiai persi
žegnojo Danielius*;

—Bėkim! — sušuko pane* 
liį% kurios nežiūrint šalčio, 
nusigaube skaras ir ėmė dai
rytis i užpakalį.

Vill<įu lįteiskyre. Du Do
go vienoj kelio pusėj, kiti 
du — kitoj, ytai prisivj- 
jo roges. Arkliai nešė kaip 
vejas; vilkai kart kurtėmis 
apsistodavo ir ilgai, baisiai 
staugdavo lyg ką šaukdami.

Arkliai nešė kiek tik iš
kerta, o žvėrys nenteiliko — 
šalki rogių bego.

Vienu akimoju galėjo pa 
griebti arkliams už gerklės 
ir tuomet... visiems galas.

—Panelė! — kurčiai, ty
kiai prabylu atsigrįžęs į vy
resniųjų.

- paklaustų nieko

Ark-

nesuprasdama*
—Imkite vadžias?
—Kas yra ?
—Vadžias imkite!

liai žino kelių, prie pat dti
rų jus priveš. Valdyti ark
lių nereikia.

—O kodėl tu negali va
džias laikyti ?

—Aš šoksi’i ant vilkų 
Jeigu pasiliksiu, tai ir jie 
nuo jūsų atsitrauks. Tikrai 
taip!

—Taip teisingiau bus! - - 
atsake. 1 Tikalls“jau jus į 
tą kelionę — nelaimę suda
riau, tai pats tų nelaimę tu
riu pašalinti! Imkite val
džias!

Abi iš baimes atsixx‘ikej % 
ir nebežiurūdamos j vilkus, 
jsikilm į jo kailinius visomis 
spėkomis laikydamos.

—Iš proto išėjai t Nei iš 
vietos!... Dieve mano! Skam 
biiiti reikia!

—Neturim skambalo! — 
atsakė nerimaudamas.

—Svitai uždegti!
—Degtukų nepaėmiau! 

Dėl viso ko aš esu kaltas! 
Vistiek aš turiu eiti!

—Neisi! Rėk, gųsdiuk
gal išsigųs.

Tas pasifilymas patiko 
vaikinui.

—Au, au! Ae, aunu! — iš 
visų plaučių sustaugė.

—Au, au! — pakartojo 
drebanti, silpni balsai.

Vilkai prišoko prie ark
lių, jaišoko ant paskutiniųjų 
kojų, atšoko į šalį.

O nelaimingieji visomis 
pastangomis, iš sielvarto ir 
baimes staugė, rūke.

Paskui užkimo, pavargo, 
bet nors jr netautartinai, 
bet vis baisiai rėkė.

Įsibėgę arkliai, susiries- 
darni nešė, prunkštė.

Vilkai juos ‘tebeseke, bet 
jau toliau atsitikdami, jnu 
tolėliau nite jų žibėjo žals
vos spalvos švieseles.

—Dieve! Gelbėk mus! — 
aimanavo paneles.

—Giedoti, giedoti reikia 
paneles! — uždusęs išsiknrš- 
euivęs, sušuko Danielius.

Ir giirgaliiUMlamtis, uždus- 
damas enie greičiau staugti, 
negu giedoti.

Iš pylimo išvažiavo i lau
kų, į alksniais UĮmugusbi 
pievą* ;

Arkliai kąip iv pirmiau 
liūgo lUiUžydami v>ižp Iš |m 
pagagiį sniegas lyg šratai 
žėrė,
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MAŽASIS DRAUGAS
(ši panika, laimėjo $2.50 aukso 

dovanu Baltimom šv. AiŪtnso 
3fokyklos mokinių Kalėdiniame 
konkurse. >

“Oi, man šalta, šalta f* 
Verkė mažas Petrelis, bris
damas per giliai supustytą’ 
miegą.

“Oi, mmi šalta! Sniegas 
muša nmu į veidą ir aptein- 

’dina mano akis, taip, kad 
nebegaliu matyti nei kelio.

P. Švč. Aušros Vartų Parap. 25 m. Sukaktis, New York City
Gniotlžib 27 <1. š\ m., P.| 

8v. Aušrom Vartų parapijai. - 
sukanka dvidešimts penkti 
gyvavimo metui. Visais tab Į 
metais mmi teko joje dirbti d 

Įpradžioji* /n‘gmnzutitn tvar-.
jkytL vėliau bažnyčią statyti’ 
j ir parapiją vedi. Vimdo! 
prityriau mivjotkiečių lie
tuvių gerą valią ir pritari
mą parapijos dmdrnna. Th- 

i bar riši gulime džiaugtu 
(ginžh atmmjinta Imžnyria.j* 

mganizavijomitv 
į ir nuveiki m’ darlmir. I h i- j 

:r-

1

Jis pakišo paukštį po sa
vo apsiaustu* laikydamas1 ^7lH»ni im 
arti prie širdies. Paskiau^5 
pradaręs apsiaustą, PaBiate*^t^u^H penkių metu sirt: 
paukščiukę atidarant akis'lri .ri„,,ų 
b- pradedarrt burkuoti. ir

į Ew.. aįj!' apytuikčs lūtuvius dnlyvni'
pauksteh, jei galeeinn tau nn“isi> :nn’.»ik-'31if,iiii-u<“'r.1 
duoti truputį duonelės, tu (hwJ2a 27 .^^.1

[ vargše, tarė Pefrmkas, pa-, mls m&n(is (, ts< J 
imradamas savo salti n- d |h. t7 V;fL ... v

, - .-i /-v. . V .-mmlbi.-i'i m'
Kati m? tik galėčiau ta^c jyįevui už pnii-iti*/ uMk 

paramešti į mano namus, hu; nwPjm4.: ir p^^htį.! 
palesinčiau tave, kaip <laiT*|^ja|ailnos atviri’i. Ta paf KUK. J. ŠEŠTOKAS, B. svč. Aušros Vartą parapijai klebonas.

i dieną vakare bažu.rtiiivj - x«-į  ---- —— ---- -—; r——------------------—-------------- —-Kur yra visos tos Kalėdų (Įayan kitose Kalėdose. Bet 
žvakelės l ' Nejaugi kaimie
čiai butų apie jas užmiršę.
Mažasis Jėzus nesuras Savo pagellms. 
kelio šiąnakt. Kūčių vaka-į Petriukas dreliėjo ir sten- 
Te aš niekados nepamiršda-pirmyn, bet vėtra 
vau mano namuose pridėti ‘tarėsi didesni* ir baisesnė, 
įmigau daug užžiebtu žvake-J taip labai puti* į jo 
lių. Dabar ir vėl Kūčios? ‘Tidą, kad negalėjo iškentė- 
Im*1 aš neturiu namų; inan 
taip šalta, oi — taip šalta!"

Mažas Petriukas drebėda
mas nuo šalčio brido tolyn 
per supustytą sniegą; šita 
Kūčių naktis buvo neapsa
komai šaltu ir visi maži lier- 
uiukai, kurie turėjo malo
nius namelius, glaudėsi prie 
karštos ugnelės ir džiaugėsi 
tuo, kad jiems nereikėjo bū
ti taip šaltame ore. Iš kiek- . . .
vieno lango blizgėjo žvake-sustirsima, 
lės lyg tai laukdamos šven
tojo Kūdikėlio einančio per 
kaimą į bažnyčią. Bet ma- .
žąsis Pririnkąs taip toli iš- ln’asivėrė lyg kas būtų jas 

,I atidaręs. Iš pradžių jis tik

dabar aS.jmts neturiu nmmj fp}t. ;It.aHStij(K nli;5ia puuteJaijKMJS1 yipTlI 'BiBAO 
ir negaliu suteikt! nei tau Tjkiw,si< Iiad vW l'MirB

BOCttJTEK, M, Y.

ir dabartiniai wvjf»rkieviai, 
dalyvaus Šioje puotoje, šia' 
proga dėkoju visiem* para
pijos draugijoms, dnrhuoto-

;i to skausmo.
“Aš negaliu eiti toliau* 

jis sau tarė; atsisėdo ant su
pustyto sniego, ir šis pradė
jo jį dengti kaip geriausia 
motina. Vaikutis paukštį 
priglaudė arčiau ir pradej> 
bijoti, nes žinojo, kad jis y- 
ra dideliame pavojuje.

/Brangus balandėli,” jis 
šnibždėjo, ‘man gaila, kad 
negaliu tavęs išgelbėti. Mu~ 

; * “ Vaiku-
Įtis užsimerkė, nes jau buvo 

.į.’vėlu ir miego norėjo.
Staiga Petriuko akys

Aušv<».-’ Vaitu parap. 25 
ipctų ? iiE'tMięs : julrliejinis 

jams 1x1 prictėlinms už pri-^ -ank'Mas įvyks sekmadu ny.
Į gruodžio 27 d.. 7:30 vai. vn- 
ihm*. parap. salėje, Bronne 
st„ New York. N. Y.

• Vakariene ruošia snerirdė. 
i įtai-'pi jos kdmK’įkt. Kairės 
11 Hrmns kum .L &*W:ns, 
Lvovas knn. D1‘. J. Navic- 
į’ \ Įvinr'p virtosdraugi ių 
Įmrtovai, rtri'? kuopos atste-

tirtą paramą per tuos dvi- 
dešimts penkis metus.

K u u. Juozus ^(sfoh'u^

ra. kazimierietė muzikė 
((’hieago) — Matulevičiūtė 
Ona.

Kun. Petras Saurusaitis 
gyvena Redemptoristų vie
nuolyne (61st St.) apie 2 m. 
(prieą pastvėrimą).

KaMit Eįjlaitr.
Kalėdų vakare, gruodžio 

2Ū d., 6 ral- vakare, Šv, Jur
gio parap, svetainėje įvyks 
parengimus Kalėdų eglaitės. 
Bus labai gi’aži programa, 
kurią išpildys mokyklos vai* 
-.kilčiai M<?» visi Žiimme, 
kad musų mokyklos vaiku
čiai gražiai paaitodė, todėl 

j visi prisirengkime eiti j Ka
lėdų eglaitės vakarėlį. Vai- 
‘kiičiams bus dalinami sal 
I dainiai ir kitokį dalykėliai
Įžanga '35c. T<į eglaitės 
svarba štai kame: Vyturys 
skrajodamas užgirdo, kad 
Wmh svarbiam tikslui yra 
skiriamas eglaitės pelnas 
todėl noriu plačiau paaiškin 
ti apie tą dalyką. Mes visi 
parapijos mokykla. Mes-k 
gerai žinome kaip gražiai y- 
ra vedama mūsų Šv. Jurgio 
parapijos mokykla. Mos 
matome kąf}i malonios yra Į? 
tos mokytojos sesutes Pran- 
eiškietes. Mūsų seselių ve-

KUN. J. ŠEŠTOKAS
Sukakties proga noriu 

skaitytojams pateikti kelias 
mintis iš kun. Juozo šešto- 
ko biografijos. Jis gimė lie- 

*(pos 4 d. 1867 m. Trilaukių 
RiUetai nTftir1A.,s,nJb,il“e> Pajevonio parūpi,įo- 

' “ “..'jė. Mokosi Mariatnpolės vvBilietu gahma^gauhį ^ma2y0^

Bažnyčioit pamaldos:
Suma H vai., — iškilmių-; vn^ 

gos mišios su asirtiu j 0-nj
- Pamofehi kam. Dr. 11:lrilI3.
t Vfrt-ui-Yc at t P ’ ... - v i. - nąs Klases iškeliavo į Bkou-j. Navickas, m. 1.1. m joje ir sv.mnų metu prie . t .

Mišparai 7 vai. vakare su p rt^yčiof, durų. ^U1 mano dirbti jlrrbtu-
asista.' I __ _____—_smn^ates

klydo iš kebo, kad jau jis 
nebegalėjo matyti tą daugyn 
bę mažų žemes žvaigždelių, 
panašiai kaip jis negalėjo 
matyti per sniegą tų neapsa
komai toli dangaus žvaigž
delių, kurias Angelai žibino 
tiktai dangaus gatvėse.
• Petrelis ėjo į kaimą iš 

Našlaičiu =
kyklos. Ten jam llei,uvo'kč. nepaisyrtamas yri snietj., 
taip linksmi namai, nes nia-1”1’ sa'*‘10- 
ži broliukai kartais jį api
pešdavo ir nemaloniai su 
juo pasielgdavo.

Saulei nusileidus, jis iš
ėjo iš Mokyklos tikėdamas

galėjo matyti snięgą, bet 
štai pamatė tuoj, kad 'kas i 

Tai buvo nepii-

dama mokykla užima pirm 
vietą RtKhestcri:) mk<<< 
tik parapijinėse mokyklon 
Ix‘t ir miesto mokykloj| 
Jau skaitom hikrašėiuo3 
kad joms reikia naujos Ifl 
plyrios ją vienuolyne. 19 
dėl visas to vakaro pelnas3 
ra skiriamas seselių PranS 
skiečių vienuolynui, kad 
galėtų kuogreiciaumi pd^H 
lt naują koplyėią,

Naufy J/etą. II
./'t®

Gmodižo 31 d„ tuojau pM 
vakarinių pamaldų įvyks »3w 
dalinių šokiai laukia« 
Naujų Metų. Žinome 
jau nuo seniau kokią svai*§ 
bią rolę losiu merginos 
daJiotės parapijos naudai^ 
Žinome jau, kad nėra kolck^ i 
tų bažnyčioje dėl gėlių irj 
papuošimu altorių, 
daliecių pasidarbavimui, To 
dėl vi’si kas tik gyvas, seni 
ir jauni, turėtų ir privalė 
ateiti į rengiamus šokiiMU’ 
Labai gorus laikas ir v’si $- 
noine, kad parapijos svetai
ne ym laimi gera vieta su
jaukti Naujų Metų. SocĮa- 
lietės užtikrina visiems link
smai sulaukti Naujų Motin 
Ims tokia geni, kokios dar 
Beje, girdėjau, kad orkestrą 
Rochestoryjo nėra buvę. “

Vytury*.

Kryžiaus, SLRKA 106 kp., 
Vyrių 12 kp., Ražančiaus 
(ir Moterų Są-gos 49 kp.) 
ir kitos draugijos. Jis di
delis jaunimo prietelis, y- 
pac moksleivijos. Remia pi
nigais studentus; niekados 
neatsisakydavo įme aukų 
aukų labdarybei liei apšvie- 
tai ar kitiems kulturiniems 
reikalams; didelis Marijonų 
kelegijos rėmėjas. Gyvcs 
nąs New Yorke, pasaulinia
me jurų peštoje, visada šir
dingai priimdavo perėjūnas 
svečius, net kolektorius.

Kun. J. šeštokas džiau
giasi savo dvidešimts pen
kių metų darbuote. Džiau
giasi ir lietuvių visuomene 
su New Yorko ir New Jer- 
sey apylinke. Sveikiname 
Aušros Vartų parapiją su 
jos klebonu jai linkėdami il
giausių metų.

V. Jnronis,

Lapkricio 8 d. J. E.'Bu* 
chesterio diecezijos vysku- 
pas John Francis O’llem 
lankėsi lietu viii bažnyčioje. 
Apie .10 vai. prieš piet gra
žiai papuoštų skaitlinga* 
būrelis mažų vaikų su proce
sija pasitiko vyskupą prie 
klebonijos ir imlvdčjo ’ t 
bažnyčią. 8v. Jurgio ir iv. 
Petro ir Povilo drauguos 
gražiai išsirikiavę abejooė 
pusėse tako, sudarė garbča 
sargybų.

Bažnveioje vyskupas at* 
laikė iškihnino-as pamaldų 
Laike nainaldn mteikū »>**- 
tvirtinimo sakramente lie
tuviu vaikams (rodosi buvo 
per 200 vaikų).

Vyskupas pasakė gražų 
pamokslų. Priminė -tautybę, 
sakydamas: “Lietuva buvo 
kankinama ir- persekiojama 
taip, kaip Airija, tiČiaus 
lietuviai esate karžygiai ti
kėjimo ir savo tėvynes, to
kiu būdu jūs iškovojote ne
priklausomybę.”

Prieš “ Padėkavonės” die
nų parapijos ferai buvo sėk
mingi. Pelno padarė apie 
$700. Klebonas nuoširdžiai 
dėkojo parapijiečiams ir 
taip geros valios žmonėma 
už parėmimą parapijos rai- 
kalų..

vėje (Manchestery). Išbu
dęs ten labai trumpą laiką 
atkeliavo Amerikon 1890. 
Gyveno Neit Yorke tik’ 6 
mėnesius (660 Water St.) 
ir Brookįvne pusantrų me- 

Į tų dirbdamas cukrinėj ir

dienoje. Mažai tegalėjau sukaktis vęil^a komitv- 
stiteikti pagelbos šiandien, *ns *s siu amtepų: pirm, ku- 
nts man pačiam šalta ir ną-TJ’^ Se-Jolms, iice-phin., 

Imu neturiu. OLkad sugrįž- į* nartri: n!etus užlaikydamas groeer
.. k . v. U
» ” w - |
Ij-mas dienos kai turėjau ir * 
j pieno, ir duonelės, ir kėit -Įs’ 
fui, ir galėjau sėdėti prie* 
šdtos ugneles!” Petriuko u? nioMam? gruodžio 27 d..

; prisipildė pasiimu-, ' vnlaml.i vakare bažnvrinė- 
sioms-^išaroins. Jis negalė- »’ Kfd’li 
j*> toliau kalbėti. iiioriasL

Gražusis berniukas prisi- m^r -J J’i. 
artino prie Petriuko ir atsi 
sėdo ant snieg». Jo akv.

jį žiūri, 
prastai s-ražiis berniukas, l>J-u*j’uri‘.>s link- B- Ona Mik-
amžiaus. Jo veidas angeliš-J ^*1K)s (Įįenos |<aj turėjau ir’ r.vh’* ^^iokuitė, Ž. Mak- 
kas. ir gražesnis už visus.!?iM;o ir dwinitl(-K. ir kvi< -'-viris ir Valiukevičius, 
kuriuos jis kada nors buv*žj-įu 

•matęs. Petriukas žiūrė p» P;; f’ 
prižiurtos>’<nūufaJ. kuris t>rasiju<>-|aĮ.ys

ne.' 1905 m. stoja į Šv. Jo
no kolegiją Brooklyne ir 
ten pat seininarijon (1907).

Dideh- sukakties vakario- kunigystės mokslus'

tniaų negu varpas suskam
bta. Kadangi Petriukas tu
rėjo gružų balselį, jis mane 
gausiąs koletą centų už sa-

YONKERS, H v
išv. B^navėntinvis seminart- 

įjoje (Oleaū, N. Y.). 1903 m. 
Moti-rys rtropiai | uoSfono vyskupas paskirta 

tjį pas kun. j. Gricių vika- 
ls į rauti. Už metų grįžta Ne\v 

Yorkan ir skiriamas vika
rauti airių Šv. Petro para- 
pijoj? Yonkery; čia išbūna 
pusantrų metų. 1900 met 
ndveutc arkivyskupas jį pa
skiria rūpintis lietuvių dva
siniais reikalais ir tverti lie
tuvišką parapiją. 1906 m. 
gruodžio 27 d. laiko pirmas 
mišias lietuvių parapijai Šv. 
Teresės ( Heniy ir Rutgers 
Sts.) bažnyčioje, kur ir už
silaiko ligi 1909 in. iki para
pija pirko 508-510 Broome 
St. du namu, Tuos namus 
nugriovę lietuviai pradėjo 
statyti bažnyčią ir 1911 m. 
vasario pabaigoj jau buvo 
laikomos mišios naujoje Au
šros Vartų P/Šv. liažmyčio- 
j(\’Klolmnija 30 Dominick

Yonkers yra Didž. Now Vorku 
dalis. Nuo 1905 metų vietos tie- 
tuviai stengėsi užlaikyti savo at
skirą nuo New Vorko Aušros 
Vartij parapiją (Sv. Jono vardu). 
Jų pirmas klebonas huvo kun. J. 
Servetka (1905 m). Kunigai dėl 
parapijos negalėjimo išsilaikyti 
ilgai neišbudavo. Nesant vieto
jo kunigo yonkerieciai prisiglau
sdavo? prie Aušros Vartų parapi
jos. Yonkeriuose klebonavo ku
nigai J. Servetka, Al. Šūkis, A. 
Jusaitis, L Vaicekauskas ir M. 
Cybelts. Kun. M. Cybelis mirė 
Lietuvoje—/Palangoje praeitais 
metais liepos mėnesyje. Ligi šiol 
parapija dar neturi savo kunigo. 
-Pamaldų visada būdavo šv. Ma
rijos bažnyčioje (airių), Lietu
vių Yonkers šiais metais prakai
toma virš 00 šeimų (katalikų). 
Jie turi savo draugijas, susirinki
mus ir parengimus. YonketHiai 
praeityje ir dabar prisideda prie 
Aitros Vartų parapijos ir Mas 
sukaktuves kantą su newyorkic- 
rtak minb ' 3C*X

yylL* pataraaus' 
TostineKicris bus’ 

seniausių parapi- 
i-mių. Dalyvaus visi apv- 

žibejo ka»p žvaigždė* ir j,'l<nl:vM kunigai svečiai.
I alsas buvo kaip saldi nm-1 Visuose parengimuose da- 
zika. Jis tarė*: ; lyvaus parapijos choras va-

»• Vaikeli, ar tu esi tas'dovauj. A. Kaminsko. Bus 
pats birnmkas, kuris stove-sveriu aidistų. KHccja- 
jai prie doru su duona ir Ipi k 3 cialils kalbėtojai 

— <lul’*ini pavargę-. papasakoti pampljes istori
ją. Vakmi mės tikietas vie- 
r, i m rsmeniui $1.50. Gali
ma gauti pas draugi.fų-Ua- 

| gražūs .berniukas. ' rižeistmu šuniukui ir pHli-p'uvi ir khliouijuje.
kažkoks; Ir rikiai, jis netuiiijo'i.H jam vietos.aMralH ? Ar Speeinlį sukakties pnren- 

Iffimn nromnm bu r«iiw>i- 
■jus istorija Imžnyrios ir kle
bono Įun eikshis gaus kiek- 

lAsikmkęs į vnkaric-

“Vaikuti, tu turi mano 
I.aukštį po savo apsiaustu," 
tarė gražusis berniukas, ro
dydamas į jį. “Aš pame
čiau audroje. Atiduok man 
jį," įis melde Petriuko.

“Jam šalta“ atsake Pet
riukas. “Jis buvo ijmniiš- 
tantis sniege; kaip jį radau, 
stengiausi jį sušildyti.“ j pienu 

Jam bus-šilta ir su ma-J/ams. ir cikline
Iii; kati n»rs neuždarytų nimi, nors aš ir neturiu ap-j • atmiukę ' ti ’ Ar tu c J 
Bažnyčią! Ką jis tada da- siausto jį suvynioti" atsake tas pats, knis išmotai l aulą 
rytų?

Jani lievinant, KazKOKS. ±r iiauu. Jis maurojo i«n jam vk*h»> -ai^i-jinriart .r>|nyMt»| p«tri*-
mhikstas baltas daiktas pul-;drabužių, tik mažus marški- tu paglostei nosis jaučio ir’girnų programą su parapi- 
damas ant smego išgązdinoprius, •;> koju'tės visai nuogos, r-ilo ir maloniai jiem .
iMriuką. Atsipeikėjęs pa-jBet nuo šalčio jis nedrebėjo. įėjai dėlto, kad jie hnr<nnr-Į
mato, kad tai yra mažas ha-''Ištiesęs rankas, jis tarė:—1 iii Kristaus draugai.* Tu vienas 
hmdėlis, baltas kaip sniegas. “Duok man paukštelį. A* < J tas gerasi*. Dievo draugų nę.
Petriukas paėmė jį, paglos-J biriu grįžti prie savo namų.‘draugas! Dėlto mau * Inl-j U-r

ir papūtė kvapo, norėdamas j kelio, užtai tau, vaikeli, la«
atgaivinti tą sušalusį paukš-jbai ačiū! Ar tu visados toks'; hmjo! Ji& žitioįt, kad in 771 porelė.
telį. . (geras ir gailestingas U* 'j n priglausi F* *

‘Tu vargšas paukšteli 1 Tu “Jie yra paties Dirvoj Paukštelių glaudėsi 
esi paklydęs pusnyne taip.Į paukšteliai.“ drąsiiv atsakė einu Petį iukb širdies 
kaip ir aš! * Aš stengsiuos{Petriukas. ‘ 
tave laikyti šiltą, nors ir{jų neapkęsti arba nemylėti? tą, 

. imu puriam šalta.“

, VU gied.ijimą. Jau buvo vė-'

dvidešimts penkis 
to tas minkštas plunksnas? Tu jį čia atradai, toli mm < .is paukštelis atlėkė prie t.i-'mrtųs parapijoje, .Isrikštyti.^^

t-; vos audros nukankintus. Ji <1900 kūdikių ir susituokei j pirko tik už dviejų ine- 
tų. Taip šis tykus ir kilk- 

žymesni kilę iš parapijos jUs kunigas dirbo jam pa- 
t asmenys; kum J, Simonai-vesta darisy rūpintis aa* 

Vai- lis, Ėlizabeth, X J, kleiu>{Vai lietimais. Jam rūpėjo 
‘♦Niekas iicgaH kutis gi, pabučiavęs jo kaksnas buvęs Ą, V. pan vi ką-: netik bažnytinis darbas, bet

* ii. pj arba nemylėti? tą, linksniai šypsodamas K-jr.vO. Div Jonas Siinimaitfe?draugijinis bei tautinis.
* Į Ypatingai Kristaus gimimo ryku. jtChiengM ir S‘ėsuo Leono-'j0 rūpesėhl sutverta §v.

ar-
Daugiau raštų apie P. AvČ. 

Aušros Vartų pnrap., New 
York City tilpę kitame tin- 
meryjc. ■ • JfrrfaMja*

Vyriai mokinasi veikalu 
‘ * Dh’orsai. ’ * Žada va idint i 
prieš Kalėdas. Jie visuomet 
gerai pasirodo scenoje. Tad 
patartu ir šį jų vaulįnimn 
pamatyti

C. BROORLYH, N. Y.
’ Gruodžio 27 <U tuoj po-sii 
mos, įvyks šv> Jurgio para
pijos FederaeijiM* skyriam 
smirinkimns. MnkmėkM* 
kuojx>* ir draugi jos primų** 
f iatstovus, nes metinis susi- 
rinkimas rinksime vridvhij 
ateinantiems metama.

Sveikinam mt A v, Kai 
doms, IW>I
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, džius, Daugelyje fątalikiš- 
kų šalių ii pas mus Almeri-
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■. Kitataučiai Ruošiasi Prie 
Katalikiškos Akcijos

f* Kataliku akcijos steigėjas vantų ir pasauliečiai.

••ve
Inųiora-° Pirmuoju JI

Kadangi uhMi tiktai Bo- 
■iikm impmdayta valdė visų 
tuomet rouwnmns žinomų 
pasaulį, ir niekas neišdrįs 
jam puti prtefoti, todėl ir 
karėa bukinai buvo aimisto- 
ję: tačiau tikro# ramybes 
nebuvo Žmonių tarpe. Vi* 
w tautos dejavo ir yaifojo 
vilkdamos Mųkų Romos im- 
peri jos jungų* Impemto- 
riirn Augustas buvo karštas 
mylėtojas ‘ dailūs, |x>ejdjos 
lx>i arkitektiu»B: taigi jis n,iMIO vięį : ‘Tr tu Brtlie-

pažadėjimais laikinos gar
bės arba žemiškosios laimes 
kuri greitai praeimi, liet už- 
tikrinimu'amžino# garbūs ir 
tikros ramylie# ir laime# 
Danguje kuri niekad tuinv 
niha igTs. Kristus pasakė: 
“Kas tikra tr bus pakrįkš- 
tytns, tas bus išganytas” 

Kata

ir tegul debesys išlieja Tęi- 
sųjį: t<‘glil atsiveria Žemė ir 
teiŠMįfo Gelbėtoji, tegul 
kartu randasi teisylie,” (Iz, 
XLV, 8%

Dirvas neužvylė nupmdu* - r ;t 
sios ir suvnrgusios žmoni- ’ 11 1 į v, * *J ■.
. ** .v f . hkų Bažnyčia parodo žuri*
jos, Jis išpildė savo pažade-. jfJ gyvenimo tikslų, iv 
jim% ir ntsumte Savo Vie-| 
natinį Stinų, žmonių gimi
nes Atpirkėjų, Ramybes 
Kunigaikštį į šį pasaulį iš* 
gelbėt žmonijos iš nuodėmės 
vergijos. Jis panaudojo 
Romm imperatoriaus Augu
sto paliepimą duotų “...nu
rašyti visą pasaulį,” tam 
kad išsipildytų pranašo žo
džiai skelbianti Kristaus gi-

duoda priemonių tam tiks
lui atsiekti, Todėl tiktai ji 
viena galt jaitcnkinti žmo
gaus Btelrs troškimus ir dtm 
ii tikros ramybes.

Tiktai deja, kad kaip Kri
staus laikais buvo blogos 
valios žmonių kurie netikė
jo į Kristaus dievystę, ko
vojo prieš Jo Jismenj ir Jo 
skelbiamą mokslą, todėl kad

L. D, S. Conuectieut apa- 
mties metinis suvažiavi* 
mus įvyks & m. ginodžio 27 
d„ ftv, Juųęio parapijos sa
lėje, 44J Park Avė., Bridge- 
]K)rt, Conu.

Visos a|)#kritics kuopos 
kviečiamos prisiųsti kuo dnu 
ginusia atstovų ir parūpinti 
naudingų sumanymų mūsų 
vieumteles darbininkiško# 
organizacijos gerovei.

Visi įsidėmėkite laikų ir 
būtinai dalyvaukite.

A pskrUies Valdyba,

52, rė tų akcijų Jiamokslais, ste-( 
būklais ir visu savo elgesiu. 
Jk dažnai minėdavo, kad 
reikia steigti Dievo karalys
tę,šioje žemėje. J fe ir apa
štalams Įsakė tai daryti: 
“kaip siuntė manę Tėvas, 
taip ir Aš jus siunčiu.” Sa
vo pasiuntinybę Kristus rei
škė viešai. Sakė pamokslus 
ir darė genis darinis ne tik 
hažnycūise, liet ir aikštėse, 

daugiau 
Jo

tus dvidešimts penkias nrili* 
jonus (32r>,(XM),(MX)) žmonių, 
teiktųsi aplankyti šią šalį!

Aišku kaip diena kad 1x9 
dievuti, atskalūnai ir laisva*

gyvenimą- taip pat ir mu- ’mąnmt bijo Rymo Katalikų

i

t’/ ir galima sakyti.
t viešai, negu bažnyčiose.

pavyzdį pasekė Apašl
gp Taip Petras pasakė pirmąjį 

pamokslą ir atvertė apie
> tris tūkstančius žmonių. An

driejus prikaltas prie kry- 
l liaus per tris dienas dėstė 
* tikėjimo tiesa.
į Rodos, daug įrodinėti au
gi reikia, kad einant Kristaus 
g įsakymu, dvasiškija nepri- 
8 vafo užsidaryti bažnyčiose ir 

ookrnstijose, kaip, kad kata- 
E .tikybe# priešai nori, bet tu- 
K .it nesti tikėjimo dvasią žmo- 
F nių gyveniman. Bet dvasiš- 
S? kijai privalo ir pasauliečiai 
g padėt*. Kuomet pasaulietis 
Sį katalikas viešai gina tikėji- 
K mo’ principus, pavyzdys iš- 
p eina kuogvažiausias. Tuo- 
| met žmonės mato, kad tikę 
f jimas tai gyvas kasdieninio 
K gyvenimo reikalas. Todėl ir 
R šv. Tėvas būtinai nori, kad 
» katalikiškoj akcijoj daly-

sų iailmis įvairios rūšies li
beralai, atskalūnai ir bedie
viai nenori tikėti į Kristaus 
dievystę, atmetą Jo dievišką 
mokslą ir kovoja prieš Jo 
įsteigtą Rymo Katalikų Baž 
nyrių, todėl kad toji Bažny
čia smerkia jų bedievybę ir 
blogą gyvenimą. Kristaus 
priešai bijojo kad Ji.s nrpa- 
veržtų iš jųjų žemiškos val
džios, jie pavydėjo J am po- 
pulartimo ir priderančios 
garbės. Kristui užgimus. 
“...Erodas nusigando ir su 
juo visa Jeruzolima” ( Mato 
II, 4). “Ką darysime.” sa
kė Žydų tautos vadai, “ka
dangi tas žmogus (Kristus) 
daro daug stebuklų ? Jei 
paliksimė JĮ taip, visi įtikės 
į Jį: ateis Raineliai ir atims 
musų kraštą ir tautą” (Jo
no XI, 48)... Panašiai zur- 
ag ir-aimanųoja šios giūty* 
nes laisvanamnii; atskalūnai 
ir bedieviai pavydėdami 
Kristaus Bažnyčiai popula* 
riškumo ir pribijodami jo
sios augimo. “Nennkite 
kataliko Suvienytų Valsty
bių piwideiitu šaukė Ame
rikos liberalai^ nes tąsyk at
vyks iš Italijos Romos Po
piežius ir apsigyvens musų 
sostinėje VVashington ’e. ’ * 
Na ir, koki skriauda hutu iš 
to limerikai jeigu Popiežius 
•atvyktų į Suvienytas Valsti
jas? Jokios skriaudos ne
būtų, bet priešingai būtų ne
paprastai didele garis“, jei
gu Kristaus vietininkas ant 
žemės, kuris valdo tris šim-

Bažnyeiojį įtakos, ir narsiai 
kovoja prieš ja: todėl kad 
jie hiato ir jaučia joje esan
čią jogą. Deja gaila laimi 
kad tie vargšai nesupranta 
arba nenori suprasti kad 
Kristaus įsteigtoji Bažnyčia 
ne tiktai kadi nėra pavojin
ga organizacija, bot priešių* 
gai ji yra tikroji motinai 
šviesos, kultūros ir civiliza
cijos mokytoja ir platintoja. 
Ji gyvena savo įkūrėjo Kri
staus Ramybes Kunigaikščio 
dvasia, ji rūpinasi- žmoni pis 
.amžinąją laime taip pat 
kaip ir jos’os laikina gero
ve: ji skelbia tarp žmonių 
lygylK;, teisybę ir meilę: ji 
bndavoja mokyklas, ligony- 
nes ir našlaitynus, ji pri
glaudžia kiekvieną beturtį- 
našlaitį, ji neša ramybę vi
siems geros valios žmonėms* 

Jeigu šiandiena pasaulio 
tautų valdyto,jai ir jųjų pa* 
valdiniai įtikėtų į1 Jėzaus 
Kristaus dievystę, pasiduo
tu tojo Ramybės Kunigaikš
čio valdžiai, ir Jo įkurtoai 
Rymo Katalikų Bažnyčias 
įtakai, ištikro ramybe, taika 
ir meilė .pražydėtų tarp žmo 
nių ir tautų; nes tuomet tei
sybe ir lygybe užviešpatau
tų visame pasaulyje. Kas 
tiktai sveikai protauja bu 
abejones aiškiai mato ir ge
rai supranta kad viena tik
tai karalystė galėtų išlysti 
susipainiojusį pasaulio tau
tų klausimą ir įkurt tiln-ų 
ramybę tarp žmonių. Toji 
karalystė yra Jėzaus Kris
taus įsteigta Rymo Katali
ku Bažnyčia. Ji gyvuoja 
šiame pasaulyje, bet ji nėra 
iš šio pasaulio, nes Kristus 
pasakė; “Mano karalystė 
nėra iš šio pasaulio” (J;>iiO 
XVIIL 36>. todėl ji yra 
tarptautinė ir turtą Dievo 
duotų teisę lygiai visas tau
tas ir visus žmones mok •* ! 
ir valdyti: “Man duota visa 
valdžia danguje ir ant že* 
mes, Eikite tat ir m<> 
kvykite visas tautas.,, 
to XXVIII, U). 19). 
sakau viena tiktai
Katalikų Bažnyčia galia 
duoti žurmems tikrosios, tai* 
kos ir ramybės, tisird, kad 
toje Bažnyčioje gyvena Ra* 
įnybės Kunigaikštis* “Jtzus 
Kristus vakar ir šmndien/ 
tas |«its ir |ht amžina** 
(Žyd. XIII. 8).

Nemanyk* kad Ik1 
niekas tiesos neišmano—A- 
rahau J

t «uw UĮMB KŪDIKI# 
ir mum* dttota «aw«. Ir > 
vH^ttavbRM puMtat aat J« 
petk*; JU hm v»rihi: 

’ linam (UlhfMb

TPym. TUmybte Kąąt|i*ikfr 
tb.” hteijo IX, 6.

Jau dvidešimt Mėptintoa 
šimtmetis eina nuo to laiko 
kuomet Izaijas, Pra n a š a s 
(750—699 B* C.) skelbė fe* 
raūlio tautai esančiai Assy* 
liečiu < nelaisvėje Kristaus 
atėjimų į šį pasaulį ir Jo 
Karalystes reikšmę* Kkelfe 
damas Kristaus užgimimų, 
pranašas viulina Jį “kūdi
kiu”.,. “sūnumi’r... ’“mmns

Wh«>ta m«'W mmta mitius, „ Muiienamas ,v|jm <T t r » hlieShj iš tavęs
koj pasauliečiai uoliai dar- k<) kafL> nJo viešpatavimas1^^ i - Tas, kum valdys Izra,
* * • . * • ma. j is riiomi auMunosi aiyję. ir Jo atėjimas yra

----- —- ’|miaamžių“
mos miešti} įmbudavotij iŠ ..Ir Pj„ vis, ^irajytn, kiek- 
plytu, paliksiu — iš marmu- vipnas į -
ro.” Kadangi Erodo Idti- h. jnossauslii j§ «n| 
mėaičio tėvas laivo: pagelhe- 
jęs Romėnams Rytieciij- ;io- 
litikoje, todėl Augustas, ta
pęs Romos imiKuatorium.
Miskyre Erodų Palestinos s 
dobejn su nominaliu titulu 
“žydų karalius.“ tačiau 
kaip pats Erodas taip ir jo 
globojami Palastinos gyven
tojai buvo Romos imperijos 
vergai. Kardiškosios galy
bes lazdele jau senai buvo 
atimta iš Judo ainijos ran
kų... Išrinktoji tautu ne- 
kantraiidama lauke užgim- 
siant prižadėto. “Ramybes 
Kunigaikščio.”

Varginga HiųŲro juditiška 
pakulio parthia’p*H Kvh- 
taua atėjimų! šį p»uli, bet 
daug vargingesnis buvo žmo 
nijos moralia ^stovis. Iš
imant tiktai mažų tikinčių
jų Izraelio vaikų būrelį, ku
rie vis dar nebuvo nustoję 
vilties gyventi busimoje Me
sijo Karalystėje ir garbino 
vienų tikrų Dievų, visa žmo
nija klaidžiojo pagonių ne- 
tikysteje... Stabmeldystė 
taip Inivo išsiplatinusi, kad 
viename tiktai Romos mies
te buvo garbinama apie M- 
(XX) įvairių stabų-dievaičių. 
Žmonės buvo labai žemai 
nupuolę dorbje: -moteryste 
buvo visai pažeminta: atvi
ros ištvirkini ir paleistu- 
vybe visur laisvai gyvavo. 
Tiesa, Jeruzalės Bažnyčia 
buvo athudavota Ebrajams 
pagrįžus iš Babylonijos ne
laisvės .(536 B. C.), bet deja 
josios sanktuarija buvo tuš
čia: nes kuomet Nabuchodo- 

į nosorosį, Babylonijos kara
lius, užgrobė Jeruzalės mie
stų ir sugri|Vv gražiausią 
Sdlomona jažtatytų Bažny
čią (606 B. U), ptimašas 
Jeremijas su keletą tikin
čiųjų Ėbrajų atgabeno San
doros Skrynių už Jordano

buojasi viešai tikėjimo tie
soms dėstyti. Bostone jau 
nuo seniai tokia akcija yra 
varoma. Čia yra susiorga
nizavusi Katalikų Tiesos 
Draugija (Catholic Truth 
Guild), kuri viešose* vietose 
dėsto tikėjimo tiesas ir atre
mia daromus katalikybei 
priekaištus. Dabar, kad tą 
Katalikų Tiesos Draugija 
daugiau išplūsti, yra duoda
mi katalikų jaunimui kur
sai, vadovaujant kun. P. J. 
Watvrs*ui, šv. Jono Semi
narijos profesoriui. Žiemos 
metu, kiekvieną ketvirtadie
nį jauni inteligentai katali
kai susirenka Kniglits of 
Columbus namuose ir ten 
lavinasi katalikų mokslo dė
styme. Ten priniošianu bu
simieji kntnlikiškomos akci
jas vykdintojai—kalbėtojai.

Mus lietuvius katalikus 
tartum ir pavydas ima, žiū
rint į kitataučių katalikų 
darbuotę. Ar susilauksime 
to momento, kai ir musų in
teligentai įstos j katalikų 
akcijos darbuotojų eiles ? 
Ar pas juos kada nors išsi
vystys katalikiškoji sąmone 
tiek, kad matytų reikalo ir 
turėtų drąsos dėstyti katali
kų principus ?, . A’.

KEISTI RINKIMAI

1
1 Smetonos rinkimai

• perėjo vienbalsiai... Buvo 
bene dar trys kiti kandida- i 
tai į prezidentus, bet kadan
gi Smetona išrinktas vien
balsiai tai anie turėjo ne- : 
gaut ne ♦vieno halso. Toki , 

■T rinkimų rezultatai pasauly 
į dar nebuvo girdėti. Tas su- 
L muša visus esamus ir busi- 
įt. mus rekordus. Atrodo' kad 
F Smetona palitikinūi atžvil
gi giu yra nepaliečiamai tohu- 
fc, bis, tartum nukritęs nuo ko- 
E- kios žvaigždes antžmogis. 
E Del |okio rinkinių rezultato 
K miuns tenka tik išsižioti, la*t 
R *** kiek pas varsčius, išsižio- 
E jusi burna palaipsniu susi- 
E glaudžiu į linksmą, nors ir 
E ironišką šypseną. A! tai 
& tvišk’a, Čia nebuvo jokių 
E. rinkinuit tik ponas Siuvi >na 
K liko IBvzidentu aklanricijns 
K keliu. Tautininkų partija 
EL/>uplojt> džinais, it naujam

Pivzidvnuti teko tik jiems 
|Midekoti ir sėstis ant sosto 
R ptynei Irius ntmlKid i r m s

metams, — nuobodiems 
tai. bet ne Prezidentui, 
gerai, kad nuobodumu 
užsibaigtų. Lietuva papra
tus nuobodauti. Čia gali iš
sivystyti dar kokia tragedi
ja . Bet nenžl)ėgkime atei
čiai už akių. Žiūrėkime tik 
dabartinio momento.

Iš paviršiaus atrodo, kad 
tie rinkimai buvo gudriai 
sugalvoti, gal kiek ir pergu 
driai. ir čia kaip tik išeina 
klaida. Kas pi^rgudru, tas 
išeiną lyg vaikiška. Jei rin
kimai atlikta per aklamaci
ja, tai kam tie kiti kandida
tai reikalingi? O jei jau 
jie pastatyti, tai mkrjo 
m>r.s padorumo išlaikymui 
duoti jiems pu keletą Imlsų, 
Tuomet liūtų galima n u*s 
taiĮ> pusi teisi nti: kadangi 
krašte neramu, partijos |>e.r- 
daug jau jtužusios. nesu
pranta tikrų tautos reikalų, 
tai mes tautininkai, kaipo 

> tautos gerbūvio žinovui ir 
Jjus idealų it siekinių vieniu-

tau
Ir 

tik

padėtas ant Jo peties...’*; 
nes Jis yra karalių Karalius 
ir viešpataujančiųjų Vieš
pats, sulig Psalmisto žo
džių: “Jis viešpataus nuo 
jūros iki jūrai** (I’s. LXXI, 
8). Jis bus vardu Stebtti~ 
įuiti, todėl, kad stebuklingai 
įeis į žmonių gimines tarpų, 
ir bus jiertis Ptitairja^, nes 
Jame yra visi išminties ir 
mokslo turtai; Jis vadinsis 
Galiu (jas Dievas, H avimojo 
amžiaus Tėvas, Ramybės 
Kauigaikšti^i nes Jis pla
tins savo‘karalystę ne kar
du, ne šautuvu, ne žudynė
mis; bet ramybėje, teisybės 
ir meilės priemonėmis, “Jo 
viešpatavimas dauginsis, ir 
rainvbei nebus galo*’ (l*z 
IX, 7),

Laike Krisbuis aUjW Į 
šį pasaulį žmonijos padėtis, 
kaip politiška taip ir religi
ška, buvo labui varginga ir 
tikrai pasigailėjimo verta. 
Visas pasaulis politiškai 
priklausė vienai tiktai Ro
mos imperijai ir daugumo
je būva belaisviai ir‘betei
siai vergai. Romos impe
ratorius buvo ciesoriaus J u- 
lio anūkas ir įpėdinis Augu
stas Didysis (62—14 B. C.). 
Kuomet ciesorius Julius ta
po nužudytas Romos Senato 
rainuose (27 B. C.) ; Augus
tas, jo švogerfe Antoniuš ir 
Ispanijos ex-gubernatorius 
Lepidas buvo sudarę tvii-tą 
triumviratų. Laikui bėgant 
Augustas su savo kariuome-

Rjo 
gi ir Juozapas iš Gal i liejos 
iš miesto Nazareto į Jiulojų, 
į Davido miestų Betliejų va
dinamų, dėlto kad buvo iš 
gimines Davido, užsirašyti 
su Marija, pažadėta sau tno- 
teriidi. kuri buvo nėščia.“ 
Atsitiko gi. kad jiedviem te
nai esant, atėjo jai metas 
gimdyti; ir ji pagimdė sax<> 
pirmgimj sūnų, suvystė j| 
vystyklais ir jpaguklė pra
kaltoje, nes jiems nebuvo 
yietos užeigoje” (Luko 11,

tūliai specialistai, sumanėme 
suteikti jai septy nerių metu 
laimes, p. Smetonos asmeny. 
Kad Smetoną populiariau
sias ir tautos pageidauja
mas, tai netenka nė ginčy
tis: palyginkite, kiek halsų 
gavo jisai, o kiek kiti kan
didatai.

Toks pasiteisinimas, tiesa, 
būtų šlubas ir labai kriti
kuotinas. bet vis tik būtų 
noro kiek pagrindo diskusi
joms užvesti ir įrodinėti, 
kad tautininkai ištiesn yra’upes ir palaidojo ją į žemę 
parinktoji tautos smetonvle, ant Ne|x> kalno, ten pat kur 
kuri tik viena gali pflghn* įstatymų davėjas S»yze bū
dyti tautos vada. Bet da- vo palaidotas, kur ir |H* šiai 
bar* žiūrint i tokių vaikiškų dienai pasilieka pašieptu, 
knmedijėlę, kitoms parti-Jau keletą šimtų metų prieš 
joms jau ne juoktis netenka Kristaus gimimą • senovės
— perskaudūs cm. juokai — pranašu nutilo, jau pasi
tik kaž-kaip grandžiai pe-įbriigū garsiųjų Judėjos ka* 
čiais patraukti, / Ko# gi mi* ralių eile, it apsistojo Ižniv- 
tiems tautuunknms belieka? lio taiitos nųddimnmu MRtv
— Pnnuisti. ‘ K. šokite dangun iš aukštybių.

Dangus nušvito, Betlie
jaus padangėje pasigirdo 
Angelų Mišai, kurie sake:

IHg’Ui mikšt.ybese 
ir toinyhOnt žemife geros 
valio# žmonėms” (Luko 11, 
14). Deja, mažai tebuvo ge
ros valios žmonių ant že 
mes; šaltas ir žiaurus pa
saulis nepažmo savo Atpir
kėjo: “Jautis irnžino savo 
Viešpatį ir asilas savo Vieš
paties lovį: o Izraelis ma
nės nepažino” — skundėsi 
Viešpats per savo pranašą. 
“Jis atėjo pas savuosius, o 
savieji jo nepriėmė - 
Apaštalas (Jono T, 11). *Ry- 
tų išminčiai atvyko su dova
nomis pasveikinti Ramybes 
Kunigaikščio — “...giniusio 
Žydų karaliaus,*’ Erodas gi 
tuojaus paskelbė Jam karų 
ir išžudė nekaltus Bctlit*- 
jaus bernelius Jo gyvastvs 
beiškodamas... Nelaimingas 
Erodas mirė neatsiekęs savo 
nedoro tikslo, gi Ramybes 
Kunigaikštis gyvena amži
nai Kristus ištiktųjų yra 
Ramybes Kunigaikštis: nes 
paguldydamas savo galva už 
savo draugus. Jis sutaikė 
nusidėjusią žmonių giminę 
su užrnstintu Dievu, atidarė 
tikintiesiems Dangaus Ka
ralystės duris, ir įžengda
mas į Daugų Jis paliko sa
vo ramybę geiv»s valios žnm* 
uūms; “Aš palioku jums ra- 
įnylię: savo ramybę duodu 
jums...” (Jono XIV, 27).

Kristaus Karalystei tai y- 
ra, Jo įsteigia Rvnm Kata
likų Bažnyčia apima ne* tik* 
tąi visų ilgimą imM'uli, liet 
įr Skaistykloje kenčiančius 
vėlūs ir Dauguję linksmi* 
liautis šventieji ym tosios 
Karalystes piliečiui. Kris* 
taus Karolyste yra platina*

sako

' ( Ma> 
Taigi 

Rymo

F«<irU ta Ur> ihurą k ja^.
Ui Ura įft&M thMRoi, Ui
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Kas, JT. J. JakaitU—dvaa vada* t Kan, Joaų rinn.;
Kita, J, MaėiaU*al|į-***lMuiM Tkorim.; ?r» H*riw»--nw« vk*- I 
ptrai,; V/J. !M*T*dv*»-rniR., 7 HtHt rift, Worrw<er, Mm,, O. S<- j 
dabrtot—K. Cmiaaainiritii Av«ų W«re**t*r, M***,, K. Kai* 
ny» Ir J, Evlrrka*—JMo gtobMJri; Km. Fr. J. jB*kritl*—rartakto- 
ris*, «2 Wiiri*or CaabdiUr, Mh*.

Visiem# blaivininkams ir 
blaiviniukems ir bendradar
biams linkiu linksmų ^v. 
Kalėdų ii* laimingi j Naujų 
Metų,

K«a. Fr* Jitškaitify 
Redaktoriui

KALĖDŲ ŠVENTE

dtpf pataitę tmdavojtaą t| į

VATIKANAS. — UI

amuiuEia M* 3H0MM

DIDELIAUSIS

LIETUVOS PASIUNTI 
ATS PAS HINPEN- 

vergą

Prie musų iftmųrijų turi
me lalnlnrylies draugijų, ku
rios šelpia vargo ir skurde 
prispaustuosiuš. Kur tokių 
draugijų nėra, ten šelpimo

f darbe vadovauja gerb. kle
bonai. WS. kuopos taip 
pat priims aukas sušelpti 
pa va t gelius. ’

Kalėdoms Nupiginimas
Tikrai puikus dalykai kuriuomi galima ittiižavėti. Jtedio ir radįo fonografas suteiki Jums tikrą žvenčią linksmumą. O 
kaina taip stebėtinai žema, kad Idekrienae turi galimybės linksmai praleisti Kalėdas. RCA Victor—yra tikrai Geriausias 
Radio už tą kainą. Instrumentą* turi 10 print Syshroniauotą Balso Systsmą—ir vien tik BOA. Victor tą turi. Užeikite 
pasiklausyt.

H RCAVictor autotoattc 
tolume kveltr.

^Three-poiot 
ing.

||Ptrfecc acousttc Syn- 
chroninuioo,

'• J> ■»

. J|Over•sfa® cicctto’dy- 
n*mic speaker.

IO New RCA Pentode 
tube wttb push-pull 
apriicMioa.

Paaiavęricime ir padirbė
kime taip, kad Kalėdų šven
tė bdtų tinklini visai mifcų 

Kędartai įstūmė ir daugp^įvijai.

ĮVADUOS ŽINIOS
JįKIKJHKKManS

muaų lietimų į skurdų ir 
vargų. Kiekvienoje kulio n i 
joje randasi šeimyną, ku 
rfoi šaukiasi pagalbos.

Htai ir Kalėdos. links 
Bet

Iš visų švenčių Kalėdos y- 
ra linksmiausia. Linksminu
sia dėl to, kad ji mums pri
mena Išganytojaus Į šį pa
saulį atėjimą. Per tukstau- 
čins inebj žmonija laukė Iš
ganytojaus. Gmodžio 25, n- 
įrie du tūkstančiai metų at
gal, sulaukė. O koks visiems 
buvo džiaugsmai Visu pir
ma džiaugėsi Angelai giedo
dami linksmas girames; 
džiaugėsi prasčiokėliai—pie
menėliai; džiaugėsi ir tur
tuoliai — karaliai. Visi ėjo 
pagarbinti Išganytoją. Kiek 
vienas iš jų nešė įvairias, 
dovanas. Angelai giesmes, 
{liemenėliai maldas, karaliai 
auksą, kodylą ir mirą.

Mes irgi džbutgiamės su
laukę šios šventės Kalėdų. 
Linksminamės per šią š\en- 
tę. Einame pagarbint’ kū
dikėlį Jėzų. Aukojame Jam 
ką kas galime ir mokame: 
vieni savo maldas, kiti savo 
vargus — bedas, o dar kiti 
savęs prisimarininią, gerus 
darbus ir ft.

Deja, nemažai randasi to- 
“’kttjv kurie JeŠko Kalėdose 

džiaugsmo ir linksmyl)ės ne 
pas Jėzų, bet kur kitur; pa
saulyje, svaigaluose. Ten 
tos linksmybė# nerado ir ne
ras. Pasaulis, svaigalai, tie
sa, gal trumpą linksmvbę 
suteikti, bet po to įtraukia į

dar didranį niiliudimą,* Tjs 
trumpą valandėlę apvilti, 
nmsų broliai, yjaiė per švein 
tęs suėję ir luiksmiiuta arai- maųtau metų šventė 
galais. O nelaimingi tokie,[darbininkas ir jo šeima,
kurie, it peteliškė, itamėiu# skurdo ir vargo priapuustą, 
naktyje šviesą, puola ąntf nesilmksimn#, jei nrauąį- 
jo# nusvyla savo #|mrneliu#; lauk# pagalbos nuo savo bro 
iržnna. Džiaugsmo ir linkMlių ir sesučių lietuvių, 
sinybcs ieškotojai svaigaluo*. 
ją šventėse nevienas randa 
sau galą — kapą,

Mes blaivininkai ir blaivi- 
irinkės kiek išgalime, šven
čių metu savo gražiu imi vyz
džiu, rūpinkimės atitraukti 
"nevieną šeimynėlę nilo gir
tavimo, TiuU ir jie pama
tys, kur yra tikras džiaugs
mas, tveriantis laimę ir ge
resnę ateitį, R(L

MiM MŪSS0UN1 
BROLIS. , 

MILAS, Italija. — Gruo
džio 21 d. mirė Anialdo 
Almmliui, diktątomua brn- 
Hm, ’Popoto O’Jtalia? laik
raščio redaktorių#. Alire šir
dies ligų.

MELBOURNE, Australi
ja. ** Gruodžio 19 d. rinki- 
nwi i parlamentą taip va
dinama darbo partija, kuri 
Ilgšiui turėjo valdžią, pralai 
tuoju. Jungtinė Australija 
ir šalies pnrtfjn Jaunėjo 52 
vietas iš, 75. Australijos 
rinkimų rezultatai yra labai 
patmšųs j Anglim

PltNEHNE, SKATA1MŲ61 
kad iŠ priežastie^ žvenčiiį 
‘‘Darbininką#” šią ir kitą 
savaitę išeis tik {m vieną nu- 
nwrj. Kitas numeris iš?is 
<latuota» griiodžio. 31 d, Vie-j^ ™
tiniai akąitytojai tą numerį ’
galės gauti antradienio va- 
kniT, gruodžio 29 d.

lia if jt nata yn. p

ri bwo kaip ir panfclgr 
bar čtotaklti per ją 
fryktamti vtrčte Jum g

iv. Tirą* prižiūri Vii 
tomus namus. Vatikmri

Tikslinga dorinė pažanga nuo. 
sekliai veda nuo prigimtie* jau
natvės prie dvasios jaunatvės^ — 
Prof. St. Šalkauskis.

Mes perkame dovanas sv 
viškiams ir draugams, bet 
ne{Msmirškime duoti dovanų 
ir nedarbo prispaustiems 
Juk ii jiems Kalėdos.

Kiekvieno kataliko yra 
šventa pareiga sušelpti pa-

4 simjonu
HI^KmVOSE 

DAMASKUS, Sirija. - 
Gruodžio 20 d. rinkimuose į 
parlainentą 4 asmenys sužei
sta ihnlšinant riaušes.

KĖTI »MISKOLŲ
BAZEL, ^veietarija. — 

tarptautinio l>ankb tarylm 
susekė, kad Vokietija negali 
mokėti karo reparacijų. Tą* 
ryba yra nuomonės, kad ino- 
raoriumą reikia pratęsti 
dar pinai meti).

SENATORIAI HOOVER1
VIDUM DKTITOIM
WASIĮINGTOK, T>. C.— 

šiomis dienomis iškelta Se
nate imratoriumo klausini. 
Keliolikij senatorių savo kai 
bose griežtai pasmerkė Hoo- 
verį už tai, kad jis lie koti* 
igreso daro slaptos derybas 
su EurojMis politikieriais ir 
jiems duoda savo pasižadė
jimus. -Šen. Jolmsou iš <‘a- 
iitornijos Hooverį Išvadino 
diktatorium.

Bet vistiek dauguma se
natorių pritaria Hooverio 
.pasiūlytą kąra skolų mora
toriumą vieniems metams.

CHICAGO, Iii; — šiomis 
dieiminiH keli plėšikai už* 
molė ir apiplėšė Hv. Trejy- 
h's imi*, kleboniją *ir pagro- 

apie $l,0(X). 'Foje {Sra
ujoje klebonauja kun. Sta

rką.

8LINSTRUBAS ATKERSI 
JĘSKIflETKAMS

Lttaton. — Tryi ata 
katalikybin Ubudavojo 
Ji* U putai hto naką

Jho^įttiį^ ^tefišsk

for these 10 Points of the RCA
Victor Synchronizcd Tone System ’

i'Supez'CfScietit RCA 
Viaor Supet-Hetero- 
dyae circurt.

^Shock'proof, jubber 
mounted chasjus.

3 CoatimMnn band-pass 
variabk tocc-vontrol.

dįSctcndčėalIy impreg-
- mttedeondeasen.

^Noiac climinating 
powe? transfocmcr. .

! Visokios Rūšies

[KALENDORIUS
— išdirba —

k X A P E N A 8 
292 Lawrence St., 

LAWBEM(m, MASS.

Eight-tub* screen grtŠ 
Suptr- tieterodyM, 
fulbsize dyniMic 

' cotoplet*

tri artril sHdriybS Ir Um Wh Hak 
UM, Darbai aroatUAaa. itrinaa MH

M. A. MOEKVMAl

Mm ątvtšam Victor i Jutą namu*. Mrkdumi pu* mu* Budio, jut gnurite atdžkurią Barguną ir turėrite gerintai muriko* 
imtrumtatą. Mm priimim* LtetavM Bonui kripo dalį moksta**. ?

S.

1932 CALENDAR 1932
JANUA

—-* •• •*

V b ♦ m n u tH 2 J < B J 1 * 

t- *- —
juur

* B T <tZ£
*7i» wn i*

?* - *“.'*• ♦* -

J<>Į 

i? ta W£įįti3
M ų«H*į i s k 7 a 5 v

Vai AVUS ffi ORGANU A 
CUįl ŽENKLAI

1B * J 3b*’

M?Šyvi

mmH

4VATERBVRY, Coim.— 
Gruod. 12 (L į Jono KvieL 
kaus namus apie 7 vai. va
rne atėjo apsimaskavęs vy
ras ir paleido keletą šūvių j 
valįirirniaujančius Joną h* 
jo žinoną Kvietkus, mirtinai 
sužeisdamas. Jomis Kviet- 
kus viduramžis žmogus, ne
pasidavė šūviams ir išėjęs į 
gatvę šaukėsi pagelhos. Pa
ėjęs iki kampo tVelland ir 
ITigbland Avi* nusilpęs kri
to ant žemės. Kaimynai tuo
jau pašaukė policiją, kuri 
sužeistus Kvietinis nugabe
no ligoninėn.

Detektyvai - išklausinėję 
Kviotkus nustatė, kad mas
kuotu užpuoliku buvęs Juo
zas Bliiistrulms, 38 m. am
žiaus. P-jiia Kyietkicnė pa- 
žiiHist kad tąi įniręs Blinst- 
rūbas, bet p. Kvįetkus. abe
jojęs. Policija vistiek Blfai- 
strūlią sulaikė be kaucijos.

Sakoma, kad Blinstrabas 
atkeršijęs Kvietkam užtai, 
kad jį (Kvietkienė) prane
šus Židukui, kad Blinstru- 
bas kirtęs jo medžius.

Musų korespondentas ra
šo, kad BlinshUbas buvęs di 
delis girtuoklisj

. .Merico City daugrii* 
anais metai* Metamoje 
ką bažnyčią .dabar , 
Tm atliekama *u
maldomi*. (Jale būvą* 
ta* mani ifctakyrią* riMt 
likų bažnyčias, bat pamati 
per lilpnas ta padaryti .

BOLŠEVIKAI ?BHt 
BAŽNYČIA.

BERLYNAS. ~ Vokitajo* 
tetikai minėdami iv. EUb’ 
700 matu jubilėju. buvo Vttti 
kę apie 14/000 patiklauiyti 
Dionizo Ortaiefer, kur* Į 
pie Kataliku Akciją, ir tv. 
tą paraikė, kad jam rmi 
vikas pareiškę* “kad didi 
kova busianti tarp bolševiką 
kataliką.

Jo Em. Bostono Kardinolas 
Vincento a Paulio mtthtitoo 
lekcijose užbaigta* kaJMja 
pįe dabar pasaulyje nėra
Prieiti prie geresnės atritio* W 
no grįžti prie pirmą etatą i 
ičtaiią gyveptiuo. °Kri 
Muapuą Muojų, puve ye. 
bos tani/

NEW ORLEANB, M 
kiniai juodukai 50. Augu 
minarijoje tapo klierikai Ik 
J. E. Vyskupas R, O. Gtaror i 
teikė tamnrę ir keturiem* 
irius pašventinimu*; Amerika 
silauks iš juoduką data j» 
kam< Misija*.

_____ _ * r
ORE BAŽNYČIA

Pereitą, savaitę girdėjo pėr<1Į 
500,000 žmonių kunigo puta

R-1O
Eight-tube Supet- V 
Heterodync ta h*nd< 
fiauhed coosok cabt- 
oet, coeipteu

*8673

R-ll
Nine-tube Super- 
Hetetodyne, *alntu 
veoter cabtaet, hand- 
rubbėd fiaish, com- 
ploe, «* UluMTtMtd

RE-73
Eight-lube, fire-dr- 
cuit T. R. F. Radio* 
PhooOgraphcofflbku* 
Uėt>» ccmplete

>99.5°

GEO. M ASILIONIS
377 BROADWAY 80. BOSTON, MASS.

ta tani ■Mmn

■

(š Berlyno pranešama, kad 
grtiodžio 4 d., naujai paskir
tas Lietuvos pasiuntinys Vo
kietijai, p. Dr. Šaulys, lan
kėsi pa« Vokietijos prezi
dentą von Tlinden burgą ir 
įteikė jam savo paskyrimo 
raštus.

yriiAUDĖ

COLOGia. — FiMliM. 
supas Moaar, vadai ri«oa 
Ukižkoi organiaarijoa išlakto | ktt 
nigtu 200 jaunikaičių. Tm m 
po sužinote tam žmogui ntiriMk ,

BUFALO. — VienteU Į tbįj 
kietiloa Zof.tfngen atvyks | 
gar*. Falla piešti tą van^HF ^ 
Ji yra labai gabi ptoŠČja, A

CHICAGO. — Pirmas Ar 
koje gydytojas chirurgas ir. iAlytaus sukilėlį ir plev 

kaitininkų veikėją J. Kaz-.n« Ckmpil pagerbta*. ita»» *n|gį 
lauską kariuomenės trismaslita Broniai vedama*'raitota 
nubaudė 4 metais sunkiųjųjJą mmIUį, to gydytoja iwt* 
darbų kalėjimo. Į wda praminte.

Mm *♦. k n».
; _ ........

gfrfultartaMl riHktf
mvo darbo prideraari, niperih apte 
jotų sveikata, UHma pinigu* U JtaP 
kUariaM. Gera, rrrStata, vikrumas,

Pinigai * Jusįi ,

™7PAIN-EXPELLER*<’



LIETUVOS BONAI

tau girdėjo, stebėjosi, t-nip

NASHUA, N. H.

LAWRENCE, MĄSS.

HANIFORO, CONN.'
Bendras Parenijimas.

Tuo tarpu kunigas užsidėjęs stulą su-

IŠ LIETUVOS
r

I

G

£

Kini. S. ,f. Bartkus.

savo širdyje, Piemenys

PETRAS KAZIONAS -
MĖSOS KRAUTUVE

Gerianti*, »vitiiau*U ir sveikiau 
šia mfsa. Įv«iri*usioa rūlyi.

i 2668 S. 66th 8t., Phlladelphi*, Tū'

• nozi- 
jnnu kur. Kits apie jį žino arba 
I jis pats prašau atsišaukti sekau- 

, ėiai: Jenas Pralgauskas, 46 Ar- 
tnandine SI., Dorchostor, Mass.

G.2‘)

X’r. Vardo Draugija.
Gruodžio 13* d., šv. Var-

VARGONININKAS
leiko rieto*. Suviri SW mętuA- 
merikoj išvargoniniukavęs. Tu- 
riti lindynių* nuo gwb, klebonu. 
Apsiimu ir aokrastijono dirbt *t* 
likti.

I, ŠOK K LIS,
8 Frtderick Št.,

WESTMELD, MA88. G 31

PIANAS PRUS 
LAIKRODININKAS

Parduoda laikrodžius, žiedus, 
apyrankių*, karolius, plunksna*.

Gražiausias patarnavimas.
1407 S. 21st St.;

PHILADRLPHIA. PA.*

DEL KALĖDŲ DOVANU
Turime visokių gintarinio daiktų. Pirkite dabar pakol yra ii Į

IEŠKOMAS
Pajuokai: giminaičio Jono Prnl-

TOMMYĖ MEAT MARKET
663 Broad St.

HARTFORD, CONN.
Nauja lietuvių grocerne .. 

ir bučemi
Užlaikome goriausi ir švariausi 
ta vorą už pigiausias kainas. Fn- 
tarnnvimą uitikrinam kogeriausį. 
Pmtatom j vief|; Tik pašauk 
Tol. 5-3744.

x Savininkai
Tamsa Kary* ir Et. Riukaviėiu*

■smsa

“Piemenys rakė vienas i 
kitam: Nueikime lig Betlie
jaus ir pamatykime tai, kasi 
įvyko, ką Viešpats yra 
mums apskelbęs. Jie atėjj! 
skubindamies ir rado Mari* 
ją, Juozapų ir Kūdikį pa
guldytą, praiarieje,

Pamatę gi, jie skelbė tai* 
kris jiems buvo pasakyta e

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ
Iv, Luko ir 

kho aprašyto*). ž 
dienose atsitiko, kad

aus Augusto pa- 
tp surašyti rišę po-

Tas pirmas surašą 
padaru tas Syrijos

b Kirino. Ir visi ėjo|pxe tą Kūdikį. Visi kurie 
tų, kiekrienos į tau girdėjo, stebėjosi, taip

. Tai ir Juorjf* pat tais dalykais, kurie bu- 
Mangi jm buvo iš Do- vo jiems piemenų papasako- 
amų ir giminės, ėjo iš t ti. Mari ja gi tėmi jo sau n*

iŠ Nmrėto mies-tsugį dalykui ir svarstė juos 
tidie ją į Dorido iuieš- _ __  w
irs vadinasi Betliejus, sugrįžo atgal, garbindami ir 

jgiraMydintų draug su šlovindami Dievą dėlini vi- 
A sau moterimi Ma- ka buvo girdėjo ir matę, 

, i^uri buvo nėščia. Atsi-
git kad jiedviem tenai

d, ntėjk jai metas gim- 
ir ji pogimdv pirmgi-

|ąvo Hunų, suvystė Jį 
khis ir paguldė Jį 

tėjo, nes jiems nebu- 
ok užeigoje.

je pačioje Šalyje bu- 
piemenų, kurie budėjo

įėjo P(r naktį savo 
ą, 8 ta i Viešpaties An 
.'atsistojo prie jų. ir 
o skaistumas apšvietė

L

KOLONIJOSE

,n«t nedirbto kurie ir dir-. Montello fiv. Roko pampi- 
b% rodos galėtų ateiti ir pa* 
icinti parapiją, bet visaip 
išsisukinėja. AMnaL Fo
rai ir Vakariene pavyko, pa 
rupijai liko pelno 330 <K 

KeMckcijas. *
Gruodžio (į 7 ir 8 dieną 

įvyko iekolekoijos. Kun. J. 
J. Jakutis, M,.L.C .parake 
labai gražius pamokslus 
Žmonių lankėsi į bažnyčią ir 
pasinaudoja Dievo mnlone-

jos vikaras kun. J* Skil
andis, “Darbininko” re

daktorius A, F* Kiieižys su 
Žmoną ir kiti, Kun. P* ju
ras jmrake trumpę, M turi
ningu prakalbčlę* Nonvoo- 
dieriai yra dėkingi savo kle
bonui už tokį gražį Veikaky 
ir "pageidauja daugiau tokiu 
veikalu* Žvalgas.

Mes priimam LIETUVOS 
BONU kuponus už pilnus 
pinigus.
, Perkam LIETUVOS BO- 
NŪS ir mokam pagal dienos 
kurną.

Šiandien mokam 70 dole
riu už $1MOO ir 35 dolerius 
už $50.09* Siųskite Lietuve 
Bonus registruotame laiške 

į o tuojau gausite Bankas re 
kį*

Mūsų krautuve atdara ir 
vakarais iki 9 valandai.

Parduodam laivakortes ir 
riunciam pinigus—doleriais 
—į Lietuvę, Lenkiją ir Lat
viją.

Nuo dabar ant reverykę, 
skrybėlių, marškiniu ir kai r 
drij numušam 10 nuošimtį.

Malonėkit mus nepamiršti
AMERICAN DRV GOOD8 

STORE
I\ BAHTKEVICHIS, Sav,, 

’ 678 No. Mato 8L, Montello, Mas*.

Taip pat nutarė -

šie; Pirmininku J. Ulanavį- 
. eitis Vi^pirmnnuku V. 
Sfrndr.ko: Raštininku J* 
Kūleiva, Iždinbiku O, Kli-

; mr Suskas ir TvaTkdmys S. 
.Ceikauskhs.
i Nutarta migti “\Vliist 
^Party.” Išrinkta komisija 
»iš ><»kaiiėią narią: (1, UniekJmis.

„!P. (lepins h A. Ritmas. Klm (J> r< M. I,
fihbfctM nraitpija. (\ pasakyti munokslai pasi-

8v, Elzbietos draugija tu-h‘^s širdyse

metinį susirinkimą* Vaiflininias.
šventu Sakramentu. Prie Vaklylm mrt»W a<lj M ..
H levas Mt-suoniei-ms ya- vienhalsia, nztvn-tmta ta p:l 8W<.ngP tTOt.
sthks )B.s nms h- Kaltslti Pinminnku. L. X <•>><•><- ..J[ni. jf!lg(inlwm_.
šventėms. !nė;\iee-i>iim. J. ™«W-|v,,il[nkl MnlM,n„a

įvieriTe: Ra$J73trAiiriTnitė
Ižd. A. iStmėkUnė.

8i draugija atebmneiais 
metais minės 25 metii jubi- 
leją. Skelbs nauju nariu 
vajų, kuris prasidės sausio 
mėnesy ir tęsis iki liepos in. 
Be to, planuojama nepapra
sta programa. Itap.

ftekoMcijos.
8 v. -prtrti ir Povilo para* 

pijus bažnyčioj ims rekokk-* 
vijos gruodžio 21. 22 ir 23 į 
dienomis* Pamokslus sakes 
Mūri jomis Tėvas A* IMnut-J 
skus, M. L C.

Rytais mišios Ims 8 ir 5) 
valandomis ir įMimoksJasJ 
Vakarais 7 vai. pamaldom j ; 
pamokslas ir pila įminimas rojo

taip kaip jiems laivo pasa
kyta,”
(K raupe! i ja tikaitania Kale- 

hi antrose <vr. M&r.)
u Pradžioje buvo Žiulis. 

Tas Žodis buvo pas Dievą, 
ir Žodis buvo Dievas. Jis 
pradžioje buvo pas pieva. 
Visa per Jį padaryta, ir be 
Jo nepadaryta nieko iš to,
kas įmdaryta. Jame buvo (įo draugija turėjo savo me- 
gyvylje, ir ta gyvybe buvo-tyų susirinkimą. Nilo va
ži r*»nin šviesa. 8v?osa švie- kariencs, kurią Šv. Vardo

didį džiaugsmą, koks’gus, vardu Jonas. Jis atėjo Draugija nutarė rengt te- 
visai tautai, ka.d šiai j-Mindymui apie tą šviesą liu-’utrą 4-rių veiksnių ‘ Sudni- 

Įįh jums gimė Davido mie- dyti, kad per jį tikėtų. Jisjnstoji Ramyįe. Parašyta 
' Išganyto jas: Jis yra nebuvo šviesa, bet turėjo P- !’• Vaienino. _

us Viešpats. Ir bus liudyti apie šviesą. Buvo’ f naują valdybą išlinRta
i® ženklas: rasite Kūdikį tikroji šviesa, kuri apšvie-’ 
rriytą vystyklais ir pa- via kiekvieną žmogų, atei-j 

rtį prak ulėje. Ūmai irnutį į Šį pasaulį. Jis bu-
o prie Angelo dau-A’0 pasaulyje, pasaulis per

dangiškosios karinome-{jį Įradaryfas, bet pasaulis Jo
kurie garbino Dievą ir mpažino. Jis atėjo pas wt- 
s Garbė Dievui aukšty-Ivimšius, liet savieji Jo lie

ji ir ramybė ant žemės priėmė. Kas gi Jį priėmė,

me ue iš kraują, nei iš kū
no valios, nei iš vyro valios, 
bet iš Dievo, Tas Žodis įsi
kūnijo ir gyveno tarp musą. 
Mes mateme Jo garbę, gaę- 
bę kaip vienatinio iš Tėvo 
gimusio Šilimus, pilno inalo- 

valios žm<mėins.” ‘ {tiems Jis davė galios huti hf*s ir tiesos.
skaitoma Kale- Dievo vaikais, būtent tiems,' (ĖraHffflija skaitoma Kali- 

!$$■ pirmose sv. Miniose.^ kurie tiki į Ja vaidą yra gi- d« treciose šr, Mi^iofte,}

ATRO ATGIMIMAS
Bridų kaime gyveno pavyzdingas ūkimu* 

H Balsys. Jo žmona buvo blaivaus proto mo- 
piškė, kuri rūpestingai auklėjo devynetą vai-

ų. Iš to gražaus pulkelio, jaimesnysis Pet- 
fkaž-kodel risiu* skylėsi savo pažiūromis į

imą. Eidavo į bažnyčią ir prie Sokra
tų kaip ir visi kiti šeimynos nariai, ale ta

pė nerasdavo jokio smagumo, jokio džiaugsmo.
^karuškos. pasilinksmini inai būdavo aukš- 

nąhis jo idealas. Tėvai drausdavo ir neleiz- 
jojo. užtatai jam šeimvnoje pasidarė labai 
«. ‘

—Petreli, kodėl tokioje jaunystėje niekinti 
tėvelių globą? Žinai, kad mes visi tave 

itne ir visi tau gero velijame, — kalbėjo ini- 
Idusi jo motinėlė. — Knda aš augau ir man 
lėlių reikahivimai kartais atrodydavo per- 
Budus; pildydavau labai nenoromis. Gran

tam, kad aš taip klaidingai maniau. Džiau- 
ri, kad mano tėveliai saugojo mane kaip 
> akies lėlyte nuo gyvenimo audrų iv viso-
Šiukslių. Kol busiu ueužmiišiu pa- 

Bakmhnų — rinktis iš ginai daiktų geriausius, 
pertriųnpas mūsų gyvenimas, nėra laiko 

ikriiems darbams...
—Mama augai seną senovės laikais. Da- 
nieks taip nedaro, kaip žmonės senovėje, o 
< kad aš daryčiau, — teisindavosi Petrelis. 
—Petrai, — tarė jam sykį tėvas, — buk 

mii nori: šiaurius, kriaučius, amatorius, re- 
rankas ar dmlorins* tik Imkite vaike, do- 

& dievolmimingas žmogus.
—Tėte, leiks mw į Ameriką. Ten daug 
tyuMirbes fkvęiyms dideles “|>asogas” 
IL Sau dvarą nusipirksiu, broliams liks

K) dalis...
Žodis ^Amerika** motinos širdį lyg koks 
iri jas jiervėre. Nulhidimo šešėlis pridengė 

šeimynėlės niirins., Jie jaute, kad Pet- 
i onkeėiau ar vėliau išskris iŠ savo gimtinio

NORWOOD, MASS. t
ŠV. MIŠIOE KALtDTT DIENOJE

Kv. Jurgio lietuvių bažny
čioje, Kalėdų dienoje bus 
trejos šv. Mišiok.

Iškilmingos Bernelių Mi
šios bus 12;05 v. vidunaktv. 
Antros, kaip paprastai, 8 v. 
rytą. Trecios—10valan
dą rytą.

Lapki‘iČio LT-22 dienomis 
įvyko parapijos Forai. Lap
kričio 27 <1. įvyko parapijos 
vąkąrieiaė* Ffruooe ir vaka
rienėje Įmonių b^v<> nedali 
giausiO Žinoma, dabar y- 
ra sunkus laikai, daug žmo*

kun. S. Kneižis padėjo daug 
ilurlKi ir valgo kol išmokino 
vaidintojus. Vaidino soda* 
Ii etos; Marija Magdalena — 
A. Kaspa^mite; Morta, jos 
sesuo— M. Uždą viny te; Be
nita našlė — E* Jasiunyte; 
Mirraina* jos duktė—E. Ha- 
msonaitė! Marcelė, vergė — 
G; (Viktutė; Julijona vergė 
— Jasionyfv:' Faustina, ver
ge — O. Kudirkaife; Ger- 
tinda, vergė —L Kraunelv- 
te. Šokėjos: O. Vitartnite, 
V. Baltaduonyte, E. Vasi- 
lionyte, E. Smolskyte, E. 
Chibataitė, G. Jakštaite. Šo
kių mokytoja E, Ceikiute* 
Pianiste — O. Blutyto.

Vaidinimas labai gerai nu 
siseke. Vaidintojos savo ra* 
les atliko gerai. Žmonių bu
vo gana daug, net ir iš kitų 
miestų: Bostono, Cąmbrid- 
ge, Montello. LaMTencę ir 
kitų, /IŠ* (Ivmdlkby svečių 
buvo kun. P. Juras, šv, 
Pranciškaus jiarap. (Lnw- 
rence, Mass.) klebonas, iš

LDK. 65 kp,, gruodžio 6 
d* įvyko mitinis susirinki
mas, Iš raportų pasirodė, 
kad visi nariai yrą užsimo
kėję iki Naujų Metų*

Skaitytas laiškas iš Cent
ro ir priimtas vienbalsiai. 
Nutaria po Naujų Metų su
rengti vieną vakarą LDS. 
Centro naudai. "Darbinin
ko” vajų remti, ir visi na
riai prisižadėjo sL»ti į dni> 
bą. K. Nadzeika pasiūlė 3 
dolerių veries knygų dova
noms tani, kas dauginti na
rių prirašys prie kuopos lai
ke vajaus.
iš savo iždo apmokėti nau jų 
narių įstojimą.

Susirinkime prisirase duApie 15 melų atgal gyvo- 
nauju nariu: And. Tūbinis*»<» Bostono, bot dabar

• V* L viri «■

ir Maitinas Kasparavičius, j
Išrinkta valdyba 1932 m.;

Pirm. J* Tamulionis; Vice- 
pirm. V. Tamulevičius, Raš
tininku T. Mitchell, Nutari
mų rašt. O. Skirkevičiene, 
Iždininkas V. Grikas, K >re- 
sĮiondentas K. J. Nadzeikn.

Valdvbą sudarė darbštus 
nariai, ir tikimės, kad kuo
pa augs nariais ir turiu.

Dznkclis

kampelio į platųjį pasaulį sau laimės ieškoti, žodžių 
Taip ir buvo. kalbėjo maldelę ir pradėjo daryti Petrui sšži-

Gaila visiems buvo Petro. Išleistuvės dau- nes sukaitą, 
giau buvo panašios į šermenis. Jo seserys, 
jausdamos daugiau negalėsenčios lx‘sueiti, pra
šė mirs retkarčiais laiškelį parašyti. . O jo tė
veliai prašė bijoti ii* mylėti Dievą.

Petras atvykęs į Neit York'ą apsistojo 
pas savo sulM’dievėjųsį pusbrolį. Greitai su
sipažino su visais jo sėbrais ir palaidas jų 
draugijoje gyvenimas neleido l’etrui net laiš
ką į namus įsirašyti. Sudžiūvo, pa juodo kaip 
šešėlis ir, pamiišęs apie savo nemirtingąją sie
lą, voliojosi kaip gyvulėlis po purvynus. Gal 
dar ilgai hutų slankioję-s tamsybių šešėliuose, 
jei nebūtų paėmusi savo glolum nelaukiamoji 
viešnia INFLUENZA.

Petras miesto ligoninėje, ligos prie lovos Į 
prirakintas, prisimena savo nekultąsias jauny-J 
stės dieneles, praleistas tėvų globoje. "Petre
li. bijok ir mylėk Dievą," suskambėjo jo aus.v- 
se tėvelių ž/Mlžiai. Pažvelgęs, aplink matė vien 
tik lovas, ria nėra močiutes nei tėvelio, nėra 
brolelių nei seselių, kurio-jį taip laimi mylėjo, 
"Nors laiškelį įmrašyk... Bijok ir mylėk Die
vą..." O Dieve mano, Dievo! Koks aš nelai
mingas žmogus! Apleidau jirns ir. pamiršau, 
o gyvenimą nuodėmėse paskandinaiu?’ Ir 
pravirko Petras kaip kūdikis. Jis pats neži
no kaip ilgai verkė, tik pajuto kaž-kiono šaltą 
ranką prie savo kaktos ir išgirdo žixlžius:

—Aš kmiigas. Gal galiu kuomi tamstai 
pagellieti! Viešpats mūsų Dievas geriausias 
Gydytojas. Jo šventi Sakramentai mums iš- 
ganingmusi vaistai. Koks tamstos vardas?

—Petras.
—Tamsta katalikas, ar ne?
—Taip* buvau, lx‘U*
Krikšto Sakramento’mėkas negali išpiešti 

ar simaikhttL/ Dievas gailestingas nhlrii Tę- 
tvąs, o aš Jo tarnas išklausysiu tamstos Tšįki- 

■ žintios< 
r Petras norėjo ką tai sakyti, bet nesurado

—Tai man davei, kunige, išrišimą? Tai 
Dievas jau atleido man nuodėmes, — klausė 
nustebęs’ Petras.

—Taip. Gailestingas Dievaži yra pasakęs: 
Nors tavo nuodėmes bus raudonos kaip škar- 
Intas, liks baltas kaip sniegas. Atleistos tau 
tavo nuodėmės. Ryt Kalėdų Vigilija. Poryt 
Vii^paties Užgimimo šventė. Laimingas. Ryt 
tamstos širdis bus Betliejumi. Parengk savo 
širdyje, lopšelį Kūdikėliui Jėzui ir papuošk jį 
nrildomis..*

—Tu žinai, kunige, kad aš nebemoku mel
stis.

—Aukok Dievui širdies maldą. Pasivesk 
Jo šventai valiai. Aš atminsiu tamstą savo 

'maldose. Ryt ateisiu su švenčiausiu.
Kunigas nuėjo prie kitų ligonių, Petras lyg 

nesavas negalėjo suprasti ar tai sapnas ar tik
renybė. Riedėjo jam per skruostus džiaugsmo 
ašaros, "Dievo, koks Tu man geras! Atlei- 
dai įima visas kaltes. Ryt Kūčių diena ir ku* 
nįgaswtkė atrisiąs su švenčiausiu... O, kad 
rai žinotų mano, tėveliai! Kūčių vakarą daly* 
damiesi Bernelių pyragais minės ir mane Pet
rą, Valgįiriami vakarienę kalbės apie mane. 
Nežino ar aš gyvas ar miręs. Aš savo pąsioL 
girnų drtimšrhi jų linksmybę. Aš žinau, kad 
jie meldėsi ir meldžiasi už mane. Viešpatie 
Jėzau, p.’isakyk mano naniiškiams, kad per jų 
maldas ir Tavo begalinę meilę aš jx»r tas Ka* 
ledas atgimstu naujam gyvenimui. Jei pa* 
sveiksiu, manu patarėjas Ims A-nuigas, liužny- 
čia mano lankymo vieta, o Kristus mano ide- 
nlaš* ’

Balsių Petras laivo gyvas humirelis. Die
vo malone Jmžadino jį naujam gyvenimui. At
gailos Sakramente mirė pasauliui ir užgimė 
Dangai u(tobe Dievui aukštybėm*, o ant Že- 
įneš ramybe žmonėms geros trim**

i Pranelis.

LDS. 6 kuopa ir LRKSA* 
89 kuopa, Kalėdų antrą die
ną, sulmtvakurj rengia ben
dromis pajėgomis šokius ir 
kviečia visus lietuvius ir lie
tuvaites atsilankyti. Orkes
trą gera-

Bus duodamos dovanos ge
riausiai i? dailiausiai šokan
tiems* Įžanga labai maža. 
Komisija deda visas pastan
gas, kad kuogeriatisia svo
rius priimti ir užganėdinti. 
Bus skanių užkandžių ir 
minkštų gėrimų. J tą pa
rengimą gal ir Kalėdų die
dukas atsilankys... Neptt- 
mirškito dienos ir valandos, 
gruodžio 26 d., 1931 m., 7:3O 
val.t Lietuvių Mokyklos sve
tainėje, kompasų Broad Rd. 
ir Capital Avė.

Kam isijos Xa rijs.

. - ko paairinktf. “ ' J j
Karaliai $5.50 i!'

; ■ . • Bransoletni * * *. $2,50 ir $4,00 B
L šnilkiites $1.75, $2*(M) ir $3.00 H

Plunksnoms kotai ...A. $4.00 i ;
’ WgtaUrti pixw* rtth*. ’ ;B-

į IVmuatimui ’per. paŠta^20e extra* H

K. J. VIESULOS AGENTŪRA j
“DorbiaiBk® N*bm'’ ' ’ ;•

H W W* BROADETAT, , 10BT0N, MAM. ! ’
*«B<i*M»*«**iii**»***i**>C***i**WOIO0U*a*WW*l r

l V

? 1
J
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Mvamus

lietuvių prvteatonų maldna- 
mį, ta gauna Kalėdų dova
nų. Man reikėjo pašelpra 
Raklauriau įkalbinėjimų. 
Nuėjau prieš savu įritikmi-

HUTAM W. JOM ET. L P AL 
MAUNU

DRAUGIJŲ VALDY 
ADRESAI

tį. filio vakaro parengimas ’miWa Bet jokių dovanų me- 
yiHrtinKtti bww tikrittt, 
ir gražaus pelno įsigytu ir 
publikai patiekta kilnių, ti
kybinių jausmų, žiūrint į to
kį iiųaldingų vaidinimij.

f Kun. R, Kneižig ualigi 
darimojad musų tikybiniai 
sėeuaL Jis nuolata wu 
mina gražių ąeeniškų veika
lų, daugiausiai iš Kristaus 
kančios. Jis žino, kad nėra 

{buvę imsiudy didesnė# dra-
paraitė ‘ (Marijos Magdaloįj^ &UP ant Kalvai jos. Iš

Sekmudieiiy, griukįlio 20* 
ftv, Petro bažnytinėj avėtai- 
nvj, So. B<*tone, NorwiMxlo 
SmMieijim teatralinė gni- 
jm\ vadovaujant kum S» 
Kueižiui, suvaidinu labai įs
pūdingų veikalų “Marija 
Magdalena. ’’ Svurbiaųria»Į
rolra turėjo P'Ičk: Kas* j 

nos); Mr Uždavinytė ^eJ^,n!ania šaltinio j 
ta); A, Jasiimytė įkvėpmio «avo veika*
ta); O. Kudirkaitė lr
tim)pX G. Ceikintė (Mar-1 visuomenei, mikelda- 
celėH*. Kita rolės, jau ma*.tttag kilnius jaus*
tauė8, bet vis tik gabiai - >r,n

. _vo ■suvaidinto^ &fc
Kraimelyta, JX jarionvtėu 
ip E, SamwHiytė8.

Veikalas irioriiiis — iš 
Kristaus kancta. Pats vei
kalo turinys jau toks gra- 
%us,. kad publika ajiriverkė. 
Pagitėnkinimas buvo taip 
didelis, kad išreikšta pagri- 
davimu pamatyti daugiau 
ląumšioš riišies tikybinių te
atrų. Šv. Petro Labdarybės 
Draugija, kurios ruja^iu 
tas veikalas buvo jmataty- 
tas, labai atsidžiaugė skait
lingu žmonių atsilankymu, 
kas duos galimybės sušelpti 
vargdienius Kalėdoms. Čia 
tenka pažymėti, kad laliii 
ra pigiriina Labdarybės 
darbuotė iiavargėlių mišelpi- 
mo srity. LaHarybė labai 
Uoliai darbuojasi visokiais 
parengimais, kalend ori ų 
ĮMirdnvinėjimafe ir kitokio-

~ ~ ūits įmonėmis, kad palengvi
nus neturtingų šeimų padė-

velėta Kitos rolės, jau mn-

buotėje jis pataikė kaip tik 
ant tinkamos dirvos, nes 
Nbrivoodo Merginų Hodali- 
ei ja išvystė visų būrį gabių 
scenos vaidintojų, jos pa
sižymi darbštumu, tiksliu 
supratimu scenos uždavinių 
ir, kas svarbiausiai, gera ir 
taisySingn lietuvių kalbos 
yariojinm* K,

KALĖDŲ PAMALDUS

Melagi ilgo* pokaitį agi
tacijosir įlmįHnMjimat

FM CEUTS GANUS M 
MOUHSEMS

Bostone, uždarius keletu 
Imnkib žmones puolė ir ki
ta išsiimti pinigus. Five 
Centą SuvhigK Bank per dvi 
dienas buvo apitoU depo®!* 
torių, ir kiekvienam purei- 
knlavus išmokėjo pitųn su* 
n«į.

Be to, padėjo Janguose 
pranėšinuis, kad išmokės jril 
lįų snnių^Kdcnriišm depo* 
Altoriui jMireikalanis.

Valstijos gtib. Ely ir kiti 
įžymus žmonės perspėjo de-: 
poritorius ir patarė įjulikti 
pinigus. Jie visi pareiškė, 
kad Mass valstijos bankos 
yra gerame stovyje, ir kad 
Lšimdmni pinigus tik nusto
ja savo nuošimčius.

Pereitų aeknmdieni įvyko 
draugijom priešmetinte rai* 
rinkinm*. Išrinkta valdy* 
Imi 1832 met visi senieji: 
Pirm. M. Imliu, Vice-pirm. 
J. Petnuiska*, PM. rast. X 
(Hineckaa, Fili, tat M. 
Šeįkb, IŽd. A* Naudžinna?, 
Maršalka J. Zuikis. & dr- 
ja yra didžmuain ir turita 
giauiįa Houtlr Bostone, dėl
to,' kad turi visuomet gabių 
valdybių Dabar einu drau
gijos vajuM. Nauji nariai 
priimami už pusę įsto jimo. 
Gera proga prisitayii

Sekmadieni, gnmd. 27 d., 
įvyks draugijos metinės šv. 
Mišta< Kiekvienas narys 
turite dalyvauti uincorporo.

REIKALINGAS

r
' nsssiatMuMnnaatasBaeaaB^^ 

ratatatatore

A. 0. ŽALUA-SHALLNA
LEBTUVI8 jHNTOKATAl

Šv. Petro lietuvių laižny- 
ėioje, Kalėdų dienoje, bus 9 
šv. MįŠta.

Iškilmingos Bernelių Mi
šios bus giedamos 6 v,ui. ry-

•Vaikų* Mišios giedamos 
8 ;30 vai.

9$u vai. įvyks kaip pa
prastai jaunimo Mišios..;

Burna bus su klierikų ari- 
sta 11 vai.

; 7 vai.
kelių draugijoj metinis va
karėlis.

. vyrui kambari« «u vikria patogu
mais BROČKTONE. Pageidauja
ma, kad butų ir garadžius. Pra
neškite " Darbi n inkais/’ M. N.R, 
3df) Broadway,So. Boaton. arba 
telefonu South Boston 0620

A. J. WHELAN
STUK HIATIMO
Mmašintea kaino*

SMirBt. Iri. B. Mm 3434-M

{arijos Vai-

APSIVYLUSI

mnAvojA
1’ASIRENDAVOJA atakiri kam- 

bariai dėl vyrų. Kambariai ap
šildomi Ir visi parankumai. *

KreipkiteB:
948 Bto»dw*y G-22

tafta ta UrtvMfrttot* 
CORNKLLUNIVKBSITT itLB. 
G. WA8HINGTONUNIV. toLLB.

“Darbininko” Name 
(natroihtoM)

346 Bmdaray, BrtrtA Borto#
R»xid«■etJ *

806 Harrard 8t, CaiabrMc*, MM*.
Trt. Unlrtort

MN**aHBM*isaBa*toasMip**Mi*i*asNBn

Mano drauge man įkal
bėjo, kad, kaa tik nueina i

L. Vyiių H-t* Algirdo 
kuopa rangia įdmniaii pra
kalba® ir paveikriita gruod
žio 27 d., 7 ral. vakare, baž
nytinėj oaMj.

Pavrikrim rodys ir įdo
mia k*IM uraky* Lie|. Vy- 
ėių mgimįraijba tėvas, My
kolas A. Morkūnu pereitu 
vararų virifeJra Lietuvoj. 
Paveikslai yra jo paties nu
fotografuoti jni visų Lietu
vą ir Vilniaus kraštų. Be 
to, p. Norkūnas įpasakos 
apie dabartinę Įaetuvos bū
klę, apie Lietum katalikiš
kų jaunimų o svarbiausia 
kalbos dalia, fui apie čia gi
musį ir augusį lietuvių jau
nimų ir apie svarbų jaunuo- 
menei priklaušyti prie jam 
nimi organizaeio« Liet, Vy
rių, kuri.atemanėiais metais 
švęs savu 20 metų gyvenimo 
stikaktuvra Jeigu kas šian
dienų žino apie jaunimo or- 
gamravimoa avarijų, tai p-aa 
Norinmas, kura tam darbui 
pašventęs ilgite metus,, Nes 
jis pat» amžių jau nebejau
nas, bet dvasioje jaunas ir 
trokšta jatminnii pagelbėti. 
Todėl aš esu tikras, kad ir 
jaunimas jo darinių įvertins 
ir rems jo misijų visose kis. Direktoriai: J, Petraus 
kolonijose.

Kiekvienas Bostono lietu
vis be amžiaus skirtumo 
kviečiamas dalyvauti šiame 
programe. šis vakaras bus 
naudingas visiems. Senes
nieji turės progą pasiklau
syti- jo įspūdžių iš mūsų 
brangios tėvynės Lietuvos ir 
pamatyti rira'įdomiausias 
ir istorines vietas. .

Jaunhraui gi, pamatys sa- 
yo tėvelių girniuj į kraštų ir 
išgirs iž kabėtojo daug nau
dingų patarimų.

Be p. Norkūno programe 
dalyvaus ir daugiau gerų 
kalbėtojų, dainininkų ir ki
tokių artistiškų pajėgų. Vie-

ttti.1t, J. fflinfekiįi.

NAUJA PALOVIU

ŠV. Kazimiero R, K. l)r- 
ja savo susirinkime, gruo
džio 13 d., išrinko 1032 m* 
valdybon šiuos narius:

Pirm. J, Brtibinsktis, Vi- 
ėe pirm. J. MarkeUonis, 
prot. rast. M. Šeikis, iždin. 
V. Balutis, maršalka? J. Zai-

kas, K. Būdreekis, P. šar* 
kiūnas, J, Pranaitis, P, Tu- 
leikis.

Rast V. Paplauskas.

trraro mtbo ib rovno 
MJKMI TATJflYBA

H»UWh*~ /«•» U rantato,
YtaPbrafeta^lMM* JBK-teVkSMA, ■ 

(k* Ik*
rra taramito* ** ju tartta, s Yra** rra ta m***. •
|Ul taitl*faMto — Jw*M» GtoMrtta*, 

3T Ttoto* ta. M*tt*8**» Mto*, 
f*«tai*iAitap Yi**** dtaltota 

: . to o s<ra' sra -tara Mma 
Traritoirt* tarto G Hitai Ii, 

M Vara ta tanui tara Mm*.
Itairtl** rartakital bra ta* Mra 

Mtatolart kktoviaua aJfah^a * «*[ 
M ptote, Cartfij* «*W, <M tart 
tarpte MU ta Ktotort, Mm*. .

MBTtrVOi OTKTBBŲ ©B^Og 
BO <MOBA MOTIMOB

Pimljiia M ** T*kM AiMrttart 
. M q tara ta tara Mra 

„ra s. .tara raic 
Vto^PlmtotMk* — ra* Mllcrtaura 

rt9 K Ute nu, ta tara Mtart 
era ura T- Kl*bl«t» Antetlk*liU*U 

to G ta ta Bootoa, Miurtr 
ra ta tara 47ivw.

Fln. Mra <— ItorjoM Markoolrtl » 
<W G Bt., ta tarto*. .Man*.

lldtolnM -* Ona Stnntolloti
- i«LWtot Mrsr^tanJora ura 
Traritdari — O»* Mla<ird|a*4

1512 ColuKbla iM„ W, Boetoft, Mato. 
Karti)* Globia — U. Jaiintottiend

1426 Colmabla Itrl., ta tarto*. M*** 
Oragij* myo auBirlnklmua laiko kam 

aatr* tfiiiUlniai klakvi«io mttiralo, 
7 te) Tai Yakarrt, pobainytlrtlj *y*> 
taln4L

Vhml* drattrtfr* ralk'alalR kralpklUte 
pa* protokolu rraiaink*. - • ,

O jis bite ant penktos gat- 
7 valandų vakare, šv. Kalė
dų dienoje. Jis žadėjo vai
kams daug ‘kendžių1-'duoti.

O, Buy, tai h* aš bėgu sy
kiu, ir visi lokime paskui 
juos.

‘Santa Cinus** ,i 
ir mažiems duos doranų.

Tad visi eikime Kalėdų 
vakare jį pamatyti.

liengejai.

IT. KAMM»B0 B 
y AT.nYMMlAM

FimluUtte* <-* 4. Unito 
ai ITmvit NiL. Mtati 

VtaltahtaMF * J. * 
teo tam aų. ta ta 

ėtot* H*iW įnirti to *** V." 1 
118 ta*** ta ta ta 

H*. j*irmnlnta •• M 1 
. 2H B. Bita ta ta B 

lidtoiufcto — V, tara MH tetato ta tai 
ra ta *

Uurtata ** I. Mtat
T WMM4 ta ta Ma 

Ohtotak Juta tatrtrtto

ta B, ra

W. JOMO lt* BL
D140M VAXirt| 

pirmlninkto — M. M* 
M Mt. Tta ta, Dttetato 

i- Tiaita*** Cskl 
Vkt-PlrralfttokM — X fra 

24 Thomto i M-k, ta tai 
Prot. Ktotlnlnkto ~ J. G*M 

S TĮaaM* J&irią-ta B® 
RtftfalDkM ** M, Mn 

2» K Utoth ąę.( ta ra 
JldlnlakM —* A. MMrtMMH 

886 E. Bnrtdtay, ta ra
MartalkM —J. Z«iJd« 

T Wl*tate ta ta tataty 
Dr**rtJA irtko «tarMtaNBj 

»*drtdiM| kirtLvimo taM 
po >Wv. tarauta mML I 
»t, So. Bootoo, Mto*.

vanjant, Sodaįieiflg 
tys Mąrijos Magdalte 
veninių TeatrasUb 
žus, įvairus ir pmni 
tis.. Jaunimo kuodi 
siaį turėtų ateiti,

Šio teatro perstaty 
dideliems pilusį Švč. Ronos 1

“ŠAUTA GLAUS”

Nekalto Prasidėjimo 
gija. Pelnas skiria® 
’mpijos naudai. 
kaltis tik 15c, dideli® 
centai.

CAMBRIDGE, MASS.
Ei, Jonai! kur t U lx*gi ?
Bėgu “Santa ČlanaH pa

matyti.
ICur jis, tai ir as sykiu 

bėgsiu.
,.l I.ĮIllĮ ,1111 . .........    - ,,,,,.„1.1 .J.RI.:.' |'^0

A. J. WEST, M. 0.
LIETUVIS j

GYDYTOJAS ir OHKUBGAS 

t Valinio s:
Nuo 2 iki 4 it, nuo 7 iki 8 vak. į 

473 GaUivaa Boulmrd 
DORCHESTER, MASS.

Telefonas Talbot 0S47

N.J. *. SM7. <

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

‘‘Darbininką** Name 
(antros luboa, Room 1)

• ra Broadvay, So. Morton.
Bostono Ofiaast

89 State Street, Boool 63 
Tek Hubbard 9396.

Gyvenimo: 33 Roeemoat Street, 
Dordiester, Mas*.

K. J. VIESULO t
| AGENTŪRA
| PAKDVODAM LAIVAKORTES
I 1 Ir iž LIETUVOS per ritas Itata
I SIUNČIAME PINIGUS jMetuvi
| Litai* ir Dotariata.
I ApdršBdžtau* Namus nuo
I Gaisro* ir kaa reikalinga.
Į Parkam liatuvoa feomuL
I ("DARBININKO” NAMB)I 966 W. Broadmy, »o. Botum.

įdomi ir* verta kiekvienam 
pamatyti. :

K$d sutraukus tūkstanti* 
nę, žmonių minių, rengėjai 
padarė virai įžangą, 
būtent: suaugusiems 15 cen
tų. o valkata centų.

Šį kartų nei vienas nega
lės sakyti, kad neatėjau, nes 
buvo brangi įžanga.

PktpeZė.

- ... .....................................prjuaiŲ MunmvKuiraun I

PAUL’SMENS
SHOP

4IK W. B*O AD W AT
(tarp* F Ir Dordbtater Ęta) I

Meotii Eortoa, Jta. j 
UilflltaMPM rtliMta »»ado« Yjvl 
rWkW!f1rabttIln«.GraiJda»l«5Rkry.| 
beita, ta USlta pfGrt*up<rlCTit.|

tonus IJKA8 |

ra ta Beta* ra
UKTUVUIDAMTIBTAB

105. M. V. CASPER
(K48PABAVI0IU8
Maujoje Vtetejt, 

t 6M 1. BroMtay, S. Boate*.
Ota tamta.* 

ta » Iki 12 ma ir Mto lito Mtl 
i ir *w ė iki 8 vaL vakar*, ocl 
■M kMarytaa stato* vakarti* Ir 
taSdtaakLtalMt aartatata 

istarttataataa 
Taipgi nuirnu ir X-mf

NAUJA BELEŽINiy 
DAIKTŲ KRAUTUVĖ

160 WX8T BROADWAT

*0. BUSTOM, MASS.
#to> kraaitak gaUtM gauti vl- 
tali| aautnlokfttaa Įnoklų, pl*^ 
ttriaviiao aatdUagoa, Minto, alfe. 
Jt, vinių įr viaokto vanUto. 8h- 
Doats pophra ®*> 6c. Iki 30c. tat 
taip 8tlkH| rfookto didumo, AtH- 
Itlte perritlkdntL

M. BULIS, 
Manadierii

SOUTH BOSTON
Parsiduoda du atskiri namai, 5 
ir 7 kambarių, geriausiam ato- 
Ay, moderniškai įrengti kaip 
antai: garo apšildymas, mau
dynė su dirbtinu lietum, elek
tra. Aplink tyras oras ir sau
lėtu vieta. Parduosim tučtuo
jau. Pirkaitė ui <4600 įnešti 
<600, likusią dalį išmoksit km 
kvom sglygont

Kreipkitės tuujauspss
A. X, KUPMTį 

Stt W. lroadway,
80. BOSTON.

PaASrite tovė pbigto ant 
MOBTGX6Xę

IEŠKO NUMUK
Nori gauti AW «nt pirmo’ morgi* 
ėio. Namas Dorcheatcrj*. Jtendų 
įvnia $130 į mėnesį. Namas ver- 
tas $15^00. ■-

IEKAAAIUAS3DUU

dėl trijų šeimynų namo, 
Rendų gsvnumt. <125 j mėnesi.

—(Terš proga— 
Krslpkitea pas

t x vnaviTUMi komuRj 
“DatMnbjko Name”

JUDUS B. GANUS
Vada Tiookia* prova*. Daro ri« 

«o* tegalia* dokw«tta
‘ 317 B ta(ka»ra B**^**?) 

.. rati* Botteo^ Mm, 
T*l*fon*i: Son Borto® 2732

Nimij; Talbot 2474

Wat» A. iMdaiaaviMasa

MUZIKOS MOKYKLA
gMUIgA-yiAMAS

, taMfor itortM prtraiai kai* 
raita** tote ir ttmijpMhBiMa mUc 
profrara Mortko* Ktratrraorijy- 

parato* aiikiMira taivit
*• terttej*.

Td. P-kray 5953-\V.

, Pmnldoa,
j • : * . ■

Vidurnaktyje —12 valau, 
dų. Kalėdose bus Sv. Mišta, 
Kalėdų dienoj kitos Bv* Mi
šios bus 7, 9 ir 11:30. .

Po pietų 3 vai. Mišparai, 
Božanvius ir pallnminimas 
su Švenčiausiu. Po šių pa
maldų, įiarapijinės mokyk
los vaikučiams, Kalėdų Die
dukas suteiks dovanas. O 
kaip linksma bus vaikams. 
Teatras ‘Marija Magdalena9

Sausio 1 d., vakare porap. 
salėj 7 viii. kun. S. Kneižiui, 
Korwoodo klėftoniui, vado- 

pastatytas didelis
VIEŠKELIO TILTAS 

PANDĖLY S, Rokiškio ap. 
Treėįune. kilometre nuo 
Pandėlio baigtas statyti di
delis vieškelio (iltas. Pasta
tytas jis iš geležies betono ir 
aukštai iškeltas. Jo stuty* 
ba apskričio savivaldybei 
kaštavo 5,500 litų.

ėtataBNWtatata>taiBrBW!^"£ig5otatatata 
LUturii Daatira 

05. S. A. UALVABISII 
(GALINAU8KA8)

414 Bratay, Se. loata
.ra Sa tartim taė *'

Otat Mrtan* Mta W> Iki 11 tai. 
ryto. l.-» tkt K’A) r itatk 

. ta» * iki a taktra tamėt tas 
narai sraltajrtraB

TARUDUODAAi 
>wrnAvnJAf|

5 ruimų 3 Datai, pra j 

ivanh luta »
. 12 Afera |k.
Raktai next Am

ra 8o. tara ra J
Ztotab Drafehj 

A. t. KAfl|
M1 W,few4way,Mfl
Oflto Yalaado* noė 9 Ifct | 

• 1:80—4 Ir nuo ■8tel~4F *|
Berytomis noo 0—18 Yfe' 
Sutetomla n«o »1W < v**| 
tadttlrail* nao » iki 12 tel 

(pjŲpil smtartl)

IE VBBTS1
DAKTARAM
Imant tintam. 9H 
Kepeny, JMIr^ taĮMKĮ 

t “JI įo«. tarAktar fl 
. tijūno ir vtata M 
Nerry, Ota Ir KMNR 
’aMejy lyči* M—b -ją 

JPYtarMta WMB 
tikml npnafl2| 

nebiimių, Wai<h 

Dr.6mlj,327iSS
- w M/v-a rami hM 

Stata 19—11 tartai, jį

ratai* ra

JOHNIOiS,l
(nwmr •*

*raWr|l

vCraĄ- TBWWlra* wirr> ra

MiOiSO

KSVOl 3k

Ojnetai* Mm*: M taftai
ifsėma, Mas*, 

TH. įimtam m

wwwmwii«iiiHiiliiiiii iihumimu ....... iiiii>i»>»mĮ

Ttl. Urivtrtfty MM

N. SUSAN GUOENEI
(BUBNY)

Lietuko Uantint*
IH ■AMASIHIttn* AV*.

IGntNl SkrR.)

Otta Tnitaoai Unttatauy UfiT 
Jta ta UaltaRity IKU 

iMM fitfIMt į
UBTFvmoRAraroa re 

BA|>SAMC<mua8
Paartas atlKa fral 1r Hriat 
Kaina vkraMa il«ttr. Viatt atdara

- xb sarai -

“DLUE COAL”

OBJ. LANOŽIUS-SETMUUR
Limuvis (nm’ToJAs m runivitoAs

*‘ !o aštrias Ir kroBiUkss Ilga* vyry. įMotery ir valkų, Vartoja 
4>Ray aiMtaty. Ištyrimui vidurių ir plaukų ilgy. Ektatnlauojii 
krauly. Ir sglamialn* *nv» laboratorijoj. Sutelkln |Mi*rl- 
tuy iHlfikata kitur uvenatititnu^ LT meiy praktikom 
orrSO‘VALANWM<:2-** rl».: V-^tSOvak. * ra S. B. 2712.

4M1. BB0ADWAT, SOUTH BOBTOM, BtAM

tw. a. b m

PR. 1 Uįl|AV9(A$

Mo. Įbutaitat IBM
< BATCMEUp VIUTIML

10 Iraną** ta 
Td. tara M»

BA1T



EXTRA!

Klier. Autini* Petr*u*k** gn

nio-

Iš AFREIŽKIMŪ PARAP.
Nepaprasta pramoga.

C, BROOKLYN, N. t
•t ■

BALSAMŪOTpJAS

BUOOKLTJr, M. Y

TM. Qn«qMiat »-S3M

Antanas Tautkus
Linksma Lietuviška

bkooklym, w. y.

Lietuviškas Palocius

£ 
l

Parapijom kllMujĮiuc'' 
grr/riŽM) 28 dien<.

Trt. Mm 2-VTW Kotary Mle

JOSEPH LEVANDA

ftau*.
»• • . I w .

. ? ■ lIT-i '• '

Minom* irtymoj Ateity *uėr*** 
nuiiofi iKraplM Šv. Vinrcntu 
l’ŠulfeČb labdaryb&t įkyrių, ku
ris nži» su vyskupijos šv* Vin- 
cento Paulinio Centru. Dalie’ 
yra Vaikelio JFaiu* skyr., kuris 
beveik neveiki*.

KtlMij <ta| i FJ vai 
vidurnakty; 8:30, 9,41:30 ir.H v.

Mokyki* Šventini* paleist*. 
Pamokos vėl pnurfclfia mnw»io 7 <1, 
5 v«L p. p.

—Lithuanian CT C. laikys savo 
susirinkimu iaim 7 d. vakare.

. Moterų Sąjungos kuopa sausio 
16 <1. Transfiguratkm a*Uje *U*

Vietinių biznierių rūpes
čiu Kalėdų nakčiai turim 
orkestrų. Daugiausia pase

h.*iW
16 dienę, Šv. Jonu kipinf.sv.

GBABOBIUS 
107 XM*a At»h Broaldy* M.Y.

Lithnanum Č. C. bulius gruod
žio 31 d. parapija* «c*h*ję.

Parapijom draugi Jok a jau 
maai Katalikų aeimelin.

KUSTON SJUDO
Į Lietuvi* F©fo<r*fM
| Fofografttojn, kaJp pavirai**, taip 
i grupes, vrttfttvee ir tL-Surik) atda- 
| ra nw 0 v, ryto iki S vai. vakar*.

4S9GBAMD ST., 
BBOOKLYM, M. Y*

BULTON ST., BROOKLYK, M. Y.
Netoli Avtumn. Avė.

M. P. BILUS IRC. 
•' . BIELIAUSKAM .

Graboritii ir Bala*mwU>* 

HOMM., Iraokly*,WY

73GBAfrD»T.,

Tel. Newfow S-4464

ANT. J. VALANTIEMS
GRABORIUS IR

BALSx\MUOTO.TAS >
Aplmtula Vh«)*e Salų**’- .

Katare l*uWlr
5441 7Ž-ril Btr0k *

Arti G nitui Si.
MASPjsnt, L. i., n. r.

Ew^wH,M«Miii»»iiu<miiii|ii»iinil,Į^nmi;iiiiiinilniHi| f 

KLAB01AUB

CUMTM PAROS
pik*lkMM* h*li***i iMiKMriMn*,

, mm* MMtgUvMta ritu • Bmk* 
lyne-MMfMHk* J«* *U*m ■>*» 
kjrti Mlę w»*«I.
toaap. ir B*U* Ar

J OM AS XXAjWnM B*r,
4 ♦ • lfa*p«tk,)r. Y. .

*WmWWWW,IIHH>Hl<ll>n,WIIHII<llimiilllll|l|llll|lllll

V A L A N n O *

DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERS
kLTA KŪDIKĖLIUI!

1G31 metus gulėjo, mažyti* Betliejaus urve 
Buvo žirnis metas.,. Bii4nut^ suvargUMi, 

gira ii graži J;» Mamyte vyriė kuu migrieb- 
intį mažvrio tik kn gimusio savo HUnrlio kil* 

biro per jaunus, bet laimi išvargusimi Mo- 
im. Nebuvo kuo aušildyti Maryčio L; Veltui 

m bėgėjo, ar m-ras šiltesnes imatogė*. Pat* ĮH*. Visi gvvenf ijai giliai įmigę, Šiltai apsi- 
rkia,<

fcti žmogeliai! Jiems nė u<* galvoj, kas gimė 
Betliejuj! *‘Jis pos savuosius uiėjn, bet šavie- 

nė’* t Jom 1, H). Ka sakau! Jis net bet* 
r»> i kiokvienn duris, kad priimtų nakvvuen ke

rgusių Jo Mamytę. *Bet kur tau t., Kebli*
i užeigoje viriosf - (Luk. 2» 7), Gal vienas kitas 

ė jiems kuo 
ai iš jo akių pinsisalinfi!

Įtaif įmonių upriimtas, visų ujamas, sunnda 
mi viria Bfdiiėjatts tvartčlyj tarp gyvulėlių, ku* 

hlįMtu (nors žmones nepažino), ir gema čia pa- 
nytojns, Jėzus Kristus, Dievo Sumiš! Augę- 
1 **(iarle Dievui aukštytae, o geros valios 

ant žemės ramybė C ’ .

iai ir šimtai imlumų gerbs valios žmonelių jau 
^•tliujaus Kūdikėlį ir antras tuksi antis metų bai- 

ue1<n;s;iki* Jam nakvynės ir nebevaro antru 
rttu bet siuto Jam gražiausius rumus—bažny- 

nėia juos, o ^avo karštomis širdimis šildo Jį nuo

gaila, kad dar ne visi Jį pažino, o kiti ir nebe
pažinti. Via daug panašiu Betliejaus šykštuo- 

atalikiĮ. kurie daug greičiau sutiktų matyti Imž- 
^Bpnuogintas negu papuoštas ir labiau džiaugtųsi, 

tsis-Kalėdų Kntlikėlis butų iš bažnyčių iŠva-
j tvartus, kur vietoj gražaus altoriaus butų gy- 
oe. Ir vėl nori, kad tie žodžiai pildytijsi: ‘Mis 

tteeiils atėjo, bet savieji Jo nepriėmė'* (Jon. 1, IIL
* . ■ * ’ ■

mes katiiVkai ta nedarysime, nes mes jau Jį ge-
% kas Jis per vienas! O lietuvių tauta jau

Tį garbina. Del to ir toliau mes puašime Jo 
Inyčras, nešigailesime Jo paties duotų mums

. tftkstnneiais susirinkę kasmet giedosime giesmę : 
Jėzau mažiausias’ Kūdikėli biangiausis...” ir 

be Jį dažnai priimdami 1 karštas savo širdis, nes
laikais Kūdikėliui šalta, tarp tikėjime atšalusių 

! K«w. J, iiružikas, S, J>

LETUVK UIMS MQ- d«*»ro Antaw Kaian.!™ 
'tfMMinA' sMAimiMAM" •Jurgi* ivrisiunAit. (tarne j»»* f»j**M KLOS BMKLTnE • Hmkriain. kurie iMparigsi- Vta« pelrn. . : įėjo išlaidų bažnytinėm* i»-
neriami* Mdaa lietuY^^0^ PW1»*rt<- « 

palaikyti, čia nugurio jauni-1 ,v rinI| ymr --ąrri h 1 
njotanteymlirturiu talboąl ILKMAUBu NVkUI j 
ir istorijos mokyklo*. TOč ~ *r
gaila kad maža dali* lietu- 
vių visuomenės tesupranta 
mokyklų svarbų. • * 8*i*do 2 <1, 1S38 j*., • **L iy* lėk *t*ty* veik, “ŽmojritKlžiai.

Pereitai* ir uŽperaitnis l* *u»itw>k« jrič Tema Krnliira Tifekui jau p*rd»rtnšj*mi. Bu* 
metai* Brooklyne ir apylin- *«»<* «w Br*ril*wdkti. pjs ir lokiai. IMmi* p«*i*u p*r*< 
kėje'biivo kelios mokyklos/Tw‘*? • X>* .ALBK F*d*r*eij<w piM 
bet šiai* metai* yra nžsili- O**™ *eki**ri*w>w. • 
ku* tik* viena grynai lietu- * —j**™.
vitį kaily* ir Morijoe .no- »««'• « < *M D^inik.,:2*.’'- prrfmP Antini-

kykU Iš viso Bmoklyno flriifciiKk»«, p*foH*t** 
tik Šv; Jurgio patepi ja kmu 
-N; ftkalniopasišventjmu 4r 
neHurių C, Broftklyno lietu
vių dūką išlaikė lietuvių kai 
bos ir istorijos mokyklų.
Reikia pažymėtu kad Kara
liene* Angelų parapija turi 
katekizmo mokyklų, kur ym 
mokoma, ir lietuvių kalba ir 
istorija.

Priežastys mokyklų su
mažėjimo yra didele bedar- 
l>e ir, ypatingai, maža* lie
tuviško* visuomene* pritari
mas.

Šv. .Jurgio parapija gali 
tikrai didžiuotis turėdama 
lietuvių kalbos ir istorijos 
mokyklų su jaunameeių ir 
suaugusių skyriai*.

Reikia nepamiršti irtų te 
vij, kurie šiai* sunkiais lai
kais pasišvenčia ir leidžia 
savo vaikučius pramokti sa
vo kalbos bei rašto*.: Gaila 
iik, kad maža tokių ,pa»i-j 
šventusių lietuvių mūsų, tar
pe randasi. A. J. Jf.

iy* v*ik*l* Tinto* (lenkJ
ir Jurgi* Kririūna*. Garbė )«•- Tikfetui j*u p*id*rin$j*mi

Bti* ir

B*i*nči*u* dmurik* b*llu* mi 
Jokiai* pyk* parap. **mk» 
2 dienų

M Ml MIMMIMMJML * ■*"' iB*B* ■JĮ . !
iRAnlklVVl Moterų jaunam^ių
—į skyrių* Mūrio 9 d. parapijo* *•*

M. A. PETRUI (m**) uartma dshmbtas 
w aąa M, aratm «. t.

VALAMDolt 
Ha* 9 v*L ryt* fct S te. vtem*

' . '. _Jį!Ė
Tel. Greeupcfot

JOSEPH 6ABZVA
GRABORIU8

BTAOO 2-0703

IM.UMSI.mS
DANTISTAS 

X—DAY
M««ni Midilgaft 2—427H

non hibei gražų, 4 aktų, vai
dinimų: “Pirmoji Kalėda 
Naktin.**

Veikalą* laimi gražus ir 
jaudinantis, Visas jo turi 
nys, tai Kalėdoms prisimi- 
giiiiRH — laukiamas ateimin* 
eio šin pasaiilin Išganyta 
jaus ir Jo gimimas Nepa
mirškit, atsilankyti.

- KvMys;

Nuo 0—12 is ryt#, g-a r*L
ArERtatfiCNMU ANBitamt 
w amuro rnBiT 

(k,mpM t’n.M Aw.) 
»10 0XlTM, Jf.T.

- Tcl. ApphgUe 7-b775

SIMON BUTAN
(BUTAUBKAS)

lietuviška Bučerne

NAUJA SALE

ambbkos mlibčių klubas iawam savo 
I F*Sm Ir patekta MUM Ail WOnŲ, BA-

» W10W AVttrUB, KAMPAI STAOG STKB1T, 
BBOOKLYM. M. Y.

£r. Jurgio Parapija, ,, 
Gruodžio 17 dienų parapi

jinėje salėje įvyko vietinės 
Liet. Vyčių kuopos susirin
kimas. Reikia pastebėti, 
kad šios parapijos jaunimas 
atsižymi dideliu darbStumu. 
Susirinkimaiskait&igai hm 
komi. Vyčiai daug gražių 
ųiitarimų pravedė. Linkė
tina tam gražiam jaunimo 
burini pasisekimo ir ‘iš
tvermės.’’

ŠV. RaŽanČiaus (Apreiski- 
tmo parap.) Draugija rengia 
i Margumynų vakarų. Bus 
JŠokių, vaidinimų, deklama
cijų, dainų ir kitokių įvaire
nybių, Reikia žinoti, kad 

vakaras bu* gruodžio 26 
t dienų, šeštadienį, ĄpnnŠki* 
mo parapijos svetainėje. 
Prasidės 7:30 vai.’ vakare. 
Visi ir visos, prašome pra
dėti jau rengtis. Jtep. 

J fiPir^a Kalėdų Naliis?*

Apreiškimo Šv. Pan. para
pijos Marijos Dukterų Jau- 
nesnyris skyrius štato sec-

Seimelis,

Rytinių Vaisti jų Lietimų 
Katalikų metini* seimeli* į-' 
vyk* gruodžio 27 <1., 1931 in. 
Šy. Vardo Draugi j a* svotai* 
nvje, 6 Davis St., Keanuy, 
N. J. (šone HahisĮm, X, 
J.). Prasidės 1 vaL po pie
tų.

Programoj numatomi šie 
reikimai; L Lietuvių Diena, 
?. Jaunimo reikalai, 3. Spau 
dos reikalai, 4. Lietuvos ka
talikų padėtis, 5. Katalikų 
Akcija, 6 Bėgami reikalai,

PcfL Apsl'r, VMyb't,

BROTKLYN, N, Y,
Lietuviai pažangiuoju *

Maspetlio ir Brooklyno 
Jaunį lietuviai, susibūrę, pa 
sisamdė gražių svetainę, ku
rios vedčju yra jaunuoli* 
Bernatavičius — gabus vy
rukas. Svetainė yra prie 
pat Vytauto Spaustuvės — 
425 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. Labai jauki vieta, ypač 
jaunimui susirinkti. O ir 
jos kaina prieinama. Lai
mingo sekimosi jaunuoliams.

“Vytauto Pranašas“ jau 
išėjo iš sjMindo*. šis 3-eias 
numeris yra 9U12 formato 
ir W puslapių duluim. žur
nalų* turi gražius viršelius 
su spemlmi Kalėdoms pie
štu vaizdclfiL Turinys: 1) 
Kalėdų nuotaika, 2) IMejų 
metų dariHiotr, 3) Kalėdos 
tauftrnikoje, 4) “ V y t a u t o 
Himustuvr, 5) PashJiėTuSi 
0) Didis Vytaute (eilės),;7V 

t Federacija ir Katalikiškoji 
i Akcija, 8) šių dienų malda, 
, 9) Lošt and Why, 10) Spau
dos svarba, 11) Sveikata, 

»12) Kūdikių paraližiiiH, 13) 
. Vytauto D. W ms nnrties 
. sukaktuves, 14) Nėw Yorko 

i miesto isf t iri jos ImiožjL
juokai etc.
(c--~-**“I)ari>inink,ais

Šio įdomaus leidinio Vil
na tik 10 centų. Agentams 
ducKlama nuolaidai ReikU“ 
laukite adresuojant:

Vytauto Spaustuve, 
.423 Grand Stm*^

Brooklyn, N, Y,

P-as Jūossaa Ginkus, suvo 
krautuvę yra labai gražiai 
paredęs. Kaledinėme eglai
tėms papuose visokių—ktio- 
didžraųsis pasirinkimas. O 
jąu saldainių, tai galybes, 
net iš Šmulių Lietuvos, gry- 
niattsiifvaisių išdavos—ken- 
dės galima pas jį gauti; /Įt
eikite ir persitikrinki!.

CĮ„1 J 'V——__X___._5SSaldainių Krautuve
Artinantis Šventom* Kalėdoms, mra norėdami savo broliams lietuviam* 

patarnauti, pasirūpinome tai šventei to viso, ko miisų broliai ir sesės tai šven* 
tei pageidauja; Taigi Kalėdoms, mes turime šių dalykų: Saldainių vipokerio 
pos rūšies, taipgi iš Lietuvos “Birutės-’ giyhiausių vaisių saldainių: Kalėdi
nėms Eglaitėm* aprėdnlų ir visokių kitokių įvniratiybin.

Kurie norėtų gauti “Bimtes** saldainių pližtų, te prisiunčia 1 dol. ragaus 
įų visų svarų.

Visiems savo draugams ir retnejama, linkių Linksmių šy. Kalėdų ir Tiai- 
mingų Naujų Metų! \

.111 A7Qfi (rlTllrilfi SbAV19 UU&Oo OUlUkUOf UOV.
■kodiinr. v. t.496 9UIDITM1T,

v Seimelis jau čia pat Ry
tų lietuvių katalikų draugi- 
jos pusištėng^it pasiųsti su 
vo atstovus. R«p.

NEWARI, N. J,
■* ■ .. .,.1.^ ,t r, ... .....

Pranešu, kad 1932, sausio 
3 d., parapijos choras rangia 
gražų Juokų Vavani. Sau
sio 17 d, įvyk* Jubilejinė 
Vakarienė; Vasari 17 d., iki-J 
rapijos metine vakariene. | 
Visi Nęranrkiečitu paramki-j 
te šiltos jmrangimus. j

Lapkri 29 d., Lietuvos O- 
poros artistas p* J. Byr;v 
giedojo musų ImŽnyčioj? 
Gražini pasirodo. Žmonos į*f 

* domavo ir džiaugėsi gražiu4 
į .balsu, MinantysA
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