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GAUS KINIJAI

KALĖDtj EVANGELIJOS !• £*'««*'«

“Visiems žmonžm* poairodi muią Išganytojo 
Dievo malone ir mokina, mtu, kad ifaiiMėję 
bedievystė* ir pai&ulinią geiduliu, blaiviai, 
teisingai ir maldingai gyventume šiame pasau
lyje, Jaukdami palaimintoeioe viltie* ir didžio
jo Dievo ir mdeą Išganytojam Jėxau* Kris
tau* garbei atėjimo/* XTtt. 2, 11-14)

DAĘB
AMERIKA LIETn ir R. K. š\!

IMAS
i .lri»ZAI'(» S J.ITN’EOS tiRGAN’AK

“Jc guilestiugmait nuo kaitos i karta tiems, 
kurie jo bijo. Jis parode savo peties galybę, 

Ižskl&idč tuos, kurie puikūs savo širdies inin- 
tyje.-Jis numėtė nuo sosto galiūnus ir išv.uks- 
tino šėmuosius. Alkstančius jis pripildė gėry
bių o turtuolius paleido tuščius.”

(Luko 1, 50-63)

Širdingai' S veikiu ame Kristaus 
Narius, “Darbininko” Bendradarbi

Pirmose Mišiose,i { '
4 M Osf ~Aie naša

kitti išėjo AuyijH-
to paltefoąias surašyti visą

Tas pirmas sitraŠyniO'i 
bitvir padaryta* Myri ja* vai* 
dtjn*^ KiMuv.

Ir visi ėjo į*ira*ffdintiįĮ 
liiekvieiią* $ savcr ‘inieat/į.

Tai tf ^no^pas, kadanyi 
Ji* bara i* Davido namą ir 
giminės^ ėjo iš (talilii jos, iš 
Nazareto wiest(r į Jadieją, 
į DovidP miestą, baris madi* 
naši Bictliėfu&j kad įslrašy* 
dūdą drang su juisadeta 
sau motcrįinJ Marija* kiti i 
buvo- nešriii.

Atsitiko yi, kad jiem* 
dviem ^enub esant, atėjo jai 
jurtai gimdyti; ji pHigimdc 
savo Siinu, suvystė tJį ry*^ 
tykiais ir paguldė Jį pro* 
kartejf j' nes jiems nebmUf 
vietos užeigoje, ,

■ Antrose nu$usr4 | į
Angelams pasišalinus hįuT 4 

pirineny į dangų, atsitikti, ' j 
kad jie sakė vienas JAtamt ! 
'^neikime ligi Betliejaus ir j 
pamatykime tai, kas [vyku, į 
/<V| Viešpats yra mums aps.-' i 
kulltęs. j j

* Jie atėjo skttbindamies iv 
rado Mariją, Juozapą ir . ■. j 
Kūdikį paguldytą prakar-' | 
Įėję, ■ *- - . r -1
; Daniatę gi * jie. skelbė' tai / ] 
kas jiems buvo pasakytu, ! 
apie Tą Kūdikį. - ‘ į

pkurįe tai . girdėjoj i 
stebėjosi, taip pat tais“daly*\ ; 
K'ąu. kurie buvo jiems pip-\ j 
Pienu papasakoti. J į

Marijfi įp tėmijo sau t’i-l i 
sus.šihįos dalykus ir svarsA ; 
Jė juos $arts širdy je.

Piem/rnys ^sugrįžo atgal, ? 
'garbindami ir šlovindami 
■pievą Mėliai vimfy ' įią bure 

, k .. . AJirdeję 'tr matę, taip kdtp
JPoje .pėdoje' š(dyjejbuv(dji€ins .buvo pasakyti, 

piemenų,; kurie budėjo (Su. Dūko Ev. 2,lė*20)
sergėjo per naktį bandą. •;.

žtai Viešpaties Angelas^
utsisttijii prie jų,' ir Dievo
skaistumas apšvietė įsos. ■'

Angelas pTins tarė; Nebijo- 1
bite. Xes štai <lš* i r* J * ’• * f- t

<nmm burk
bus visai Jautai; kad‘šiandie.
jums.. gime Dopido - idieste P
Išganytojas.f Jis yrd Krės* /
tuš, Viešpats^ ; A ’ ’ / 7

I r tai.. biįsljitmsT ženklas r -
rusite Kūdiki suvystįftą vy*
styklais ir. paguldytą pra* *

Staiga ‘atsirado pine. An* Į
geto daugybė dengimosios :
kariuomenės, kurie kibino *
pievą ir sakės Gariiė. Die* 1
viii aukštybėse ir ramybė /

arrim valios** įma* }A» ’* < 4’.Vi t/V* į/ 4

m ms.
įm‘« uuiio ViVang. 2,i*iui

MIKĖ VYSK.CHARTRAND
TNBUKAPOIilS, Ind.į

—Gruodžio 8 d. mirė Vys-
kūpąs Josepli C’hartrand, 6J
m. amžiaus. Ji§ buvo įšvęs-
tas vyskupu nigs. 7, 1918. į

I

\Trečiose mišiose.
Pradžioje buvo Žodis.
Tas Žodis buvo ims Biė- 

•ąjir Žodis buvo Dievas.
Jis pradžioje buvo pris\ 

iievą. <
Tisą per-* jį padaryta, ir* 

m jo nepadaryta nieko iš 
o jkas padaryta. . /'
; Jflme, buv0‘ gyvybey ir tą 
tgdybį' bųvo žmonių šviesa.

■•^vies.a' šviečia tamsybėjė* 
iet' tamsybė jos neapėmė.

Buvo Dievo siųstas žmo* 
įus, vardu Jonas. .

Jis idėja liudymui apie 
^ą Šviesą liudyti, kad per jį 
visi tikėtų. Jis nebuvo švįe* 
sa, bet turėjo liudyti apie

' Buvo tikroji šviesa, kuri 
apšviečia liitįkvieną žmogų 
ideiuantį į Šį pašuidį.

Jis buvo įUtsauly je; pa* •, 
sUidts pev Jį padarytas* bet 
pasaulis Jo nepažiiuv... ■■

JFs atėjo pas sau uosius, 
bet savieji Jo liepriėmd 
K(ts^ gi Jį priėmė, tieąis Jis 
davė galips būti Dievo .vai
kais, būtent tiems, kurie Ai* 
k i j Jo vardą, kurie, yra gi-, 

NMIftS šV. TĖVO DELE4'f■ ' - " ■ Ąitn valios, nei iŠ vyro valios,
■ bet & Dievo

Tas žodis įsikūijjbdv yp* 
re no tarp niūsų. Mes matės 
me Jo garbę, garbę kaip tje^ 
nalhja iŠ Tėvo gini tįsiu Kii^ 
naus, pilno malones ir •tie* 
sb£ ' -■ ’ ‘ ; ,

(■X’r, Jono khi. 1,114)

VATIKANAS,— sv. Tė
vas paskyrė pralotą tam 
Mario Žanui, tituleriu arki* 
vyskupu Trajanopoly Jr 
Aprt^fnliŠktt atstovu Kinv- 
jai. ' ’ < •: ta-

6&w’, ir'ramybe žemėje(/urbė Dievui 
geros raitos fnimia
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MUSŲ NAUJAI GIMĘS 

KARALIUS

f ŠVENT>NAKTIS ;
f i’ . ffiįn ,; ■

t ’ r rdmitlingą^ŠftUJ^itu^ną minia *'
| Šventa naktis. Visur tylu J \
L Varpai tik'gaudžia,.gaudžia. - ? . 
a Švelni giesmė t- lyg angelą — * 
f. Net^ašaras Išspaudžia,,C •
F ‘ . KiMiau ja j -bažnyčią,, . :

Kami, lengvą.'Ją eisena,.. ? . f -; 
| . Tik kosti.: kas netyčia, L t ;

’y Mažai'• kalbą, nėra juoką,- ” '
į. Riintai jie. nusiteikę . . L?' ’
r ; Dąbar triukšmauti nejaukią;, ;; . 
k { Pagerbt -tą naktį reikial J,.? ;>;

Neš toj- naktyj seniui, seniai/
" \ > - ĮV gimęs mitins Vailieliš,'. '̂

- v Dabar rJį;sveikiu* maloniai;.r
Ir gailnii* visos šąlyšį" 

Bet tais laikius atėjo Jis ”; 
Nežinomas, numkutis,, t’V 
Jį krėtė šalčiu drebulys, y; "

.. .Bet linksmos Jo ,akutės. / *'
Ii\ maloni Jo šypsena, ?
Nes Žodis stojos kūliu, 
At e j t išganįmio diena J 
Gerani irtalaįdūnui. , .

Visiems žmonėms^ prieinama * 
Ta Bętlėjąus kūtelė;*1 ’ ’ /
Ten Dievo .meiles šiluma V; 
Visus paliepti gali. •; ; .

Tegu it tau Jis užgema
Šioj dienoje Kalėdą} -

1 širdy lai vieta užima ..
Ir viską tvarka, rėdo; ’ 

J is tau ramybę sugi^ižįš; > .;
■ Išgelbės tavo šielą, 

Linksmesne švies tau ateitis 
Jr ant širdies bus miela.

Vienoje senoje, istoriško
je Europos Katedroje yra 
labai gražus spalvuoto stik
lo Jangas. Jame puikini at
vaizduota mažo kūdikėlio 
paveikslas. . Kada saulės 
spinduliai nušviečia tą lan
gą, kūdikėlis įieapsakmiiai 
gražiai spindi. Iš jo Į . visas 
puses eina ilgi gražus švie- 
šos stulpai — spinduliai.'

Jali arti du tūkstančiai 
mėtą, > kuomet Betliejaus 
prakarteleje gulėję, Kfidi- 
kelis *Jezus—Pasaulio Švie
sa, iš-kurio ėjo ir tebeina 
šviesos sį>ihduliai į visą pa
saulį Kalėdą dienoje, ypač 
jie aiškiai šviečia, Visi ti
kintieji* tuos, spindulius ma- 

? to'ir žino. .Iš tikinčiąją šir- 
džią veržiasi* šventos gies
mės 'tam naujai .gimusiam 
mūsą Kūdikėliui Karoliui?. 
‘^Šiandien mums gimė Do
vydo nuėsto Išęanj’tojasj 
Ištirs yra Kristus Vieš- 
yįits/7 t

Daugelio kataliką namuo
se kada Kalėdą rytą, susėdą

prie staltašvhnynnikus, 
skaito tog dienos Ęvaugyli- 
ją pagal Šv, Luką, , jTeu 
puikiai nupiešta faktas šim 
dienos ivvkio. Tuos žodžius 
kiekvienas turėtume giliau, 
savo širdysna įsidėti j Jėzus 
mums Užgimė. Jėzus atėjo į 
šį. pasaulį kad mums tiesą .;fe* 
.ir kelią į g^enimą parody- 
tą; kad duotą mums amži- - L 
ną gyvenimą, kad sutaikai-; m 
tą mus su Dievu, kad Jtž- 
ganą padargą Dievo’teisy- 
bei už mūsą nuodėmes. J e- ; m 
žus Karalius iš meilės dėl E 
mūsą tapo žmogumi ir gy- L 
yėno mūsą tarpe. .

Kadangi Jasai naujai 4gL H 
męs Karalius ihus pirma < f 
numylėjo, todėl męs Jį tu- : 
rifąe. mylėti. Jei įlies Jį jny-. y 
lėsiiye, užlaikysime Jo įsti^ ', Į 
kykais. Mums irgi tie spim •■! 
duląū. nuo Kūdikėlio švibk, ■ i 
rodys keltą, suteiks ranąd\vp‘1 
kad ir didžiausiame, sumiši- A 
me. Būkime visą pirma ge
ros valios žmonėmis- ■ s 
r Kun.Fr. juškaitis. 1

apykantą,, ramybė it tvarka 
•nesutikimus ir ginčus. ‘

Klūpodaini. prie Betlie- - 
jaus išmokime kantriai neš- , 
ti“neturto ir vargo naštą. 
Atitraukime savo širdis nuo ■■< 
pasaulio ir žemišką gėry- r; 
bifi, o tiž tai gausime paguos ‘ . 
dą;, džiaugsmą • ir ramybe, 
kurią"pasaulis negali mums * 
duoti. • * - - . . r ■

Išmokime mylėti, kai Jis 
tmyiejo i duoti, kai Jis davė; - 
dalytis sū.kitais; kai Jis da* * 
linosĮ su mumis, tada ąšarą 
pakalnėje nebus taip sunku 
gyventi... Ieškokime kas yrą ą* 

1 aukštesinąy gražesnio, pra- <y 
.Jkiiuosnio. • *4 Ieškokime visą 
Jpirma Dievo Karalystės ir JE

-7 '< : a > KALĖDŲ MINTYS''- C,.' y
Ištisus Šimtmečius žmoni- jimo vilties šiojo žemėje jie 

ja laukė Išganyto jo. Lankė nematė. Ir dol. to visą akys 
dėl to; nes visas pasaulis nejučiomis, piltas pasiilgi; ’ 
buvo sukniubę.8 ■ • ąjįo.dėmią1 tno,7 krypo’ į dangaus aūkš- - 
purvuose. Baisusten pa- ■ 
laimes ir škausnuūApaudė 1gaIbds iT išganymo. V ■ 
žinotas. J r jokios išsigelbėta Bet ir šttiftdtėną žmonijai

taip * pat* yra reikalingais 
Kristus kaip šimtmiviais 
atgal? Kaip tada; taip ir da
bar aiškiai pasirodė visiems, 
.tad pasaulis 'su visomis sa
vą gudrybėmis,. įiegali pa
tenkinti žmonią ^širdžią. Kai 
pirmaf taip * ir šiandien iš< 
^Mitingieji šaukįa: “Tik 
Dievas gali mus išgelbeD'iš 
nėląnnta’1.

jTačiąu kai liirma, taip , ir 
dabar pasaulis neturi vietos 
Dievui^: Kuris išgelbėtą jį 
ima pražūties* Kai pirma, 
taip ir šiandie pasaulis Vėl 
norėtą Jį prikalti prie Kry* 
žiaus. Didėlės tautos Jo iš
sižadėjo; tautą \71dansybe

\fe W(Ją. išnaikinti;-1 ,(feĮ h.
įtapta. Rauguos ;«Į?W-4irtllus bus priSčia.”: ■ 
hn«. kftd Jv paimtus; . .
pmuho Kalbėtojai w ra-: ,d Betli(,inus it MV , 
^ai Jo l«ganwg4 Ęyan-Į kM JPzus KTfetns
geliai itajuokm ir panieki- ^vii„ Įr išvaduotu inus iš 
na. .■ :■■, ■ i' ‘ ’■

Tįū mes Jį maloniai pri- ; 
imkime. . Tai męs apie Jį 
(lai jgian kall)ękinM Tai .mes 
Jį. ištikimiaujseklnie. Buvo 
gyvęnhnu.’ parodykit'1^ Ibi- 
smiliui išganingą0 KwstąW’ 
makalą. Gy vėndąnU i«gaĮ 
Ki istaus Mvangplijos inoks- 
ląf į šitą jMiįitaį immuili ta- 
mąžinsime tvarką. Tada 
šviesa užimtą tamsybę vil
tis mmiminimą, meilė nę-

dabartinės ''-klampynes, Ih’a- i 
Šykime •. V iešpatieš Jėzaus. 1 
kad Jis vėl .užgimtą jau ne .. | 
Betliejuje, bet mūsąvisą 4 
širdyse i kad j is, būdamas • - t 
•Bvieaii, išsklaidytą širdies 
tamsumus t kad • sustipiTūtą 3 h 
mūsą, tikėjimą ‘ii’. ruimą 1 
vargšei i) sieku suteiktą rą- ' ) 
myta ir išgmfymą. Prašyki- 1 
»m\ kad žmones labiau la- 
brau pamėgtą Šviesą, pvuu ,11 
tamsybes. - T; y |

*^^440*
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BRIDGEPORT, CONN. mis ir Dievo maloniu kuPį“ 
e * ni>mis Širdimis visi galėsi

mkvjnmmhm
nytytygya

Sveikinimai 
Kalėdų Šventėmis

i

jgiū sveikinu švcii- 
iį proga visus L. D. 
tnizacijos narius, 

lūs, vadus, jos orga- 
arbimnkif’ skaityto- 

įątintojus, beudradar- 
paturėjus. h

įfųjų mes galime jau* 
įpg Dievo teisybei ge- 
Utarnavę, nes katuli- 
Jį>s spaudos misija y- 
telis Die,vo garbini- 

ff . . /' ■
imis Stolcas yra pasa- 
**Mūsų laikais rauW- 

it popieros kovoja 
I ir pragaras?’
», mylimieji, šiuo Ka
lėtu norėdami Dievų 
pagarbiuh dar ener- 
t varykime Katali- 

ios Spaudos misijų. 
w«: F. A. .Virma?£xA7.$,

Ccut. .Dvasios Vadas

a

mis

AGINAW, MICH.

ruimingų kk-Mėzus' Kristus, pasaulin atū-J dete prielankumų mums as- 
jonijų ir tt, taip; kad šian- jo. Tik maža dalis geros va- meiliai ir bažnyčiai, kartu 
diim parapijos turtas siekia U W žmūnių Jį pažino, šiuoini sveikiname Jus vi-;

o sko-Tiimis, kurie Jį pažino, Jis sus su šventėmis šventų ka
les tik $700- Tų visų turtų davė ramybę, kokios pašau-1 ledų ir Imkime Jums tikrai
apie $iWJJOO vertes,
i' ' ‘ ./ ‘/J J .
Bažnyčia gavo iš rankų'lis negali duoti.
vargdienių darbininkų, mū-i Žmonijai ir šiandien, Jy- 
sų gerų parapijiečhi, kurio guai kaip ir du tūkstančiai 
noriai aukoja savo širdį ir Įmetu atgal, labai reikalin- 
sunkiai uždirbtų centų savo igas yra Kristus ir Jo moks- 
Motinai Bažnyčiai,

Tad, Kristaus gimimo 
Šventėje, ntioširdžiai sveiki
em visus savo parapijiečius, 
Inikedamas linksmų Šven
čių. Lai Kūdikėlis Jėzus už* 
moka visiems gerašiydžiam^ 
šimteriopai., priduoda jiems 
stiprybes, ’ kad jie? ypač 
Šiais sunkiais laikais nenu
simintų, nepavargtų, bet, 
kad Dievo malones stiprina* 
mi, ir tolinus darbuotųsi 
Bažnyčios <ir Tautos labui! į

Kitu. S. Kitvd^ ^reAo/uzs.jdžiat kviečiame Jus visus-

SHENANDūAH, PA.
Laiškas 'pampificviams

Gruodžio 22 d., 1033.Hą\v’ę lietusiai, ben- 
luniK yru nuoširdūs Brangūs-Parapijiečiai!

sa vo duosi minu, . Šiandien, lygiai' kaip ir 
rentimu parapiją ia*’^ metu atgal,
ir L5 metų parode, kad; įvargęs, bedievybės ir nuo* 
Ii Bažnyčių ir yra is- ūėūnų purvuose įklimpęs, 

J Jos salius' ir duktė-n)a|ei;į^0 skurdo ir sočia- 
* ’/• ‘, • - -/les: įšuirtites kainuojamas

‘saujale lietuvių iš-'pasaulis blaškosi, dūsauja, 
sutverti savo parapi-įdėjuoja ir" laukia Išganyto* 

fūykti didelį plota (vi-\jo. Bet pamiršo, kad jau 
ų) žemes, pastatyti j beveik du .tūkstančiai metų 
į\ bet gražių bažuy-ipraejo kaip Išganytojas —

reikšti Tamstoms savo Šir
dingiausius linkėjimus. Kri
stus nužengdamas iš Don* 
gaus į pasaulį nori suteikti * 
visiems rnniybę, meilę ir iš
ganymų. Jis parode didžiau* 
šių savo* Tėviškų meilę ' ir 
nori, kad toji mėįlč ir ra
mybe viešpatautų tautose ir 
šeimynose/ Kalėdų dienoje 
melsiuos ir prašysiu, idant 
Kūdikėlis Jėzus užluikyh 
Tamstas savo malonėje, 
tvirtoje sveikatoje ir ilgų . 
metų gyvenimų! /

, K^n, J, Ciimkūę,

me sugodoti angelų giesmę: 
**Garbę Dievui aukštyličse, 
o ant žemes 'rmnjHie Seras 
valios žmonėms?*

Te Kūdikėlis Ježu»4aiin> 
na visus ir suteikia visiems 
gausiausios pa jai mos ir do
vanų, kokių t ikį kiekrieno 
širdis trokšta.

A”.

DEW, MICB.
LinkčjinmĮ
\ Artinantis Kalėdų-ftv<m- 
ięipsTaikau sųu’už

■ IŠ ŠV. .IlfRGIO paiu-
' PI.TOS SVEIKINIMAS.

LiūkiMj Nauju Metų. !.. ,T’n »’*
Tiwn K..iaf>iw jiecinnis n- visoms apybn-
k<>; i mūs, «“"«»». s?r-

lies, kurių metu* teatginiata 
meiles jausmai, draugišku
mo ženklai ir kaip viduji
nio, taip ir išorinio paten
kinimo vaisiai. ,
~ Kita/ #; A,

PHILADELPHtA, PA,
/ ■ ..

LINKSMŲ KALW
Šv, Jfazinūera parapijos 

kunigai linki savo parapi
jiečiams linksmiausių šv/ 
Kalėdų, Aukodami , savu 
maldas Kalėdų iytų Maža
jam Berneliui, Betliejaus 
stainelčjc gulinčiam, maK 
(jausim Jojo, kad apdova
notų visus šios parapijos 
lietuvius savo gausiausio
mis Dieviškomis Malonėmis.

Lai Angelų giedamos gie
smes, “Ilosannu In Bcpel- 
sis** sukelia* jūsų visų šir
dyse tų/ linksmybę, kurių 
jautę anieji angelai toje iš
ganingoje dienoje. Įžįkas/ Jėzuitas pasakys 

. Mūsų troškimas ; Kalėdų ’ šventėms pritaikintų 
rytų.4^1:jūsų, bmngūs?iwathpokBĮų^^. - / ?
pijįeciaij 4ai yra, kad. atpję Kadangi/ prieš-rpat Kale-r 
į hažitycįii ir pBuiartiūę ,^r-- Juonius dienas 
prie Jojo'menkučio sosto ' . .. ... .
stąineleje, pasveikintumėte 
Jįjį ir paaukotumėte Jain 
savo skaisčias širdis, nu
plautas Atgailos. iSakranfen- 
tu. . \ '
f Kunigai: Ig. Valanriūnas, 

. Petras -Daumakisi
štijus antrų jį jų kūkidį, įvykęs nuotykis visai' 
pakeitė jį. Jis. kovėsi su kita galingesne Frankų 
gimine ir, dienai baigiantis, atrodė, kad knyu’ 
bus jiralatmcta. Jis ir jo kariuomene jautėsi 
pasiaubos . apimti ir nebeinate vilties išsigelbėti.. 

Bet Klovis staiga surimtėjo; jiasiemęs drąsos 
iy, iškėlęs savo rankas į dangų, ^kariuomenes 
akivaizdoje,, susuko r

—Visagalis Klotildos Dieve, nieko mums ne
belieka: Tu esi vienintele pagalbai Ateik.‘munis 
pagelbsti ir aš įtikusių ir būsiu apkrikštytas l ' 

istorija žymi, kad po tų žodžių visa jo ka
riuomene susibūrė apie jį ir jam patikėjo su 
nauja drųsa jų -gyslose/ Jie pakartojo tos pat 
Kloyio’ priesaikoj pdžiūs. Ir dienai besibai
giant, kova buvo laimėtai Ir yisi apsidžiaugė ir 
linksmi grįžo į namus. , • ' .

Klovis, sugrįžęs nugalėtojas, tuojau ėmėsi 
vykdyti savo priesaikų, atsiduodamas globai Šv." 
Remiu /bei Remigijaus, kurs buvo vyskupu 

“ Reiinse, kur dar tebestovi garsioji šv; Martyno 
katedra/kurioje įvyko žymėtinų Kūčių istori
ja. Karfeomeue, susidedanti iš trijų, tūkstančių 

tapti krikščionimis, Galima numatyti, koks tai 
didelis džiaugsmas buyo Klotildai ir kitoms 
kį'ikšeimtęms karių žmonoms, . - / .

Kūčios buvo skirtos kiikšto aiieigų iškibuems. 
Drieš kelias savaites rengtasi džmugsimfigam ir 
palaiinintain įvykiui. Visa pilis buvo gražina-/ 
ma ir katedra puošiania, p žmones labai uekant- - 
riai lauke tos dienos prisiartinant; \ .

. Bagaliau ji ate jo. Ir, kai- saule .nusileido ir 
žvaigždes pashw danguje, .'nuo karaiįškųjų. 
rūmų prasidėjo iškilmingoji procesija;'kuriai 
vadovavo pats Klovis r—'karalius* ir arki vysku
pas Remigijus, kurs negalėjo siMlaikyti nuo- 
džiaugsmo ašarų? Bo jų šeke Klotilda —kara-' 
lieur/su dviem Kkpmj scsoTiinist Allmfredų ir 
Lniitilda; viena iš jų, kaip ir brolis, pribūti $vv 
Krikšto Sakramentų, o kita, pametus.tikę.jimų, 
padalyti atgailų ir tapti ištikima'.kriščloM l*o 
to seko ti-ya tūkstančiai karinėmynes vyrų, uo-? 
rinčių būti apkrikštytais. Paguliau sekei kara
liaus rūmų šeinius ir piliečiui is arti ir iš toio.

įaSr1 Knstaūs teisybes i.r ; 
meiles mokslas yra vienatį* 
nė išsigelbėjimo lentele, ku
ri gali šugrųžinti žmonijai 
i-amybę.ir gerbūvį. Mes ka

talikai tai žinodami, stenki* 
?nies dar gėliau Kristų ir Jo 
- mokslų pažinti ir jį savo gy- 
j s enimui pritaikinti, o* tas 

mus tobulins ir ant kiek 
f mes save patibulinsiine, ant 

tiek ir žmonijos gyvenimų 
4pagerinsime./ * •

Kalėdų rytų mes nuošir-

mažus ir .didelius, prie Die
vo stalo pastiprinti savo su-, 
vargusias sielas amžino gy
veninio duona, pidimant Jė
zų Kristų Švenčiausioje 
Komunijoje,
. Mūsų prie d p r m c dar 
nmms ' liepiu, Brangi c j ‘i, 
Jums ir Jūsų Bažnyčios rei
kalus primpiti. Malonėkite 
ir Kristaus Bažnyčiai Kalė
dų dovanų, formoje dides
nes Kalėdų kolektojč aukos, 
duoti. Taipgi* kurie išgalite 
nepamirškite . ir pavargėlių 
sušelpti. ■

Nuoširdžiai dėkodami 
Jums visiems, kurie paro*

BINGHAMTON, N. Y.
KlebetoLinkęįim ai, ’•

Visi krikščionys, o ypa
tingai ‘ katalikai iškilmingai 
švenčia;1 Kalėdų šventes/ 
^įąis gi Julnlięjaus metais 
Binghąmtone' Šv.. Kalėdas 
minėsime dvigubai iškiiniiii- 
gi.au.’ . : .

Kalėdų. ’ viduriui kty bus 
laikomos iškilmingos šv. mi* 
Šios, laikę kurių Tėvas Bi'U-

, SVEIKINIMAI
Sveikinu Kalėdų Švenčių 

proga D. K. S. R; dr-jos . 
Dvasioji Vadų kum J, Oi- 
žauskųj.vjsų valdybų, dr-jų 1 
atstovus ir bendradarbius.

Taip pat sveikinu “Dar* 
bininko” Rudakei jų, Adnū* 
nistmijų. ir visus joakaity- 
tojus ir platintojus.

Ml^ukššįnnįcn^s 
’i.JX K & R.;4iShs’Mt’

KodelKalėdųDovanoš?

įpūsų/bažnyčįojė yra' laiko
mos misijos ii* $0 yal. atlai
dai ir per ; H la&Š 
ma .bus1 atlikę, išpažintį, pa-: 
sitikime, kad; Kalėdų dieno
je, jeigu jaii nė visi, /tai 
dauguma 'prisiartins prie 
lDieyo stalo ir tada su tyro-

-***r

t *

$ i
T ,

A. -jUatuti/s (SamtitM)'

fmetinoš Kūčios Senovėje
žymėtinos Kūčios įvyko JOG melais, 

mietų jau prasUuko, tačiau tos Kūčios y- 
b gyvos istorijųje,'kaipo žymetiniausios?

Kūčios įvyko Prancūzijoje. Šiandieni- 
iftncūzija, iki praėjusio šimtmečio pabaigos 

; buvo monarchiška. Betgi'penktam simt- 
^ūr nebuvo tikroji menaitdiija tikrųjų to 
l prasme. Ji dalinosi į keletu kitų vaisty

tais valdė atskiros gimines* kurios ve- 
nvo sujungtos j vienų galingų Praųcūzi- 

įtlstvbę. Anais laikais stabmeldyste buvo 
tu Nors/ir buvo daug krikščionių^ tačiau 
ii Smarkiai veikė savo naudai. Del to ir
?s M tikėjimo atžvilgiais nebuvo vieny- 
įb tauta buyo jMsįdalįnusi ir nebuvo ga-

Sos Munku giminės vadas, vardu Klovis, 
tas visas atskiras gimines ir liko Pran- 

karaliuiu Nors Klovis ir buvo: geras sa-„ , . . ■ . ■ -
niams^ betgi jisbuvo. stalimeldys. Jis vyrų, taip, pat vienu balsu pareiškė, Imcpiori 
ė sū gražuole krikščione kunigaikštyte 

v, kuriu jis mylėjo ir kurios įtaka daug, 
ulare žiauriam jo būdo nugalejitnūt Ga- 
stabmeldžio prigimtis vis dėlto nebuvo 

jnugaletii, dėl to Klntilda daug nukėntejo 
daug ašarų. O pats Klovis dpi to jų 

ir mylėjo, ir,kalbėdamas apie Visagalį, 
^minėdavo Klotildos Dievų.

S netgi; leido Klotildai pakrikštyti Dtv 
ų pirmutinį , gimusį sūnelį. Betgi, jis ne- 
mirė, ir Klovis; baisiai įtūžęs; prikaišio- 
ildaų sakydamas j • ? ■■ .
■•jis būtų buvęs . pavestas mano' dievųi- 
ie ubejimes, jie būtų jį lųisaūgpję tųūi 

• • t. ./■■■'.' ..
ginu“ antrasis kūdikis, Klotildai maldau/ 

Klovis ; vėl sutiko jį pakrikštyti; betgi 
(JdiŠkoji jo širdis žiūrėjo J krikšto apei* 
»ir į piktu mbdųikt,i/"’. '

^Klovis jautėsi šildos veiksmo traųkiumiN 
Idos tikėjhuau, to nežinome; betgi pakrik-

/ Aį;d$ to,* kadrmW‘ĮnyU* - . 
inė/ vdikusf ..Bet,.dovanas 
duodame f. irę Mk
: Ar dėl to, • IduĮ/ sykį: į .nįctus 
nics .isimyiimcl sąyo draū- 
gii$? Ar dėl kad; prieš
Kalėdas užiniMamo. viso* 
kiusriienialomus įvykįuaTt. / 
gražiąLsUsitaikųmel’ .Su^i- 
'taikytimikM^^et^.^kblįęi' ■ ■ 
prieš: Kfdūdaįj 1/A ‘//•..y '
/. Kodėl ? •. / :/<'';. ?/ ../ •_•

Paklaus i km e bedievio.
Klausimas jį- nuštebįna/ Sų- ' 

. v /.fjnūšęs'-jiS^
.povaiias/perkadovanas;; k&im jis / 

iš?sav(> pęriė^^/j^Ą*ar--!tmpįfk0.'‘ Tas klaušimaš /ai-» . 
guolis* 
Vieni jas.' ..duoda Jš ■ meilės pakraipo- galvų 4r. nedrįstai '■ 
kiti ’iš-papročio/. Vienoy.do* - '■* ' 
vanos.neša su. gavimi-mėifc 
ir. malonius . jaushiuš, • kiti? (ųaų n*, tie., godžiai tušti/?Jo 
tik/viltį, kad Jų atgauti.; / ...................... .. » ■

; Bet; visur • dovmios, dova- 
■"«. ? '■ 't' //•• ■' ■’ mos, dovanos, , •. ... :

•;KodeH.//.\\.; •
Turi.būti/ koki-, nors prię-: 

žastis? >Višf /Krikščionys sy-' 
kį į iūetuknasusii'ųpintų/db- 
vapomis*/ jei nebūtų.?jokios 
priežašties? * tikros,.* gražios 
reikšmes*- k • -<. . / . -'

Kodėl'sykį- i" metus visi 
KrikšMonys^ ię tiktai Krik
ščionys (ir tie,, kurie juos 
seka)* taip gai|sįbi ir net 
ncų>rotingai perka dovanas t 
Kode! dabar širifis sumink
štėja : ir jos' gerumus piisU 
reiškia^. ; . ; ‘ . ■ ’

DūiAnos/ZVistiK tilt doya* 
uos; MsT dpic» ja s įkal b a. Ka- 
lėcloš • jau čiopai//Kab Bii 
pavasariii. ciifa,gėlės ir žie-į 
dųi,? taip ‘ dovanos , su Kale• 
dųimu/.--1“*' T.^'r, ’
; Krautuvių languose-artis

tiškai įvairus cįgiktai/ Vilio
ja žmopes ; pirkti. dovanas/ 
Pastorius: siuikįjtr; neša do
vanų piaišų 1 •••ir įvežiutaUnė* 
spėja dtf išvežioti/. Naūįudse 
paslėptos^. clpAvanoš \ laukiu5 
Kalėdųvakaro/

Piudedantn>ąčiū karaliūnų kiekvienas buvo ’ 
baltai apsirengęs j gatves buvo nušviestos'žibin
tais; Frankų, valstybes vėliavos visur plevėsa
vo;’ ir visi džiaugėsi ir pamaldžiai triumfavo;- 
Kai procesija pasiekė katedrų ’ir didžiosios du
rys atsidarū, imškem nepaprasti įspūdžiai,; 
džiaugsmas ir iškilmingumas. Klotildos rūpės- 
tingumu paskleistas gelių.kvapas ir myras.ka? 
tedros viduj : nesuskaitomų žvakių šviesos nėK 
švietū aplinkui ir iškibningoji naktis virto di-; 
dingą/'ir majestotinga diena. . ; . // V

Kai .katedros durys atsidarė pakviesti vidun- 
karalių ir vyskupų, Klovis staiga sustojo ir nu- 
stebintas balsu kreipėsi" į šv; Remigijų:

—Šventasis vyskupe, ar tai Čia Kristaus pa- 
radijas, apie kurį kalbėjai -man>? ?

—Tai tik įžanga į paradizų,. mano sūnau I —-• 
atsake vyskupas Remigijus. ’ "> •

Paskui, kai Klovis stojo tics.krikšthųvčia^ jis 
vM ghdejo Vyskupo Remigijaus žodžius! *

—-Nulenk nuolankiai savo galvų, didis ^kara
liau, Ii* pagerbk visų tai, kų iki * šiol naikinai Ir 
deginai, ir panaikink bei sudegink visų tai, kų 
iki šiol gerbei,> . ■ .■.'•••■ s

. B pasigirdo vargonų, muzika ir šventųjų gies
mių clĮorj^.balsai, Imi Klovis nulenkė savo -gal* 
vų, ka<l Sv/ Krikšto vanduo teiktu jam Bafira- 
iuentų. Po karaliau^ krikšto, trys tūkstanidai 
smarkuolių vyrų, kurie artinosi -prie krikštiny- 
čios,.' taip ‘pat tapo krikščionįmis. Kai visi tapo 
apkrikštyii, tai-Klovis, ntlo altoriaus, iškiĮnūu- 
gai pareiškę viąinms,\ka<l; tpsžaVįos nakties iš- 
kilniingų valandų paleidžiu visus • belaisvius'ir 
kiekvienasšv. Kalėdų, 

. Kai krikšto apeigos baigėsi j būta jau dvylik
tos valandos jįr Piemenėlių Mišios ; pi-asidčjo, 
“(barbuDievui?'.aukštybėje:iiv ramybe ženĮojy 
geros valios žuioilPmstP giedojo dvasininkai 
ir piliečiai/Klųtilda, K‘siiypldžianti greta Klo- 
vh>. buvo apimta dangiškojo džiaUgsiiio, ir uu> 
rVikiii aliejai, kad jos‘širdis jaute nCpaprhstų 
dangiškų,į^;|ainie, ' .; ': . ‘ /

Tose Iškilmingose tųadgase dalyvavo « daug 
vyskupų iiĮ. dvasiški jus iš visu kraštų.

i r. <.’**** .

*

cine jo. • J

kalba: “vaikai/,’^^^/^.brollšįa 
meile,n . “labdarybė,^'"/Tų*

Kalėdų dovanos neturi* tik* 
ros tamsinęs.'’ . /‘ ■ - ’ ■■

* Paklausiame: Krikšeimpo: 
“Kodėl tamsta.per Kalėdas 
duodi dovanas, savo Vai- / 
kanis, savo žmonai, motinai; 
draugams t Kodėl>toks įę* 
rašbdis esi Kalėdų!

; f Jiš' "nusišypso u* rinitai 
atsako: #tMano/dovanos,yra 
priminimas didžiausios Do
vanos, kurių? Dieri^s mui& 
įlave pirmųjų- Kaledų'nak- 
tį. Aš duodu žmonėms, nes 
Dievas. davė,. pirmų Kalėdų . 
Dovanų, /žmonėms^ DiįVo 
duota Dovani Kalūdoms/da- n 
vė šviesų ir šiluinų,*džiaugar , 
mų; ir {rf’ožę.; Gal ;ir r mano 
dovana/-kitiems duos nors 
kįęk to džląugsmo, kokpjnan'. , 
Dievas dąyė jįr KafedaA. 
Kalėdos man primena* kai 
Dievas^ 'iš;meiles atsiūpte 
inums tant -^ernės Savo mė* 
natinį Sūnų,. Jėzų įtrŠĮU* 
Dievas ? atėjo gyvcMi/ tįrp - 
Uūsį Ta Džauli /įnoŠtt’į 
mūsų širdis Įaiūię ir džiattg* ■ 
šinų; ; Aš noriu*, kad- m«iįo » 
juęnkųtA j|oya^lū' kilioms 
suteiktų m a to n u n£ų;rir 
džiaugsmų?/ /:/ ‘ ■ . / / / 3

Mūs - dUbdiiti|e dnyaųAs* 
nes Dievas mums; davo ne- 
apsakomai byaūgių Dovanų, 
d lįzų Kristų; dūiidame, kad 

į Dievo lūvlie- * žimmtans/per 
visus amžius būtų primeiįv 
•mm../. . *’ ’* T. '

■?

(r, Vilniaus nvjiufttiišk, liętiitH 
cin nn Hk .praeitį, 
Cm tave Ir ntvitk ** ' .

4
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pragyvenome keletu snukių metų ir kak žln«» kalcio laika! rims -lunkui aft’lty. K<»1 gyvas Žmo* . 
jgus vis gaiviniesi .ŠvifŠAbnvs ateiti^ viltimi., Ąiolti<j iitifcinm’ti mm Auk'.i’imisiojn laikų intvĄJa;. bet 
ir žmom“ms yra <In»>ta dUlt gtilitnyh? pi’Mdeti inic iaikvy pagerinimu. ' '

■ ■ * l>žiangiuo:4u, matydaina^ Broektnuo- mishųd i'Huų Iink«*jiwnt ’ ‘T»arhtol»kt’” skaitytojam?.
Kiekvienam ainiai, kad* tos imšles. linkėjimui; titr 'IhirhinfHko” tarpimo syvai, o kada "Imrliiniii* 
kas*\tlptejn, strįfA“Jat s> juuml. Ir jn skaUyttdaš darbininkus. ., •

Jungiu savo H«ki’jlinus prie gatHhj linkėjimų IX Brorktuno.; Llnkhir kad N<*w Turkas, t’itts- 
hntgtms,. CMeajsa Ir kiti ši«.1 šaly lietuvių itpgj'i'entf miestai virstų “Bnrbiulnkur* Broektmiu. Jus,' ■ 
hrangus ‘‘Barbininkir skaitytojai lAUšau/ ktulit jusų gyventom* reikalai.palieku jitnw-progų iėlrĮl
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Begkimc visi prie Jėzaus, 
Jį pagerbt kutelčį

į Išganytojo gimimo laikais visur pasklydo bc- 
galinė neteisybe, priespaudą neapykanta. Ge
ležinė ranka spaudžia visa, kas silpna: vaikus, 
vergus, varguolius, motelis, nelaiminguosius! 
Kūdikius, lyg šuniukus, išmetinėja ant gatvių, 
p<i laukus;o pliešrieji žvėrys juos drasko! Pa

tarnauja tiktai vyrų geiduliams patenkinti. J*« 

mą jos neturi .teisęs kištis! Viską lemia vyras! į 
Vergą laikoma pifeau galvijų: dėl menkniekių ; 
jie plakama, kankinama, galabijama! Ligones 
ir paliegėliai negauna iš niekur sau prieglaudos 
ir globos! Doros.ištvirkimas toksai, kad kuo- 
biaui’iausi paleistuvyb& turėdavo savo dievai* 
rius ir deives! Pirkliai ir vagys turėjo savo die-

. — La verną;
Venera I«idą ir it, ir tt 1

Sveiki Sulaukę SventųKalSdųl fimuis jv >»••«•»" b-g auskarais! .)«« 
; —' * TiimiAlttn tiL-t-is jv.-iirlu 11 tuno n'lTMlVlntt .I>w;

KOSint KalMos! Brangūs ir žavėjanti ‘ucturi *>«’» t^’Ket ir į «to„kūdikiu liki- 

džiai kiekvienai lietuvio kataliko širdžiai! Taip 
ir matai tolimąją brangią Lietuvą, tėviškę seną 
lūšnelę, nebe kasdieniškai (šiokindiškai) apdul
kėjusią, aprūkusią, apšiurusią, bet išeiginiais 
drabužiais apsisiautusią... Viskas viduje ir iš 
oro iššluota, išdulkinta, išmazgota! Visos šei
mynos nariai apsivilko išeiginiais drabužiais! - r ...
Varguolį keletas pasikviesta pasidžiaugt di-'^SjotS J^S^IuiSr 
džiausiąja Lietuvių šventei r T etim teia i vengrą, i, idą r

Stalas su išdraikytu ant jojo Šienu aptiestas I Išnyko teisybė/ gėda, gailcšircį sie! Cirkuose 
balta lyg sniegas staldengte. Vidury stalu W “ *V0

v.. greta šio Aarpųsgviose kovose ziaunemš minios pahnki-
lėkštū aplotkūliiį„ šeimininkė su aavo vaikais niams ir geiduliams patenkinti! Ket-Jr filosofai 

vap mokslinčiai ir net anų laikų gerieji vyrai nesi
gėdijo skelbti ir girti paleistuvy W ir šiaip j«n 
ištvirkimo! Ciesoriai, valdovai, galiūnai, turtuo
liai, o jųjų^paiyzdžįus sekdami ir ūmesnie
ji sluogsniai, žodžiu — visas pasaulis buvo a- 
ųuoniet sudaręs vienus'ištisus paleistuvybės'ir. 
ištvirkimo namus! '

Prieita piie „ tokių šlykštybių; kad šiek tiek 
rimčiau/manantieji žmonės pradėjo Šaukti, jog 
šitaip toliau nebegali .tęstis; jog^; jei žmonijai 
neateisiąs kas pagalbon, tai žmonija turėsianti 
pražūti! - . .. . ‘

Seneka filosofas buvo išsitaręs: “ Visas pa
saulis nuvargęs ne dėl audros, bet -dėl nuvargi-. 
nio, šlykštumo ir pasibiaųrėjĮmd savo iSt.nfki;'' 
inu?’ Pasaulis — ne. vien viršūnėse,-bet ir bend
rai, išėmus mažą žydų .tautelę,: visai nustojo, bi 
kokio tikėjimo! Sužvėrėjo! • ’ / / ..
/'Štai, čia šuo metų kaskartdažnyil pradėila 
žmonės prisinjinfi apie, ateinantį AtnaUjintdją 
žmoiiijos, išgaiiytoją/ Kursai jau pirmiesiems 
Tėvams buvo žadėtas. Mat, šita žinia apie žmo
nijos Išganyto ją išsiįaįkę iie vien- tik žyduose, 
Imlią Dievo siųstieji- pranašai kuosmulkiausųn, 
išpranašavb apįe būsiantį Išganytoją. Šitos pra
našystės • iš žydų': žemes prasimušė pro. Jordano 
ir Eufrato upes; pasklydo tarp indų ir kinų, to
limiausiuose pasaulio paštuose, ir dulsniai, 
kad dažnai ir-be.^io -iškrėipUi, lyg per. dūmus!

Kinuose Konfuciūs, Persuose' Zoorastas kąl-; 
ba apie ateisiantį Išganytoją? Graikų vadovas 
Alkibiadas klaųšįa patarimo, išminčiaus Bokra* 
tesu, kast daryti Gauna’ utsakjmiąr Laukti! 
Ko i —Kursai rūpinasi mumis’ ir tuomi/Sdšm^ 
kas mus paliečia, o be galo/trokštaaiiūsų'gėro
ves! • - ‘ . . ;■■,‘:

Šitas praimšyętes 'pradėjo prisiminti; Pradė
jo matyti ir išpiąudšauta^ apie , Jojo atėjimą 

, žymes, ženklus, 'kurie jau aiškiai, prade jo rody
tis. _

,Iš J ūdos gimines jau buvo atimta 'valdžia 
(buože) — žydų karaliumi buvo pastatytas jau 
nebe žydų gaminės žmogus. >■ /. .į

Visas anuomet žinomas pasaulis buvo pasida-

Sekime Visi 
Prie Jėzaus

. > i j

Pasveikint staiuclej^
DžiangkTmes visi, nes Jėzus, 
Žengė dangų gauti, 

. . b'avo nuopelnais didžiausiais 
Nuodėmės nuplauti. ’

Pasigavę į kutely 
Pulkime ant kelių, 
Jėzui linksmai užgiedokim 

. . Kelętą giesmelių*st-

Šveikas Jėzau Kūdikėli, 
'Muius.seuiaį.'žądetas,.

“; ~ ~ račiuje Panos šveneutusim,2.
; . " Iš Dvasias pradėtas. A 

1 . • i'. ■ 5 .• • ’* ■ ■ • ’ - '■''

Tu,‘ Kuris ;gimei katelėj, 
•Gimk jnrmų’šuvlyšė,1 <

- Kurk-tį tikiu meilę Dievo
; . .* * : Bftkimusanhltysc.- /

; , • . - \ T' < /•/■':<••

• • ■ J * • , . ’
' -U ■■■»■ .ftWl I !■ "W.l ■■ »■' Įį.» I ■ ■ f I. ■ . . „n .U

saulę, ciklas, t y. jųjų apibėgamo .apKuk-sdųįę 
laikotarpisplane
tos pradedą iš įnątįjo savo kebų ^niyiąulę<-;

'Visį- astrdimmai 1 vienų:-bdisiiy ąpškąitlinoją, 
jog Žvaigždė jJbyas i^upiteH^ su?.savd;kęfu- 
riais- mėnuliais užbaigė savų • 354- jį Zuikiu (ra
tą) fiUrsąS '.^22t?riU Wm4(vaka®ė;žyąi^ 
ždė) 19-jb Meikurmh 4Oy Wąnąs I-jį. Kėt 
ir visas matoto dangaus pasaulis,' ąiipt;'aątro> 
noinų, šitais 757 nietais esąs Jų 
pači.ą valandą užbaigęs savo didėlę kęiįonęs, sa
vaitę". .Visos žvaigždės, lyg.sųsifariųšios buvo 
užbaigusios sąyo ciklą, t. y* bėgimąsaplipk 'sau
lę ir pradėjusios muiją bėgimą ir nauMdpoehą, 
K yvląikotoi’pi, prąsičfcjusį;Kristaus laikotarpį 
(erą), ’ ••J*' :

Cltąldėjos magai- (žinovai, kuriuos mes vadi
name. Trys Karaliais)^ pamatę .ant dangaųs ne- 
paprasto skaištųnio žvaigždę (Astronomas Kęt- 
tlcr’iš. sm kuriuomi^šutiko. 4r kiti; aštrbnoįiiai, 
moksliškai .priparodė, jęg ji turėjo, pasirodyt! 
747 metais). Šitie mokslinčiai, supratę - šios 
žvaigždės pasirodymo reikšmė, leidęsi kelionėn 
ir;. atvyko pagarbiiihi,;eidami pro Jeruzalę, gi- 
musiojo Išganytojo Betliejaus kiitelėjė. • ’ ” 
. Štai/ šito ‘pasaidioį taip’ visų* iauldaiiiojo^se- 
inai išpranašautojo . ir •'dangaus žvaigždžių /ta
kais pažymėtojo Kūdikėlio Jėzaus Išgaiiytoįck 
atėjimą ir apskelbė Ątogelai piemenėliams./ Ir 
jie nė kiek nemelavo, .apskelbdami dklį džiaugs
mą. Bent truputį sugarkite ir patys lengvai su
prasime, kiek gera yra Jis mums padarę  ̂kaųp 
nųOdugifiat atgaivinęs ir atnąųjįftęs pasaulį. 
Čia aš Jiekalbčsiu apie tai, jog Jis gimęs ir. įni
ręs ųž mus ant Kryžiaus atidarą žmoilėms. nuo
dėmėmis uždarytąjį dangų. /Priminsiu tik tab 
ką Jis yra padaręs / žmonių žemiškajai gerovei 
savo mokslu ir sąvo iiavyzdžim

Jojo mokslas yru paremtas meiles* įsakymu: 
MWSI DIBV4 VW O 
KAIP, KAD PAT8 ŠA^Eb . . •■•„../•...- ‘... .

Kas tai yra: Mylėti Dievą J Gi saugotis piktų 
minčių, žodžių ir darbų, ir net apsileidimų I Ką 
tai reiškia: “Mylėk artimą, kai$, kad pats sa
vo? t Gi visiems daryk gerą, kaip,..kadpats sau, 
saugokis daryti piktą, kitiems, kaip, kad ir tų 
nenori) kad kas tau piktą darytų ! ?

Gi kas tai yra mtisų artimas? Gi kiekvienas 
žmogus, kadangd “visi, lygūs vieno Tėvo vaikai!j 

jo šito užginčyti... Tačiau šito įvykio no vienas Kinų astronomai (žinovai apie dangiškuosius “Tėve mūsų!'1 “NėKuskite jr nebūsite .tėisįą- 
i pilno/proto žmogus šiandien jau nchoginčija... * kūnus) išskaitliavo, jdg pasaiilio Išganytojo gi- intJ ■ **- “įtekite, ii' bus jums atleisi ą?M<KfH J 

' ‘kiu saiku saikaT ir tąu. tokiu Imš alsaikjda, V— 
“6 aš juipš sakau; mylėkite jūsų neprietelius;* 
darykite' gerą jipnjš/, kurie neapkeneia/lįisų; o 
mebkites už juš,pelwkitdančii!S.,/ “Kas sa
ve aukština,'tasai bus pažemintas?- “Palaiinhi- 
ii nutųrčiai dvasioj^ romūs, vįrkiantiejįj hykš- 
tantidji tmsylWš,. gtiileštingi, tyros šįrdles, ba
rantieji taiką, tk<meiantivji^ persekiojimus dėl 
teįšybęs.,.f*/uia .reikėtų išrašyti.visas šventasai 
Raštas,/feul pi(r<Wiustvisą\Jvžaus.j

žiua su dviem grabnyčią žvakėmis.,.

baigia krauti stalus įvairiais “sausais5 . ,
giais... ' .

Štai, prašvito Vakarinė žvaigždė! šeiminin- 
Jcaą su visa savo šeimyna ir pasikviestais var

guoliais klaupiasi, nuoširdžiai atsidūsėdamas 
atkalba poterėlį, keliasi, ima aplotkelius įr da- 
lyjasi su višaisr pradėjęs nuo savo žmonelės h* 

f baigdamas piemenėliu, kuris tik ir žvalgėsi kar
atu su vaikučiais į kūčinius skanumynus.^ Taip 
ir Skamba geri linkėjimai, atsiprašymai už už- 
rūstinimus... Saldūs bučkiai1 taip ir kaukši! Vi- 

t sų nuotaika kuopuikiausi..,' linksma, įimtai mei
linga... Visi jaučia, jog tai ne paprastoji šio-

, kindie, jog tai Kūčios JĖZAUS KRISTAUS, 
/ Dievo r Žmogaus, Išganytojo gimimo naktis— 
; KALĖDOS 1 Tai ne tušti Amerikos Santa Glaus

arlekiniškieji juokavimai, bet piisimiinmas už- 
k gimus prieš 1933 metus To, Kursai iš meilės^

•žmonėms, paskendusiems didžiausian skardau, 
i atnešė taikos ir ramybės denius/ parodo tikrąjį 
kelią iainiėn.., - . ’ ■ ; *

■ z Ir neįiorim persikeli žmogus minfinns į imą 
Ivalandąf kai devyniolika šimtmečių ir trisde- 

mšimtys metų tam atgal staiga pasirodė dangaus 
skliautuose nepaprastai skaisti žvaigžde, kuri 
savo spinduliais’tapymai remto remiasi menkos 
Betliejaus kūtelės.... • . ... ; ■ „ j

Stebisi jąja naktigoniai piemenėliai, stebisi 
toli,, tolį nuo jos tyrinejantieji dangaus žvaigž-

/ džių takus mokslinčiai. Trys Karaliai... Štai, 
f? prasiveria dangus... Girdis angelų, dangiškųjų

F dvasiu nežemiškai meilus ' choras, giedant/ 
“Garbė DIEVUI AUKŠTYBĖSE IR GE-

?• ROS VALIOS ŽMONĖMS Štajpiemenė-
. liai.mato Angelą,iy girdi' jį sakant: “Štai, aš 

5^ skelbiu, jums didelį džiaugsmą, koks bus visai
/ tautai, kad šiandieną jums gimė Dovido mieste 
į Išganytojas; jis yra KRISTUS,Viešpats!“ —

, “Eikite pagarbinkite! ’’
j. . Piemenėliai bėga tiesiai spindulių rodomais 

jjtakais, pribėga kūtelę... randa ten Jauną Moti-
,ną, įsenusį vyrą, o kertėje guli Kūdikėlis taip 

"begaliniai gražus, tokių- meili)i akučių, „taip pa- 
g| traukiantis, kad jie nieko nebemąstydami puo-

Jla ant kelių, garbina jį lyg ne žemiškąjį šutvė- !ves vienos vyresnybesRoiuos valdymui,, Žmo- 
rimą, lyg patį Dievą, kad ir patys šios priežas- nija turėjo tiktai -vieną sostinę Romą ir vie- 
į^įęs dar tikrai nesuprasdami... Ir grįžta prie na ciesorių —Augustą, vieną tik wldiškąią 

Kg savo bandos, džiaugdamiesi jiems nesupranta- kalbą — lotynų. ’
‘ mu, be galo meiliu džiaugsmu... . / Buvo tai vienintėlis-žmouijos. istorijoje.laiko-r

Visa tai skamba, lyg kokia senovės pasaka, farpis, kuriame visos giminingos tautos buvo 
Tačiau, tai nepasaka, tai istoriniai priparody- ‘sujungtos po viena vadovybe,,kuri tačiau, dori* 

r ta tikrenybė! Šiandien jau net ir netikėliai ne- niu žvilgsniu btiro'visai*ištvirkusi,, kad žemiš- 
[ .. begali užginčyti šito įvykio. §ito Kūdikėlio me- J<ošios kultūros žvilgsniu bū tų- pasiekusi aukš-

trika yra užrašyta senatoriaus Sulpiciaus Ciri- čiausiojo gerovės ir .vieningumulaipsnio, >/:
, nun?o, kursai nusiuntė šitą .metriką Romos ar-/ Tačiau kalbamais anais laikais kažkokia Ūe- 

i chivaiĮ (senovės ^Idlškųjų raštų sandeliu), ši-s ramybė buvo apėmusi unkštuosius išmokslintuš
tą metriką savo akimis yra matę šv, Justinas, ’ sluogsnius. Tacitus istorikas sako, jog anuomet 
Tertulijonas ir kit, Šv. Jonas Krizostomas ją‘manyta, 'kad Rytai paimsU viršų ir jog.kaž- 

/yra matęs dar 347 m/ir tvirtina šito užrašo bū- koksai Judėjos žmogus apvaldysiąs pasaulį.-'
ta Romos valdiškuose užrašuose. Patsai riešo-- Persijos Zoorastas pranašavo, jog rytų žvai- 

[ rilis Justini,jonas Apostatu (Atkritolis) negalė- gžde atnešianti žmonijai išganymą ir raniybę.
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.Mano siela gai'bina Vieš
patį, ir mano dvasia džinų*

. „ giasi Dicvuj^ mano Išgany
tojuje. Nes jis pažvelgi į / 

. savo tarnaites žeinumą.štai, 
pu<> dabar:visos kartos va- ' 

. .. dįns name-palaiminta. ■ ?
’ Lutio 1, 47-48 .

k’įįl
•$!
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>1pavargėliams, prišpaustiešieiiisir mažutėliams! 
Tariau ir viršmiiičtųjų < Išganytojo žodžių pa
kauki suprasti, kaip, kilnus yra Jojo, moksląs, 
kokiu b’udu jis atgžįįviiia. pasaulį?r.;• •, >; \

Jisai ne tiktai.mitins : neleidžia ,pasidhoti nuo- ■' *’ 
dėmei, bet liepia nidšinti%-saVo. piktos paliit- 
kimus, savo pildus. jausmus, saugotis“Visa,'.kas, * 
atitolina nuo Dievo, liepia pildyti g'ertis darbus i. ° 
‘Šitokį tai kelią rodo mums šis Kūdikėlis, šį- . ♦ 
tokiais tai .įsakymai^ Jis ą|nąujma,žomę. ■ Tai > ’ 
ne neapykantos, beUinėiiesV niokskis' ir įsąky-. 
hiaš! / *-/ • •’’•/■* ’:? ?’/•?. > ’’

Ir Štai, moterys išeina iš po yyr<K vergijos; , 
našlės ir. našlaičiai,.. vaikai/įmam^  ̂
tupia mokyklos, priėglaudos/ pijna^ 
giją, pavergtasis iškeliamas' ^g/eifdžiūūo > dora 
ir škaistybė įgyja pagarbos; taika statoma auk- \ 
Šėlau karo! Tr visa tai tiek ’ priešinga senovės 
nusistatymams ir pažiūroms! ; ,'// /,’•• ’ -./

Jei mes visą Jojo inokslą^giliau paiųigrineSi- 
me. tai jame atrasimedokią/gilią’’fil<JsofUį, to
kį gilu supratimą; kas* i šeiiia; nė vien sielos., bet 
ir žemiškosios gerovės naudon, kad girdint. da
bartiniu neva ‘‘pąžaiigiečiij laįsvauiunų ’AobaJk / 
sius/darosi tiktai gaila, jų,/ ..jiems manant ir ,*</ 
tvirtinant, jog jię esą ką tonu ją,gcn^iiiu pm- 
mang! geriau? sutvdiHiyshypaįuuIį, kaip, f ktūl • 
Jėzus yra.. įšakęsjr pataręs^. ir paskelbęs /jau 
1933 metai atgal, kai apie■ ■Halšvanuiinus’/Žei 
sapnuoti niekas.nesapnavo! / : • y

Jųjų įrodymai yradaip nąmki, jųjų kalbos y- 
ra. taip išdidžios, lyg ano. vokiečio,, kuris prisi
valgęs žirnienes dešros, tvirtino, jog jis bezdžiu- 
nnišradęs! '•/;,* ''

Kokių dar obalsių reikia 71 Kur rasi geresnę 
programą Žmogaus darbmtoko, moterių, vaiky, 
pavargėlių gerovei pagerinti/! Tik vykdyk gy- 
voninian aną Jėzaus įsakymą; “Mylėk Dievą 
:už visą ir .artimą,. kaip, .kad - pats save t” tai 
dai’bdaw neskriaus savo darbininkų, vaidmw : 1 
savo yąldinių; varguoliui’nereiks pątvory bildu.. ’ 
stipti, o našlaičiui, lyg Žvėreliui, kur pašlaitė- - 
mis bastytis 1 Tėvai rūpinsis vąikais; išnyks pa- : 
leistdvybė, girtuoklybė, pavydai; kerštąVžnręig* 
žudystes, nelemtieji karai! r * . .

. Štai; kokfese aplinkybėse ;yra gimęs Jėzus ' 1 
Kūdikėlis I štai kokių stebūklingą; atmainą yra .. 
padaręs Jojo^. gimiiiHis!' -&tąt kokį mokslą Jis 

i mums yru paskelbęs > it dar ir šiandien’ skelbia 
per lt K» Bažnyčią I kitokio klausyti, šitokiam 
tikuti,: šitokiu sekti, lai vien tikas- 
minties ir savosios gerovės kėlias ! ;

* Aę galima tad stebėtis, jog’KGMos ir Kalėdos I 
yra taip brangios kiekvienai dorai ir meilhigai * 1 
šU^žiim jog kiekvienas dorais lietuvis taip 
džiaugiasi ir.patsai ii* kitus sveikinu
Kalėdų sulaukus,^ tf atleisdamas kitiems' šą/o ' 
nukertėtas skriauda^ ir patsai atsiprašydamas 
ištiesia kiekvienam rimbą/šaukdamas: ‘“Sveiki 
šventųjų Kalėdų sulmtknI Uarla* Dievai aukš- - 
tyl^n. > " ; . ■ /'. ■ i •

'*!

-X
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Uersijos Zomastas pranašavo, jog rytų Žvai-

d
T '»■
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JIB pilno proto žmogus šiandien jau uchoginčija..
Šito Kūdikėlio ateinant: visi lauke, ■— ne vien 

žydai, ta išrinktoji Dievo tautu, kurios uždavk 
;; nys buvo tai išlaikyti nepajudinamą mokslą, a- 

į pic ateisiant į Išgaiiytoja, ne vien išminčiai ir 
■ k filosofai, bet ir šiaip jau žmonės, kadangi jie 
r yisi pradėjo suprasti, jog visa žmonija žibė

sianti, jei neatslvaSiąs, kas ją atnaujina, per* 
dirba — tekiau skardau ir ištvnrkiiuan rišu 

|| žmęniją anuęinet buvo piisinėrųsi, kad sunku 
fit idttūis tai ir įsi vaizdui &!

mimui atitinkančiame laikotarpy j, pasirody
sianti naujoji Žvaigžde,; Indijos mokslinčiai 
kalba apie nepaprastąją žvaigždę, pasirodžiu* 
šią jųjų šventa jam laikotarpiui besibarant, 
būtent, turinčiam 4320 menulio metų, kas ati/ 
tinka 747 metus'nuo įkūrimo Romos, t y* KW* 
taus gimimo metu! . / ’ ••/•-■•

Šitie 747 metai nito įkūrimo Romos: pripuola, 
kaij) tik tuo metu, kada baigiasi'yi^į ,duų$uis

i
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Kalėdų Dvasia
mlit taip jauniems kaip se
niems; net kad krautuves 
aitų ko puikiausiai iš vi

daus ir iš lauko papuoštos; 
ir visa tai norima, kad 
mums primintų šią didžia 
Gruodžio mėnesio savaitę. 
Tas viskas gyvai pagauna 
mūsų pojūčius bei jausmus. 
•Tačiau negalime • manyti, 
kad visi šie dalykai yra kas 
kita kaip Kalėdų šventės 
paniajgimmai,t Šios šventės 
palydovat Tačiau ne šiuose 
papildomuose daikt' u o s t 
glūdi Kalėdų šventės esme, 
ne juos mes turime omeny
je, (kai sveikiname viens ki
tų linksmomis Kalėdomis.

Bihigi suprasti tikrų Ka- , 
ledų šventės d vąšui būtinai 
reikia mums paimti į ran- 
kasTą -knygų, Knygą,? šven
tosios Dvasios įkvėptų kny* 
gų, kurių mes labai retai ar
ba visiškai neskaitome, nes 
esame visų savo laisvų lai- į 
ką paaukoję skaitymui vo- i 
marijiškų pasakojimų, o gal“ ■ 
net tikėjimui bei dorovei 1 
priešingų knygų* Reikia tat į 
imti ir .skaityti švento Du- • 
ko aprašymų apie pmnųsias i 
Kalėdas, kurių įvykius jam - 
papasakojor ne kas kitas 
kaip pati Dievo AĮotimu 
Bus pravartu w kurtu vi
siems patogu jeigu cipiiai 
pakartosimė tuos į^kius 
pdfies evangelisto žodžiais;.

- ‘ ‘ Anose dienose . atsitiko, 
kad."išėjo ciesoi'iaūs Anglis
to paliepimas surašyti visų 
pasaulį. Tas pirmas surašy- 
nia^ buvo padmytas Syri- 
josS’aldovo Kirįno. Ir visi

JUrti devyniolika šimtine-Į: 
pįui prabėgo nuo to lai- 
^Jęada švenčiausia Pane- 
jfiv. Juozapas ir piemene- 
f Šventė pirmųsias Kalė- 
r ir Betliejaus žvaigžde 
kt skaisčiu šviesa rodė ke- 
; Itytų išminčiams į Bet- 
jaus tvartelį, tačiau visi, 
t ir tie, kurie nieko neis
imu (apie J sikūnijimo bei 
tjiirkimo paslaptis, ir ku* 
5 nežino kaip įvertinti 
(Uų Viešpaties Jėzaus pa- 
luitinybcs žmonijų išgany- 
t visi ueužnnršta Kalėdų 
entės kasmet-švęsti, liuks
ai praleisti. Tartum iš ne
rių pagautus, tos kiikšėio- 
škos linksmybės’ bangos, 
rti apsiaučia visus civili- 
lotus žmones, jungdama 
los bendrais taikos/ vHtieb 
• . džiaugsmo jausmais, 
ži augamo dvasu taip juos 
nverkia, / kad jie nejunta 
ai i* pasidaro duosnūs, pa
keisdami dovanomis ir 
įųsdanii viens kitam gra- 
ianaias atvirutes,, kunose 
teiškia savo mioširdžiau- 
ius linkėjimus. Neužmįrš- 
a nė pavargėlių, našlaičių,. < 
idinių? ’ tiesioginiai arba 
►er kitus aprūpindaini juos 
yvenimo reikmenimis bei 
^bangomis, šitokia labda- 
ybė, kuyių iššaukia Kalėdų 
nmttė; yta priežastimi to* 
iuksinybėš, kuri viešpatau- 
ii pasauliečių tarpe Kalėdų 
Benoje. • ’

Tačiau galime rimtay pa- 
^lausti.ar tik tame glūdi ti
kra Kalėdų dvasia i Ar iš, 
tikrųjų Ikiksiūybės dvasia 
yra Kitlėdii dvasia taip, kad ėjo įsirašydinti, kiekvienas 
pasikeičiamai būtų galima 
vienų-kita pavaduoti, už tat, 
kad abidvi dvasios ištikrųjų^ 
viena ir tų puti dvasia? Kas iš 
gali neigti/ kad dabartinis, ? 
taip plačiai j Kalėdų šventes i 
apvaikŠčiojimas nėra kas , 
kita kaip supagoučjusios 
žmonijos paprastos šventes . 
palaikymas/ Žmonės svei
kindami viens kitą ‘"Sveiki, 
sulaukę linksmų Kalėdų’* 

. (žodį^“šventų" dažniausiai 
^apleidžia,, nes yra jis jiems 
;hi\ prasmes) supranta Kale
lių dieną kaipo šventę, ku
rioje yra įprotis duoti do- 
vatuis ir dovanoti, kaipo 
dieną, kurią būtinai reikia 
linksmai praleisti. Jeigu 
taip,’ tai kuomi skiriasi Ka
lėdų šventė nuo kitų tautiš
kų arba šiaip jau paprastų 
pasaulinių švenčių, kaip an
tai Paliaubų, šventės? Ir tų 
šyeUčivr sulaukę džiaugia- 
ničs; jose gerbiame mūsų 
tautą arba valstybę, kuri 
mums tiek daug gero y m 
davusi; 'statome įiaminklus 
mūsų karžygių atminčiai ir 
palaidajame juos puikiau
siuose marmuro rūmuose. ;

Niekas 3leneigia, kad Ka- 
lėihy šventos ‘susilaukę nesi- 
džiaugtuniętu. Visi norime 
kad šiuo laiku būtų sniego 
jMpusiytiit’ kad /pasigirstų 
linksmi šauksmai vaikelių 
Įa'stidžiaugiauęių ką tik gan
iam žaislais; kad kiekviomv 
įinv. name 

į pudelis/kurį s p uirių s|^i|- 
;Vų '‘ .lenųnitemĮs opUtiestas 

1/džiugintų' no tik šio židbuo 
■ Seimą, bet taip put rr visus 
’ pruoiviUM; kad vis (langiau 
>.ir daugiau . žaislų būtų iš*

M
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Sveikinimai Ir Linkėjimai

į savo mtetą* Tai ir Jtioza- 
pas, kadangi jis buvo iš Do
vydo namų ir giminės, ėjo

„Galiliejos, iš Nazareto 
.miešto, į Judėją f Dovydo 
miestų,kurs vadinasi Betlie
jus,, įsįrašydiųtų draug su 
pažadėta sau moterimi Ma* 
rija, kuri buvo nėščia. At
sitiko gi, kad jiedviem te
nai esantį atėjo jai metas 
gimdyt i; ir ji' pagimdė 
pirmg’imį savo sūnų, suvys
to jį vystyklais ir paguldė 
jį piakarteje, nes jiems ne* 
buvo vietos užeigoje.

Toje pačioje šalyje buvo 
piemenų,. kurie budėjo ir 
sergėjo pVr- naktį savo ban
dą. Štai Viešpaties,angelas 
atsistojo prie jų ir Dievo ’ 
skaistumas apšvietė juos. 
Jie labai nusigando; bet am 
gėlas jiems tarė: Nebijoki*-- 

■ te.! Nes štai aš skelbiu jums 
didį' džiaugsmą, koks ' bus 
visai tautai, kad "šiandien. 
jums gimė Dovido' ųiieste 
Išganytojas; jis yra Kris
tus,' Viešpats. Ir tas bus 
jums ženklas: rasite kūdikį 
suvyniotų Vystyklais ir pa
guldytų prakarteje. klibai 
•atsirado'prie Angelo daugy
bė dangiškosios kariuomp- 
nes, kuri garbino Dievų ir 
sake; Garbė Dievui aukšty^ 
bose ir ramybe Žemėje ge*

Įvimtik tlžhmg.sum dvasia, 
'kaip tiki ir norėtų įtikinti 
,mpaganėte pasaulis, Kalė
dų drąsiu yra Marijos, J no-1 
zapu, piemenėlių . ir Rytų 
išminčių dvasiu — kurie vi-Į 
si garbino ir šlovinu DievęĮ 
dvkttdami jam kad. taip nu*l 
niylšju' pasaulį, jog davė į 

.savu viengimį Sūnų, % kad 
■ kiekvienus, , kuris į j j tiki

1 nepražūtų, bet turėtu amži- . , ... . .1 V ■ * . ,, ,. « Sveikom visus Biaivtmmtnaii gyvenimą, (turbinų (irk . , , . ,wv? { t . 1 . : kus-es^ bei visus BbuvylH*8.KlHviun tW pęt. ^kunųuKi pi.ctvni}ti su
kaus Užgimimo švente. To-’ 
[je dienoje maldausiu, kad 
Į Kūdikėlis Jėzus visus savo 
gausiomis malonėmis ąpdu- 
yauotiy Lai'Moš Šv, Kale- 
dus būna visiems pilnos;rn-? 

pnybės ti. džiaugsmo. “Gar- 
Ulė, Dievui aukštybėse, o iuit 
Į žemes ramybe geros valios

l 7vun. Fr.
n , I B. Blaiv. Ptirn. ir Redakt 

(bus munm disku kaip diena,] ?

j pirmųjų Kalėdų vietą, ap-Į 
Jlinkybes ir dalyvius. • | 

Tiesa, Kalėdų dvasioje 1 
turi vietą ir džiapgšm«8,į 
nes Angelas silkesi skelbiąs Į šią, idąrbuojąši,/ 
piemąnčtiams didį džiaugei kad įgytų laimę. ■ Laimės

; jmąy. Tačiau šis dMaugsnte^^ Kai ku-
• toli gražu neseka ’iš kokių Į ‘ 

r i ten labdaringų darbi y arba f 
•x ' jdovaliu pasikeitimų', bet pa-Į
į •StįuęįMine>lig? Bettięjui. it .pmatjJkiiųe tai. I wina įiw;-t !iad 5i.lttdien
ką/VĮęšpąts’yrą’mM^ Jie atėjo? sKulnadamies Į Dorvdo mieste Išga- .
•iWrmlo.?Juozapątii^Kūdikį Pągūldytą.Įirakarie- j^mjas; įsikūttijęs Dievo 

<7'/" j ./ • <'<; ..‘hSūiius, kurio .supagoiičjęsĮ
• '' /7'’; i>7-■*/->/ J7 ./> .... !pasaulis nepriima, nes į jį[
ktų^eCcDamMę .'gr, jie skeį- gudepy- ^ 1 \ 1‘M

jiems buvo.pasakyta)'’<<Lh-7ieL- ; 1.: Ai ‘ 7/i
f 5iiW' ■ 7 .: Trems,: kurte tikrai .-su-iįkas 11,l-^o). 'į •• •- , v ./. . x .■ .ro 7i 1A M •■/- • ipranta bažnytinius metus, -.Su tokiu maloniu prastu-17 ~ 1 Tku. Kalėdų sVente nėra kažkoks mu bei smulkmenų Martin- \ .. ; v .r 1 : •*“*- 'paprastas Viešpaties uzgidrgumu sv. Lukąs1/iHlpiesia 1 ;• ' rti I*-• . , tinimo apvtuksemnmas. Ki-

■Įvykįtts. ;It ttipse jo j į - o _
žodžiuose,, jeigu ./tik mes..1 ?■ : • ■.. • 7. / t/•4. ’ *. mimo durnos minėjimo ir įjuos atveiziai.perskaitysime, L a . • .,, . t. • T ; , -J . vi t- i-i 7- kitu tautos * ar . valstybes. ■ rasime tikra Katedų dienos - ;. . . . J.7: . j garbmgu vyrųgmmnodie-• dvasią! ktu'r anaiptol, nėra 7 .- _ y ,, , v4, .uos apyaiksciojimo. Kadan-

• •. . ■ • \ • , gį Bažnyčia vra .Kristaus tPASAULIO SVIESA mistinis kūnas, jos gyveni-1 
. 7:/, . • 7-• 7. mas yra: Kristaus’ gyvenų 

‘-/ v / v M?/./, ti./mo tąsa/ TodėJgi. apvaikš-1
1 , ai^a uzipirso, kad ^^ ^.mUainiMCristaus- nžghnnūo į
Jo gimimo diena, švenčiaį|ven^ ' jos nemiiiime| 
Kąledas. Argi tat visa uv"jvį^mių i^aip -praeities Įvykį, į
• ' 7 . 7 ' 7 vi/bet kaip -mūsų dabartinioĮ

• Keista^ ka^> z.inoues gali,Kristuje prityti-
sakyti: -kųiksnių Kalendų, • . Mums būtinai. reikia | 
kad jie Kristaus atnešto j p^vmltt 
Unksmumo iMun.J?^uaMmes’miuimė. Kristus .tai 

įatsitOlino nuo t^.mtenoL^^. M Mvse per 
Idziąugsmo ir lamies ir savo k. K<?muJ
mrdyse jaute tikhevUti.tr^.įa(f taįp7 w.galm: 
Iiųdnumą.. . : : -y iųe-džiaugsmingi atiduot!

Nelaimingi’ žmonės.’, Jiergarbę kūdikėliui •prakartė- 
šveiičia Kalėdas be prašinės J je 'gulinčiam. Galėsiipe. ta- 
Jie uždega ■ Kalėdų Šviesas, j da ir pasikeisti dovanomis 
nepaniąstydanibj kad jie de-Į ir jiavargelilis .' šelpti, ne 
gimi šviesą .Tani,. Kuris at-Įtam, Jtąd paširodytmne 
e,jo iš dangaus ant;.žemės, duosnūs, ne tam, kad kitų 
kad atneštų jieins .džiaugs- palaiiktuną /pagavus niftsų 
,mo/ir suteiktų jiėnis’ meilės. ‘4 biznis’padidėtų, bet viem 
/Prie? Kalėdų ' ąglaįtęš jieh-įk: * dėlto, kad. 'Betliejaus!

‘ Dievo Hunų dėkodami jam t 
už jodinatoningumą bei gr- 

■rumą, km i tei kėsi užgimti 
Į mūsų išganymui. ’ Kalėdų 
Įdvasįa tudėlgi yra visų pir-Į 
hniausfa garbtututOj ‘ stovi*] 
'nimo ir dėkingumo dvasiuj 
tpagrįsta-ta meile, kuri yra 
pats Dievas. Toliau, Kalėdų 

dvasia vra neturto,. prastu-L- .
. > .• „< « > t žmonėms/ h •iuiu, imsizeminimo rr pa- f r. .ui. ” i • A, . Zvan. Ir r. Jakaiti*. klusnumo dvasia; Visa šita .,K . v ,n . P;. Biarr. Pirm. ir Redakti bus mumsMisku kaip diena, •..... ,.r.

I jei nors kiek įsigilinsime- į . r>r a TUVDT? t.t? 
Ju^JL^aTlA V' I. ■£)JCrf'

LAIMĖ
*.. •

vietų ir džiapgšmasj Kiekvienas . žmogus t rm 
Viirgsįta,

by tai, kas jiems, buvo pUša« 
kvta / apie ;tų: kūdikį. Visi/ 
kurie tai girdėjo,1. stebėjosi; 
taip/pat tais jdMyknisf ku- 
rje buvo*' jieins, piemenų .]>a- 
pasakotų *Atiirija ;gi' ternijo’ 
sąn .višųsjo' šituos ^dalykus ir 
sėdrste " juos’ sdvo širdyje, 
yi.euicnyš ; .sugužu' ūitgai, 
garbiūdmni ir šlovindami- 
DieVa/dėliai viso*.1 kų ■ buvo

.....:/.. : ~ 'A'-,.-- '—:—-

!UeS

\ J • . t , ■ L *■ ' \ -
: Kūčių . vakaięs. ;JS.altasy.kais, 

apšihūįūkęš- ’ vakaras \stebe- 
. tipui* šviesus. Giūmdžįo me
nesio. naktys yra tamsios iti 
nykios.y Bet. Kalėdų:naktis 
jte šviesesnė' už vasaros 
dienų/ nes tai . yra šviesos 
naktis. Tik vakai uiamų Įau
gtu ;buvo ; užtraukti hunsib- 
mis uždangomis, o -Šią nak
tį uždangos pageltos ir juo
st* blizga šviesos." Bažnyčių 
altoriai, nušviesti ;nnrgW7 
Šiomis žvakių< šviesomis. 
Kiekviena žvakute primena 
žvaigždes, kurios inirgėjo 
pliinojė •: Kalėdų naktyje. 
Kalėdos. Kristaus, gimimo 
dieiim >7Aš .esu tiašanliu 
y vieša; ?dožus Kristūs nu- > u -. - 't*..'
švietė .ten pasaiųį:, ‘ Maine __ ___ ___ _____
buvo,; gyvybe. ir. gyvybe bu- -piikabiip/ * žibančią :žvaigž-j kūdikis reikalaują, kad mes j 
vo žindnių švtei^,.Jr šviesą' 
sviete /taliis.vbejoJ..;/ jis yra 
Bjti'bji Šv'teąy kurk-apšvie
čia ; kiektivab ’ ;zą»ogų'’atei- 
nantr kpasiuiljy' ;■•/ •? " , 1

• Keista.: &m<niesykurie nž- 
miršo. Mezų' Krištiįt /ir J“_____
mokshvtątmėtė, ' Jo.^šviesos^destis? Jėzus ‘KmtusiB0S žmonėms?' 

ros valios žn.ioiięms! - Anį’-
linus |>asi5alinuiį nuo p'ienie- miršti Kalmlij. Žmonijs,' k>y 
uų į dangų, atsitiko, kad jie 

m siūsi. Kalėdų i sakė \ ienas kitam: Nueiki
me lig Betliejui ir pamaty
kime ta i, kas į vyko, '" ką 
VieŠĮiats yra mums apskel
bęs. Jie atėjo skubindamie
si it rado Flaviją, Juoztųią 
ir Kūdikį* paguldytą įmv

negabius vaikus; Duugųmo- 
e visokį prasikaltėliai į»ti 

arba patys gii-tm'kliai .arba 
girtuoklių, tėvų vaikai. Ang* 
lijos teisėjas (kjkmridge 
pasakė: <fKad pasisektu 
žnioiies priprutiųti prie blai
vybės, tai galima būtų tuo
jau devyniasdešimta dalis 
visų kalėjimų uždaryti.
. “Girtuoklyste visokių ne
dorybių, uiekšybių,:, apgavi
mų ir'kitokių pras'ižęugimų 
dažniausia priežastis. / • 
" t^HūijkTyste^ —{;netūrto 
motina. Visi darbininkų 
kruvinu pittkąitiv uždirbti 
centai suvartojiuni. ym ai* 
kpMiuk smukliiiinkiy nau
dai. .• Kiekvienas' M'ttte,’ iiS 
kurį .galima būtų savo būvi.^ 
pagotinti, senatvėj apsirū
pinti, nešama į . smuklę tr 
Hen kraunama ' ne tik pini
gai,bet ir sveikata,^/ir nių- 
terš kruvinos ašaros. ■./1

: / *‘ Taigi, alkoholiu ųė 
i.iesutęiki.a.. žmogui jokio 
mBęnųm^ bot tųheiįptidįt- 
ro idogumų ir nėsniaguųį^

Jo išvada;/y k^d’/gtrtu^- 
•. įųį-Yipius, žtnoguį,
■ ne tiic net&ęiįų:. liet’škm^ 

’džitti už tai atsimdka<. *7A' 
> tiioiiiėt žnKrtuJivbii^taBtuj|*. 
/ga’.fr išniks fnįbkpyųrgtų/. J 
sltiu-jas,^etidsybeš,, .«■

/ lės/ suklestės apšvietar 
iuu rpįįįcti bįs ir jotinis 'stįįf-: 
įilĮitiįuasy kūįnnęt pi Ina /ajį*. į 
stumnęijiv" užviešpataus, /<- 2 

/ siškassusilaikymas Jbup > 
- bent kokių svaigiųjų gėri-, • 

mų. Tik tuomet žmonės jau- ‘I 
sis laimingi eša/t 7 / ]

Todėl tikroji žinpnęięSy *
" •’ - .* • •* '< ■’ X " -/ * J

liie susiyaldą, ^blaivūs,/<>$$?. * 
sipąe iainnn^i Čia ir •$& miįS ; 
ties laimėsime amžihų' iaįt - 
mę.- ' ' /. • \ ..-. ■ • ' ■/;./ -

M

rie mano, kad laiųiė yra pa-, 
ųmkininie "kūlio " geidulių. 
Kiti, kad laimė yra. išpildy
me sielos troškimų. Taip, 
įnevisi vienodai .sųprantaiiK? 
laimę. ; / \ ''

. Vienok * tos laimės, jaus; 
t mak-bei 
r vieno žmogaus šiidyjė. .tik 
yra: -galiugas>,: Nnb' jė tiks-- 
ialis sutvarkymo priklausij 

t žniogaus tikra pažanga įdai^ 
Įmų. SJakau,; tikslaus‘sufyai> 
kymo, nes kai kųrįe/sieki a 
laimės netiksliai, ne " teit, 
kur yra tikra lailpė. Kūno 
patėidtiuiinai, . malonumai 
iiosut.eik'ia žmogui tveriaii- 
cios laimės. Jie, rūdos, kiek1 
duoda nuilonumo, bet tištik- 
Tųjų tie malonmnai veda 
žmones į,didžiausia lūdainię, 
vargus,,skurdų. ’

t‘ Dirtuoklybė teikia žmū^ laimė yra BlaivyiiįSjei 
nėms malonumo — taip 
sako girtuokliai^. Bet ištik* 
nįjų: arčiau prisižiūrėję tti 
kreiwbėjv .painatysinie,. kad 
gir f uokly bė neteikia žmogui 
jokio ’ malonumo jokio* 
laimes. Pasigėręs žmogus 
-dainuoja, rėkauja —* tiėya 

I atrodo linksmas^. Bet te 
jam jokioj /laimės .neneša* 
Priešingai dar jam. kelerio
pų blėdį suteikia. < • j .

•i Alkobolis ardo žmogaus 
sveikatų ir naikina ■ datbo- 
pajėgas/ Alkoludis- yra viso
kių ligų šalttid?* Tai yDi 
gydytojai patvirtina. Tų pa?, 

j tį\s;iko ir šulip žymūs visu.o* 
menės dimbuotojai? ?
Anglį jos generolas Valseley f 
sako: Gi.rtuoklia-vimas ../i'd 'I

TRYS DRAUGAI.

4

Augo miestelyj trys draų-? . 
g;U~ Tamsutis, MiglutU .
i r/Šviesulis. * ' .;i/ \
• Visi tryš nuėjo; į‘mokyk
lų. Mūkytojaš paklauso hei*- : 
niūkų y hr jie moka škaįty*' !

A? ' /".■*<

—Nėmoku ir negaliu mor 
kytis, — atekė TanmitiM • ;; 
? ^NeAioku ii^nenorįu mo*1 
kytū, — atsakė Miglutifot l1 ’ 

^-Nemoku,, pamėgiti* ? 
(siu išihokti, — atsakė; §vię*. 

i ,>w, . . • .. j ,‘šiltis/ /• ■•■///' ’
dulkinusias l^

gal vas . ir? pamatyti į atleisti.. Ir, taip išf ikrųįų pa- ls uzinūsa ogiti į,^vį(\sutis Buvo j>irmus’Uid-
1 '#im»!.«»«’ Hkvrt Knlėdii ^io^ių, nęgU naujai nįAkvhhtin. a TamMl-

; tiš ir llligluti^ 4-

. (tiė;'' 
‘ Uti it udklia vinte - suklb ’. išs j/ky rė h išėjo?! v i?

laukia tavęs ir uoti suteiktigyvenimų, peša, joms vargų.tJŽiaųs ttmuis, Miglutis ki* • 
tnii tiktii^vteų ir džiaugs-; . .........v»-»,. - Į

•\ . 7" p.. . •. » • i

kušių vakaras. £Mų naltii,irias, Kmgsitv nMte?.steig-[trti^ skurdu. Ativtuoklių 
tikėjimo akimis, • mes mato- 4tių genj darbų. Visos tos šeimynose, niekmimet nėra 
mė Jrxųi Kristų; .užgiinusį jukų jtetangbs nueW nio-Į ramaus iv tiiU<aus sugyv(n)i- 
tietlmUije/ Jbųyra pasauįidįkais, jęigu .uemokėsite naudmotjeii visados lairniai, po- 
Arteli. Jis vra/iuūsit gyšį-idotis apsigynint išpuolinw •štynės; dėjavimiif,fnu^kųu- 
nimo džiaugsmas. / - •. .ginklu, kum y$ tikra kata-d imat (tirtiiokliai tėvai is- 

v -f X Jikiška spauda’^ hitfgma nesveikus, Ilgite*

,nio ir suteiktų jiėnis’ meiles.

Jute; bet užmiršta.pakelti j būtumėm duosnūs Jr greiti

tičf tikėjimo-šviesą senai už- 
gesinti, ■ Kalėdose 1 Uždega 
švįsą sayo; minių llange" ir 
pavedu /Kalėdų. eglaite. Du- 
vąiias ’duoda di<\į-Juitio už- 
mnšo. ’• kad Jyžųs K/risfus 
buviVnmtiištiUą »ūis? Tuų ku- 
rie/vivtb Krlstiįus -/išdavl-

Betliejaus;žvaigždę. . .žaisline td<rą Kalėdų dva-lt^ .zUJ w W*{l ,taįv>5 mokykloje, ę TataU-
• Ar..tavo , gyvemmasdalu-;bl‘l* gludi PU1‘!\W ‘ užnmša w tik kfiti • ■ • • ,-

susi Pažiūrėk i šriečimičitV^lU. laisveiltai^^ ’ / ... 7: / -
sus 1 a/ąiųya. 1 mięi .mmuy. v * .rtrt^vKW u& bet ’ir protą;ir sielą. t"■ ,
Betliejaus ‘ žvaigždę.; Ar ap-į be Diciiiį ^ątksDiHse . •
temdė' tave netikros;.pašiui-]ir'ra^ybe žemėje geros va-L tiitirtuokluivinte iv

iite žmonėms?* ../ ‘ • jranuj iV?į*mzų/ Mmymys^^ >

,.,v.-.,-.. Į ir skurdą,. Gittiloklių Š<4*^pitono Vargaus* ’
‘‘Veltui, statysite - u* nia.Jliesutis mokytus1 Žiąn <

; ‘ „kuf. įį* uįjeūo. biznw
įtakas/ j,. m /

vi$ nenorime w» 
prasti upandos ivĮkšm^’i ti, 
diiihiąi karhMtevu' Popidfiįinr į 
iMJut X* ° ,7/



Kalėdų Diedas
Uz-

muštyniųragam. c .

Į plo vė lėkštes, - peilius ir ’kl-^ 
įtus indus.; po vakarienes. ) 
j —Žinoma, kad. pro kaini--

į I JI lĮjlą ’l IĄf ■ Ii į?

i

J

Eiles Mažoms Lietuvaitėms

*

ŽĮI!w*»wiw»>*»wm>wr

Į -•

. ' Savings ir Ckecking Accounts

Narys Eederal Reserve Systemos ■*

0

X M A
NORWOOD TRUSTCOMPANY

gintų, o Kalėdų Diedas tik- tj 
m'yisfeo atneš. „J;

Tai buvo Kūčių vakaran^ 
Vaikai sukalbėjo, pagolbfitfį, 
tint motinai, poterėlius, parf

Todėl Ir eilių parašyti " . : y
mergytei Zilelei norėjau/ J . 

/iš jų, kad jums būtų matyti—.
kų girti aš joje galėjau; . ,

šventu Kalėdų Proga, Sveikina Visus 
‘ ’ < • DR; A, L. KAPOČIUS

IV

Kereikia prašyti daug kaitų, 
jai vieno užteks priminimo — 
ir rado judėjimų spartų 
Zylelę^ be ‘ ‘ atsįliepimb - ;

Apie Zilele št pasakaite: 
ji pavaduoja ir mamą,.. 
Dažnai ta vikrutė mergaite 
u viena Įaiko namų’*.,/

jūs. nųižos lietuvės meTgaitčSy - :
: . jus,; mylimos, geros sesdėsY ;

' z po šios bent, prašau, pasakaites .;. .
..r jus būkite visos—Zilęlės!■••MM .

Kaunas,-1929.-XT.25;d’.-" Ąreįc^ Vtlkmiska^

Į C^mpliments oftheSeasoiv^
Sveikiname' ir Linkime Visiems Mūsų Kostameriams ir 

;* . Rėmėjams Linksmų švenčių,
. -. CENTRAt SPA

< ■ ■ ■
Luncheonette & Confectionery

. . • 481 Broadvvay, ; Smifh Bostom Mass.

Penkiadieni*, Gruodžiu 22, 1933

■

<• Happy

Sveikinama Visus Pietelius ir Pažįstamus 

m v- Kalėdų šventėmis

r. A. SYKUS ir B. G. SYKES

' . Advokatai

Saaborn Block

G81 Washington Stree^, Norwood, Mass.

* Mamyte, žiūrėk, negaluoja— 
ir jų pavaduoja dilele: 
ji valgyli verda, ji šluoja, 
ji girdo kaih’Utę, kumelę./

■. - , / *' ., . <

- '■Alamyfei sunku jau hjnkstytiK- 
Zilele ir aslų išplauna;.. ?'• 
uTu, mano, paukštelis niažytisl.

“ ■žodelį malonų ji gauna... į \

1 .. ^la girti man jos iiėrcdketų,;
; • Lai dirbtų .Zilele;praš5'ta, . .* 

kai ir be miego gulėtų ’ ; ■ 
lutei ėjo savo kas rytų...

I

PEOPI.ES' SAVIN6S BANK
■JSTOK I 1934 CHRlSTMAS. CLUB.. DABAR L-

< I. - > l * . • ’

\ 110 Kl.ėsų — 25u. iki /ęžO‘-kas Savaitė

221 MAIN STREET,

k

«š

’•
BROCKTON *,

..j, *

L

;r. —Mamytė, mamyte! Pet- Praįml^Yyžnigoidžiųi: 
rinkas suko.* kad' Kalėdų klaųsm-Pįtriiiko. .?• .

■| Diedas .pro. kaminų ? įlenda,; ^l.ėiM/av^gtun; tai įdeda 4 
‘ ar tiesa?; — klausia mažoji.) koji-nę.sykngĮįų,k-*ę*paai§kino- 
Į Pranuke motinos. ■ • i Pętįiųktis  ̂■;:<-A./;c.;y:.^ •>'
1 Motina .. ir negird? jo, ko; -Ąaf ji&- irj.an£lhy~ ūMdo-

1 —O kaip jis gali pereiti 
) tokių mažų kamino skylę. 
Moks didelis žmogus ft—ne
galėdama suprasti ginčijosi' 

f Pranuke.
| —Aš žinau, kaip laive 
i pernai pro kaminų atėjęs — 
;|su didoliausiu įsitikinimu 
į tvirtino Petriukas.
j —Bet, kad pečiaus kalni- 
Inas- tokis karstas, kad ir 
j pirštuko negalima iM<ištij 
į tai kaip jis gali savo galvų 
j ir tokių didelę bayzdų pri- 

■

į/' . .

Linksmų švenčių Visiems « . '« ■ ,
. / S. I|. ZABSNĄS

Spaustuve Ir Kalendorių' lidirbyste ;
J92 Liuvience Street,. . 7 w ' Latvrėnce, Mas?.;

(sutikti str tokiu pasakojimu 
ĮajHe Kalėdų Diedo įėjimų į 
i trobų pro kaminų.
į —O kokia netikinti!... Vi- 
•si sako?, kad Kalėdų diedas 
j pro kaminn1 įlenda ir viso- 

■ kių dadctų atneša vaikams, 
Įtik jis nenori eiti dienų, 
jkaip visi mato; Jis ateina 
įnaktį iv prie pečiaus radęs 
pakalentas kojines, geriems 
•vaikams įdeda t saldainių; 

j leliųj trribpkių, ir ko tiktai 
. vaikai nork — tęsė Petrui- 
;ka< . X ;■ ■ ... .,
į ■—O-jei*negeri vaikių, tai 
|kų jis darni -r p<imikuaL

An! kokia tu išsižiojus,!
> negali >iiprnstL .Jkų 

/kaip pn> kaminų lendu, taij 
ir pro pečių tūri išlįsti ir! 
paima iš pečiaus auglių jei
gu jis žirm,. kad yra blogų į 
vaikų —‘aiškino Petriukas/

— Bet žiūrėk, pečiuje- vist ( 
angliai net raudoni uuo| 
kurštuum, tai kaip jis gali 
paimti į rankas £ — pribė-, 
gus prie jieriaus aiškino m-4 
dydanm Petriukui,

—O... kad nenori tai net i-į 
kek ir manęs daugiaus ne
klausk! — supykęs tarė Pe
triukas. '

—Mamyte, ar tiesa, kad 
Kalėdų Diedas “ pro kaminų 
ateina ir kad negeriems vai- 
kftmš auglių į kojines įde
da/ pribėgus prie inoti- 

! nūs hesigeviiidama klaus?
Pranuke.,;

—Taip, taip. Kalėdų Dic> 
dui nmkgiL 'tmgalKtfždarjdi 
nei durų, nei ktunino, /jks 
kaip nori tai ir; pro sienų

vaikų pas jį netrūksta'-r. 
patvirtinu; motina, ;

Petriukas per tų laika sė
dę jo ant grindų pasitiesęs* 
paveifeshiofų- laikraštį. ir 
klausėsi Jut motiną, pasako
jo Pranukei, ’ .

. —Mamytę, o . aš ar gera,- 
ar iha'n Kalėdų -Diedas, at
neš didelęzlėlę? —^besv 
glamonėdama; prie motinos 
šalies,-žibančiomis, nuddųų*' 
jančiomiš akutėmis -klausta 

' motinos Pranuke.-'
—Nežinau, atsake ilgai

nėmųscnis motina. .

ibūtuiVr gera ^—klausia P.r;u. 
nuk<k . •/■..■ "5, ; ■ •; ■

DeMufcas <sedėdauiaš. aut 
grindų visa laikų šoke jud* 
viejų kalbų. •' :'••'■ 

, beri, vaikai, kiekvienų 
rytų atsikėlę iš-iniego.ir-ėa^ 
kare prieš eisiant-gultų su
kalba*" . atsiklaupę .. pbt(*n‘lį/> 
Prieš valgymų ’ir^d/nHY“ 
mov ųiėršižegn o 3 a? - -Dina 
ętŠųnĮy .sdioopr ir ;ntokyk- 
lūjė lgęrai’ jnbfcpšv . 'Ml1 
kiųusojenĮ;irinftip78* , * < 
y'• ržtfeMi. -p’ėtittftas eiūn l

«»w»<ih m1*">*

4

niokyklų ir Sunday svliool, j valio, kad jus sveikus au> ^ 
o. aš dar mažiukę ir. aš no* 
galiu eiti, — tėjsindsi’Pra-

“ ... -Ė
’.1-—Taip, taj.. Kalėdų. Die
das žino ir-jis * ikilnikys nž 
bloga, tik jis; norį,; kad nie-r 

; kiidos įieuplėistum ■ nekalbėk' 
Jus a poterėlių .paaiškino 
.motina.' . / * . /*’;:

Pranuke‘ suspaudė moti
nos’ rankų- ir ųu; .ašarojau-, 
čfomis .akutėmis; jų “pabu- 
čiavQ..'>< .. ■ .. ■.

Mpį-nytc, aš prižadu yis- 
kų daryti ir- klausyti tėve- 
lio;ir tąvęsy..--*,:.tai’ė Primir-

ramiai užmigo. Sapnavo jiė// 
Kalėdų Diedų/ matė bcletį»J 
dantį pro katninų, žarstantį1^ 
karštas anglis,' turintį, visc^ 
kių'.gražumėlių. Jie matSfV 
įaip Kalėdų Pledas palikė j 
Praūukęi lėlę, dr saldainiui' 'j 
o Petriukui gražų-paveiks- į 
luotą, elementorių ABp,/?į 
1 Mtitliplų' ’ ,įr iMvėndžįų.? i 

. JJeriu f Miš, > į ‘
. " Prispaudė prie’ savęs.-ina- 
įįptę J/raiuike, toxri..iwiškė 
njiltinai riifiie-.V' paklusnu
mą, Kl?nlwfiąv<> i^-aW 
Petriukas pasikėlė nuo. gnn. 
ta -irsi; /Pabėgu Įrtta'niot)- 
uos. ■' Motina aplcuhina abu- 
ta ū* tarė;
A-Bfikite. geri,, klausykite, 
tėvu ii' Vvresniiįj,il, kulhėki- 
,i,,;„p-.rėii»is..p^ykite *>«=•

IŠ BRIEOŽiy GYVENIMO '
Kaip žinoma, briedis —« J 

patinas kasmet pakeičia ra- !' 
gus:—• sente ji nukrinta d r 
Vietoje jų užauga nauji. ; 
Šiaurės briedžiui tas' jjakei- 
timas įvyksta žiemos vidų* i 
ryju, grubdžii> ,įr .sausio > me- į 
hėsiuoša. Po menesio yieto- f 
jo nukritusių atši|'anda nau- ) 
ji ir per tris kėtųrius mv- į 
uosius jie visiškai išsivysto, j 
į vairiose briedžių veislėse ;

Į.ragii pakeitimas įvyksta į- 
: vairiu laiku* •
į Numetęs senus ragus, 
;briedis’nenustoja savo link- ; 
Ūmumo . ir neatideda savo 
bėgamų reikalų. Pavyz
džiui: jeigu jam reikia atsi- ) 
'skaityti su priešu, neturi*- *. 
•damas.ragių .jis naudojasi ! 
priešakinėmis kojomis. Mu- J. 
Įšeikos atsistoja ant užpaka-’ s 
linių kojų ir muša priešakį-/p 
nėmis kojomis,.kaip žmonės / 
rankonns. Baisūs smūgiai- ’ 
plonų, tvirtų ir grakščių kc^ j 
lių vienu į kitus girdisi to- M, 
H aplinkui. Jeigu susikaujaj./ 
du briedžiai/ kurių' yicnaą&’j 
visai be vagų (kų tik nume^ j 
tęs ragus), kitas jaunais 
gaiš, tai galima manyti,, 
nugalės raguotasis. Bet tas . 
tiktai taip atrodo^ nes jeigą ! ' 
(nauji vagai ir būtų visiškAiV) ■ 
i tvirti, jie - vis tiktai trurn* 4 J 
posni kaip kojos ir jodei

< gimtasis yra priverstas 
ištiš taip jmt kojomis, 
muštynės kojomis anaipt 
no *‘žaidinias'- ir ne juoki 
darbas: po jų nmštyiuų k! 
voš lauke neretai paailidą
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tikiname Profesiionalus ir Biznierius Remiančius “Darbininką“
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AX>V< J. B. GAILIUS

' -. m

.’ So. Boston, Maw

1ERRY

'Sveikinu Savo Kotiumeriu* k PrititiiusKalėdų Švenčių
’ - ■ •- •■ ’ •• ' '

'• ... , ■ . Proga
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MJOriBtę LAIMINGŲ iVETfilŲ LIMKI

-.ft» W..iBr«Mw»»yi' >; V -- . . jk>.*3S?«to»;M*R. 
,l..i.’l.......lįi......', ,;,-.. į...

j .45velkinu Visus Kalėdų Šventėmis
.... ..

BArvard tt?KanĮĮu4iunan: arti .Central »Sq.Cmbridgo, Masa.
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Q H<tppu-Neu -Y«4r
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Kalėdų J&vęnčių Proga Sveikinu-Visus

J * /■ ,-. * - V- (GrAborips); ‘ / ''į',\ ': >
4H B/ BroActway ’ , • '~ • So1. ‘Boston,. Mass.—? V— h

■ • c;’s* ‘
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£h£€P ~1
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URISTMAS
Linksmų. Švenčių Visiems •.

Koštumėriams .ir Rčmčjams
SO. BpSTON SUPPLY CO.

, (W. J. Skudris/ Sav.).
_• ' . i • •■ , . ... ..' r

*385 Brųadway r •. ■;
So. Boston, Mase

Auksoriųs

366 Bro«dw»y j , \ ... South Boston, Mms.
t *. ‘ .'•. . *

4J.G Imsimas/
3 4om 1 •

C4

'-, linksmų. -Laimingų

Švenčių “••

Adv.' PK &KALINAUSKAS

ų* Švenčių 
linkiu Visiems.

DJt M. V. OASPBR .
& B. Broadway

Boston, Ma«,

mvį

, linkiu Viiiems :

{Bosi '3tifttp4Ste^iMUie>>
■ ;3tt BreaA*ąy į 

/ So^BbtioUfMass.

laimingų Švenčių ' .
-• A . J/.L, PASAKĄRNiS, Ot D. ’ *
<ą. \ Optomėtrurtas ’ '

UT BrbtWiy r ? ? • So^ Boston, Mosis.
5 ** .' 7 ,’s **•.«'• 71 ' • ». . ."'•»* ■ '' .. ? H '.y

iui iiMiiiji'įirii^i

BB.riAimtius *
../A (Beymbttr)

; h04-.R^Br<»d.wsy; A.į' •. .■> So.:Botiem,'Mu<

į- ■ X ‘Ashmaagkas, M«iaįer•*, *, .• *. A 
>W. Broa lway Tėl. g/ B; 4618-1^ So.Boaton(;Mass.

! '

i *. 
h

4

>>c 1

' k
•

i I. miiOi.iiipĮ i.i.im;
/ ■ ■ ’ > .

giniau Uour
r 1
įjf ’. b.C*’irsyM| ’ ■

happu

Yulrtlflt 
. Good

Sveikinu iViain ioR|umMiw K*Udų lvanaųpn>g< ‘ 
Gasparas tvBdng 4 ,

(BetotmO ‘ , »
163 1 Street . 4 •■■ /',,■>■ ; Jto. lortou, Mm»,

1
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stebuklą.* Jis būvu tvirtai 1
pasiryžęs per Kalėdas pusi- j
gerti ir todėl su nekantru- I
mu jų lauke. «

Prieš pat Kalėdas- J mm- 
kasai* Onute paršhiešč iš 
bažnyčios po gražų paveiks- > 
lėlį. Ton- buvo nupieštas ( 
Vaikelis Jėzus sti daugeliu 

fr nuažir angeliukų. Paytrikslė- 
lis vaikams taip patiktų kad 
su džiaugsmu parodė jį mu- . 
linai. Tėvui rodyti ueišdry-- 
su. Bet Kumpienė, lyg ko
kio vidujiniu instinkto ve- 

. dama, kužtelėjo Onutei, kad 
gautąjį paveikšlelį parody

tu ft* tėvui. - ’
-Nebijok, 'vaikeli, jis 

nieko nedarys. Jis dar nu 1

u*

ir 
h

.

pastebėjo, kad jos . prašy
mai ir privadžiojimai* dar 
labiau vyrą užkietina, taigi 
pasiryžo tylėti ir melstis, 
gal I)iuv:& duos kokį-stebu
klą. Visą savo dėmesį 
mt-ilę nukreipė į vaikus.

Jų huvu du: Jonukas 
Onutė, vaikas dvyliktų? 
mergaite dešimtų metų,
kas labiausiai stebėtina, kad 
girt mikliu vaikai buvo kaip 
angeliukai. Bodus, nė nu 
Kumpiukai, abudu į motiną, 
—toki aiškus, gvltonplau- 
kini. Ir taip gražiai išauklė
ti’ ir išmokyti, Mut‘, motina, 
netekus vyro meiles ir susi- 
klimsymo, visą savo sielą į- 
dejo j vaikų atiklėjimą. 
Kumpis norėdavo tam prie- girtas.

.< sintis, bet aiškiai to daryti Mergaitė nedrąsiai priėjo L 
lyg neišdrysdavo. Jaių jait PP<‘ padavė jani pa-« J 
būdavo užsimos tarti griež
tą žodį, bet pažvelgęs į tuos • 
“angeliukus,M suvaklydavo 

fc juodą savo pykčių . ir už
baigdavo neaišldu niurnėji
mu, oRad boba, girdi, nori 
patUryti iš jo vaikų niekam 
n e verias ‘“davatkas? ’ “Po
teriai vąiliams duonas nv- 

: duos? — piktai sakydavo .
Kitmpis, het vis , dėlto no- ,^aikė. ■ i
drausdavo vaikų nuo bažny- ' Onutės smakriukas ir Iii- i 
čios. Kumpienė mokėjo pui- putes graudžiai sudrebėjo, 
kiai išnaudoti tą vytu nVpą- Iš gi’taių akučių pradėjo 
širyžimą ir uoliai. prižiūre- riedėti ašaros.. Ištiesus, ran
davo, kad jos vaikučiai ne- kūtes, ji suklyko: ; . , J 
būtų atsilikę religiniame ati- — No, ne, tėtė! Nedraskyk 

/įdėjime. . . ■ manu angeliukų! . .
Tuo b ū d n girtuoklio » .dTetė nedraskė.: - Nukųlęs j 

Scirijiį,^TuozU}i. Kumpio namuose išaugo-du S’alvą, jis, atidavė mergaitei 
nekalti vaikeliai, tarsi koki ' paveikslėlį. Ir jo lūpos keis*

J. angelai sargai. Ir_ištiesų/, U* mahvliėjaBĮirivumolai- 
jioms rrieuą kartą teko su- ’kothrpis atgaivino jame 
vaidinti angelų sargų role, . žmogaus - tėvo jausmus.

Sykį Kumpis? gerokai • pagriebė dukrelę? pą- 
prisil<*sęs, kreivu taku ėjo sisodinu ją... ant kelių ir kar-• 
namon. Tas takas visiems rtiri pabučiavo. Jonūkas stu-

. dieną buvo kreivas: .. visur J] Pftbiičiavb, • 
jo buvo pilna. Tačiau mit. : įjumpiėnė net krūptelėjo, 
kojų dar laikėsi ir būtų Patrpm sau akis, ar ue 
šiaip- taip . parstrapaliojęs sapnuoja. Ji savo akimis , 
namon,/tik, deja, pasitaikė tnątė stebuklą:, girtuoklis 
nelaimė: nuo Kumpio gal-; tėvas bučiuoja savu valkus!.

... ... ....-TV-; vosmdŽintb kepurė. Kurupfs . Bet ant ^rytojaus. įvykę dar;
*• f^sigbrti.. ieškodavo rūpinosi. Jos dabartis $un- "^norėjo ja paimti ir nugrius 

darni. t * Vien prą< ,vo. Nugriirti buvo lengva.
-----  ,v:.A T atminums kartais bet pasikelti sunku, tiesiog ' 

■ smą^aĮtsioš. Jo-lįudnp gyvo- nutraukdavo juodų minčių negalimą; Kol ant visu ke- *

f i stoti • ant kojų, tai 1M ’ * 
griūva kaip kerplėša.“ Taip 
jam besikamuojant, iš kur 
brivę, kur nebuvę,, atsirado 
Jonukas ir Onutė. Stipriai 
suėmę tėvą už rankų, pri-* skelbiasi 
kėlė ir parvedė namon. Tas 
vaikų žygdarbis davė jiems 
kažkokią valdžią ant tėvo 
ašmens. Jam buvo ir nejau
ku ir sarmata prieš juos ir, ; 
nors supykęs, sm’arMai jų 
bart ueišdrysdavo' ■■

Taigi Kumpis lankė Ka
lėdų/ ii* per dvi savaites iš
laikė nepasigėręs. Jišrtai da
rė ne tanų kad prisirengti 
prie tos didelės šventės, bet 
i am,kad išsi pasninkavęs tu
rėtų daugiau smagumo išsi
gerti. Tas jo blaivumo lai
kotarpis buvo tokia reteny- ;Pram*«5įą,^ KaL Rcautten. 
be, kad žmona nenorėju ti
kėti savo akimis ir skatino’

Žrtton*Wvaikni;TeJigaitvojo w> vežimas. Kiek žmona jo irft- įstiesn laukdama .kokio

Hr&lis AntMh 
• • >< ‘ .

ŠIANDIEN (ŪME JĖZUS KRISTUS

Šiandien gim# Jėzūs Kristus, 
Vadus žrpomjos,

šiandien emalis kentėti ; * 
Trnk.šdirihs laimės jus. .

Ir Marijpfl šiandien širdį 
SpatfdŽfe sopuliai,

Nes ji žino jėzų gausiant, 
Mirt už mus skaudžiai.

Bet nuh Jėziįir Mari ją
■ .. ’ Linksimu angelai?

Garbė Dievui ant aukštybių /
‘ * Giedu jų pulkai, ’ ‘

6 pieš irgi prie iutelcs
BČgkitn minfiim, ' 

Garbė Sietui ant aukštybių
Giedoki m nors čia.-

’ PKžadėkim Kūdikėliui
' .Tikrai jį mylėt,

"■ Ih’ižadėkimė Man jai 
jam^enlisidėt. ’ 

f... To jie trokšta juos tas džhigin,
To jie nepapeiks, < 

Jei kiekidenakdorh bddams, 
• Garbei Dievo veiks, *

' • Melskini Jėzų ir Mariją
' A , ; Vž Tėvynemiųs* . r

■' Kad sutaikintų jos stinus, 
ž ’ lihintes duot laikus.

Mergaitė nedrąsiai priėjo .į

voikslelĮ.
—Žiiirėk,, pąpii, koki’ gra- K 

žus angeliukai. ..-■ • \ M 
' Kumpis buvo negirtas, (U 
bet dėl tu labai piktas. Nu- 
niurnėjęs: “tą boba padarė Pį? 
Iš vaikų kvailas davatkas?’ £ 
—jis pagriebė paveikslėlį ir . RJ 
norėjo sudraskyti, bet pa* db 
žvelgęs į mergaites veidų su- M

Žmonės, tiesių ne visi turi kūno akis, kuriomis švie
su je mato daug dalykų. Jų akys mato, kad didžiausia* 
šviesos šaltinis — smile kyla iš rytų ir leidžiasi vakanm-

Kitus žmonių akys—rproto akys pasako kūno akims, 
kad tas, ką kūno akys mato nėni tikrumoje taip, knip 
kum* akims išrodo, kad net luškiausU šviesos šaltinis — 
saulė nei teka, nei leidžiasi. Ir kuria akys niekaip negali 
pamatyti viso to, ką protu akys mato, žmonių, turinčių 
protu akis yra mažiau, negu žmonių, turinčių Ūūno akis.

Bet yra ir žmonių, tiesa, jų dar mažiau, turinčių ti
kėjimo akis. Jie tikėjimo akimis mato tai, ko kūno ir 
proto akys niekaip negali įžiūrėti. Ir tikėjimo akys pa
saka proto akims, kad tikrumoje yra irisai kitaip, negu ; 
proto akims vienas-kitas dalykas išrodo* ",

Dabar Kalėdų laikas. Paklauskime žmogaus netu
rinčio tikėjimo akių, ką jis mato Dievo įsikūnyjimo pa* 
slapty 2 Nieku, ar visai nedaug ką. Tuo tarpu tikėjimo 

- akys mato, kad Jėzus, antrąsisl Trėjyliės asmiKų gimė 
danguje prieš amžius be motinos ir,laikuose gimė aut 
žemės be tėvo. Tikėjimo akyrf mato toje paslaptyje gimu- 
sį Tėvą iš savo dttktersj pripildantį viąą visatą k kartu \ 
tįpstahtį į mažas prąkartėles; Visagalį,'t varpantįžvaig- ’
ždžių nrilianlus ir kartu silpnutį kūdikėlį bėsistiprinanti 
savo motinos krūtimis; dangaus džiaugsmo šaltinį, o ver
kiantį: betybį Dievą, Kurs kartu yra ir apribotu žmogu
mi; Sutvėrėją, kurs kartu yra ir sutvėrimu* begalo tiu*- 
tingų, kurs kartu yra ir visišku skurdžiu‘ę .patektą lais
ves šaltinį: Viešpačių Viešpatį,.'kurs vienkart yrą,ir tar
nu; begąjinę galybę vUyeltois* suvaržytą j;Ka?altų Ka- r 
ralių er^ečiais. apvainikuotą; visos, gyvybės šaltinį, o 

. nrimąį otKvtė. . ” \ .'■■■
Žmonės niekad nefutėjusieji * ari netekusieji tikėjimo * 

akių, užgirdo apie tai, ką tįkėjinio akis turintieji mato, 
atsiliepia taip,, kaip seiita ;vieiĮas*^mbriup būrio protui- . 
glausis atsiliepė, Q biiyę tai^: ribėtų ąpfg 90 atgal vieno 
Lietuvos kaimo laukuose rftsad, darbinių^ pradėjo kaį 

: t i .duobes; paskui, vežti 'rąstus ir juos..’lyg? stulpus 
įkašinėti -.tokio pat atstumo * viėnkįš>uę . kĮtc^. ' VĮė- • 

. ną dieną susirinko geras> būtys kaimo; Žmonių pažiūrėti, ; 
Į ką čia tie'rusai toliau bedarys? Mato >jie,4tad;iiuo yieno.
Į * stulpo prie kito raišioja vielas. Žmonių'bary būvo įr viė- \ ĮCAI^pMJ ANGELIUKAI ~ 
j nas• bufęs• pradinėje*UflibltytoUle,'.teigi:mokantis šiek ti^k - * ;•
t? susikalbėti rusų kalba. Tą mokslinčių privertė paktaųti _ t: ;. ,v . . . a.f ruso darbo instritktoriaųs; ką jie čia daro; ? TnfetriiktO-- Kumpis lauke Ka—Po neskanaus issipagmoji-
[ Tins sako": “Bašaltyk savo žmoneuis? kad dabar-nauja gą- ledų. Daug jis jau jų ibiiyę ino ateidavo liūdnos susi- 

dynėrkad dabar vleloųpg^^(drūtomis) sĮųsime h-ąidęs. Vo- • bey praleisdavo graužimo valandos,, paskum ____ __ _______
kietijbje raides išsius/'ne^uškUbstūąįri^siea^riųsiMubst^. jaį šąHaj,yabejingių.. ;Nieko kažkokia kieta?, abejinga |MYo tiesus, beti’Kumpiui ta vėjchčia pat netoli. Kumpis 
o rąidm jau kus Pete^^ ; ’ Kalėdos, neahiesdavo, užuomarša ^pagaliau, grįž
tysy ką iš. Berlyno'išsiuntė; Dari per *• — d.avri noras vėl issigerti. Ir
kelių viorstų Įehįpute KefLlšrūkęs tąip jo ^gyvepimas iŠ dienos 
degs, kol ugnis bus ’staėi&ma;~ibag£^^ dienon sukosi tarsi užburta-
eis pajėga/ ^kri^is;WwW^ską me skritulyje. .. : ;
-kas ktaelkiį^ ivvynar jei Kumpio žmona buvo tik- 
kytasis nupasakojo •.lietirvi^kdi ‘ kankinė. Ji dirbo, vargo,
stiaiktorius įušų kalbą 

pastebėjo nūkirštos. i;Wps ir/pa-
stebėjęsj. kąd'vįėia.’ nebūtyv 
‘-‘Gailai' kad ruskįai nemoką-k^Wk 

’ ir“ ponas; būčiau iškoliojėk lW?^ą ii^sįp^ąiū€ką,\ Ką 
tik pažiūrėkite, žmonės/ <lrafas-:rię..feaųfa^'tąr r^kię 

:ti paskutiniu.durnumų, kad nesuprastų ’.įmd ugnis per 
viršų drato negalės eiti in lietus 
na, o litarbs kaip gj jos Žaibo greitiimw%ūė .Bėrlyįdlig 
Peterbiugo įr niitekš. Tik pąųiišlykit it ąupraįkitri, kaip 
begėdiškai iš mūsų pasityčioja, niat/mužikąi durni, gali 
durniausia kalba yjuos įttkihijj ąr akis apdumti* Nėra 
durnių, kad kas iokioms nęsąmonėms.ifiketti.Ar rasi
me šiandien Lietuvoje žmonių/ kurie. ąplė telegrafą ne* 
būtų girdėję ? Bet rasime daug dar tokių paMtj “išmin- 
tingųjų’? kurie jokiu Inldu-nepim dėl to,
kad jų “Šviesiam protui? tas neprieinama* * K*‘j

■ KALĖDOS.. v.;; "
Snieguotos Įt šaltos Kalėdos atėjo,' ■ * ‘

.. Dejuoja ir sktaĮžias įšaldįto .pikv6į;: 
Laukuose gėMlėš jau baltos Žydėjo-* / 
Šią naktį jąų gimsiąs pasaulyje pievas* 

.'Atnešęs Jis džiaugsmą pagliosiąė senelį; *
. Baiminsiąs varguolį, sųšėĮpėiąs bedalį; 

Rąinybę žemėje gerosios jau valios— 
Garbiną Gimusijtei žmonės:ir• žąjys.'-• 
Laukuose viš ČeŽa ^alusioe dienos, ■ ;

? . ; Papievčj kūkždasi sūstyrę medeliai : • >
Jau skambina tarpas, nr skuba

. ’V; * ’ Užgimusį šiąnakt pasveikint Vaikelį..? . ;

■+

..visur, r. <
'krikštynos/ -baliukai -

••' nimo,pramogos. M jų pri- eigą. Ji ątsimjįi^vd^m.  ̂toriu^tot.vAns, betiki no-
, Skaitydavo Kalėdas w Wy- Kiim^^yOią, tiesų, šva- '*' * “ 1
??kąė*Dabam^^ jis dar žadėv

ledos,Taigi jų>laukė.^ j0 ją yėsti. Kiek ten l)ūda-
■ - Kumpio gyvenimas,/buvo vo gražių pasižadėjimu ir 

. liūdnas. • t Kaip . kiekvienas auksines ateities lūkesčiu i
mėgstąs išsigerti./žniogus, Sukurs sau •’gražią .šeimų ir 
Kumpis netarėjo/pastovaus bus visiems pavyzdžiu* Jše- 
linksmųmb. .P^yisų dirbti- jo visai ne tas, Klekinėtų 
riailiriksmų rjakąruškųį at- po vestuvių jų gyvenimas, 
eidavo liūdimi reakcija — tiesa, buvo kuogražiausias. 
iššipagiriojUn a s. Galvą Bet ‘paskum Kumpis prade*
skauda, gerklėje neskanu ir jo susipažinti su įtartinais

, nešvaru,J atminty —- jeigu žmonėmis. Išmoko kortaųti, 
dar,jų i^ajkyd&yo — visri girkšnoti. Pristojo prie kaž- 
kie nesmagus, vaizdai;koido-.iievą.'pi^angaiis “klu- 
pupa•? rfejaiiktt’ iri sairiiatą bo° ta jame praleisda vo va* 
atsitniifti, tas viskas ant karus. Pagaliau pradėjo be-

. rytojais sukeldavo'’jojšu^y dieviauti. Apie bažnyčią, ti- 
piktą Jpasibiaur^jiniį^ Taigi; kėjlmą' jam nė neužmmk. 
pagirtomis iškonoveiks
piktai kaip^ib'd^.-4ėb^įf.viskąj kas tik .žmogų žadina 
pilnai žaibų/Hri^iąūkįrihKprio.. padoraus gyvenimo.

. Tuomet beda tariu/kas.po jo žodžiu, Kumpis-, pradėjo 
? kojųr pasipainiodavo. Spar* dardėti nuo kalno tiesiog į

: de patus,puodus, - rakandus, balų, kaip paleistas be vaL vaikučius melstis už tėvą,
► 

ištUo. Net išgudrejęs kati- priprašė, kiek priverkė — stebuklo. Bet Kumpis visai 
naa tada-laikydavosi atstu, nieko negelbėjo* Kumpienė nemanė padarytiJš , savęs

ir; visadą: - v^tovės/'ki/ ateUis^tamsi. Vien prą-: vo. Nugriūti buvo lengva,

i:, girtuoklis 
levas buriuoja savu valkus!.

tojaus. įvykę dar 
kitas’ stebuklas: 'Kumpis < 
per. Kalėdas. nepasigėiėK

Dėmesiui c
■ —,—  . ■ .

Gėrb. skaitytojų ir prietfllįų - IK 
nuoširdžiai prašome remti tuo*’ ||į 

. profesionalus ir biznierius, kurie M
i “DaTbWke.,< Nučję E 

daryti kokį biznį pasakykite, kad E 
matėte jo skelbimu “Darbiam- B 
kol’* Tokiu būdą, biznierius dar K 
geriau supras, ka^ skelbtis . * 
bininke’ ’ apsimoka. :

i4O jei kat. Spaudos plati-; r 
irimo reikalus apleisime ga> 

’ lime sulaukti tokių laikų,. 
kati tikėjimo priešininkai a- | 
;t ipis iš mūsų bažnyčias, iš
varys vienuolius, atims mo- J 
kyklas ir Įstaigas.. . Iv tuš- v 

čios bus katalilciį pastangos, Į
kol spauda lilcs ne katalikų I
rahkošė.**-^* 1

...  N |‘”7 —------ —-

“Kiekvieno kataliku yra 
šventa priederme, paremti 
katalikiška spaudą iv jų 
k u n p Inrinnsiai paskleisti 
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ftnktiidienif, Gruodžio 22, 1933. *>

Kalėdine Dovana Moterų Sąjungai
CHICAGO, III. — A. L. 

R. K. Moterų Sąjungos se
kretorę praneša, kad Massa- 

^ehiisetts valstybėje tapo įre
gistruotas tos organizacijos 
Čarteris.

Vadinasi A. L. R. K. Mo
terų Są-gos kuopos nuo 
gruodžio 13 d. gali viešai 
daryti susirinkimus ir pri
iminėti narių mokesčius, 
skelbti vajus, žodžiu, dary
ti viską, kas čarteviuotoms 
pašnipinėtus organizacijoms 
yra leidžiama daryti.

Moterys “subytino” vy- 
rus. L. R. K. S. A. dar ir

dabar nežino, kada gaus tei- VATAI HfloVftC 7INIHC 
į daryti biznį Massąchu- I ALIMSUUo ZINIUO 
selts valstybėje.

Gaila, kad M. S. negaliu 
priimti vyinj. Padarykite Cassello, Coloradoj nesenai 
gerą biznį Massaėhusetts tapo pastatyta Viešpaties 
valstybėje. . Jėzaus didžiausia statula.

M.. Są-gos čarterio regist- Įjf vra 3() p?dn. aukščio, pa- 
ravimu Massachusetts vąls- 'statvta ant 22 pėdų papė- 
tybėje daugiausia Centro ant kalno, kurs yi-a 
Valdybai padėjo kun. F. 9953 I)(-dll aukščiau jūrių 
Juškaitis, Švč. P. M. Nekal- į paviršiaus. Tos statulos . 
to Prasidėjimo parapijos railk(>s vra 14 pėdų ilgio. 
(Cambridge, Mass.) klebo-, Veidas ’ 4 ir pusės pėdų, j

1 Vienok iš tolo žiūrint atro- 
Sąjungietes|do niaža. Ji yra tins kartus 

. . didesnė už garsią pietų A- 
---------- -merikoje ' Andės kalnuose

AMERIKIETIS ŠNIPAS KUN, GOUGRUN UŽGIRIA"""" 
AREŠTUOTAS PARYŽIUJ1 NAUJį TVARKĄ

nas.
Sveikiname f 

laimėjusias svarbią bylą.

DETROIT, Mieli. — Pe-I 
reitą sekmadienį, kun. Char-Į 
les Coughlin kalbėdamas 
per radio pareiškė, kad pre
zidento Roosevelto “nevv 
deal” yra pasireiškus prieš 
1933 m. Betliejuje ir jos 
dėsniai nepasikeitė per tuos 
šimtmečius.

Didžia u ..s ia S t (liula. —

jVashinyton f J. V. —Dar
bo raštininke Perklos pa- 

; reiškė, kad darbo žmonių 
klasė daug esanti skolinga 
Vyskupui Rytui. Jis savo 
raštuose nuolat gina darbi
ninkų teises. Kas sako, kad 
vyskupai ir kunigai darbi
ninkų neužstoja, 'tas nieko 
neišmano.

PARYŽIUS. —: Gruodžio
21 d., Amerikietis Robert 
Srvitze, 29 m. ir jo žmona 
iš E. draugo. N. J. areštuo
ti ir kabinami šnipinėjime 
Sovietų Rusijos naudai.

Jie buvo areštuoti, kada 
jie jau buvo pasirengę bėg
ti, sako policija.

Taipgi areštuoti dar 8 ki- į Šią krikščionišką tvarką 
ti vyrai ir moterys įvairių [galėjo vykinti ir buvę pre- 
tautybių. Pas juos rasta ko-Įzidentai, tačiau jie to nepa- 
munistinės literatūros, ra 
dio aparatų, phonograpiškų 
įtaisų, didelės sumos pinigų 
ir popierių, kurie liudija, 
kad areštuotieji turėję ry
sią su komunistais.

NAUJAS BRAIDO ĖRA-
LIEJIMAS KUBOJE

HAVANA. — Kuboje į- 
vyko naujas kraujo pralie
jimas. Šeši žmonės užmušti 
ir 21 sužeistas. EI Pais lai
kraščio spaustuvė sudegin
ta.

-■darė.
I Prez. Roosevelt vykdo ir 
jam mes pritariame ir pa
dedame.

Šiemet J. V. Kalėdos bus 
visiems linksmesnės. Per 4 
nedarbo metus milijonai 
bedarbių ne j kute taip aiš
kiai laikų gerėjimo, kaip 
dabar.

Po Kalėdų susirinks kon
gresas. Prasidės kova dėl 
“new dėal”. Laimės tie, ku
rie vadovausis krikščioniš
kais dėsniais ir kurie remia 
naują ekonominę šalies 
tvarką, sako kun. Coughlin.

Vatican City. — 50,000 
žmonių dalyvavo Šv. Ber
nadetos Soubirous kanoni- 
zac-joje. Dvidešimts buvo 
iš jos genčių. Dvidešimts 
Kardinolų ir 100 vyskupų 
dalyvavo. Jos šventės diena 
paskirta balandžio 10, jos 
mirties diena.

Vatikano sode yra įreng
ta Lourdes Grotto, kuri yra 
labai panaši originalui.

KRUVINOS RIAUŠĖS UK
RAINIEČIU DEMONSTRA

CIJOJE

VETERANAI GAUS KALĖ
DŲ DOVANAS PINIGAIS

CHICAGO, III. — Perei
tą sekmadienį įvyko ukrai- 
ni-rčių demonstracija, ku
rioje dalyvavo apie 3000 
žmonių.

T’krainieč’ai demonstraci
ja reiškė protestą prieš So
vietų •Rusiją dėl marinimą 
badu derhng. «'os Ukrainos 
g y ventojų.

Demonstracijai ein a n t 
—7*- Madison gatve komunistai

AVASHINGTON, D. C.— 
Frank T. Hines, Veteranų 
administratorius praneša, 
kad J. V. valdžia išmokės 
nuo $30.000.000 iki 30 mili
jonų dolerių veteranams, 
kurie yra buvę džiovinin
kais, ir kuriems pašalpa 
buvo sulaikyta.

Sulyg. naujo patvarkymo 
veteranai gaus $50.00 už 
kiekvieną mėnesi nuo kovo 
20, 1933, nes nuo tada jiems 
pašalpa buvo sulaikyta.

paleido akmenis, plytas į I JĖZUITAI ĮSTEIGĖ NAUJĄ 
demonstrantus, o kiti puolė! nADADIIA CUAMNJAI 
geležinėmis lazdomis mušti1 I Ali Ali Jį uliAliUnAI 
Kilo muštynės, į kurias įsi-į 
maiše policija. Muštynėse, 
ąttžeista apie 100 žmonių.

į Mušeikos komunistai are
štuoti ir atiduoti teismui. 
Ją byla liko atidėta iki sau
sio 4 d. ir suimtieji liko pa- 
liuošuoti užstačius po $50 

.kaucijos.
Vadinasi komunistai be 

f kraujo praliejimo negali 
gyventi. Kai juos kas kui’ 
pajudina, tdi šaukia “gvol- 
ta/’ bet kada jie patys už- 
puola. kitus ir praliėja krau 
ją, tai savo spaudoje užta- 

į , ria mušeikas, '

tavo kun. Bakanas ir kąSi;
Dr. Biskis, M. I. C., 
napolįo kolegijos mokytį 
jas. ‘b: '

Vakare pusė po septyriil|[ 
buvo mišparai, kuriuos lau
kė kun. Valantiejuš. Jam 
asistavo kum Jankus it ktib. 
Plevokas. Kun. Dr. I. 
viekas, Marianapoli o 
gijos direktorius, pasaWt 
gražų pamokslą apie Šfej 
Sakramentą. ‘ p j

Po mišparų buvo klauso* 
ma išpažinčių. Klausę se
kantieji kunigai: Valaptįe^ 
jus, Jenkus, Plevokąs, Šlih** 
lys, Navickas, Puidolę^ 
Vasys, Juraitis ir vietįąįs 
kleb. kum A. Petraitis ir 
kun. J. Bakanas. ų;

Tarnautoji giedojo iniS- 
parų psalmes. Taipgi gižk 
dojo ir Šv. Kazimiero para
pijos didysis choras, veda
mas pono J. Žemaičio. Baž
nyčia buvo pilnutėlė žmo* 
nių.

. ♦> * r

Antrą dieną, gruodžio 
sumą laikė kun. Bublyšį M* 
I. C. Pamokslą pasakė kttii 
Dr. Biskis. Vakare buW 
mišparai, kuriuos laikė kUm- 
Juškaitis. jam asistavo 
nigas Morkūnas ir kun. DL 
Biskis. Pamokslą pasakė 
kun. Virmauskas. ; ; 
Išpažinčių klausė sekaptį^ 
ji kunigai: Virmauskis^ 
gtrakauskas, Juška i ti^ 
Morkūnas^ v ^?aksysr 
navičius, Oi?vydasJ BiŠKįš, 
Juraitis, Jenkus, Valttntiė- 
jus, Bublys ir vietiniai ku
nigai.

Trečią dieną, gruodžio 
sumą laikė kum ".Orvydu 
Pamokslą pasakė kun.
kūnas. Vakare buvą.įmišį^*.. 
raį; kuriuos- laikė kijįj, Bak
šys. Jam asistavo kuų. Mu
loms ir ‘ kun. Vaitekį|į^ 
Pamokslą pasakę kUpVjd- : 
raitis. / '.'į- .

. Po pamokslo buvo gįeflu* 
ma Visų Šventų litanija; 
Pabaigus giedoti litaniją’į- 
vyko procesija, kiiriojO . 
lyvavo sekantieji kunigai f . 
Bakšys, Vaitekūnas, Paiild- 
nis, Puidokas, Bublys, Mdt-* 

Štai kaip gražiai prakil-1 kūnas, Dr. J. Navickas, Va
sys, Orvydas, Juraitis, Pet
raitis ir Bakanas. / ■ 

Procesijos metu giedojo 
“Garbė, ir Šlovė” didysis 
choras ir Šv. Kazitnib^d 
pradinės mokyklos Vaikįl-. 
čiai.

Po procesijos buvo palai
minimas. . U

Šitomis-cfiehomis bažny
čia buvo pilna žmonių, ku- . 
rie naudojosi Dievo malonė
mis. Visi Šv. Kazimiero pa
rapijos • parapijiečiai taikia 
širdingą ačiū pamokslinin
kams už jų patarimus.

Lai Dievas laimhia viĄUAf; į 

---------4

S0.W0RCEgE^MAS8.I
Aušrb artų parapijos 

choras visu smarkumu ren
giasi prie suvaidinimo mu
zikalės komedijos “Vilius 
Tėll.” Toji komedija versta 
iš anglų kalbos į lietuvių 

įkalbą. Vertimas geras, 
Į skamba gražiai ir, sujungus 
• su muzika, visai atitinka 
[lietuvių dvasiai. Choras daih 
įbuojasi energingai. Abelnai 
[yra žinoma, kad jeigu Auš
ros Vartų parapijos choras 
|ką nors pasiryžta, tai ir> iš
pildo, gerai ir būna ką pa
matyti ir ko pasiklausyti. 
Panašios rūšies lietuvių kal
ba muzikalia veikalas tat 
dar pirmutinis šioje apylin
kėje, užtat visi laukia ir do-1 
mesi pamatyti. Jau dabar 

i išparduota tam vakarui ti-
KUN. A. D^KSNIS, Šv. Jurgio par. kleb., Utica, Nvjkietų virš 500, o kas. bus 
lapkričio 19 d. iškilmingai minėjo 40 metų savo kunigą- j kaip pati reikšmingoji die
vinu) sukaktuves. Jį pagerbti parapijiečiai surengė šau- mi ateis! 
ini bankietą, kuriame dalyvavo keliolika kunigų, pasau
liečiai profešionalai ir biznieriai, draugijų atstovai ir 
šiaip svečiai;

Gerb, Jubilijatą kun. Deksnį, “Darbininko” bendra
darbį ir rėmėją nuoširdžiai sveikiname ir linkime ilgiau
siu meteliu!

Šv. Tėvas Atidarė Naujus 
Mokslo Rumus Vatikane

Tos muzikalūs komedijos 
vaidinimas įvyks ketvirta
dienio vakare, gruodžio 28 
dieną, 7:30 valandą vakare, 
Aušros Vartų bažnyčios sa
lėje, Higiifield Rd. Įžanga 
suaugusiems 50 centų, vai
kams 25 centai. Visas pel
nas skiriamas parapijai, 

i Taigi atsilankę ne tik pa- 
I matys gražų muzikali vei
kalą, bet taipgi parems pa-
rapiją.

Špringfield, Illinois. — 
J. M. Vyskupas J. Griffin 
sudarė metams pamokslu 
planą apie Katalikų Akciją 
ir išsiuntinėjo visiems kle
bonams. Toje vyskupijoje 
per ištisus metus iš sakyklų 
žmonėms bus skelbiama Ka
talikų zVkcija.

SHANGHAI, Kinija. — 
Amerikos Jėzuitai čia įstei
gė naują Šv. Aloyzo parapi
ją. Prie naujos parapijos 
priklauso 153 katalikai. Ku
nigas James Kerney, S. J. 
yra tos parapijos klebonu.

707,330 KATALIKU 
ŠKOTIJOJE

Prižiūrės krutamnosi u s 
paveikslus. Jo Mal. J. Me- 
Nicliols, O. P., Cincinati ar- 
civyskupas, J. M. J. Cant-| 
well Los Angeles, Cal. vys-! 
kūpąs, J. M. H. Boyle Pitts’ 
burgh vyskupas ir J. M. į 
J. Noll, Fort Wayne vys-Į 
kūpąs sudarė komisiją, ku-Į 
ri prižiūrės ir raportuos a-i 
pie nedorus paveikslus.

VATIKANAS. — Perei
tą sekmadienį Šventasis Tė
vas Popiežius Pijus XI ati
darė naujus pontifikalinius 
mokslo rūmus Vatikane. 
Kalbėdamas pareiškė, kad 
Katalikų Bažnyčia ne vien 
neneigia moksliškos tiesos, 
bet visados ją. skelbia visam 
pasauliui. Tikėjimas ir mo
kslo rast d neginčijama tiesa 
visados žergia greta.

Atidarymo iškilmių metu 
Harvardo universiteto .ma
tematikos

Birehovui pripažinta pir
moji 10,600 lirų premija už 
y ieną komporicinį matema
tišką išrišimą. 'Kad Bažny
čia visados yra harmonijo
je su mokslu, Popiežius nu
rodė faktą, kaip kitados 
trys rytų Išminčiai pirmie
ji suskubo pagerbti gimusį 

1,11 Kristų.
i Naujų mokslo rūmų di- 
! rektorium paskirtas kun. G. 
G. Franceschi, kurs yra 
taip pat Vatikano berneli
ui o telefono stoties direkto- 

profesoriui G. rium.

Darbininko” Koncertas

Praėjusį sekmadienį Auš
ros Vartų parapijos katali
kiškųjų draugijų atstovai ir 
kiaip jau darbuotojai, susi
rinkę ir pasitarę, užmezgė 
Vilniaus Vadavimo Komi
teto skyrių. Į vietinio Vil
niaus Vadavimo Komiteto 
valdybą įėjo sekantieji as
menys: pirmininkas J. Gla- 
viekas, vice pirm. V. Tamu
levičius, raštininkė O. Va- 
lantukevičiūtė, iždinink. A. 
Vohuigis. Valdyba pasiry
žus visomis pajėgomis dar
buotis Vilniaus vadavimo 
reikale. Kas nori ką aukoti, 
ai? Vilniui pasidarbuoti, lai 
kreipiasi į šį vietinį komi
tetą.

AL SMITH GAVO PIRMA 
-MEDALĮ

ST. ONAVENTURE, N. 
Y. — J. E. Kardinolas Ha- 
yes, sekmadieni, gruodžio 
17 d. iškilmingai įteikė Šv. 
Bonaventūro kolegijos Ka
talikų Akademijos medalį 
p. Al. Smifh’ui, bu v. New 
Yorko gubefnatonui už pa- 
šižymėjimus katalikybei.

Sausio 14 d., 1934 m. žmonių į “Darbininko’’ me- 
“Darbininko ’ metinis kon- šventę —- koncertą. Nu-
certas įvyks Brockton-Mon- samdyti bus’us ir kelionės 
tello, Mass., Šv. Roko lietu- bilietus pardavinėkite iš 
vių parapijoje, kurios kle unkšto.’ 
bonu vra mūsų organizaoi- ’ w , .... .. .

'jos Centro Pirmininkas ku-, Lalko ™az_ai !kl
. ini^as -T. Švagždys. koncerto. Prašome talkrmn-

• ‘ 1111Koncerto programai va-'
dovaus įr joje dalyvaus žv- . ~ “_ ___
mus mūsų išeivijos dairii- MISIJONlĖRiy DIDELI
ninkas ir Šv. Roko par.
vargininkas p. P. Petraitis.1 DARBAI
Prnas P. Petraitis norėtų iš [ 
visų Naujosios Anglijos lie-1 
tuvių kolonijų sutraukti'

EUCHARISTINIO KONG
RESO PLANAI UŽGIRTI

LONDONAS. — Škotijo
je kataliku skaičius auga. 
Visoje Škotijoje dabar yra 
707,330 kataliką,

VATIKANAS. — šv. Tė
vas Pijus XI užgyrė-Eu-

į “Darbininko’* koncertą 
visus talentus.

Tad prašome gerb. vargo, 
nininkų - muziku savo kolo
nijos dainininkus ir daini
ninkes ir muzikus prirengti 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ koncerto pro
gramai ir jųjų vardus ir 
programą pranešti < p. P. 
Petraičiui, 20 Wobstėr St,

H ANY AN G, Kin i ja., — 
Šv. Kolumbai! misijonieriai 
apkrikštijo 3,820 atsivertė
lių į Katalikų Bažnyčią. Jie 

! taip pat apkrikštijo 1,175 
| pagonų mirštančius vaikus.

nūs žmonės gali pasidarbuo
ti parapijai ir kokią didelę 
paramą suteikti savo baž
nyčiai whist partėmis: Gla- 
vickų ir Kosulių $70.00, 
Moterų Sąjunga $42.10, L. 
D. S. $14.60, Ardąvičių ir 
Pilipavičių $60.00, Juozo, 
Igno Pigagų ir Miko Nedz- 
veckų $115.00. Tai vis pri
vatinės šeimynos, asmenys 
ir kuopos, kurie trumpame 
praeities laike gražiai Auš
ros Vartų bažnyčiai pasi
darbavo ir \vhist partėmis 
pelno tiek davė. Kas dau- 
glaus? ABC.

Dar apie 25,513 žmonių 
rengiasi priimti krikšto Sa
kramentą.

WORCESTER, MASS.

cha rištinio kongreso rengė-, Montello, Mass.
jų planus. Kongresas įvyks I L. D. S. kuopos utiošir-
spalių mėnesy, 1934 m., Bm džiai kviečiamos talkon.
cnos Aires. Prašome organizuoti barius

STILO, Calabria, Italija. 
—Del didelio lietaus su
griuvo bažnyčia . ir krisda
mas varpas užmušė šešis 
žmones. j

ŠV. KAZIMIERO PAR.
40 Valandą Atlaidai.

Šv. Kazimiero parapijoje

NORWOOD, MASS.
šv. kaiADų DlfeM; į 
šv. Jurgio lietuviu pkr. J 

prasidėjo 40 valandų atlai-‘ bažnyčioje šv. Kaledii dtc- 
dai gruodžio 10 ir baigėsi noje šv. mišios bus 13 vat?. 
gruodžio 12 d. Prasidėjo su vidurnakty (BerneĮtų Mi- 
suma, kurią laikė klebonas šios), 8 vai. rytą it 10:30 J 
kun. A. Petraitis. Jam asiš- vai. siutui, ’ į



D A R BINIEKAS .

L, D. S; 1-mos. kuopus 
pi-ieŠnietinįs šusivudeimas į- 
vyks ketvirtadienį, gruo-

-u, i -w* -w ‘ *w» t z-mT NAUJA- tAUJiuAfIETIN.ES ŽINIOS I Sv.*5^
F ŽINUTĖS

įdžio 17 d., įvyko šv. 
b. parapijos kataliiciš- 

^spaudos vajus. Kunigai 
se sakė3 pamokslus ar 
spaudą. . Paskutinėse 

joge mišiose sake iškal
as pamokslus kun. F. 

^‘Strakauskas, Lowelli<> 
mj klebonas. Po ilvie- 
skutinią mišią, mišpa-.

įp 7 vai, vakare j bažnyti- 
salėje sekė knygą par- 
lėjimas ir laikrašcią 

Ritinėjimas. - Vakare kal-
■ iun. K, Urbonavičius 

F. Juškaitis. . •, '. ■ -
~

į Preilą sekmadienį po 
Špdal’ietės, prie baž-

' t

Į «į_M. lllJggB 
■L, D. S. KP. NARIAMS j ^r.4<^t>i.<,TiT^,*inrrtn^7tr^:4..<jnr-rrrmtĮexi^nnnrCT-ųTT^';iūftįuŲniOTfflmTw.iaim>:bųnįĮ'!f|^tq^^

- ■ ' kas girdėti lietuvių
KOLONIJOSE

Jonikai! is, Dr. J. Rydžatis- 
kas, graborius Čh. Stepo- 
jiauskas, advokatai: J» P vi- '
kas ir J. Jefferson, agentas 
p. Molis, spaustuvininkas 
Petrėnas ir kiti; Patartina - 

; remti profesionalus ir biz
nierius, kurie mūšą parapi- “ 
ją remia, . ‘

. —       (<',■■>» T 1.1 . — _ ’ l

i “T kiekvieną ]<atalikišlią 
šeinią privalo pareiti bent 
vienas katalik. laikraštis.”- . t 

•7 Popiežius. Pijus XI.
REIKALINGA

Julijui panelė dirbti prie mimų . • 
(liti’bir kaipo motinoji pugelbinųi- 
kė. Geri' namai. Yru trys kudi- 

Lidai, Elne. Kilis 4227. ., S.5 . .

0

, Gruodžio 21 d., 4 vai. nk su<ku‘® *le: 
Tr 7^yair\’flk,j įvyksta, Šv, Pii-m. J. Petrauskas;

Vice^pirm. V. Medonis ;' 
Proir rast. J. Glineekis; 
Fią. rašt. A. Neviera; 
Kas. A. Naudžiūnas; 
Maršalka J. Zaikįs.;
Direktoriai:., j*r. Tauto- 

šiūnas, A. Zaleckis, V. Va
latka, V. Zaleckis, IV Ta- 

•—__—. mošiuiias, O; Siajivieiiė, A.
Trečiadienį,; ••■peiiktacUęnrį^^BS^a?* • ; * -

j r šeštadienį yra metą ber- j Per šiuos tris' mėnesius 
tainio pasiukas (ir nuo mė-jyra draugijos naują narią 
sos prisilaikymas). . ; vajus. Jaimi nariai priima- 

‘ ■.' -- imi bę gydytojo egzaminaei-
Šį metą Kalėdą vigilijoje jos,, o senesni už pusę įstoji* 

JCueiose * nėra pasninko iš! mo. .
priežasties sekmadienio. Ka- j
talikiškos šventės, kuriose .. -
tikintieji privalo išklausyti Atari jos Vaikelią metinis
•šv. mišiąr neįsileidžia joldo Lparengimas. įvykata^ gruo- 
pasninko. j dž’io 25. et, 3 vaL p, p. baž-

——-— ! nytihėje salėje. .
Al. E; S m it h sako jog. į R A V TADAI

“Kataliką Akcija jnii veik-/ U A k I A K A I
ti pagal vado nutodjhną.” j 7!7'7.... ,, :".' ,!' ———

Ir T^aCvuk., įvyksta, Šv, 
Petru bažnyčioje adventinės 
išpažinties klausymas. .Su
važiuos daug svečią kunigą, 
į tą. dvasine žmonią naudai 
talką. Vietiniai kunigai pra
šė visą parapijieeią atlikti 
išpažintį, šiuo paskutiniu 
laiku. ... ,W

J. Glineckh.

Medą ■ altorią puošimui

PETRO PABAFIJOS 
< f ' KALENRODIUS

7 labdarybės dr-ja šinar- 
feai pardavinėja,, kad iš tą 
tetgą: padarius kuo dau- 
fUtisiai. bedarbiams Kalėdą 
iofanėlrą. — “ Christmas 
^askets.” .

gruodžio 19 d,, vakare po 
Teresės No venos panial-

Federacijos sky-l 
susiyinkimąš. Pasiro-’ 

tfedkad laiškai į draugijas 
išrašyti, Municipal sa- 

ir gerb. vice. kon- 
^ųį^.p. Petras Daužvardis 
§ąątas vasario 11 d.,,2

Šv. Petro bažnyčioje per į 
Kalėdas šv. mišios bus lai-1 
<omos sekančiomis valando-' 
mis: .12 vai. naktį, 6, 7:30y! 
8:30, 9:30 ir 11 rytą. . į

i, AB* OK AT Al
. . •»

! JUOZAS GUNYSi
* ADVOKATAS
* » •' j

. A 414 Broadvay, S. Boston, Mass.!
j ■*.»«1 fįel. So. Boston 0948

GYVENIMO . , • , 
Tėl. Parkway 1864-W

SVARBUS $USIRINKIMAS|
L. Vyčiu 17-tos Algirdo: 

kuopos priėšmetinis susį-i 
rinldnias įvyks gruodžio 24': 
d;, W33, 4 vai. p. p., para-1 
pijošj salėj e, 492 7-th St. ' 
t« Kadangi šiame susirinki-, 
me -.bus renkama kuopėsi 
valdyba sekantiems metams,.! 
tad visi nariai privalo jame! 
dalyvauti be jokią išsikal
bėjimą. . Kam svarbu orga-. 
nizaeijos gerovė, gali daly-1.f 
vauti susirinkime, nes susi-i Į * * * " "e«, _ - f •
rinkimas nebus ilgas. Be to, į į 
yra svarbią reikalą bėgan-l Į 
iais reikalais, pasitarti. į-| 

Taigi, palikę menkniekius. į 
nuošaliai, būkime gerais na-.į |

į riais, ne apsileidėliais, atsi-‘‘ Į 
lankykime į susirinkimą ir - į 
aktyviai jame dalyvauti.“ ’ j 

į; ~ . Kuopos Valdyba.,®

NAUJI BIZNIERIAI

• i

Priiitfcf* Advokatu

jįį7 M *t (kampu Broadvray) 
' *• South Botton, likai.

JUOZAS B. GAILIUS
5įįdt ▼itekita provu. Daro vi- 

legaliu dokumentui.

' _Jd*fon*a: Šou Boston 3732 
v* Kamą; Talbot 3474

fil. s. B. 0441.

-M.J.KAUNAIBKAS
_ . ADVOKATAS

414 Ę?oadway, So. Boston.
. Room 3.

r*įGyven. vietą: S Florencę. SU
Htidfon, Mim.

Tel. Hmhon 622.

IAZ.J.KALINAUSKAS
ADVOKATAS

7. , “Darbininko” Name
£i.. (antros ’ luboa, Rooml).........

Broadw»y, So. Boston.
T«l, So. Boston 3357

. " Bostono Ofisas:
60 State St., Room 826

. £•!. Hubburd 9896 ? •
‘Gyvenimo: 33 ROseniont Street, 

*E»fcTwlbot2878 Dorcheeter, Mass.

K

i

Ttį So. Boston 8520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME. 7

36«ljrū<dway, 
South Boston, Mals .<

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKi
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
.414 Broadway, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki. 5 :30 įo pietą ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną 

.... pagal susitarimą.

T«L So. Boston 0628 j
LIETUVIS DANTISTAS |

0R. M. V, CASPER 
(kAsparavioius 
Naujoje Vietoje, J 

525 E. Broachvay, 8. Boston. Į
• . . . Ofito * fJ-L 1
Nuo D iki 12 ryte Ir ano 1:80 iki j 
S. ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi- 
«aa uždarytas subatos vakarais ir 
aiįdBldlefalals, taipgi ssredomis nuo Į 

l&toe dieną* uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-ray

džio 28. d., 7:30 vai., vakare, 1 ...
parapijos svetainėje, 492 K! DETROIT.MICH. I 
Sevrnth St. : . J • _____

Kadangi šiaihe susirinki(h.lloYižil, d. ivyk() Lie. 
ine bus renkama Btlkt \b,vuį,.iijlM
tiems metams valdyba, tad į 7.____________ j
visi nariai būtinai Jaek Uauson
hite. < >rganizącija yra tai L karabinas), kims šiais mc- 
lyg Seimą, kurioje kiekvie-Į tais buvo besirengęs važiuo- 
nas narys turi progos šusi-’ti Liatuvmg susilaikė:ir ap- 
pažinti su visuomeniniu wi-'sistoj,, Kalifornijoje,: . 
kimu. Kuo didesnis sutari-1 Dariui ]r Girėnui žuvus 
mas narių tarpe, tuo gyvos- p. Gausonas pradėjo moky- 
nis organizfiėijos- klestėji-^įg orlaiyiuinkystes ir skrai- 
mos. .Sirprasdaini 1. Į). S. (Įjano; Jam gerai sekasi, 
organizacijos kilnų įibaisi,.šiouiis dienomis jis gausiąs 
vieningam katatiltiš-kam vei-.pęivatinio lakūno leidimų, 
kiniui, kovojant priež jvai-; [>. Gausomis sako, kad'iš- 
rių Moviu gąirąlus, susint- wkę8. g.erai skraidyti jis 
pMnnie: kuopos sustiprini-; ^įsuis per Atlantikij. Jis 
mu. Šino,ihetu kuitpoje yraĮpats finaūsuotų savo kelio-. 

: -nmnąžuita^.nąrmvnwkesw KtritniL - ------------ 4-
tai didelis,iiariiims paleng-r. , - J 
vinimašl Be ta, kiekvienas’ kmP” nstikas p. (hmso- 
iiarvs, užsimokėjus niotinė'!11^ -vra PaK1^5 mojęs tu- 
duoRlę, gauna. dovtaĮ kny- J^ dris l^npionatus.. 
goinis,..'vieno, dolerio vertės, ‘ ,?nis P1
pusei metą — pusę dolerio. stolul18 nstikas lakūnas. - 
Knygų galima pasirinkti iš1 n n A D h D l A I 
/‘Darbininko’" Įmygyno. : » «s» U K I A 4

-Tikimės, kad visi nariai., 
imdami susipratusiais lietu-; 
viąis katalikais, prisiminę, 
‘‘Lietuviais esanti, męs gi-į 
mę, lietuviais 'norime Ir* 
mirt,’^1 vieningai stosime ĮJ 
darbą. Visi nariai prašomi <• 
dalyvauti susirii)kiine. t

Valdyba. ■

suširinkimas.' Apsvarsčius 
bėgančius draugijos reika
lus buvo perskaitytas D. K; 
H. U. draugijos ..laiškas, ku
riuo valdyba prašoma iš
rinkt i atstovus; į * spaudos 
draugiją. . .

Vakaro rengimo komisi
ja pranešt}, kad prirengia
mieji darbai jau padaryti.

Išrinkta nauja «valdybą. i 
kurią įėjo šios: ■

Pirm. J* Išganaitė;
Vice pirm. P. Bondzienė;l 
Prot. rast, Kesevičiūtė; 
Kili, rast, A. Barščiūte; 
Ižd, Al. Širvai t ietie 
Atstovė į spaudos dr-ją:

AL AuRšcirmienė.

Tel. S: B, 280M< ?
LIETUVIS I .

DPTOMEIRlSTASi
I9egr.amln.uoju aklti š 
priskiriu nkinim = .

* ginu fr nmblljonli Į 
koše (aklose) nky«ę aušrąžįnu Svle | 

tinkliniu laiku. =

ĮSIGYKITE

DR. J. LANDŽIUS Į
SEYMOUR |

LIETUVIS GYDYTOJAS IR I
CHIRURGAS |

X-fiąy •- |
Tel. South Bostdir 2712 ."“f

?. 534 E. Broadwąy, . J
į South? Boston, Mass. "|

Kiekvienas kįitalikas Šli
aukęs Kalėdą Š^enčią, sten 
giasi jas tinkainai švęsti. 
Kurie dar nėra įsigiję, ‘‘ap-i 
otkėliu’’ Kiičiįti vakarui, i 

galite gauti pas. vąig. M. i 
Karbausku, 52 G St., South i 
Boston, Mass. ^4—•;

VITIENĖ PRALAIMĖJO I

LIETUVIS GRA80RIUS
Laidotuvių reikale visuomet 

ir visiems maloniai ir tinkamai 
patarnjuiju. Galite kreiptis bi- 
le laiku; dienų ar naktį, o aš 
visuomet pasirengęs kiekvie- 
mnn -pareikąlavitnui.': Už važia- 
vinių į kitus miestus jokio at
lyginimo nereikalauju.

, P. J. AKUNEVICH
(AKUNEVIČIUS) ’

16—18 Intervale Street, 
Montello, Mass. <

Tel. Broektpn^llO. . 
258 West Broadway, .
South Boston, Mass.
Tel. So,. Boston 4486

Šiomis dienomis Stanley's ■ 
Radio Shop, kurios saviiiiu-( 
kais yra Stasys ir -Teliksas Į 
Beleskaį, perkelta iš Dor- 
chester į South Bostoną.

P-nai Beleskai parduoda ■ 
Radio įvaii;iiĮ išdirbysčiu.t 
Taip pat taiso senus.- -I

Stasys Beleskas yra bai- j 
ges M. I. T. inžinierijos j 
mokslus ir yra pasižymėjęs,į 
radio patobulinime ir taisy-1 
me. ‘

Jų. krautuvė dabar ran
dus! 414 W. Broadway7 ( 
Room 1,. So. Bostone. TelJ 

. S. B. 0558-W ' ■ . 1

Senatorius . Marelis A. j 
Coolidge, Aniėrikos Lietu-. 
viii Bemokratij Sąjungai! 
pyašant, paskytfe Albertą E.! 
Palllionį kandidatu į Am | 
uapolis; Palilionis yra So. 

į Bostoniet'is, baigęs Boston 
Lątiii mokyklą ir clabąr lap- 
ko Hai'vard TTnivefsiįęĮ^.

’ Saulio mėli. 6 d„ p. Pąlilib- 
nis laikys kvotirnūs. Linki-

i ino Jani pasisekimo.
i ' . . z R (i>p.

Tel. So. Boston 2660 ”

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso, valandos nuo 9 iki .12, nuo 
1:30 iki 6. ir nuo G :30 iki 9 v. v, 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai, dienip 

(pagal sutartį).

_JCAMBRIDGE, Mass. —! 
Tūla Ona Vitięhė, gy v. 18!( 
rtlarcling Št., keletą savaip 
čią. atgal buvo nuteista ka
lėti antro laipsnio žmogžu
dystėje.. Ji padavė prašymą 
bylą atnaujinti. : ’ • _ :

Gruodžio 20 d*. Teisėjas! 
Collnis jos prašymą utine- i

MIRĖ AUKŠTESNIOJO i 
TEISMO RAŠTININKAS

Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. U.
(BBPŠTS)

Uotuvis Gydytoju
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 

j 278 Harvard Street,
, Įkamp. Inman arti Central Są, 
' Į Oambridjje, Mus.

Pereitą sekmadienį štai-; 
ga mirė John F. CroiiinJ 
Aukštesniojo Teismo rasti-’ 
ninkaš. Palaidotas iškilmių-! 
gai iš St. Andrew?s bažuy-l 
čios, Forest Hills, Šv. Juo-, 
zapo kapuose. .

JOSEPH W, CASPER
(KASPARAS)

G R A B O EI IT S 
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass.
TeL.’Šo. Boston 1437 J 

’ Res. 158 W. 7th St. 
Tek So. Boston 1437 M 

Patarnavimas .dieną ir naktį.

Tel. South Boston . 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Res.
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.

Apie mūsų pigą ir grąžą patarnavimą, 
klauskite tų, kuriems mes patarnavome.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS
Graboriai ir. Balsamnotojai

380 Broad.way, So. Boston, Mass. .
Tek So. Boston 0304-W

:7_ GTUodžib 7 d. _ jyy ko AIo-r 
terii S-gos .54 kp. . metinis ! 

i susirinkimas, Šv. Jurgio pa-M j rupijos mokyklos svetainę-r 
’K. \ ' fŠiame susirinkime taip 
pat. perskaitytas ir priimtas 
1). K, S. R. dr-jos. laiškas 
prašant išrinkti atstovus. j 
.<Atstovėmis išrinktos: M* 
s; Centro .pilim art. Al. Či- 
žauskiene ir Gustaįtiene.

Į kuopos valdybą išrink
tos šios:

Pirm. J. Alediniene;
Vice pirm. O. Balkieiiė; 
Fili. rašt. P. Medonienč;

; P rot.. rašt. M .Širva i t ienė; 
Ižd. Stepoiiauškienė;

1 Iždo globėjos: M. Aukš- 
čiūnienė ir Mikalauskienė.

7i7!“a7Ž!Xnr STANLH & SON’S,' 
hidii globėja O. Bailioj ŲPnOLSTERING GOi 
uimė. Korespondentės: J. atlilrtas* prityta.
Medhiienė ir M. Sirvaitie-L-IU vynj

'ne. Jaunainečią globėjomis Pimios rūšies kostumerskas dar- 
palikta išsirinkti pačioms bas atliktas ant visokių dalykų, 
įaunametėms. Rakandai padirbami pagal už-

Dvasios Vadas kleb. lam. sa^y1?^ TTV. . . ei.
r -.Ų' , i _ . _ Taisome — Užbaigiame Slip .

.T., Cmuskąs . _l>asake jspu- Covcrs _ Matl.ttcus.. .
dingą prakalbelę. Jis linkę- Broadway, ,'Šo. Boston, Mass. 
jo naujai valdybai ir atsto- Tel. So. Boston 2374-R.
vėms gęriąusio pasisekimo ————T—;——---- - «
■ju darbuotėje ir
draugiją. bendratį darban] f JUOZAS M. DILIS I 

' su parapiją. . Į . . • .• į
.. Iš 64 kp. persikėlė į 54 | LAIKRODININKAS i 

!kp. liai’ė p. Petrėnienč. i Parduodu įvairiausios rūšies |
Grruodžio 10 d. įvyko Šv. |auksinius ir sidabrinius daik-|. 

I Jurgio parapijos, bazaro už-, j tus. Taipgi ir pataisau. * i 
Įbaigimas, kuris davė, labąi .7 

' ‘ geras pasekmes.. Paskut inį 
\'akarą buvo žmonių iš visą 
i rijų parapiją. i A R C Al T A I '•

Bazare dalvvavo ir šie ... A U L N l A Ii * ■ ,. i ■ __________ ._____ .
musu profesionalai; Dr. J.I... ............

INSURANCE =
Apdrausk namus, rakandus 

automobilius pas 
J. S. MESLIS

| J, L..PASAKARNIS, O. D. į 
1 447 Broadway, South Boston j

'įVAIROS SKELBIMAI
Telephone . 

\ SO, BOSTON 
L.. - .1058 . '

BAYVIEW ® 

MOTOR SERVICE
STUDEBAKER IR EOCENE 

i Automobilią ir Troką 
Agentūra.

Taisome visokių ISdlrbysčių auto- 
mobilius. Taisymo ii* demonstravi
mo vieta: . ■

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. 

rfOUTH BOSTON, MASS.
Joe. KapoCiunas ir Pėter Trečiokas 

| ' savininkai

v

366 W. Broadway į

SO. BOSTON, MASS. f

.i.
į 455 W. Broadway, So. Boston!
| Tel. So. Boston 3612: į

NE VIENINTELIS 
DAKTARAS

Bet nėra geresnio savo 
speąialybeje

Ima., t širdies, PlauCią 
A Kepėną, Pilvo, inkstą, Slo

gos, Patrūkimo,. Reuma
tizmo ir visokias Kraujo^ 
Nervą, Odos ir Kroniškas. 
’abieju lytflą ligas. .

Pato rimas veltui. - 
Pasiturimus tikrai apsaugos nuo 

nelaimių, išlaidų Ir kančių. 
Drjlraily,32lJ5įft«. 

Vtriandoin Antridlanlala, hatvljta* 
dieniau Ir Mtadlenlida 10—12 ry* 
to, 2—5, T—8 Vakar* ; —Įrmadta 

. ntala 10—12 tikta!

\ DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
MANIAKAS UŽMUŠĖ 18 ADRESAI

METŲ MERGINA I PO GLOBk MOTINOS ŽVd I

• . ------—------- - ‘ brminlnkė -t Eva Mai:kslen&, ’
‘ 625 E. 8th St, So. Boston, Mass.

! 443 E. 7th St,.’ So; Boston, Mass. 
, 3 .. '
, Prot Ra§t, -r- Brone Giunlenė,- .
' 29,Gould St* vyėBt .RoKbury, Mass.
t Kiru RaAt. V- Marjona MarkonintU .
1 33 Navarre St, Roslindale, Masė, 
t . Tel. Parkwuy 0558*W
1 .‘idlnlnkB -r Ona StanluUuta

105 W«t* Oth St, So. Boston. Masą 
j Pvarktiata — Ona MlfcąitdienS
r... ĮJ512 Culumbiu Rd‘., So. Boston, Mana. 

Kaaoa Globoja’-— E. JanuSonleoŽ ,
1426 Ooluinbla Rd», So. Boston, Mase 

Draugija savo susirinkimus laiko, kas

METU MERGINA
.m/Avr r< 1 v* bZa St., SO. JKOStOD, Mass. BOSTON. —— (TrUdJZlO Į Vlęe-piminlnkė— Ono Siaurittič, 

20 d. ..žydu kepykloje, 317 į į.įi, j§o. Boston ~842^r '■ 7
Harnson Avė. tiltus pakvai-: pr?7 - Brone Chmtene,. r 
sėlis peiliu nndiirė žvdelkai-1 Tek ,Parkway išeity 
te Bose Zuekernum,

RISTIKAS GANSONAS i 
W0 LAKŪNU

. Pakis yirioj ęs^uftist y .h ė s e

ViMtis <lraugljoe reikalais kreipkite 
pėa protokolu raitininku

K. SIDABRAS
Važiuojautieiris f ir i§ Lietuvoj parų* 

' pinu pasportus ir parduodu
Laivakortes. . . .

Apdraudžlu baksus, namus, rakandus 
ir. t. t.

342 \V. Broiuhvay, š. Boston, Mass.
Telefonus South. Boston 1798 • '

4V. JONO EV. BL. PAAALPIN® 
DRŪTOS VALDYBA :

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Tbomas Pnrk. Šo;. Boston, Ma* j 

Vice-plrm.—V.. Medonis, '.
1430 Coluinbla Rd„ S. Boston,.Mara Į 

Pro! RnStinlukas J, GUncekta
5. Tbomo Vark..' So. Boston Mm* Į 

J?in; Ruštltiiąkas •— Pr. Tuleikls, ■
. 103 Bo\ven S t., So. Boston, Mass. 

Riiininkiui — A. NHUdilOna* I
8Sū E. ąrombyhy, So. Boston, Mm» Į 

Mirfialka — 3. 2ąlkh .
T.WlntkM St„ So. Boston, M*ml 

Draugija, laiko.auslflnkimtus kai th>Čl|. 
antrą ntarninką kiekvieno ničneelo, I nedčldienl kiekvieno rainės!o, 2 va). 
7:80 val-vuknrv. "pobažnytinej «r*l po Dietų,’ I*arux>!jot salūj, 4»2 H. Ttt 
taintj. . • * St, So. 1Woių Maita. '|

AGENTŪRA
Pardubdumę Laivakortes į iv 
iš Lietuvos ant patogiausią ir 
greičiausią laivą. Sutvarkome 
reikalingus dokumentus^ :.
PERKAM LIETUVOS BONUS 

Už CASH 
j N S U R Ą N»C E 

Apdraudžiamo Narnu*, Rakau* 
dus, Automobilius, ir t. t. 

’ BR0ADWAY TRAVEL .
BUBEAU

K. X ViĘStltA, Snv. ;
• 366 W. Broadway, 

So. Boston, Mass;
'TA South Boshnv 0620

y

fIETIN.ES


OMS
DARB INI N KAŠ 11. *

>■ ■

PENNSYLV ANUOS ŽINIOS i s-.

SHENANŪŪAH, PA
.. ŠV. JURGIO PARA JI JA

Mišios Kalėdų dienoje 
būs: Vidurnaktinės, 6:00 
a. m. j 7:3Ū; 9?0O ir 10:30.
PERMAINA ^PARAPI

JOJE.
Kun. Laumakis, mūsų vi

karas per aštuonis mėnesius 
darbavęsis tapo iškeltas į 
Šv. Kazimiero parapiją, 
jihĮlądelpliia. Jo išlei&tu- 
verps buvo surengta progra
ma Vyčių svetainėje, gurio
je mūsų Vyčiai, . Sodalietės 
ir Mišių tarnautojai, išreiš
kė buvusiam vikarui savo 
įek’iMgumą už jo vadovys- 

7_— tę^rp linkėdami jam pąsi^ 
sekimo naujoje darbo dir
voje; suteikė jam įvairias 
dovanai.

Jo vietą užima kim. Alau
skas, kuris jau čia vikaru 
buvo pustrečio meto prieš 
jo permainą į šv. Kazimie- 

. ro parapiją.
. VAGIS SUAREŠ

TUOTAS.
•Vagis, kuris mūsų bažny

čioje pavogė žvakių aukas 
buvo sugautas ir prisipaži
no savo vagystėje—ne vien 
mūsų bažnyčioje, bet ir dau
gely kitų. Buvo nuteistas 
sėdėti kalėjime nuo 6 iki 17 

. meti).
. TRUSTISAI REMIA 

PROTESTONŲS.
. Po vadovyste / Šv. Jurgio 

7 parapijos trustisų, tapo su
tverta organizacija vadina-

šias vidurnaktyje. Lai visi, 
kurie tik gali atsilanko šių 
mišių išklausyti. Kitos ,Mi- 
šios bus: 6 vai., 8, 9 ir suma 
10:30 vai. .

KUNIGŲ PERMAINOS
Buvęs vikaras kum Alek. 

J. Alauskas, iškeltas į Šv. 
Jurgio parapiją,7 Shenan- 
doah, Pa. Jo vietą mūsų 
parapijoje užėmė seniau 
buvęs vikaras kun. P. P. 
Laumakis.

Praeitą trečiadienį, para
pijos Sodalietės, Šv. Vardo 
Dr. ir Choras buvo suren
gęs dideles išleistuves, pą-. 
rupijos svetainėje, Kun. A. 
J. Alauskui; įteikė gražių 
dovanų ir linkėjo jam ge- 
Tiausiųpasekniiųjojonmi- 
joje darbo dirvoje.

Vienam ir kitam kunigui 
linkime pasekmių naujai 
paskirtose vietose.

T'o, ir Aš.

MOUNT CARMEL, PA.

LINKĖJIMU BALSAI f t-i džiaugsma, karį suteikė SKLEISKITE MVISS4
UHMJimy BHLOHI p61. pil.roas. Kaif(llls. ..D.*tatok,” „nu-

IŠ VILIOS JUOZAPO I Naujieji Sietai atne- bet duokite kitiem. p» 
MARIJOS. T"“"

MTįsti Gerbiamiems Gerada
riams ..

Linkime Jums Linksmų.
Švenčių! Lai Dangaus Kū
dikėlis ištiesęs savo ranku- __ —..
tę laimina Jumis, taip, kaip . Nuoširdžiai jįnki 
laimino pirmuosius piemėr 
nelius: suteikdamas Jiims

ša Jums gausių malonių, įkaityti. Tokiu .būdu lupažin- 
daug laimės, pasisekimo, 
sveikatos ir tvirtumo, kad" 
toliau galėtumėte pasiauko
ti Jo garbei ir būti mūsų 
maldų dalininkais. ’

disite kitus su “Darbininku” ir 
L. D. S. ir atremsite mūšy. id< 
jos priešų propagind*.

įietifrys šv, Kazimiero, 
Newtown, Penna.

Gėrimas pirmiausia ap
temdo. Paskui apsvaigina 
ir apmarina. Galop prakei
kia*

“Darbininko” Vajus J
“Darbininko” vajus pra- arba tiems, kurie bus kon-į 

Sides nuo Naujų Mėtų ir tę- testo dalyviai. Nors mūsų' 
sis iki balandžio 22 dienos, agentai ir negalės konteste 
1934 metų. dalyvauti, bet jų prašome Į

Vajaus tikslas yra gauti ^patingai pasidarbuoti lait'
‘ ■ ke šio vajaus. *' j

■ Šis vajus turėtų būti sei-n 
mingiaušis, nes ekonominėj 
krizis, kuris slėgė šią Šalį į 
baigiasi. Apart to, “Darbi-; 
ninkas” laikė Šio vają^:

agentai ir negales konteste

KALĖDŲ ŠVENTĖ, - 
Kalėdų iškilmės, kaip ir 

kas metą, čia būna labai iš
kilmingos. Bernelių Mišios 
bus 12 vai. nakties, 7 vai.;
8 :15 Kulpmontė; 9:00 vai. 
mokyklos vaikučių mišios;
10 vai. »ir suma 10 :30 vai.
Mišparai 7 vai. vakare.

Kadangi prie Šv. Kry- . 
žiaus Moųnt Carinei’io pa
rapijos priklduso daug lie
tuvių iš Kulpmont, Pa., tai; 
todėl jiems kiekviena sek- 

CTVAllV VFX.gl4XJJL«4l*Vl.'JC* V C4VU.HCI’ . " ' |

• ma ‘‘Šv. Jurgio Liėtuviij Y. Vengnj bažnyčioje ;
M. C* A.1 \ kuri net pramo
gas rengia bažnyčios svetai
nėje, taip sakomai — para
pijos naudai.

aPl(tis.,,

8:15 vai. yra. laikomos pa
maldos ir yra sakomas lie
tuvių kalba pamokslas; tų 
Mišių laike Kulpmont jau
nimas gražiai gieda lietu
viškas giesmes; vienas iš

DEiniUr D A Mount Carinei kunigų kiek- 
ntAUlNbj FAi [vieną šventadienį važiuoja į 

- . ...... ;— (Kulpmont laikyti jiems pa-
-Šįmet Readingo lietuviai maldas ; trejos gi mišios yra 

švėneią7 Kalėdas labai pa-, -laikomos Mount Cannėl
Miojė ,nUotaikpje, mat pa- „bažnyčioje. Taja tvarka 
rapjjiėčiai su savo klebonu Kulpmont lietuviai yra la- 
kan; PfGai’mmn į trumpą-bai patenkinti, nes. jiems 

' laiką'nttvęikė'' labai gražių1 nereikia važinėti į pamal-
dątbų : pastatė gražią kle-;das apie keturias mylias į į 
bon'iją, garadžių, aptaisė J Mount Carmel, Pa. j 
bažnytėlę iš vidaus ir iš VARDO DRAUGIJA, 
lauko. Būva suruošta para- . gy. Kryžiaus lietuvių pa- 
pijos naudai bazaras, vaka- lapijoje getai, gyvuoja jau- 

koncertas. Pa- vyrų šv. Vardo draugi- 
rapijiėeiai ir kaimynai gra-t ja Valdyba susideda iš se- 
žiai viską l’emė, dėlto ir kančių.asmenų: J. Riinokai- 
pelno parapijai buvo labaPįį^ pįrniininkasj V^ Juške-

• -* gtužąus.. Visi parapijiečiai Įįs^ vįGe pirmininkas, L. Pe-; 
labą į džiaugiasi, kad ir jų truškevičįus, sekretorius, P. j 
vaikeliai gražiai mokinanii[ juškelįs, kasininkas iv K. j 

; . kas sekmadienis. O. jaunio į Nedzinskas ir R. Vasiliaus-;
. mas SU savo choru linksmi-^as patarėjau Prie tos df-j 

na -.visus savo gražiomisjos jauni vyrai tūri sporto! 
' . giesmėmis bažnyčioje ir dai- sekciją.* Šiais metais atsižy-. 

. . nomis parengimuose. Visi 
dėkingi vargonininkei O. 
Pikueifitei už - jos didelį 
darbštumą ir pasiaukojimą.
%džiū, visi Readingiečiai 

’ laukia linksmų Šy.
' dar laimingesnių

Rap.

,1;

Metų!

mėjo jų basketball skyrius.

REMKIME SAVUOSIUS j
Mes ypatingai raginame 

remti tuos biznierius ir pro
fesionalus, „ kurie - skelbiasi 
“Darbininke.”

* 'tSriuoklis nuolatos kėsi
nasi į savo gyąstį..

Pirmiausią ahteiui, v^'
-ŠV. MIŠIOS VĮDUR-

7- NAKTYJE. ..
*ŠįVnet turėsime“ pirmą’ lįau . gydytojui, o pažiUi 

Kartą Šventas Bernelių Mi- Į graboriui.

I
1

&

kuodaugiausiai naujų skais
ty to jų “DarbininkuP’ ir 
naujų narių L. D. 8. orga
nizacijai. ... .
r. Kiekvienas “Darbininko” 
skaitytojas yrą kviečiamas' 
prie Šio kilnaus darbo pri-'skelbia nepaprastus paleng*' 

vinimus, ’ - ,,
Preumeratos kaina laike f 

vajaus:.? ? nj 
Amerikoje metams $3.0Q;| 
Užsieny metams $4.00! 
Apart to kiekvienam naų- 7 

jam prenumeratoriui, kurisj 
užsirašys “Darbininką” ųįė ' 
tams bus duodama dovana 1 
Lietuvos Albumas. Drenų* 
meratos kaina už vieną kar-, 
tą Sąvaitėje “Darbiiriką’’ 
lieka ta pati $2.00. *7^
KONTESTO SĄLYGOS^-į

Konteste gali dalyvauti, 
kiekvienas “Darbininko’1 
skaitytojas ir L. D <8. ną- 
rys; negali dalyvauti tįk,; 
tie, kurie dirba “Darbiniu-‘j’ 
kui” už algą ar nuošimčių^. 
BALSAI BUS SKAITO ?

MI SEKANČIAI: '
Už metinę prenumeratą: 
Amerikoje ...... 12 halsų 
Užsieny ....., .. 16 balsų ; 
Vieną kartai sąvait. 8 balsai•* 
Užsie. 1 kartą sav. 10 balsų ' 
Už pusmetines prenumera- •' 
tas bus skaitoma pusę nurd:p’ 
dytų balsų. Tie, kurie užsL'^ 
registruos (o kad užsiregiš-,J 
truoti reikia prisiųsti ne?-’ 
mažiau kaip vieną prėnjbJ 
merata) prieš Naujus me
tus, apart virš nurodytų 
balsų gaus premiją 25 bal* 4 
sus įr dovanai Lietuvos Al-1 
bumą. .

Dovanos kontesto laimė-1 
jusiems dalyviams bus pas-1 
kelbtos kiek vėliau. ■ '-"''kį/

Pirma dovana yra numa- J' 
tyta laivakortė į Lietuvą ir 
atgal,, antra — radio.

aidėti. Tie, kurie galite, pra
šome dalyvauti konteste. 
Kitų prašome padėti mums

Sy-ERYT-HING f ROM SOUP TO NUTSJ

r<Mwf
o|

Dar kartą A & P siūlo aukštos vertes 

maistą, kuris visiems prieinamas,

STALUI SUGESTIJOS
Prinokę Alyvos paintūs kenas 13c

Pitted Dates Marvin. 7 1/4 oz. pak. 15c

Maišyti Riešutai svaras 25c

Walnūts svaras 29c

Almonds Soft-Shollocl svaras 25c

Pecans svaras- 29c

Pop Com Littlc Buster .. kenas 10c

Dromedary Peel 4 oz. pak. 10c

Citron Pėel svaras 29c

Fig'S . Lay-ir 1 svaro pak. 19c
Figs ‘ Pulled 16 oz.. pakelis 19g

Saited Peanutš Jumho pak. 10 c
Stuffed Dates svaras 25c

SALDAINES -
šokoladai Hancl Dipped Maišyti
“Guarantee” y -.svaro baksas 35c
Į Attraetivė Modernistic AVrapper

“Modern.“ -2 sy. baks. 89c . 1 sv. 49c
Specialiai Dovanoms Maišyti .

Kalėdoms 5 sv. baksas $1.00 2 sv. 59c
Visokie Maišyti ir Gražios Dėžutes 
Gift’Tins 2 sv. blčk. $1.00 1 sv. 59c

GĖRIMAI 
YUKON

GINGER ALE
eontents only

12 12 ounce bottles 75c
Grapę Juice 2 A & I* pt. bots • 25c

N. B. C. Royal Assortment ..pak. .29c 
N. B. C. English Stylė Ass’t ... pak. 31c 
K B. C. Christmas Varieties. pak. 5c 

animals, log .cabins, cIoyvs, etc.

LUX Toilet Soap 3 bars 20c
Aptaisyti .Kalėdoms

Viskas kas reikalinga Jūsų šventėms 
ta yra pas artimas A & P maisto kraut.

pakeliuose arba šmotais 2 svaru 15c 
su sėkloms ar be sėklų 3 pak. 20c * 

2 pakeliai 25c
2 keliai 29c

pak.
2 pakeliai 
2 kenai 

svaro kenas

TAUKAI 
DEL MONTE RAZINKOS 
NONE SUCH MINCE ME AT 
CRANBERRY SAUGE Ocean Spray 

SWANSDOWN MILTAI 
DROMEDARY DATES 
CRISCO .. Vieno svaro saizas 
RUMFORD BAKING POWDĖR
RAJAH CURRANTS^ 11 ounce pakelis

29c 
33c 
37c 
29c 
17c /»

7-"' ■ ■'ri7Wr8B83B63a»7 ' 7.

Dėl Kalėdų Panėi&kai arba Stalui

CI G ARĖT AI
each 1 1 p Lucky Strike, Chesterfįeld, Gamei •• $1. fi
pkg”. 1 Iv or Old Gold Kalėdoms suvynioti
gift tins 27c. Carton of 10 pkgs

ANN PAGE JELLIES Maišyti 2 jąrs 25o
PRESERVES Ann Pagę Siraw. or Rasp. jar 20c kito skon. 19c 
SALAD DRESSING Rajah 16 oz. jar 15c 8 oz. jar 8c
RAJAH SPICES Maišyti 
FRIEND’S MINCE MEAT 
WHIPPLE’S MINCE MEAT 
QUEEN ANNE MINCE MEAT
PLUM PUDDING Crosse and Blackwell

pakelis 10c 
kenas 25c 

2 svarų', jaras 29c 
pakelis 10c 

kenas 33c

CIDER 1/2 galiom jug 21c : gallon jug 37c
DOUGHNUTS Plain or Sugared tu?. 15c

A & P SQUASH
A & P PUMPKIN
M AR A S CH INO CHERRIES
R & R PLUM PUDDING
BELL’S SEASONING
RUDAS CUKRUS Old Fašhioned

2 No. 21/2 kenas 25c
No. 21/2 kenas 13c

5 ounce jar 14c
f svaro blekine 27c

pakelis 9c
2 sv. blokinė 19c

. -S ; Švieži Vaisiai ir Daržoves —————
ORANGES **avels or Floridaa tus.did. 2jc j2 maži 33°
GRAPEFRUIT 3 19° 3 ’ldutbtf 15°
CRANBERIES <

. CELERY Vrrapped 2 bunches 25ė. APPLJES Macintosh
SQUASH Hubbard 5 svarai 10c. LĘTTUCE Iceberg medium šute

Tos Kainos Yra Bostone ir Apylinkėje

j mažesni |Jc

2 svarai J j c 

. 4 svarai 17c.
2head? 19c,

A & P FOOD STORES OF NEW ENGLAND
The Great ATLANTIC & PACIFIC Tėa Co.

... 11.:

PRAŠYMAS.
Kad padarytį šį vajų sek- S 

minga, mes visi “Darbiniu* £ 
ko” skaitytojai ir rėmėjai į‘ 
privalome prisidėti. -Nevisi | 

' galėsime konteste dalyvau- į,. 
ti,-bet visi štai kuo gali pr& | 
sidėti: Z

Tamstos draugų ir paŽĮs-1 < 
tarnų, yra daugelis, kurįę S 
“Darbininką” neprenume*į 
tuo ja; Prašome surašyMį’ 
vardus ir adresus tokių *• 
draugii ir pažįstamų ir« 
mums juos prisiųsti. Mes i; . 
pasistengsime juos įtikintų * 
kad jie tąptų ‘Darbininko’ *; 
skaitytojais. 7

Kiekvienam, kuris mums 
tokius sąrašus prisius mes S 
pasiųsime knygelę dovanų^ *’,

Šio darbo prašome iieafe | j 
dėlioti, bet tuojąus sėskite | 
ir padarykite tokius sąin- X 
šus ir mums prisiųskite.. .......... ’

M

Persikėlė iš Dorchesterio ♦ * 1

STANLEY’S RAOIO SHOP| .v i
Stanley ir Felix Bele?ki8 » v * 

(Savininkai) T *•

. Taisome visokius Redios. Par- ” i 
duodame Viętor Nadios, Motoro-j ; 
la Autombhiįiams Radio ir 11: | >

.414 W. Bro*dway, Room 2 | j

Tel.S. B. 0558-W - k

i s

j i
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(The Worker)
P*UbHMhed every Tueaday and Friday ėxept Holidaye rach as 
f #•* Good Friday, Memorial Oay, Independenee Day,

4 Labor Dąy, Thanksgiving and Christmaa

•»!».<>* t.AbU

WBST BKUA1OVAV SOUTH BOSTON. MASS

SPAUDA
f Spauda tai dvasinis žmo- nija 1 nibždete knibžda. Pri- 

maistas. Kaip geras * 
įtaigia sudaro stiprų kūną, 
|dįį> gera, spauda teigiamai 
formuoja žmogaus dvasią.

“ Dvasios atžvilgiu žmoni ja tomą tikėjimo priešųminią, 
mūidien gerokai serga. Ap- 
įkritai, ' žmonės nemėgstą 
toto skaitymo, nes tas pri- 

galvoti, o galvojimas 
Įįt>unkus darbas, kaip kam 
ir visai nepakenčiamas. Tau 

. sęi visuomene griebiasi leng
vų skaitymų ir tai dažniau 
'jiaį tokių, kurie , kutena ais
tras bei padilgina geidulius. 
Visokį spekuliantai, maty
dami tokį žmogaus, prigim- 
tięs palinkimą, sumanė da
rytį iš to biznį ir užpylė 
imęnij, pigios rūšies spau- Vietos

- £*.’• . 'rir'unaneIi^ls valz’ gyventojų palankumas. Kai, 
?*“ “ ^manms ls patyri- .į.artaomeng fa stipri h. ko„ 
Įnorzmodąnn, kad tok! 'tart- voš • paiaoki tai
m geriausia! bus peAanu. be mflgio tat

vadinamu geltonoj. traulctis šalin.
periodinė spauda daroAą
pat|. Ji maitina publiką I1’ mums katalikams pa- 
$ensacijomis? nei kiek nesi- togiausia laikytis šios pas- 
iūpindama, ar rašo teisybę, kutinės taktikos: stiprinti. 
&T ne. O kur eina apie kata- savo spaudą ir įsigyti jai 
■ktkų tikėjimo, šmeižimą, tai daugiausia palankumo tarp 
^tiksliai rašo neteisybę, žmonių. Tuomet ir priešo 
®Uo 'būdu katalikų ■ spaudos atakos nėra baisios: jos sa- 
J^davinys yra itm sunkus, . va^me atpuola.
®es ’ji skelbdama rimtą tie- Katalikų spaudos rėmi- 

turi eiti, prieš žemųjų už- maS kaip kam atrodo sun- 
gaidų sriovę. Tai taip pa t kia pareiga. Bet kiekviena 
išranku,. kaip plaukti prieš rimta pareiga nėra lengva, 
vandenį. . Pavyzdžiui sveikatos palai-
Į* Laisvai manantiems žmo- kymo pareiga : reikia susi- 
|ųėms tikėjimo principai yra laikyti nuo -persivalgymo, 
Nepakenčiami, nes jie nepa- pasigėrimo, ištvirkimo. Ta- 
įtaikauja žmogaus pageidi- čiau kai žmogus pripranta, 
teams, Tikėjimas stoja už tai toji pareiga darosi ne 
[dorovės palaikymą. Jis gina tik lengva, bet ir maloni, y- 
imoterystės nepaliečiamybę pač maloni tuo, kad žinai, 
i ir šeimos tvarką. Jis ūžta- jog dabodamas sveikatą, ne- 
į talija, vargdienius ir smer- sirgsi ir ilgai gyvensi. Taip 
į Ida neteisingus turtuolius, ir su, spauda. Skaityk gerą 
į Tuo būdu jis gauna susi-* spaudą, tai visada būsi svei- 
•remti su ištvirkėliais ir iš- kas kūniškai ir dvasiškai.

į Naudotojais, o tokiais žmo-

bėkime prie to profesinius 
bedievius, kurie iš principo 
neigia Dievą, ir Jo įstaty
mus, tai turėsime nesuskai-

prieš kurią katalikų spau
dai tenka kovoti. .

Kokia tai privalo būti ko 
va? Kaip fizinėje kovoje y- 
ra visokių būdų priešui nu
galėti,- taip ir dvasinėje. 
Vienas —- tai apsigynimo 
L..dąs, bei Sd,y pozicijos su
stiprinimas ; kitas. —‘ ataka 
bei puolimas/ir dar kitas— 
tai kontr-ataka bei staigus 
perėjimas iš apsigynimo . 
puolimą. Bet sėkmingiau
sias kovos būdas — tai ar-

Bostonietis Vyskupas
/ Louisianos Misi] onierius
įMes daug ' girdime, apie džius,.kurui įgyjo lankyda- 
liįisijas Azijoj, Afrikoj, O- mas savo vyskupiją, ypač 
į keanikoj, bet kai gerai apsi- toje daly, kur gyvena mek- 
į žiūrime apie savo , kraštą, sikonai. . <
įritu pamatome, kad ir kai-* Tikslu suteikti žmonėms 
f turiose mūšų Amerikos da- Sutvirtinimo Sakramentą,- 
į jyse yra tikrų misijų. Štai | Vyskupas Desmond atvyko 
.J htperseniai vienas Bostono (į Zwollę (taip vadinasi mek- 
^yyskupijoa kunigas (vika-isikonų parapija). Ištolo 
itias) D.;-M Desmond tapo ^nrr nrn

irtas Aleksandrijos vy- 
jkupu. (Ta diecezija randa-

( Louisianoje). Ji apgy- 
|a ifrąncūžų,

1 nemažai‘J tėti randasi it 
į^ikoįįi^įypač. ifeas pa- 

>y. ’ “Extėnsion Magazi- 
Vyskupas Desmond 

jŽynizJžiai aprašo savo įspū-

Ištolo 
jau jis pamate būrį nieksi- 
konų — apie 200 vyrų, at
vykusių pasitikti savo vys
kupą. Jų veidai atrodė šiur
kštus, rūstūs iy liet neprie
telingi, bet arčiau prisižiū
rėjus, buvo galima pastebė
ti, kati tai ne šiūrkšti|mąs ir 
rūstybė jų veiduose pasi
reiškia/ bet tik Aedrąsumas

ir dideliausia pagarba. Dau
gelis jų ten atvyko iš vaka
ro ir nakvojo lauke prie su
kurtos ugnelės, kuri dar šen 
ten rusėjo. Čia jau stovėjo 
jų arkliai ir vežimai. Baž
nyčia buvo pūna žmonių, o 
kandidatai į dirmavonę su
brinkę mokykloje, iŠ kui 
: ioj.au pradėjo eiti klebono 
r Seserų vienuolių vedami. 
Jų buvo apie pora šimtų — 
cąikų ir' suaugusių/ Visi 
švariai apsitaisę, tik jų dra
bužiai buvo raukšlėti, nes, 
anot Vyskupo Desmond. iŠ- 
sitarimp, drabužių prosini- 
mo menas, šiame krašte tur 
būti dar hera žinomas. Visi 
konfirmantai (kandidatai į. 
dirmavonę) užsilaikė kuo- 
kukliausįai ir dievočiausiai. 
Ir — kas Vyskupą labiau
siai nustebino — visi tiks
liai atsakinėjo į katechiza- 
čijos klausimus* Tai didelis 
kreditas klebonui (airiui) 
TKNeseiiinsAnokytojonis^

Po pamaldų į kleboniją 
pradėjo rinktis didelė mi
nia — vaikų ir tėvų, nes vi
si, norėjo pasisveikinti su 
\ysiiupu. Kai kurie vaikai 
buvo atėję pėkšti net 10 my- . 
Jų kelio ir tai labai anksti, 
nes 5-tą valandą, ryte jau 
prasidėjo išpažinčių klausy
mas. Vienas 13 metij. vaikas 
padarė įžadus nevalg y t i 
pusryčių kol nėpasimafys 
su vyskupu. Jis pareiškė 
norą būti kunigu. Vysku
pas, matydamas tokį kilnų 
vaiko pasiryžimą, pasižadė
jo jam visame kame padėti 
ir, jei gerai mokysis, tai sa-

. vo lėšomis išleisti jį Į kuni
gus. Įdomus buvo Vyskupo 
Desmond o pasikalbėjimas

■ su vienu senu meksikonu, 
kuris atrodė kaip koks bam 
ditas, bet tikrumoje tai bu
vo geras žmogus ir pamal
dus katalikas.
. . —Vyskupe, —. tarė senis 
—aš esu čia vienintelis tik
ras ineksikonas. Aš atvykau 
į Zvolle 1910 metais. Vist 
.kiti' gimę šičia. Aš. tikras 
meksikonas.

—Malonu man su tamsta 
susipažinti, — atsakė Vys
kupas; Papasakok man a- 
pic. Meksiką, Ar ten geri 
katalikai ?

Taip, Vyskupe.. Kiek 
aš žinau, Meksikoje toki 
pat geri katalikai, kaip ir 
šičia. Mes ten turim proce
sijų ir visokių pamaldų. 
Męksikonai- myli Dievą.

—Bet kaip tai atsitiko, 
kad ineksikonai išvarė vys
kupus ir kunigus?

—A, vyskupėli, tai didelė 
paslaptį! Aš tik tiek žinau, 
kad Meksikos žmonės toki 
gori kaip ir šičia, Aš nesu
prantu dabartinės Meksi
kos. Nenorėčiau ten grįžti. 
Ten nėra kunigų. ,

Anot uExtension Magazi
ne,” Vyskupas Desmond 
parodo labai daug1 uolumo pnv oik.uxovid.ui>xču 
misijonięriškoje . darbuotė-[kia.- O Vyskupas Desmond 
je. Žieminėje Louisianos da-1 
ly, ten kur ihndasi Alek-į 
sąndrijps vyskupija, katali
kų tėra tik penktas nuošim
tis. Vyskupui Desmondui, 
išauklėtam. Bostono vysl<u- 
pijoje, kur katalikybė taip 
aukštai stovi,, nejauku gy
venti tokioje vietoje, kur 
ant šimto, žmęmių randasi 
tik vienas katalikas. Bet 
Vyskupas yra uolus dar
buotojas. Jam kaip tiktai

s tokia darbuotė tinka* Nors

■ROVKUO

Bet vargonininkauti jam 
neteko, Kun, Barkauskas 
netrukus buvo iškeltas į ki
tą vietą, ir jo mokinys pa
liko be vado. Netekęs vie
tos, ir jau pripratintas prie 
bažnytinio gyvenime, jau
nas Juozas nerimauja grį
žęs i čviškėn. Nė, jam arti 
ayba šieną pjauti, nors ir y. 
brolis Andrius ragino jį 
prisidėti, priė ūkio darbų. ' ’ 
Visa tai toko tam vyres
niam broliui .atlikti, kuomet 
tėvai pasitraukė nuo šeimi
ninkavimo.

Besidairydamas kas da- , . 
ryti,; Juozas sueina su savo 
vyresniu giminaičiu, Petru . 
SiaitrusaičiU, tuomet tarna
vusiu siuvėju pas Vilkaviš-. ■
kio džiakoną. Abu Šiedu, ar- 

, čiau lažinę dvasinį luomą, 
- jį pamilsta ir užsidega no

ru jį pasiekti. Pagalinus, 
neradę progos Lietuvoje . . 
prie savo tikslo prieitų hti- 
taria Htauge vykti į ArneriZ 
ką. Abudu nujautė kad ten 
galės rasti kelią į aukšles^ 

r . .. jiius mokslus, ii* gal dar į . ’ 
labai trumpos, o juk reikia vienuolyną.
mokykloje aukšti būti. . T- • \ ....

Mokslas ėjo jam gerai, iri , 
t)er keturis metus jaunasis i diUlyta:J?ctras 36 
Juozas užbaigė pradinę mo-i? Juozas y<“, I9-‘ws! ““ke' 
kykhj laimingai. • . i Iaui,a Vokiety [ Ham- .

Bet dabar jau laikas ap-|bu,®J’ 1884 
sišvarstyti — kur toliau? 
Dievobaimingų tėvų išauk- . 
lėtas, jis jautė, gaL dar ne
aiškiai, patraukimą ne prie 
pasaulio, bet dvasinio gyve
nimo. Tačiau aukštesnės i 
mokyklos Vilkavišky nebu-į 
vo. Ir toliau siusti savo sū
nų tėvai neišgalėjo, nes tu
rėjo aprūpinti ir kitus sav’o 
vaikus.. Bet vis dėlto, gabų 
mokinį nenorėjo palikti 
prie prastų ūkio darbų. 
Dėlto netrukus jį pasiuntė į 
gretimą Alvitą, apie mylią 
tolio, iš Viščiakaimioį kur 
rado jam vietą pas vargom 
nininką. Tuometinis Alvito 
vikaras, kun. Barkauskas, 
pradėjo jauną moksleivį to
liau lavinti. Nuo jo jis pra
moko lenkų ir lotynų kal- 
bas^ muziką — gaidas ir 
giedojimą. Kun. Barkausko 
mintis, matyt, buvo išsiauk
lėti sau jauną, gabų vargo
nininką. Tas jaunatvės mo
kslas iki šiai dienai gerbįa- 
mąjam Jubilijątūi paliko 
naudingas: jo inuzi kale 
klausa ir skambus balsas 
visus klausančius parapijie
čius žavėja bažnyčioje, km> 
met jis užgieda. Savo liuos- 
laikių jis dažnai dar ir da
bar mėgsta prieiti prie pia
nino ir paskambinti.

- Lietuviukas ir Ona Siauru- 
saičiūte, buvo vidutiniai pa- : 
siturinti Lietuvos ūkinin
ku, įsikūrę 36 margų ūkį, 
Vištakaimy,. Alvito valsčiu
je, tVilkaviškio apskrity, 
čia Juozas ir gimė, .penktas 
iš septynių vaikų. IŠ motį? 
uos pusės giminiavosi su 
Siaurusaičiais, kurių vie
nas, Petras ilgainiui tapo 
jo kelionės j Ameriką drau
gu, ir vėliau garsiu Water- 
bury’io lietuvių klebonu, di
deliu blaivybes apaštalu.

Viščiakaimis buvo tik. trL 
jų varstų .atstu nuo paties 
Vilkaviškio nuėsto, kur tuo 
laiku rusų valdžia užlaiko 
pradinę mokyklą. Juozo tė
vai nutarė, leisti savo sūnų 
ten mokytis. Tat jaunuo
liui,. vos septintus metus už-

yakarą per tuos tris vars
tus pėsčiam, prastais ke
liais, per visokį purvyną ir

— Įsniegą, išminties ieškoti!
Dar- žiemes metu reikėjo 
keltis tamsoje, ir iškeliauti 
saulei neš vitus,. nes dienos

,.KUN. JUOZAS LIETU V NIKAS, 'M Alfonso Lie
tuvių parapijos klebonas, žymus L. D. S. ir uDarbinin
ko” rėmėjas ir prietėlis mini savo 4 0 metų kunigavi
mo sukaktuves. Gerb. Jubilijatą nuoširdžiai sveikiname.

Keturiasdešimts Metų Kristaus 
Vynyne

Kunigo Juozo Lietuviuko 40 Ne- vių gyvenimu kaip kūnas su 
tu Kunigavimo. Sukaktuviu Pro- .ga, xn.23.1893-1933 . sie*a — nedalomai,

. BALTIMORE, MD. Bet^meništo gyv^n- 
? mo raida, ypač jaunatve,

Šių metų gruodžio mene- mažai kam tėra žinoma, iš- 
sio 23 dieną, klebono kunigo skiriant nebent jo artimiąu- 
Juozo Lietuvniko bendra- sius . draugus. Žmonių dau- 
darbiai, šv. Alfonso parąpi- gumai atrodė lyg, jis nėra 
jos kunigai, jo prieteliąi turėjęs savą gyvėllįthą, jis 
parapijiečiai, ir visi Balti- tik tani sutvertas, kad lai- 
mirės lietuviai, jo geri pa-|kyti mišias, klausyti išpa
žįstami ir draugai, iškilmių- žinčių, ligonius aprūpinti, 
gai mini, savo Patriarko 40 mirusius. laidoti. Jis paskir- 
mehj kunigavimo sukaktu- tas kitus paguosti jųjų ne
ves; Tur būti neatsiras nei laimėse, patarti jiems jų 
vienas asmuo Baltįmorėj e, rūpesčiuose -r- gi pats savo 
kurs mokėtų lietuvių kalbą vargų ar turėjęs- ar nė — 
ir vadintųsi save lietuviu, nieks nepasakys. Taip tobu- 
kurs nepažintų tą žįhiplau- lai jis yra susigyvenęs su 
kį Jubilijatą, jo negerbtų ir savo, globojama,parapija, 
nemylėtų. . . > Dėlto ir praskleidžiant

Visi pripažins,.. kad jis truputį tą šydąj . dengiantį 
per keturiasdešimts metų j0 
yra buvęs Baltimorės lietu
vių padangėje veiklus, įžy
mus ir gerbiamas darbuoto
jas, išvedęs parapiją, lyg 
žydus iš Eigipto nelaisvės, 
iš prastos, apgriuvusios bu
veinės ant Lloyd . Gatvės, į 
dabartinę, puikią, akį trau
kiančią Šv. Alfonso. parapi
jos nuosavybę. Jo darbai, 
nelaimės ir vargai yrą buvę i tai atgal. J o 
visuomenes nelaimės ’ bei 
vargai*— bent., tikinčiosios 
tos visuomenės dalies. ' Jisi 
susijęs su Baltimorės lietu-

nemylėtų.

jo gyvenimą, atidengsime 
jo prieteliaiiis nemažai įdo
mių,:, patraukiančių žinių,, 
nes ir mūsų klebonas yra 
žmogus, ilgą laiką pagyve
nęs, gero ir blogo matęs.
/ • . ‘ L

Juozas Lietuvnikas gimė 
1865 metais, sausio mėnesio 
25 dieną, jau beveik 69 me- 

Jo tėvai, Matas

tėn daug vargo ir ueprie-| 
teklįų, bet apaštališka .. dva
sia tokiose aplinkybėse kaip 
lik skaisčiausiai pasireiš-

yra pilnas tos dvasios^.
Aleksandrijos vyskupija 

labai. neturtinga ir verčiasi 
tikušorinę pagelba. Sulig 
statistikos, Katalikų Bažny
čios Pietinio Draugija (The 
Cątholic Clmreli Extension 
Society),. iki Vyskupo Dęs- 
niqndo atėjimui, ąukojo.A- 
lėksandrijos ‘ diecezijai $93< 
758.47,. - iš kurių parapijai 
ŽV’olle. teko $5,029.77. Ko
kią plati dirva katalikiškai 
laMarybet ■ K.

Pirmoji Bąltimore’s (Aid.) Lietuvių Romos Katalikų 
parapijos; nuosavybe,-— bažnyčia. ‘ * .

Šią. nuosavybę įsigyju Šv.,-Jono‘Krikštytojo 
su pirmuoju klebonu kun. Palijanskiu. prio^ięy, kurią 
išlaikė 16 metu. ‘ „ *’■ • '* ~

Laivakortę Juozas perkasi 
brolio Andriaus duotais pi
nigais, ir sąda ant laivo Bo
hemija, kuris vyko į New 
Yorką. Per ištisą mėnesį 
tas laivas keliavo per At- 

I j antiką, vos kovo menesio 
pabaigoje atveža juodu į A- . 
metiką, ir jie . išlipa į gar
siąją “KasĮegarnią” (Castle 
Gardelis). .

Bet dabar svečiams pra
sidėjo vargas toje “daržinė- • 
je.” Valdžia juos paleido 
laisvai, bet kur dėtis? Jų 
nieks neatėjo atsiimti, nieks 
net nęjjažino jų, o jie patys 
nežino j o kur kreiptis^: ■ Prieš ’ 
išvažiuojant jiems buvo pa-. . 
šakota apie lietuvio kunigo ' - 
globojamą vienuolyną, kur 
tai Indianoje. Jiedu norėjo 
ir važiuoti stačiai į South ' - 
Bend, Indianą, kur tas lie
tuvis, kun. Čižauskas dar- 
bąvosi š v. Kryžiaus vienūo-- . 
lyne. Bet jau. jiems pinigų 
pristigo ! Keletą naktų teko 
jiems nakvoti ant grindų— . 
lovų toje “Castle Gardelis” • • ; 
nebuvo. Tik po kelių dienų 
atėjo • tūlas Vincas Gaulys, 
kurs: susipažinęs su jų pa
dėtimi, juodu nuvedė pas 
smuklininką . Višniauską, 
laikinai mieste apsistoti.

Visi mūsų senesnieji atei
viai gali prisiminti tą baisią 
buveinę, tą “KasĮegarnią,” 

į kur naujai atvažiavusius 
.. j stumdė, iš vienos vietos į 

kitą, siuntinėjo nuo vieno 
gydytojo pas antrą, kad tar
pais neįvežtų svečias kokią 

• tnoi;s negeistiną ligą, ar už
gintą kontrabandą. Kiek 
ten verkta, kiek rūpintasi 
iki svetimame krašte kas a t- • 
sirądo priglausti imigrantą. . 
Musų vyresnieji visi tat ga* 
Ii atjausti kun. Lietuvuikp<x 
nuoti kius. Jaunesnįe j i, tega-

. Ii paguosti. ,'
; išėjus į miestą, šiėtlu ke- , 

leiviai nutarė t raukti Jį Bhc-/- ; 
nandoidi, Pa.. AkjŪaivo įsi-

JūiziStami iš Lietu-. ■ 
vos — p< Bąruliai. čionai • 
j iedu pradė j o šiek tiek dirb* 
ti: Juozui teko prie angtia-?

Tai buvo žydų sinagoga ir ’JjOo m. vėl žydams par- kasių rinkti akmenis: l?et: 
totą.- ;.■ ' ‘ (Tęsinys 5 pusi .
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- J F VVELRY COMPANY

u

Vyrams Double Heatl 
. CĄMEO ŽIEDAI

,. $25.00
$50.00

50c. i savaite

Boston 
tydncy 

P*wtuck«t 
Brockton 
Wqccestėr; 
. Hartford

198 Main St. _ J
BROCKTON, MASS. J Atidarą iki 9 iki.Kalėdų 1

BULOVĄ GW*” || BULOVĄ “PRINCETON”

.•Wi<>. turėti pus niu- '1 ' $39.75 1 S37 Hfl’
Krekitą-noi nuo- | $1.00 j ,avaitę J - g.

■ siinrio mokėti,- nei jo- Bulovu parodo dvasiiĮ. grožės- ir iižlai- *UG- J., v. ?|(’ / W ko laiką gerinusiu. ' W 1 virliis 'A riskas .Imkrod.is, P
kll.Į kitų ekstra mokės- • šia Oš Ir leisingus. \isns.sh naujos imi-

čių. . W

> ,‘fMT. VERNON”
. 17 akmenų Hamilton
? Tai aristokratas tarpe' Įnik- ■ 

rodžiij. Gražiai nupieštu dė-
' žė: Puošnus ir gražiui atApn.
f. rpduntis — Į Pkt. nąaUksiloVnH ĮIII.
J toj dėžutėj. W
k . , ■ $1.00 į sav.

(i ai it e mokėti kas sa- 
viiitė arba kas menesi 
taip, kaip jums geriau. .

Inūii 1-Iii-nu m-n o-r. ® Gražus ELGIN dėl Moterų .
J Ubų kiutitąsyųa gc- ‘ W VYRAMS NAUJAS ELGIN

ras - pas . KAY'\S,:'. ir || ’ 9Z1 lOU - ' - W- ?- 7R
kviečiame jus atidary- © 50c/į savaitę . • W J
ti sosknitn . © l’nikml mi-picšti Elgin laikrodčlini. © 75c. Į savaitę
t L >. ąsKclltą.. gį. Teisinga laiką duoda vistioniel- dova ©rf Laikrodis $erins jo padirbimo. Tvir

r.. na reto gražumo. ■ ■ luš, padirbtas^gražiai ii- teisingas.Jus geriau padarysi- ■ »■*• - ■
te pas KAY’S..

f Lynn F W«Itham 
Salem

Proridence 
Springfield. 
Waterbiujr

__ PATEIGIA

$™o f “
$3.00 į savaitę . W Trįs. pulkus deimantai 

Tikrai gražus deiman- W' ant abiejų pusių, ir di- . 
to žiedas, kurį sunku dėsnis viduj deimantas
tokibs' vertės gauti. S? Gražumas nepaprastas. .

Mokėti Reikia Sekančiai:
50c. į. ŠąVaitę už Bile Daiktą Iki ..
$l;00"į Savaite už Bile Daiktą Iki
$2,00 Į Savaitę už Bile Daiktą Iki $100.00 
$3,00 Į Savaitę už Bile Daiktą Iki $150.00 
$4.00 į Savaitę'už Bile Daiktą Iki $200.00

Atidarykite Oharge Account ___
. Jūsų Kreditas Yra Geras,

B
S*:;:

ĮpįĮ&hl

iii

P ADARYK kam nors Kalėdas linksmins ir malonias 
—duodamas tinkamiausią ir gražiausią is visu do

vanelę *— tai Deimantą. Tegul KAY’S parodo .kaip jus .
■ galite tą padaryti be jokio kišepiaus pa,jautimo — inida*

. mąs pas KĄY’S ant ismokęsčio savaitės arba kas men.

THt GlfT:

YOU MAY 
TAKE A YEAR 

TO PAY!

^MIESTO
. KALBOS'’

$24.50
50c. į savaitę

T.aT>aT~gidžTiit prftfriyy- 
? Ryta, pora, su gražiu 
tf deimanto' susižicdaviiuo 
e Ir vedybiniu žiedu. Kh 
* ta.. <li(iel.e KA-Y’S uaū- 
į jeiiybč!

THE GARBO
2RA (1(1 Deimanto Friendship
ęJUiUU @ ŽIEDAS

$1.00 į Savaitę . . 419 Rfi
Puikus deimanto žiodai ip iAiyU

savaitę su blizgančiu gražumu W ri° • . nit Grąžus turu jos mados.
Friendship žiedas su 2.' 
delinantids ir sąpphire 
(Syn.) Graži dovana :

eoct^fe.

Moteriški Deimanto
ONYX ŽIEDAI

$9.75
50c. i savaitę

Aukslnitu Onyjc- 
INITIAL ŽIEDAI 

dėl vyrų

50c. į savaitę W

EUNIOE

$75.00
$1.50 Į savaitę 

Deliu imto nepfipras t i 
žiedui, gražiai deimau-: 
tas Įdėtas. •

FIFTH AVENUE

$100.00 J
$2.00 į savaitę i 

■ Visas tyrumo ir žibėji- j 
: mo gražumas deiman- .

tų, randasi šiame žie-. I 
c <le. Nauji- originalus, . ą 
t —moderniški J

. FLORENCE

$125.00
$3,00 į savait

Visas pulkas bllzgau- 
> CiiJ deimantu sudėti į 

žiedu

Deimanto žiedasJam

i* imis yra didelė nati- į 
da turėti kreditą pas. ■

• Kav’s, ' . ' '

. Alės parduodame. vis
ką kogeriausį ir mūsą 
kainos, nėra ankstes
nės „kaip kad kainos

,< kitur.

’ BULOVĄ ‘ ‘ CELESTINE ’ ’

, $24.75 ■”
f 50c. į savaitę
f Tai uaiijsH jojimas dol Ali. Aiuorii'iui 
J grožės ’ garbes. Gružus ir įiepapnistas 
L . Bulovu pnsitjki'yiiuiis,' -. . .. ' . ,

'P&71JU
50c. į savaitę

. Drūti- ir gražus , 
žiedai su dideliu
Įlietu deimantu 
ir. 14-kt. • aukso.

" - š-

Baltimorės Žinynas
ras gi siuvinėjo. Bet iieil- 

. galu. Netiko mūsų. busima
jam klebonui toks, darbas, 
ir jis toliau važiavo; šį kar
tą. pasuka į Shamokin, Pa., 
kur pas kitas gimines tru
putį apsistoja. Daugiau nie
ko negalėjo, nes visi pinigai 
išsibaigė. , •

Jam čionai esant, iš Lie
tuvos brolis Andrius paga- 

j liaus atsiuntė , kiek lėšų,, ir 
' galime mes įsivaizdinti;. 
J kaip, džiaugėsi jis jų sulau- 

“tęį Už .tai vėliau, jau kinti- 
gu esant*jis gausiai atlygi- 

. g.-no savo broliui, ir širdingai 
i‘ pavaišino jį,’kuomet jis čia 

lankėsi. Su gautais pinigais 
’. Juozas dabar. t raukia į B ai- 

J ‘ fimorę, kur randa prieglau
dą pas jiun žinomą Vincą’

• J okubąųską, • iš Vilkayiškio 
•-Lkurs gyveno netoli.dabar;i 

; tinps .^v. Alf-onso bažnyčios
■ ,-j-Mulbvrry. ir Alyi-’tle galv
p Vėse.
t.5 P ‘ ...
į Dar,tuo laiku Baltimorė- 
įk jo. nebuvo jokios 'lietuviškos

parapijos. Net lietuvių iš vi
so mažai tebuvo. Visi čio
nykščiai lankėsi į lenkų šv. 
Stanislovo parapiją, kur 
lietuvis žemaitis: kun. Kon- 
čas Petras klebonavo. Su 
juo p. Jakubauskas tuojau 

. supažindino' jauną, ateivį, 
'ir laikui bėgant, šis randa 
jame gerą prietelį. . Kun.. 
Koučas visokiais būdais 
pradeda rūpintis savo -nau
ju parapijiečiu; siunčia jį i 
Ksaverieč-ių Broliukų nau
jokyną, paskui į Kedenipto- 
ristų vienuolyną, bet- neži
nią-kodėl,-neteko nei į vie
ną įsiprašyti.' Taip suširu- 
Į)ino kunigas Končas* šiuo 
nepasisekimu, kad pagaliau 
kviečiasi. Juozų' į sąvo kle
boniją apsigyventi,- ir ji ten 
kasdien pradeda mokyti; Po 

i kiek, laiko, ir pasiseka. J ūo- 
fzui įstoti i Jėzuitų Kolegi- 
jiy .dabartinę . Loyola Migli 
School,. Ui a jis išbūna- tris 
nietits, iki kuiįi. Kotičo niir- 

; ties; 1886 i n et a i s.

Ssr#

WALTHAM DĖL fiJO”

$18.50
50cr į savaitę

nnujiiiisiąs nuvys gurnus IValUuun 
šeimynos-, Puošnus. -- teisingus-. Visas 

su metalo dirželiu.

I ,1., $ IMli.bi'lhllllt

•ri «-a-1 W 
f 

GRAŽUS DĖL “JOS” M 

$12.75 
50c, į savaitę 

is l.-iiki-oilėlis^ dėl iuodernlškos 
f panelės již labai žentą kuiną. 1’nsilL 
į kintis laikus —• nepnpriisttii.puošnus.

ČJ M v

BULOVĄ “AMBASSADOR” 
—— 15^ akmenų

;^75
50c. į savaitę

Viena iš tlidžiiiuslij Amerikos vertes. ’
UuTovii gražliiiisla..s \yraiits laikrodis ■

it -S2ė.75.,.- žyi.mis ,Vm.bii’sa<ioiv

N

Įg V C

W THE “WELLESLEY”
W 17-akmenų Hamilton
M N:uij:i< piešinys -- lęhnsiš 

l;:is. .Gražus riblna dirželis - :
—visuomet užlaiko . gerų a >*7 Fft ‘
laiką. 14-kr. ’ paauksuotoj (JjĮj

. $1.00 j sav..

ledas, 1893 metais. J'. E. f būdu jis tampa jei ne pats 
Kardinolas (.Tibbbns ji į- ‘ pirmasis,, tai. bent vienas 
šventina f kunigus! Nuo to pirmųjų Amerikoje įš.veii- 
paties Kardinolo jis jau bu- tintų lietuvių kuiiigų. 
vu gavęs pačius pirmuosius 
šventinimus. Tonsurą, bū
damas seminarijoje.- Tokiu

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIM0RE, MD.

Bet tai tik pradžia. Jis 
laiko savo primicijas ' Šv, 
Jono Krikštytojo bažnyčio
je, ant Lloyd gatvės, Balti-1 
molėje, * Kalėdų trečią die
ną, ir tuojaus Kardinolas 
paskiria ji ten pat klebo
nauti! Štai jaunuolis vos 

. tik baigęs. mokslus, nepri-

Kun, Rodąvičius, naujas 
Šv. Stanislovo par., klebo
nas, irgi rūpinasi jaunu 
moksleiviu. Baigęs Jėzuitų, 
mokyklą, išvyksta į Detroi
tą, kur lenkų seminarijoje 
tęsia filosofijos mokslus. 
Dabar jau kelias, pasidaro 
lengvesnis. Apsipranta su! 
anglų kalba, su studentų j 
gyvenimu ir jaučiasi tvir-į 
tesnis. Kun. Rodąvičius vė-į 
liąu įprašo J. E. Kardinolo
(libbons pasiimti šį gabų^ 
KiieriK^ savo globoii, ir ar-; 5 7 . ;
Iddieėezijos lėšomis duoti 
jam mokslą užbaigti. Užbai- 
gus filosofijos- skyrių Dėt-į 
roite, Juozas tuojaus perke4 
lįainaš į J§v. Marijos semi-į 
narį j ą B aktiinorė j e,* Čia
tenka jam eiti visus teologi
jos mokslus, ir išbūna. tris 
su virš metų, iki . 1893, Čio
nai jo mokyklinis darbas 
užbaigiamas.

Ateina pagąliaus ir toji 
ilgai laukta dieną kada Juo-; 
zas Lietuvnikas, Lietuvos.- 
kaiint) vaikas,. Amerikoje 
netikėtai pasiekia- .aukštą 
dvasinį luomą: Gruodžio 23 
diena, dvi dienas prieš Kii-

BROLIAI IŠEIVIAI j
• • ’

Tėvynės likimas, jos laimėjimai ir ne< 
laimės, Jos sielvartai ir bėdos Jums vi?

. slems, be abejojimo, rupi. Jums taip 
pat rupi, kad Tėvynėje taurautu Ift ' 
klestėtu teksėtunias ir laisvė. Jus taip 
pat niekinat priespaudos nevaliu ir ne« ’ 
ribotą sauvaliavimu su.Švenčiausiomis 
žmonių teisėmis ir laisve. — Jųš norite* 
kad ir toli būdami, kad ir plačiųjų ..*’w 
riu atskirti, pažinti Tėvynės buvj, koks 
jis tikrumoj yra. -r šitais visais at
žvilgiais Jums labai yra pravartu lš< \, 
Birašytt

‘’DĄRBININKAS’
laisvės medę.

“DARBININKAS1 
į priespaudos smurto Ir niekinti dldval* 
i dų veidmainystę.
• “DARBININKUI” visur Ir visados

j “DARBININKAS” turi labai Įdomias
I savo “RADIO ŠYPSENAS.”
, “DAltBININKA’* redaguoja profeco- ; e 
Irius PR. DOVYDAITIS. - y.

SliubčkitekadHsiraiytiuDĄRffIitINf ' ' 
K4” patys, ir išrašykite jį tavo ffimU 
iirvtsf Lietuvoje. (,.,i

Amerikoje "Darbininkas” kaštuoja . 
$1.20, o Lietuvoj tik 60 amerikoniškų ;*• 
centų. ' ' ' "

“Darbininkas,”
“DARBININKO“ Lithu*

čia, Kaunas. Nepriklausomybes alksta

Ahis prigirdo daugiau-...
’ žmonių urgu j ii vos. . • J-

pratęs prie Amerikos gyve
nimo sąlygų, be jokio pata-.. 
rūjo, turi užimti begalo 
svarbią ir atsąkoiningą vie
tą. Kad klebonavimas toje 
lietuvių parapijoje neleng
vas uždą viltys, ir jau nė vie
nam kunigui kantrybę ir 
sveikatą išsėmė- pamatys.i- 
ni(‘, trumpai pažvelgę į jos 
istorija, ' I

x . I "DAKKINIIYJS.UI" visur 1 
\JdUS daugiau) rupi darbo žmonių/ reikalai.

______ _______________ ;--------- -------------— ‘‘DARBININKAS’“ turi labi

Rudens Naujienos
Užeikite pas. mus apžiūrėti visokius baldus, kilimus, klijunkiąs, valgomo

jo kambario, priimamojo, kambario, virtuvės baldus ir ĮTAISUS. Visokio 
masto pečiai, dujiniai šildytuvai. Angliniai pas muš .randasi pigiai ir patogio
mis sąlygomis. Thaiiksgiving Dienai, valgomieji stalai' ir baldai.

S V A R BU! 7- ■
ė Po keletą savaičių visokios kainos žymiai pakils. Tumu tarpu, dar turi

me anksčiau prisipirkę,' ir parduodame senovės kainomis. .Pasiskubinkite, kad 
vėliau netektų apgailestauti.. Jeigu norėtunlėte užsąkyti kokį nors baldą, pa
dėsime Į šąli it palaikysiiiie iki norėsite išsipirkti.

Kiękvienain perkant, teikiame gražią dovaną,.

■ SHEVITZ FURNITURE CO.
š ■ " .>■.-...•■■■ ' 1 •■•••.- - Į

| 728—30—31 VVASHINGTON BLVD, . Phmv 8925. . . . BALTOfcORE, MD. j

.1

L

yra pravartu Iš< \ 

ugdo tiesos lė 

moko neapkęst! ,<

CHARRON'S
PLANAI-KABIOS 

J . ŠALDYTUVAI
Į. Aliejaus pečiai, Skalbiamo*
j •• * m ažino* "...
1 20 TEUMBULLIT1HT

£

5

■ • TeL44H8Q\ ' .
ZrtUfTOa Ufiygoa—B« NuoMm&c

i 
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Penktadienis, Gruodžio 22, 1983.
■ im Itfmr tfil Ti"'

h- KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ I 
KOLONIJOSE

CAMBHIDGE, MASS,
KALEDCT. (ŠVENTĖS.

į >Pries pat Kalėdas sekma- 
į dionį, gruodžio 24 d., 3 vai 
i . po Jjietii, švc. P. M. Nekal- 
Į to PraMidejimo parapijos; 
į mokyklos svetainėje bus ro

domi Kai celiniai judami pa- 
: voiksjau Ateikime visi..... .

i Kalelių Dienoje, gruodžio 
Į 25 d. . xšvč. P. M. ‘ Nekalto 
j Prasidėjimo par. bažnycio- 
' jo bus- laikomos Šv. mišios 
į šia tvarka:

, Bernelių Minios 12 vąl. 
i > vidurnakty, ;
į . Kitos Ališios bus 8:30, 9; 
s . 10,'10:30 ir l t vai. rytą, 
: Pasinaudokime Dievo ina-

.: . lonemis. Pagarbinę Kudike-
;. Jį Jėzų ir šventes tuiėsimė 

linksmesnes. ,

iną. Po programo balius ir 
šokiai. Malonėkite visi da
ly vauti.

F . 1.

■'■■serga;
Sunkiai, serga R. Daily- 

dienė. Ji randasi Henry 
Ford ligoninėje. Jai pada
lyta šiemet, jau antra ope
racija. . . .

P-nia Dailydiehė buvo 
žymi veikėja, dainininkė — 
solistė. Priklausė prie ŠV. 
Jurgio par, .choro ir keliu 
katalikišką organizaciją.

Linkime jai kuogreiČiau- 
siai, Dievui padedant, pa- 
sveikti.

MONTĖLLO,MASS.

. D, A B, B Į N I N K A S \
mintis duoĄ tris , dovanas 
toms choristėms, kurios įdo- 
minusiai atpasakos mątyto 
veikalo 'turinį

(Laimėja dovanas: I. M.
Mazgelienė, 2, Ona Danilid-
ta 3. E. Oksaite. , r '. /

Užkandžius paruošė turėti,
[rioš Šeimininkės: Bitris Da-.^\° /^miu.
'nilienėt Elena Radzevičienė 
ir p-le Radzevičiūtė.

Visam iiąrengiimu vado* 
vavp klebonas kun. J. Švag- 
ždys, pagelbėjo.kun. J, Pet
rauskas. Rup.
VAIKUČIU KALBDiNIB

PRANEŠIMAS DRAUGIJOMS
nules apie draugijos veiki
mą.

Draugijos lengvai, gali tu
rėti •“'Darbininką” savo or
ganui Vienintelė: ■ sąly g a, 
kad nemažiau kaip 25 drau
gijos nariai užsiprenume
ruotų “ Darbiu inkų ’ Ta są
lyga yra ne tik “Darbinin
kui” naudingą, bet ji lygiai 
naudinga dinugijai ir jos

L. D. S’. 2-,ji KUOPA ,'naTianis. Oi-gaiias 'neatsieta 
Gniodžie 12 dieno,. š. m. saTO tikslo jei nariai jo ne-

Kiekviena draugija negu- • 
Ii išleisti laikraštį savo na
riams kuris būtij jų orga
nas bet kiekviena draugija 

• gali turėti. ‘.‘Darbininką’’ 
i __ _----- t \pavbininkaš ’

(rkiekvianame numeryje skel- 
ibtą Tamstų draugijos vai*. 
Myboš vardus ir; adresus; 
susirinkimus ir talpintų ži-

lSv- Rok<> P“* Gaidėje, 7 ^tys. . ..
PASILINKSMINIMAS val; vak. |vyko Li n. .S. 2' t<j)arbini

z” < • * i •• 11 *| •; i / * Ii j »’ • -j * *i i ?• i

Girdėjau, kad lietuvių kuopos , metinis sUsirinld- 
Kaledinis pasilinksminimas! mas. L. D. S. narių prisirin- 
liko atkeltas iš gruodžio 22 ko daug, bet nevisi, Apta- 
ęL į gruodžio 26 d. š. m. Šv, rus bėgančius L. D, S. vie- 
Roko par. svetainėje, 7 vak tinęs kuopos- reikalus, pri

eita. prie kuopos valdybos 
rinkimų.

Naujoji valdyba išrinkta 
sekanti: Pirmininkas Leo
nardais Kumpa; Vicc pirm.

fL į gruodžio 26 d. š. ih. Šv,

vakare. ♦
Visą parengimą globoja 

kun. J- Petrauskas, gi vei
kimo komitetą sudaro: p-lęs 
'Neliie, ' Jarmalavičiūtč ir

Ę

H
i

DETROIT, MICH.
. ŠV; Jurgio bažnyčioje 

i •’ Kalėdų šventės bus labai iš
kilmingos. Berneliu mišios, 
stt asista įvyks lygiai 12 vai.

'. ' vidUrnaktv. Choras.,: iš 80 
giesmininku, su simfonijos 
orkestrą, vadovaujant muz.

< J. Čižauskui, išpildys grau- 
smingai Kalėdą lietuviškas 
4 ir 5 balsais giesmes. Solį- 

\ stė bus p. M. Čižauskieiie;
; • Antros mišios. bus 8 vai. 

ryte.. Suma 10:30. 3-Čią vai.
y- po pietą mokyklos ^vaikai 

' turės eglaitę, Kalėdą- die
duką: ir labai gražu vaidini-

jAntaimš^NmFkusy7 Iždinim
Giuiodžio 13 d. š. m. pa-'kas Jonas Jaskelevičįus; 

rengtas tuo tikslu M. Soda- ■ F'in. sekretorius Julius Ba- ■> • w • ’t t < < • . -»-X » 1 X> t • • * *1 • m
l-y ■ --------------------- - -----------------------------

.Karolis Pigaga; Kasos Glb- 
į Riejas Petras Danyla,

Klebonas kun. J. Švagž- 
dys naujai valdybai palin
kėjo geriausios kloties.

Rap.

Gruodžio 14 d. ž. m.
Roko parapijos didysis cho
ras, priešaky su vargi P. 
Petraičiu pajuto, kad esąs 
rimtas parapijos veiklus or
ganizuotas narys. Tą dieną 
choras gavo amerįkoiiiškai 
sakant “ good t'ime,” už sa
vo užpelnytą darbą.

Darbas didžiojo Šv. Roko 
par. choro jau pasirodė 
gausiais vaisiais, pastatyda
mas parapijos naudai /ope
retę” lapkričio 26’ d.

Gruodžio 14 d. visas di
dysis choras nuvyko į 
Brdckfon’o Teatrą, pasižiū
rėti tuo laiku vaidinamo 
veikalo “Cradle Song.”

Sugrįžę iš Broektono tė- Įžangine ir užbaigos pra- 
atro ehatistai _ tuiėjo par? kalbaę asakg kieboIlas Im- 
syetanėje gardžiusv^tan-llligįxaj švag2dys_

1 ^ius. Laike užkandžiu kilo ^ūtų labai pageidautina 
panašios prakalbos. Nes ligi 
šiol moterų sritis šiuo at-

W< G. McGLINCHEY vis£t’^a' th ai palikdamos Katalikų 
t Akciją, tik katalikams■poll- 
’tikieriams, o juk ir moterys
politikuoja. . Rap.

“Darbininko“ prenume
rata, kainuoja $3.00 metams 
Kiekvienas Draugijos na
rys užsiprenumeravęs “Dar 
bininką” ne tik gaus laik
rašti -du kart į sąvaitę, bot 
dar gaus dovanu. Lietuvos 
Albumą. Šios sąlygos galio
ja tiktai vajaus metu.

Prašome narių šį klausi
mą pakelti sekau e i a m o 
draugijos susirinkime.

liečiu “pėnny sale” nusise- ronas; Protok.-raštininkas 
kK
KATALIKŲ AKCIJOS 

VEIKIMAS.
Gruodžio 10 d. Šv. Roko 

par. svetainėje, 7 vai. vali, 
įvyko . . Katalikų Akcijos 
prakalbos/

Iš svečią atvykusią kal
bėjo Cambridge klebonas 
kuli. . E. Juškai! is. .

Žmonių prisirinko pilnu- 
tė salė ir darė gražaus įspū
džio į prelegantą, loiris iš
dėstė mintis iš Katalikų 
Alicijos veikimo.

N0RW00ū, MASS,
Pereitą sekmadienį, įvy

ko pąripijos choro susirin- 
|kimas. Išrinkta nauja val- 
iclyba: pirmininku išrinktas 
i p. V, Babilas.

WORCESTER, MASS, L, D. S. NARIŲ-EEOARBIl
DĖMESIOI ’

“Darbininko” adminis 
tracija išmokės L. D. S. ha-

William A. Boyden Co.

Išduodame visokios formos poliėies dėl Apdraudos ir Kau- ’ 

cijag. Jeigu norite apsidrausti pas aukštai stovinčias Komp&v 

vijas, ir Mdlaujate apdraudos patarnavimo, tuomet šaukite 

4850 arba ateikite į mūsą Ofisą’

16 COURT STREET, . BROCKTON, MASS.

Mūsų Prasmėžodis: “Visuomet Pasitikintis.“
|

-j. | ' '
pABAR LAIKAS į

Įsigyti Žieminius Langus | 
į ir Duris
J PAKOL DAR ŠALČIAI NEUŽĖJO

3

Į 
i

3

žieminiai, langai ir durys sutaupo kurą, išvengia šaltį ir 
apšildo Namus.

Pirkite dabar pakol kainos tos pačios.

NORFOLK LUMBER CO.

3 s .
• •• 5.

5 ■ 

f 
į 

' ' I
' f '

Lietuviams

Montello. Mass.,

Dėl Motorų. Patarnauja

Moteris.

Tęl. 1308-R. • mn@Ki

Pirmutinis ■ Graborius

S29CSM

Į

/ ’■

LUCKY 
STRIKE L

; ;-ITISAME pasaulyje Kalėdų papro-
• ‘ ▼ čiai labai' skiriasi, bet beveik 

visur, kur tik švenčiama šventės 
davimas dovanų šiose iškilmėse- uži
mą svarbiausią vietą. Išjikro, užpa.- 
kaly dovanų davimo įpročio stovi pati

• Kalėdų dvasios širdis. Ir daugumai. 
žmonių; tankiai smagiau dovanas duo
ti, negu jas gauti.
Davėjui, darosi,, suprantama, dar sma- 

’ giau, jei jis žino, jog dovana suteiks. 
malonumo asmeniui, kuris ją gaus. 
Kaip davėjas, taip ir-priėmėjas labiau 
mėgsta.praktiškas, tinkamas ir, beito, 
neperbrangias dovanas. Gal būt tas 
itr išaiškina, kodėl šioje šalyje,* kur 

t cigaretas .yra mėgiamiausiu milijonų 
vyrų ir rnoterų užsirfikymu, cigaretų 
pakeliai . tapo .labai populariškomis

, ’• Kalėdų dovanomis. .*
• Šiais metais Lucky Strike'cigaretų 

išdirbėjai, ypatingai šių cigaretų 
rūkytojų miniai visose Jungtinėse 
Valstijose, paruošė išimtinai patrau
kianti Kalėdų pakeli. Šis ypatingas 
(Kitidų pakelis yra paruoštai ne tik

pritikti paprastiems .Kalėdų papuo- 
šalanis, bet ir .užtektinai saugus siųsti. ••
Pakelis buvo ypatingai' paruoštas 
patraukti lepių rūkytojų, kurie labiau 
mėgsta Luckies, skonį. Gi Luckies 
yrapadaryti iš vidurinių rinktiniausių 
tabako lapų, šis tabakas, jį tinkamai 
pasendinus ir išnokinus, perleidžiamas 
per pagerinanti spraginimo procesą, 
kuri išimtinai naudoja tik Lucky 
Strike. Šių populariškų cigaretų . 
išdirbimo eiga yra pažymėtina puikiu 
apdirbimu ir kantriu apžiūroj imu,.kur 
daugiau, kaip šėšiosdešimt patikrini
mo instrumentų naudojama, .kad- 
užtikrinus vienodumą ir būti tikrais, 
jog cigaretai pilnai prikimšti ir be. 
Įiuosų galų. Ypatingų Luckies Kalėdų 
pakeliu galijna gauti visose krautu
vėse. Kiekvienas pakelis turi sekan-' 
čias tani tinkančias eiles:

"May. Chriatmas brtng, the iort. of thitųt 
That everybody liker
And your ėareer tlirnugbniit tht year 
Jtefull of Lucky Striku":•

atsišaukimas:
Labdarių draugija turės 

sušelpti virš. 50 suvargusių; 
šeimynų. 'Kalėdų, metu. To-; . 
dėl prašome visus Worce.s- ; ^U1 bed^r iui uz le
terio lietuvius biznieriusnaują metinę prenu 
prie šio kilnaus darbo pri
sidėti, kaipmat: maistų, dra
bužiais arba pinigais. Kiek
vieną metą Čia lietuviai 
gausiai aukoja, tikimės, kad 
ir šį metą kiekvienas prie 
to gražaus šelpimo darbo 
prisidės. ‘ .

Šiuomi iš anksto tariame 
širdingiausią, ačiū..
. . * . Labdariu Komitetas.

. i « ■
S
II

| 43 Canton Street, 100 Teari Street |
i Stoughton Brįdgewater |
| Tel. 372 ; - Tel. 350 |

—■— ----------;  ;—!---------------!------------------------------- -------------------------------------- a------------- f  -------------- '' "     .
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I TIKRI DIAMANTAI I
r

I .
3
I

meratą vieną dolerį. Daug 
bedarbių naudojasi proga 
Pasinaudok ir Tamsta. Dė 
platesnių informacijų kreip 
kis į /‘Darbininko’? adminį 
straciją, 366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

3

Alus niekad nėra taip 
nustelbęs kaip tie, kurie j‘ 
geria.

i

B ' TiA V A N AC FKYE’S CIGAR CO. . ,

__  Vv VAhIKj Jus Džiaugsites Duodant
Visa Eilę Visokio 

Tabako z
Briggs’, S oz .. ....65c 
Briggs’, 16 oz.......... $1.25

Briggs’ ba
čka .. $1.50 

. Tinkama
14 ož.. 79<‘
Union

Leader 
79c

. SEGAL BRITVOS .

50 Sega! Blade.s C9 QR 
$5.00 vertės .

PYPKĖS - PYPKĖS
YELLO BOLE .... $1.00 
“FRANK” MEDICO. $1.00 
ROCKY BRIAR .. 50e
REMINGTON CART-

RIDGE PIRE ...... 50c 
$1.50 Bruyere Orig. $1.00 

. Ęducator Pipes .... SOc 
Čhėrry IVood Pipes ,49c 
Park Lane Pipes $1.95 
Genuine Meerschaum

Pipes $3.49 iki $10.00.

E

Kas žino vertę diamon* 
to< kurį perki? .

t Niekaa, kaip tik. Tar- 
Z davėjas. ' ’
r Tai reikia tikro eks-
l perto kad pažintą ne

tikrąjį diamontą. Tai-

Mes Parduodame Tikrus Diamontus — Vertė Skaitosi. |

Mes turime vedyboms iiedą. geltono, žalio .ir-balto aukse* s
ir Platinum su ir be diataonfą. (

Gurney Bros. Co.
122 MAIN STREĘT,

I 
Ė 
!

CIGARAI—KALĖDŲ DOVANOMS
ž 25 Už 95c 

... 25 ūž 95c 
.. 50 už $1.75 . 
. 50 už $1.25 
.. .50 už $1.15 ■

FHY E S HIGH GRABE COR0NAS 100 už $2.35 
C. B. P, PERFECTOS .... ,. .... 25 už $1.50 
PIAMOVTH PERFECTOS ..' .'. .. . 25-už $1.25 
IDEAL SMOKERS.......... . .... .. 25 už $1.25
OTT1NA CONCHAS . .........................25 nž $2.00

MORO LIGHT PERFECTOS ..■ 
PLANTINA PERFECTOS’.. . 
PLASTINĄ PERFECTOS .. ., 
MVRIEL BABIES š.......... ■ ■.
ADVANCE. AGENTS .. ..

“Aroma” Perfectos 
15 c. mieris dabar • 

25 už $2.38

TINKAMA DOVANA
J. A. CIGARAI

Nuo 80c
iki $2.75

...« boksas • .
“63” Cigarai

Visa Eilė • .. . 
ESTABROOK & EATON

CIGARAI
E & E' Kabinetas

25 už $1.90

: PEILIAI
5Qc ir 75c vertės ,
Steel Bladed’ ‘
Kišeniniai
Peiliai UC

CIGARETAMS DĖŽĖ

Pasidabruoti ir Ęnamelio
. Laiko nuo 10 iki 20 ąigarėtu 

49c’ iki $1.50

$1.00 Locktlte Zipper Krepšiai....... .... .... 5Oc 
$1.00 Zlpper Krepšiai (dpi pypkės ir tabako) 79e ' 
$1.50 Suėdė Krepšiui (dėl pypkės ir tabako ) $1.0u • 
OHskin Krepšiai'....' ...... ...... 5Oc ir $1.00

BROCKTON, MASS. |

...................................

5 , •, • . 2 2

Į Mes Užlaikome Pilną Eilę Į
;. : I. .-;Į

Dantei Green 1
Smagių Šlipių

PROVEN 0UAEITY

KAYWbODIĖ
PYPKĖS .

$3.50
Kiekviena Yra tiek verta

Dėl

Vyrų ir Moterų

Didelis Pasirinkimas
25c iki $5.00 .

121

CIGARETTE LIGHTER$ 

:“Qolden Wheel” 
.. . ir “Evans”

Buttoh Krepšiai .................................. ....
. $1.00 CigarnyčioS ir Cigarų laikytojai 

$1.00 Park Lane Briar Clgarnyčios ..,

2.jc

49e
59c

s

L- ■

s

DELANO THE SHOENAN |
MAIN STREET, ' BROCKTON, MAfiS. Į

i imi ĮUžlaikome^Geriausius
NEPAPRASTOS KALĖDŲ VERTĖS

$l.Q0 Vertė' Garantuotos Fountniii Plunksnos ,79'c 
35e. Vertė Liuen Finish Lošimo Kortos .2 už 50e .■
S 1.00 Vertės ’CIgarette TOppers ;. 25c
$1.00 Vertės Jordati <Marsh Virimo Knyga. 79c. 
50e. Vertė “Prep”—17c,. jalus 3 javai už 50r 
$1,00 Vertės HaminerniilI. Stiitionery ..' .... 49c 
Skutimui Šepečiai . 25c,', '50e., $1.00 ir $1.50 
Pnlniolive.ir Colgiites Skutimui Kremus ..J. 25c 
506 Vertė Barbev'ą Bay Rum Skutimui Kre'in 19ę

Į FRYE’S CIGAR CO.
I i Main and. Cciitre Sts, . 6 Sphool^St.

O<lor oi- Flosvers Slullaš. .20 už 49c.— 40’ už SOc 
$1.00 Vertė Piu .Ganios ........... 89c
25c Verte Sėtas 4 Brklge Ash Trays .. ..... 10c 
$1.00 Vartės I’eter Pati Pen Ir Paišelių. Setai 59e 
$l;0O .Vertės Puker Ghips (10O riuitšytų.) .. 59t 
Garantuoti. Kišeniniai I,aikrodėlhii .,. .. $1.00 

.$5.00 Vertė Haniinoud Darbo Elekt. ’ Latkr.. $1.9S 
$3.00 Vertė Gllhert Riekt. Alanu Lalkr... '$1.49 
$1.1H) Vertės Gętn Britvii, 5 Mlcronuitlc. Blu. 30c

3 LIVE STORES
IN BROCKTON. • - • ' ' *

Cobk Bįdgv, 232 Main St.
im<umi<<i<»um><i<uuiuuiiimtiiiiu«iiiiui<iint<iiniuli<iiunii»i«iiuumunui<niiuuiu|
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Ceverykus Į
k ir Kaliošus

. VIRKITE PAS . /

I BURK’S SHOE STORE
I. 770 WA8HINGT0N ST.. . \ STOUGHTON, MASS.
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| tufctadtenu, Gruodžio 3žr 1833. - y.mžtHyjij

Rytinių Valstybių Žinios
NEW BRITAM CONN, ;ke. gruodžio 22 d., 1918 pi* sario 10 d.y 1923 darbavosi nę, kur pasikankinus kęle- kai pamate headane^ dS llLiI UlllIfil Ij UUI - i i^v< rprejyųgs lietuvių baž-Šv. Trejybės-lietuvių para-tą valandų mii^e.' shua anglų laikrašty ‘‘B

Sveikiname savo mylimą

fhv .„v_.^ngą, Kpr kas dar ne 
nyčioję. . pijoje vikaruirkokį"laiką Prie mirštančios Adelės Telegraph/1 kad Šv,, Kaži- k įgauti.

- ■ Tais metais kum A. Vaš- buvo iškeltas į didžiulę lįe- buvo jos sena motinėlė ii miero . lietuviai subytino Šakantį - vakarą, gal tie 
Kleboną kun. zl. Vaškelį, j0 tėveliam, broliams tuvių parapiją VZ’aterbury, 

’ Gruodžio 21 d. mūsų my-’ir sesutėms buvo tai.bran- Coniu,. kur sėkmingai kle
binąs klebonas kun. A. Vaš-Ogiausia . Kūdikėlio Jėzaus bonauja kuri. J. Valantie-, 

. kelis mini 15 metų savo ku-. dovana. Džiaugėsi Hartfor- jus. Iš Waterbury vėl per- 
. nigavimo sukaktuves. do lietuvių parapijos klebo* keltas į Hartford pas kum.

Kuri. A. Vaškelis.. įšven- nas kun. J. Ambptas; visa J. Ambotą.
tintas į kunigus gruodžio. parapija ir visa mūsų išei- Vasario 16 d./ 1927 m. 
21 d., 1918 m., Šv. Juozapo htija sulaukę naujo vado. kun. . A. Vaškelis Vėl grą 
Katedroje,’ Hartford.■•Uorių-! i<im. a.. Vaškelis nuo žinias į Waterbury šv. Juo- 

s Pirmąsias šv.. mišias Jai- gruodžio 26 d., 1918 iki, va- šapo parapiją ir ten išbuvo
~ ' iki 1931 m. Bebūdamas Wa-

h terbury aplankė Lietuvą,
| savo gimtąją šalelę, kur

; | praleido kūdikystes diene-
I les. Jis mažas su savo tėve-
| liais atvyko į Jung. Valšt.
I ir apsigyveno Hartford,
| įConn. • 
f; Baigęs pradinę mokyklą, j 
|! jausdamas pašaukimą į dva 
| sinį luomą. įstojo į Šv. Tą- : 
| mo Seminariją, Hartford, 
| Comi., o. iš ten persikėlė į 
Į Šv. Ciriliaus — Methodius 
j Į ir vėlliau į Šv. Bernardo 
| seminariją, Rochester, N.Y., 
Į. kur sėkmingai.. baigė kuni- 
| gystės mokslus.
| Sausio 23 d., 1931 m. J.E. 
Į Vyskupas Nilan, mirus a.a.

kun. E. Grikiui,. New Bri
tam, Conn. lietuvių para
pijos klebonui, kun. A. Vaš
kelį paskyrė tos. parapijos 
klebonu,’ kur ir dabar sėk
mingai tebeklėbonau ja. .

| Per tą trumpą IdebOiiavi- 
fmd laiką;phežittti^t nedarbo' 
daug gražių ir naudingų 
darbų yra padaręs: aptaisė 

J bažnyčią iš lauko, kleboniją 
| viduje, svetainę pataisė, pa- 
■statė dviejų karų garadžių. 
Į Klebono paraginti, gera
širdžiai žmonės įtaisė daug. 
; naujų bažnytinių rūbų ir 
kitokių dalykėlių

Jis suorganizavo jaunuo- 
i lfų klubą, kuris labai gra
žiai veikia.

Į; Surengta keletą vakarų 
' parapijos naudai, nupirkta 
daug gražių reikmenų sve
tainėn, kaip tai: indų, pei
lių, šakučių, stalelių, dėl 
4‘card parties” ir tt. Už vi
sa tai priklauso garbė ir 
padėka mūsų darbščiam kle
bonui.
. Gruodžio 30 d/š m. įvyks 
vakarienė,* bažnytinėje salė- 

? je. Klebonas kun. Vaškelis 
darbuojasi, kad. ji pavyktų. 

Tad yisi parapijiečiai sa
vo gerbiamam ir mylimam 
kleb. kuri. A. Vaškeliui lin
ki sveikatos ir geriausių pa- 

f sėkmių Jo kilnioje darbup- 
Į tėję Kristaus Vynyne!

MIRtlNAI. SUŽEIDĖ
■ Z /LIETUVAITĘ

Gruodžio 11 d,, apie 11 v. 
naktį, automobilio nelaimė
je, mirtinai sužeidė Adelę 

ĮČeškiūtę, kuri su jaunuoliu 
J. Matusevičių js Waterbu- 
Iry buvo išvykus pasivažinė- 
ti. ‘ ‘

į Nelaimė įvyko arti Meri- 
denį Conn, . Jų automobilis 

įtrenkė į stovintį.troką. 
Į P-lė Češkiūtė tapo išmes
ta per langą. Jai perskeltą 
galva, išmušti, dantys, koja 
sulaužyta į tris , dalis, vei- 

! dąš supiaustytas. Ji buvo 
1 nugabenta- į Meriden Ugoni-

Įstok į Musų

f Christmas Savings Club
5

ATSIDARO GRUODŽIO. 1 D.
Po 25c., 50c., $1, $2, $3, $?5, ir $10.

BROCKTON SAVINGS BANK
Main Street prie Court

ĖANKA KURI ANT KALNO .

' . Moterims visi linfiei nepaprasti Nosiniai
' , Su. spalvuotais bordėriaąš—

rankoms atsiulėti arba ap- 4 įh QC C Am
siuvinėti. 1U“^U“uO-OVC

Nosines
Gražiai apsiuvinėti R A- 1 A A 1 O R 
Pasirinkimas. 3 į bakšeli,

Vyrams Nepaprastos Nosines
Yra visai balti arba balti .

ir spalvuoti borderiai* m- QR R Am 
vėliausios mados. 10" ^50 “O O "O UC

Berniukams ir Mergaitėms Nosinės
Visokių Nepaprastumų su 

spalvuotom juostotais
borderiais. 121/2c. M ..

Wm. R. Cook Co.
(Cook Building)

VŽ34—236 MAIN STREET, . “ BROCKTON

“Aš
Sakau

Kad yra ekstra dolerio vertės šilu- 1
■ i ' . . • . .

mos prie Kiekvieno tono D & H
Anthracitei Viši angliai Švarūs...

idėlto kad Cone—-Cloaned... neturi 
' purvą. Apsimoka reikalauti D & H
, Cone—Cleaned Anthracite kiekvieną

. Kartą/’

Ji& H C ONE-CLEANED
ANTHRACITE

DAWSON COAL & GRAIN CO. :
Tel. Brocklbn 6445,-

Vardas ir Ofisas:; 64-Ames St., Brockton. .

J.

„ ų iie per duris, L et . Lip dąn.-.e, 5 ir 6 s’
...Irgąitčsi . ’ • j' . .

10) Pasakysiu pasaka ių 
Lųkiutč. *

dvi seserys. Jos pašaukė Qųlncy Bros 42—4, tai jų . utys vagys, įlindo į bowi- Ii) Giružę kirto ir Du 
kunigą* kuris suteikė pas- nuomone nukrypo visai į ing alleyš ir su dideliu gaideliu, dainos — 6 ir 5 
kųtįnius sakramentus. kitą pusę ir dabar yra bai- ‘ci’oav bar” mėgino ‘safo’ą’

A. a. Adelė buvo linksmo siausiai susirūpinę, kad nors sudaužyti ti pinigus išimti.
[ vagiams, 

prijaučianti savo senai naš- Visgi N&shua’iečiąi, look Leitenantas Balanda dabar 
lei motinėlei. Ji buvo trečia out for Waterbury! ieško kaltininkų ir kaip vi- 
iš Šeimos vyręsniųjų ir ji IŠ Waterbury^io tietwmų,sados jisai gauna 44gets his 
tik viena dirbo it visus už
laikė.

Todėl yra didelis smūgis 
visai šeimai, o ypač senai 
motinėlei staiga netekus 
brangios namų paramos. 
Paliko liūdinčią,, motinėlę, 
dvi seseris ir tris brolius. 
Prie veliones karsto buvo 
sudėta 16 dvasinių, bukietų 
ir keletas bėlių bukietų.

Palaidota gruodžio 15 d. 
iš šv/Andriejaus lietuvių 
bažnyčios su trejomis šv. 
miniomis. Šv. Marijos ka-. 
puošė. ...

Tebūnie amžina ramybė 
Adelės vėlei.

Šiais metais jau antra 
lietuvaitė taip .. nelaimingai 
žuvo, o bėgyje ‘metų 
žuvo ’ penkios lietuvaitės. 
Tai pasekmės naktinių ^rai
dų.” Lai Dievas saugoja 
nuo tokių nelaimių.

Tiesą Mylįs.

ir malonaus būdo, ir giliai lygiomis' išeitų tas lošimas. Bet nepasisėke

out for Waterbury! ieško kaltininkų ir kaip vi-

Studęntu kuopos veikimo', man,” taip ir šį sykį tiKi- 
Lietuvių kalbos kursai la- mes juos pagauti,

bai patinka visiems. Tenais Pernai apie tą patį laiką 
naudingai praleidžiama agy^ įlindo į garadžių, bei 
daug žiemos nuobodžių va- mažai ką galėjo padaryti, 
andų. Mokoma rašyti, kai- ... ---- r——
bėti ir skaityti .lietuviškai, ROGHESTER, N. Y, ' 
Rp ta MiriTnA . D'mo.nst nvhn 7

skyrius. . ..
12) Kada noriu verkiu, 

pantominas r- V. Samuolis 
ir S. Juodviršiūte. • •

13) Gale lauko toli ir Ve- 
dė bobutė Ožiuką turgun,—

debatus. Bet labai svarbu,' 
kad studentai su b’iskį var
go skaito 44 Studentų Žodį. ”. 
Alės nagrinėjame visus 44St. , , .. v. .
Žodžio’’ raštus ir patys pa- tlos_yaiku&ai surengė va- 
tyrėme, kad jisai yra turi-. '. t

jjtuoon drul -— 1 ir 2 
■kyriaus berniukai,

2) Bitutės — 1 ir 2 skyr. i 
mergaitės.

3) Me to-day, you tomor- 
i£0S" '. patarlė sako ' “AVhere row ~ 3 ir 4 mel«ai-

tės.
4) Jūrininkai —3 ir. 4 sk.

1 erniukaiį
5) Dainos — Lakštinga-

ra jaunimui lietuviškai skai
tyti, tai turėkime pas save 
mtrsus, o paskui4^ visi galės 
skaityti “Studentų Žodį” 
ir jį įvertinti. Kaip Ameri-

WATERBURYyGONN.
• 4114-
• . » "f , • |

Klebonas _ kuių.J. J. Va- ' 
lantiejus buvo išvažiavęs į 
Worcester pas kunigą Pet
raitį į 40 valandų atlaidus. 
Pasakojo, kad ten labai pa
vyko atlaidai. Daug svečių 
kunigų atsilankė ir labai 
daugžmoniųėjo .prief Šven
tų Sakramentų .ir klausėsi 
pamokslų.
ATLAIDAI PAS KUN. 

DAKTARU BRUŽĄ ;
Aš buvau nuvykęs. į Ka

sima, N. H. pas kunigą dak
tarą Bružą į keturdešimtės 
atlaidus. Pirmą sykį buvau 
toje lietuvių parapijėlėje 
nuvykęs.. Radau (kas labai 
mane nustebino) didelę ply
tinę bažnyčią ir į ją kas va
karą sueidavo labai daug 
žmonių, kurie ėjo prie Šven
tų Sakramentų ir klausėsi 
garsesniųjų pamokslininkų. 
Pamokslus sake kunigai 
svečiai: Juras, Vaitekūnas 
ir Juskaitis. . Svečiai buvo 
šie: Pankus, Plevokas, Kil
pas, Urbonavičius — Jonas 
Kmitas, Virmąuskis, Ska- 
laiidis, (fairis: dabęr yrą ai- 
rių parapijoj,’ ’ Peabody, 
Mass.), Štrakaųskas, Pau- 
lionis ir keli svetimtaučiai 
'kunigai.— ' • • .: --.

Jie turi didelį , chorą ir 
gražiai gieda. Be to,. Na* 
shua Švento JKazimiero jįeį 
tuvių parapija turi garsų 
basketball ratelį. Tą sekma
dienį, kai tenais buvome, jie 
lošė prieš Quincy Pros i 
supliekė 42—4.-^itiney Bros 
yra garsus ratelis, bet, ma
tyti, lietuviams jie pėrsilp- 
ni. Waterbury’io Lietuvos 
Vyčiai loš prieš juos, rodos, 
sausio 21 d;. TOlterbury’is 
tikėjosi lengvai išlošti,’ bet

chere’s ą will, there’s a 
way’.” Teisybė, kas nori, 
.as gali. Mokantieji lietuvių 
...albą, rašyti ir skaityti turi 
eiti į pagalbą savo broliams 
bei sesutėms lietuviams. 
Jeigu pasiaukotume nors 
sykį į Savaitę, tai studentai 
ir jaunimai'lengvai gale 
išmokti skaityti ir lietuviš
kai rašyti. -

Buvo studentų mėnesinis.

' !■ i Vilniun Trauk, — 7 
d s’ y r. mergaitės, Lietu- .

. os himnas/
Kaip aukščiau minėjau 

programa gana ilga ir įvai- 
' ri ir buvo gerai išpildyta. — 

širdingas • ačiū priklauso 
mūsų Sesutėms Pranciškie- .

Lapkričio,26 diena moky-^14os ta^ raI'estiy 
v gai . vaikučius moko -—auk-

>r?H. Programa buvo ta-ydinga pagar- 
5 ‘iridiinti musų, g 

, ■ i 1 ^3'u^aiinkul Ka 
' zimierui Bazini, kuris Sėsu- 

tems visuomet pagelbsti vai- 
’ bučius priruošti prie muzi

kalių ir dainos dalykėlių.
Vyturys.

MOKYKLOS VAIKU 
. ČIŲ VAKARĖLIS.

4 4 Žinokite, kiekvienas kata
likas, kurs be reikalo perka, . 
skaito, namuose laiko blogą

-ė ir Karvytė — 3 ir 4 ak. | ’ąikraštį ar knygą, ne tik • (
6) Ubagi) akademija, ko- nusideda Bažnyčioj įsaky- .. 

medijėlė viename veiksme..maras ir turi per išpažintį J 
Vaidino šie.: Jonas Kurkia,, nuodėmę pasisakyti, bėt. ir
senis ■— K. Gurskis ; Magdė 
jo žmona — J, Levickiūtė; 
Juliukas, jų sūrius — V. 
Stanvš; Vincukas, Juliuko 

susirinkimas. Daly v a v o 'WuSas “ V. Samuolis., U- 
daug sveeiii. ir studentų. A;
Svarbiausi nutarimai taivo /^ ^av£Js’ J- imaviciū ė, 
turėti Ming mateh game ..^Ūtė ir G. Žukaus- 
su Lietuvos Vyčiais .'ir Vy-, „ ;
temis šeštadienį. Paskui, . ir 6 s<y-
kun? J.. Kripas pranešu kad! l lal^s . ...
neužilgo ' iš Maspeth, Long I, C^y .CM>linjuo- 
Island, atvažiuoja kun. Juo-1 į . ■ -
zas Aleksiūnas su savo nu
trauktais movįes iš studen
tų ir lietuvių jaunimo gyve
nimo. Jau turime Waterbu- 
ryj nuo Studentų pirminin
ko Jono Morkūno daug fil
mų. Tai neužilgo juos visus 
Waterburyj rodys kunigas 
Aleksiūnas.

patampa katalikybės reika
lų išdavėjas, didinąs priešų 
jėgas.”—
Panevėžio vysk. Paltarokas.

> f v• '* O ė b y y

kai — 5 ir G skyr. berniu
kai. <

P A Svkes ir B G .Syke- • 
LIETUVIAI ■ ADVOKA-l-■< 

ofisas*.’
. SANBORN BLOG* 

68} Washirigton St 
#ORWOOD MASS: 
Tel Morw(W)d 033b

Gy3’f»niĮn<i viet».
32 balnui Avė 

Tel. Nonvood 1020

T

; Dr. Aukštakalniai (Hilį) 
Waterburyj, susilaukė kū
dikio sūnelio. Tai sužinojau 
nuo daktaro Aukštakalnio 
(Colney) anų vakarą. Link
sma girdėti ir spaudai pa
reikšti, kad daktarui Aukš
takalniui sekasi. nę tik jo 
profesijoje, bėt ir Šeimyni
niame gyvenime.
. Svečiai Waterburyje.

Šiomis dienomis Water-

Geriausia Dovana Ką Gali Duoti
TaiYra

POILSIO KEDE
Padirbtag dėl Patogumo

$19.75 $24.50 $29.50
Mūsų Formula Del Pasisekimo | 

“Geresni Rakandai už Mažiau” ,

Willis Furniture Store

r i 
| 
i

S

i

ant State Kelio | West Bridgewater

-------- CAMPBELLO —

Linksmų Kalėdų Visiems .
3

?

tie j aus brolis Antanas su r 
žmona4Š Mašpeth, L. I. Be i 
to, lankėsi kunigai Pankus 
iš Bridgeport ir Kartonas 
iš New Britam.

. Vagiai įsibrovė į kunigą 
Garad^iiį..

Du kartu vagys įsibriovė 
į mūsų parapijos garadžių. 
Kunigo Gauronskio automo
biliui langą išmušė, kun. 
Valantiėjaus visai nelietė, 
o kun,. Kripo tiktai biskutį 
pakuteno. Vagys įlindo į

j
1 Į

GERIAUSI
■ • dėl

Daugiau Sūumoa ir
Didesnes Ekonomijos

Garantuoti per

f- ■ • • .... ..z ■ ., . •

j John A. Wiiittmore’s Sons Inc.
Į 269 L»nox Street, . Nonvood, Kim.



Penktadienis, Gruodžio 22, 1933. m.

Seimelio Tvarka HARTFORD, GONN.savo užmanymus moka vyk
dyti. Kada turėjome pras
tus vargonus — kilo užma
nymas naujus, pirkti. Entu
ziazmas buvo didelis,— var
gonai bėgyje metų buvo pa
statyti, vienuolika tūkstan
čių dolerių surinkta ir tuo- 
jaus už juos užmokėta. Va
lio amsterdamiečiai!

Senas Parapijietis.

Trejybės lietuvių bažnyčios.
Mišias laike klcb. kuri. J.
Ambotas.

Palaidotas ŠV* Benedikta 
kapuose.

Teltphone: 8TAGG 2—0705

DR. RUDAS R. VENCIUS
DANTISTAS

V ALA N D O S t 
Nno 9—12 !S ryto, 2—8 vak. 

Šventadieniai* eiaitarut • 
499 GRAND STREET 

(kampa* Union Are.)' 
BROOKLYN, N, Y.

SUKAKTUVĖS
Šv. Elzbietos draugija, 

gruodžio 31 d. minės savo 
20 metų gyvavimo sukaktu
ves. Įvyks vakarienė su į- 
vairia pfogtaina ir šokiai, 
parapijos mokyklos svetai
nėje, 6 vai. vakare ir trauk
sis ’ iki. pirmos valandos 
Naujųjų Metų..

Spurgis..

7. Lietuvių Dienos rapor
tas. :

8. Referatas: “Jaunimas 
Liet. Vyčiuose,” skaito inž. 
A Mažeika.

9. Lietuvos Katalikų pa
dėtis. Praneša p. Kazys 
Krušinskas,

10. . Bėgamieji, reikalai: 
(a) Vilniaus Diena, (h) La
kūnų Fondas, (e) Liėtuvių- 
Ukrainų draugija, (d) Tau
tos šventės, studentai ir kt.

Kadangi parapijos salė

| BROOKLYN N Y
E Rytinių Valstybių seiinę- 
E lis prasidės gruodžio 31 d. 
fc su pamaldomis Karalienės 
E Angelų bažnyčioje 11 vai 
r su pamokslu. Posėdžiai pra- 
f sidės parapijinėje svetaine- 

je So. 4-th ir Roebling Sts.
f 1:30 vai. dieną. 

Dienotvarkė:
1. Atidarymas; kalba ku

nigas J. Balkūnas.
2» Prezidijumo ir komisi

jų rinkimai. /
3. Sveikinimai. \ [užimta kitų tą diefią vaka-
4. Referatas: “Mūsų lai-[re, tad Seimelis prarijęs 

kraštis,1 ’ skaito p.. Kazys .punktualiai (1:30 vai. p.p.) 
Vilniškis. Diskusijos, lif turės baigtis prieš šeštą 

. 5* Referatas: “Katalikų1 valandą. Delegatų prašome 
Veikimas,” skaito kun. J. nesįvėluotn Visuomenė pra- 
Laurynaitis. Diskusijos.

6. Kražių 40 metų sukak- referatų bei kalbų pasiklau- 
i tį paminėti kalba kun. P. syti. ' .

LekeŠis. .

BAYONNE, N. J.

./
Įf

i?" soma seiman atsilankyti ii*

F e d. Apskričio V M.

A—flAT“
Kami) Telefoną*: Michisan 2—4273

BROOKLYN. N. Y.
Iš APREIŠKIMO PAR.
Gruodžio 10 d. įvyko va

kariene, kuri labai gerai pa
vyko. Tikslas šios vakarie
nės buvo pagerbti mokyklos

gino visas nares dirbti vie- vo pranešta iš Better Busi- 
nybėje. Narės visos yra i^a-hess Bureaų apie tai iš 
tenkintos Dvasios Vado at- anksto.
silankymu. Nutarė rengti ...
vakarą. 22 d.’ balandžio. ‘‘Geras katalikiškas laik- 
Gauta salė. Nauja narė pri-c.^^8 yla ųnolatinė misi- 
siraše —- M. Rimkienė. Mū
sų nares painylėjo valdybą 
ir negalėjo atsisakyti. Visos 
pasiliko tos pačios. .

STEBUKLING AS DTR-
■ ŽAS. .

misijos.
Jubiliejinės misijos 

gruodžio 25 d. iki 31 d., t.y. 
nuo pirmos Kalėdų dienos 
vakaro- iki sekmadienio Ba- 
yonnės š v. Mykolo bažny
čioje Marijonų Misįjoniė- 
rius — Tėvas A. Petraus
kas laikys misijas.

nuo ‘‘Geras katalikiškas laik
raštis yra nuolatinė misi
ja”.—. .• . •

Popiežius Leonas XIII.

LIETUVIAI LAIMĖJO
basketball. .

Šv. Trejybės lietuvių pa
rapijos basketball ratelis

- ■ - lošė su Št. Luke’s rateliu.
Sesutes — mokytojas. Dri-ljjįe|uyįaį laimėjo, 37 prieš 
nas atiduotas kaip Kalėdine g -
dovana. . Lietimai lošėjai yra šie t

Buyo labai skanių valgių Jankus, Mockūs, Malinaus- 
ir išpildyta tiirininga pro- Labanauskas, Giraitis, 
gramele. Toastmasteriu bu
vo kun. Kartavičius, kuris 
klebono kun. Paulonio var-- 
du išreiškė visiems padėką.. 
Mūsų klebonas buvo PrOvL 
dence.

Visos Seserys dalyvavo ir 
sėdėjo prie garbės stalo. 
Prie to stalo sėdėjo ir kun. 
Kartavičius, . ;p. Jankus su 
žmona.

Šią vakarienę surengė vi
sos moterų draugijos ir šv. 
Vardo vyrų Hr-ja.

Nuoširdžiai tariame ačiū 
visiems, o ypatingai Stag- 
niunienei, Draguilaitienei. 
Klimienei, “ Mikulskienei, 
Bendziunięnei, Kivytienei, 
Laukaitienei, Dabravolskie- 
nei, Stučienei, S. Stumbriui, 
Masaiciui, Mensevičiiii ir 
varg. p. Jankui..

dovana.

BROOKLYN, N, Y.

iii iii linu m iiiiiiiiiiHMifj

| Tolephone: STAGG 2—0105

I DR. A. PETRIKU
j' ' (MDiKOK)"
| LIETUVIS DĖNTISTAB

I 3218. 4th 8t„ Brooklyn, N. Y 
DfaaMu

| Gaea AnetteMb*
VALANDOS:

j Nuo 9 ryte ūd 8 vai, vakare.
1 Penktadieniai* ir Šventadieniai*
| tik aneltarna

Fedęral Trade Commis- 
sion, kuris nuolat veda ko
vas prieš visokius apgavin- 
gus projektus tarpvalsty- 
biškoje komercijoje, ką. tik 
išleido įsakymą sustabdyti 
skelbimus apie taip vadina* 
m<^ ^ stebuklingą?’^- diržą, 
kuris, sakoma, visokias li
gas gydo. Tą diržą, pai’davi- 
nėja gana didele kompani
ja visoje šalyje. ..

Kompanija turi ofisus 
Nėw Yorke, Philadelphijoj, 
Trenton, Clevelande,. . De
troito, ir Chicagoje ir pra
leido didelias sumas pinigų 
garsindama tą diržą visuose 
laikraščiuose jr be to, apie 
jį dalino knygutes ir viso
kius paliudijimus. Ir užsi
sakė vietas net 19 radio sto^ 
čių plačiau išgarsinti jų 
produktą. Kompanijos pra
nešimas, , kuris pasiųstas į 
visas šalies dalis, tvirtino, 
kad tas diržas ištikin turėr 
jo stebiikliųgas. magnetiškas 
ypatybes. Palengvino, su
laikė arba visiškai išgydė 
dusulį, pūslės ligas, vidurių 
sukietėjimą, šlapligę, šir
dies ligą,, skilvio nevirini- 
mą, neuralgią, aukštą krau
jo mušimą, ir daug kitų li
gų. Žmogus perskaitęs apie 
to diržo stebuklingas ypaty
bes mato, kad buvo mažai 
ligų, kurių diržas nebūtų 
išgydęs.

Ėedėral Trade Comission 
ekspertai išegzaminavo. tą 
diržą. Tas diržas ištikro 
‘stebuklingas’, nes lupa mik 
žiniškas sumas pinigų nuo 
žmonių. Bet kaslink išgydy
mo, tai Ėederal Trade Co- 
mmission raportas sako, 
kad “neturi jokios vertės”.

Bet interesinga pažymėti, 
jog daug New Yorko laik
raščių ir kiti tų skelbimu, 
nepriėmė, kuomet jiems bu-

Karalienės Angelu para
pija šiemet iškilmingai mi
nės Kalėdų Šventę. Choras 
mokosi tinkamas tai šventei 
giesmes, gi parap. jaunimo 
stygų orkestras tikrai visus 
rengiasi sužavėti jausminga 
gražia meliodija. Bernelių, 
iškilmingos Mišios bus lai
komos12 vai. naktį. Kitos 
mišios kaip visados 8, 9 ir 
11 vai. iškilminga suma.

Baruolis, Bringa, Š. Šim
kus, Mazotas, Bankas. Gar- 
bč nnisų jaumioliams.

LIETUVAITĖS TAIP 
PAT LAIMĖJO.

- Lietuvos Vyčių merginų 
ratelis lošė su Pastime mer
ginų rateliu iš Waterbury. 
Hartfordietes laimėjo 14 
prieš 10.

Vytės lošėjos, yra: šios; 
Abraitytė, Šimkiūtė, Kris- 
taite, Strausiutė, Krisfąitė, 
Šimkiūtė, Vagailiute, Pugz- 
lyte... ‘U/ , •

VYČIAI LAIMI.
L. Vyčių, kuopos basket 

bąli ratelis lošė basketball 
su Collinsville. Vyčiai lai
mėjo 63 prieš 36.

Valio, mūsų jaunimas.
PALAIDOTAS BUDINĄS 'y
Šiomis dienomis mirė Sta

sys Budinąs; gyv. 63 Amity 
St; Palaidotas su gedulin
gomis šv. mišįomis iš Šv.

Į Tel. Bryant 9-7763 I

c.BROOKLYN. N. Y. lą kun. Pakalnis pasakė a- wi j . pie Marijos meilę prie žmo
nijos. Po tam buvo palai- 
minimas su Švč, Sakramen
tu. Buvo duota* Šv. Kry
žiaus relikvija bučiuoti ir 
iškilmės, užsibaigė su Mari
jos giesme;

' ■« Vainikas.

ŠV. JURGIO PARAPI
JOS BALIUS.

Sekmadienio vakare, 
gruodžio 31 dieną įvyko vi
sos parapijos balius. šis pa
rengimas privalo būti kuo- 
iškilmingiausis, — nes tai 
bus Naujų Metų sutiktuvės. 
Visi eikime į šį parengimą: 

' ( jauni ir seni, tėvai ir vai- 
I kai. Lai jaunimas gražiai 

praleidžia laiką tėvų bei vy- 
| resniųjų draugijoje. Liūd- 
į na širdžiai darosi, kada su- 
! žinai, jog lietuviukas bei 

lietuvaite eina į kokius ten 
/ nepadorius urvus, išdykusio 
Į . jaunimo globoje • sutinka 
! Naujuosius Metus*.. Dėlto 
T" šį metą duodama progos vi- 
/ • siems kartu gražiai, pado- 
Į uab
). palydėti senuosius 1933 me- 
į tuš ir sulaukti Naujų 1934 
( Mętų. Taigi visi kas gyvas į
i- parapijinę salę Naujųjų
į Metų išvakarėse.
F ■'. ” Kvieslys.

u '

AMSTERDAM.N.Y.
Gei’b. Redakcija!

Nors j.au trečias metas 
kaip pas mus darbuojasi 
Seserys Pranciškietes, bet 
neatmenu, kad kas apie jas 
būtų jums rašęs.

Darbai Sesučių mokyklo
je labai žmonėms patinka— 
tas. matoma, — nes kas me
tai skaitlius vaikučių moky
kloje didėja. Vaikučiai Se- 

maloniai ir linksmai Įseris labai myli ir todėl me-

Daug gėriau šeimoje tris va
gis turėti negu vieną girtuo
klį. . Rom. Striūpas. 

žmonių tarpę”.

Pan. Švenčiausios Nekal
to Prasidėjimo. dienos va
kare įvyko labai jaudinan
čios ceremonijos, kada 53 
suaugusios mergaitės darė 
savo įžadus Sodalicijos dr- 
jai, Dabar Karalienės An
gelų parapijoje jau turime 
du skyrius Sodalicijos mer
gaičių. Ypač reikia pasi
džiaugti kilniaisiais siekiais 
tų suaugusių mergaičių, ku
rios šiemet pirmą kartą ry
žosi sudaryti antrą’ Sodali
cijos skyrių.

ĮCLEMENT VOKETAITIS |
ADVOKATAS

113 West 42-ndSt,, 

New York, N. Y. .

I 
I KLASČIAUS

CLINTON PARKAS
piknikams, buliams, koncertam*, 

. Šokiam* Ir visokiems pasilinksmini- 
Į mama smagiausia vieta Brook- 
Į lyne-Maspethe. Jau laika* užslsa- 
‘ kytl salę žlembs sezonui.
I kamp. Maspeth ir Betts Avė.
Į JONAS KLASČIUS. Sav, 

Maspeth, N. Y.

ta viešas mokyklas, o Sese
rį], vedamas lanko.

Paskutiniais laikais pas 
mus įvyko tūlos permainos 
—kun. Arvidas, mūsų kle
bono pagėlb’ininkas tapo pa
skirtas Schenectady, N. Y. 
klebonu. Jo Vieton tapo pa
skirtas kun. J. Rastutis.

Nesenai mūšį bažnyčiai 
suteikė gausias dovanas: 
vaistininkas p. Juozas Šid
lauskas didelę Šv. Juozapo 
stovylą, kuri tapo didžiaja
me altoriuje pastatyta gre
ta, šv. Kazimiero ir Motinos 
Švc. stovylų ir antrą balto 
marmuro didelę Šv. Teresės 
stovylą aukavo p. M. K., 
kuris prašė, kad jo pavar-

W.rld Radi.,
e/biruli' LARSEH (bncemf

SODAL1EČIŲ IšKIL- .
MINGA VAKARIENĖ
Sodalietės apvaikščiojo iš

kilmingai Šv. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo šventę. 
Jos rengėsi/ išanksto, užsi
prašė Šv. Mišias, parūpino.

. gėlių papuošti altorius, Be
veik visos tą dieną priėmė 
Šv. Komuniją.

Septintą valandą vakare, 
suėjo būrys Sodalįečių su 
gražia vėliava. Jaunos mer- , .
gėlės pasipuošę . velionais, negarsinti.

PRASIDĖJO DARBAI
Žmonės džiaugiasi. Kal

bama, kad bus vykdomas 
jau. seniai įneštas užmany
mas rinkti aukų naujam

artinosi prie altoriaus, pri
imti įžadus ir pasiaukoti

...Marijai; Kun. N. Pakalnis
•priėmė apie 20 naujų Soda- 
liečių. Taip pat, pasakę 
gražų ir atitinkamą pamok- bažnyčios stogui ir atnaū- 

' ... ' '■ '................. .
. Choras iškilmingai giedo

jo Mišparus. Kitą pamoks- bet, mūsų

Philco 
tūba*..* 

39c
201A C < 

171A • 226 •

1934 
Super

COMPLBTE 
Nieko daugiau Pirkti

>42”
Pasauly, pirmenybe remiasi 
užsitamavimu. Nepaprasta 
padirbimo Philco Setų,, tas 
skirtumas ir tyrumas balso, 
tas aukštos vertės ir naujau 
šias p&dirbimas, sudaro l‘tą 
nor% jį turėti” toks charak- 
teriškumas Philco.

*3
Pirmas Įnešimas , '

Pirk Dąbar!

Moterų Sąjunga, Kara
lienės Angelų parap., pade
dant ir kitoms dr-joms, ren
gia “Sylvestrinj Bankietą,” 
gruodžio 30. vakarė, Klaš- 
Čiaus svetainėje. Minėtas 
bankietas bus iškilmingas 
ta prasme, kad visi parapi
jiečiai ir Šiaip svečiai ren
giasi jame dalyvauti. Kleb. 
kun. S. Remeika jau 23 me
tai šioje parapijoje dirba 
ir kai kurie parapijiečiai 
dar nežino jo vardo. Čia 
kaip tik duodama proga vi 
siems jo vardą sužinoti. Jo 
vardas Sylvestras. Tą var
dą tinkamai pagerbsime sa
vo dalyvavimu gruodž. 30d.

C. BROOKLYN, N. Y.

t

jinimui viduje. ..
Nors tai didelis darbas, 

amsterdamiečiai

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ
POPULIARIAIS, GREITAIS LAIVAIS

kiti PhilcoRadios

22 “iki 600

Tęl. Evergreen 64)310

JOSEPH GARSZVA
GR AB ORIUS

BALS AMUOTO JAS
231 REDFORD AVENUB

Brooklyn; n. y. ‘

Tel. Stagg 2—5043 Netnry Publle

H, P. RAILAS INC.
BIBLIAŪSK iŠ 

Graborius ir Balsamuotoj**

660 GrandSt., Brooklyn, N.Y

TaL Stare 2—0783 Notary Putok

JOSEPH LEVIN0A 
(Levandauskai) 

GRASOMUS
107 Union Avė., Brooklyn, M1

. Telephone Stagg 24409
. NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GR AB ORIUS-
402 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Priešais Apreiškimo parapijos

Bažnyčią
Paraamdau Automobilius Vea- 
tuvčms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

Gruodžio 10 d. įvyko Vai
kelio Jėzaus draugijos 3 sk. 
metinis mitingas,.. kuriame 
dalyvavo ir kun. Laurinai
tis ir pasakė tinkamą kalbą. 
Aptarus draugijos reikalus 
ėjo prie valdybos rinkimo. 
Pirmininkė ta .pati, rašti
ninkė N. Brangaičiūtė, iždi
ninkė C. Klumbiėnė. Pirmi
ninkę dėkojo dvasios vadam 
kun. Pakalniui ir kun. Lau
rinaičiui ūž garsinimą susi
rinkimuose. Mums garbe, 
kad draugijom pritaria dva
sios vadai. . nes jos kitaip 
gyvuoja. Laimėjome naują 
narę; P, Vaičaitienę, Tą pa
čią dieną Moterų Sąjungos 
35 kp. turėjo metinį mitin
gą. Kun. Laurinaitis taip 
pat dalj^vavo, nes mūsų kle
bonas buvo išvykęs į atlai
dus. Kun. Laurinaitis svei
kino Sąjųngietes. ir • vardu 
klebono kun. Pakalnio, ra-

WATERBURY, GONN.
DARBININKŲ SUSI

RINKIMAS.
L, D. S. 5 kp. susirinki

mas gruodžio 24 d.
“ Viši nariai maloniai kvie- 
čiami ateiti,, nes yra labai 
svarbiu reikalų. ? !

Kviečiame ateiti ir tuos! 
darbininkus, luirie dėl ko- 
kily nors priežasčių išsi- 
braukė arba nauji norinti 
įstoti į L. D. S.
ne. Vėliau komisija žada, 
prisiųsti ir daugiau.

L. D, S F kp. Rast.

TeL Neirtovm 9—4464

ANT. J, VALANTIEJUS
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Apdrauda Visose šaknį*

Notiiry Public
6441 —> 72-nd Street,

ArtlGraudSt
MASPETH, L. L. N. T._

/WO7. LAUKUS. Fotografas 
?14 Fedfaid Avė . Brooklyn

HADIO 
. sales agenęy 

61 LEGIONPARKWAY Į ' 
BROCKTON Tėl. 6136

82 SŪMMfiR STREET, 
BOSTON Tel.Idb.T751 ±“

Kainos žymiai Kyla!

BREMEN - EUROPA
. Specialiai traukiniai stovinti Salimais garlaivio Bteme'rhavene 

užtikrina labai patogią kelionę j LIETUVĄ.
■■■ amOlAVSIAS KĖLUS Į TSVYKE

Informaciją klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD

WOHLD
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