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VISU SALIŲ KATALIKAI DARBININKAI

JĖZAUS KRISTAUS 
GIMIMAS

Anose dienose atsitiko, 
kĮid išėjo ciesoriaus. jA-Ugus.* 

’ - jmliępimas. surašyti visą 
■ \ pasaulį f į <

Tas pirmas surašymas bu
vo padarytas S yri j os: valdo
vo Kirino.
.Ir visi ėjo įširašydintvj 
kiekvienas į savo miestą.

• ; Tai ir Juozapas, kadangi
įis buvo iš Dovido namą ir 

. giminės, ėjo iš Galiliejos, iš 
Nazareto miesto, į Jūdieją, 
nį Dovido miestą, kurą vadi
nasi Betliejus, kad įsirašy
dintu draug su pažadėta sau 
moterimi Marija, kuri buvo 
nėščia.

■ Atsitiko gi, kad jiedviem 
tenai esant ,atėjo jai metas 

- gimdyti; ir ji pagimdė savo 
Gjįą, suvystė Ji vys^yldaiš 
ir paguldė Jį prrąkai'fSj.e, 
nės jiems nebuvo vietos už- 
eigoje, '

Toje pačioje Šalyje buvo 
’ piemeną, kurie budėjo ir 

sergėjo per naktį bandą. 
' ’ Štai Viešpaties Angelas 

‘ atsistojo prie ją, įr Dievo 
’ - skaistumas apšvietė juos. 
Jį Jie Mai • nusigaM>; bet 

i - ^Angelas jiems tarė:, Nebijo- 
kitę! 'Nes štai, aš ąkelbiu 

.. jums didį džiaugsmą, koks 
bus visai tautai, kad šian
dien jums gimę Dovido mie- 

. šte Išganytojas; . Jis - yra
Kristus, Viešpats.

. . Ir tas bus jums ženklas: 
rasite Kūdikį suvystytą vys
tyklais ir paguldytą prakar-

įrfo!
* *** 1
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f “GftTfci Dievui uukStybėse; c ramyfag g-eroA^ValicJš 
žmonoms ant žemės’’ ■ r. ' < ;.

į Kristus, kurs atėjo pado- 
iii r žmonijai, atpirkti ją iš 
^nuodėmės nagiį — Jis nuro- 

savo gyvu pavyzdžiu, kad 
Margas nėra joki Žmogaus 
itakeikimo Žynie, netUrta& 

g^li jo nč paremti, nė prie 
blkto artinti. Kančios ir 
yargas, liūdesys ir ašaros — 
kaįdrina žmogaus prigimti 

tobulina sielos ypatybes.
įį* metą Kalėdą Šventė-

tomga! labiau, kaip kada 
vargai slegia mil i j d u u s 
Daug milijoną neturi nū 

rbo, nė sotesnio kąsnelio.
;^TaČiau kiekvienas tikintis 

3 privalo atsiminti paties 
ifcisfaus žodžius: “ne viena

■ dĘuęįaį žmogus gyvena.” Iš
kartais labai turtuose 

patekę žmopės toli gražu ne
sijaučia laimingi. Ir yra 
įdįiiąi patenkinti materia

■ lijįį neturtingi, jei ją vidų 
Jihė ramybe nuolat, spindi

s jiems aiškiai parodo gy 
yenimo tikslą ir prasriię.

®t5j?a i pasaulį 
’ ^pirmiausia skelbė meilę, ku- 
įd $ra viso žmogaus gyveni
nio pagrindas. Ji sudvasi- 
pa žmogaus prigimtį, atski- 
■nanuo bepročio bile kurio 
gyvūno, nes jis tada jaučia
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Kristaus Užgimimo Šventėje Nuoširdžiai Sveikina 
“Darbininko” Bendradarbius, Skaitytojus, L. D. S. 
Narius bei visus Prietelius. * . - '
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Istoriniai Faktai
Nekartą inūsą vargšai daug Žydą prie Savęs pa

traukė, (ir taipgi daug Grai
ką. Jis buvo Kristus. Įr 
kąda Pilotas, prieš kurį 
mūsą vyresnieji Jį apkalti
no, nuteisė Jį mirtimi ant 
kryžiaus, tie,. kurie pirmą 
Jį mylėjo, Jo neapleido. 
(Nes Jis pasirodė jiems gy
vas trečioje dienoje, kaip 
šventi pranašai apie Jį bu
vo sakę). . Krikščionys, ku
rie nuo Jo ėmė sau vardą, 
iki šiai, dienai neišnyko.”. .

Toliau, Komos pagbnią is
torikas Tacitus, kuris gyve
no A. D.' 54—119, irgi apie 
Kr^tą kalba. (Ann. XV, 

ū “krikščioniu

AiįtojJPS

4

. ’ Staiga atsirado prie An
gelo daugybė dangiškosios.

■ kariuomenės, kurie garbino 
Dievą ir šakė: Garbe Die- 

Į ; vui' aukštybėje ir ramybe 
žemėje geros valios žmo
nėms. ,

Angelams pasišalinus nuo 
| piemeną į dangą, . atsitiko, 
i kad jie sake vienas kitam: 
[i Nueikime lig Betliejui, ir 
Į pamatykime tai, kas įvyko, 
L . ką Viešpats yra mums ap- 
I skelbęs.
I . • Jie atėjo skubindamies ir
■ rado Mariją, Juozapą ir Kū- 
1. .* dikį paguldytą prakartėje. 
Į \ Pamatę gi; jie skelbė tat, 
I kas jiems buvo pasakyta a-
1 ' pie Tą Kūdikį, 
j Visi,.kurie tai girdėjo, 
I stebėjosi, taip pat tais da-
:Į lykais, kurie buvo jiems
h piemeną papasakoti. . į ’;

Marija gi tėmijo sau vi- 
Š sus šitiios dalykus ir svars-
| tė juos savo Širdyje.
I Piemenys; sugrįžo atgal, 
3 garbindami ir šlovindami
J Dievą dūliai viso, ką buvo
B girdėję ir matę kaip jiems

.. buvo pasakyta.
« (Šv. Luko Evang. 2,1-10)

Žiema. Susitraukus nuo šalčio gamta 
Žieminiais drabužiais jąu rėdos;

; *’• Žemelė baltuoja sniegu nuklota, 
Ir jaučiasi ore Kalėdos. • . ’• . .. L

Skaidriu pasipuošia miškai sidabru, .
Ją rūbai taip blizga ant saules! ...

, Lauke nors ir šalta, bet aišku, budru,— ‘ 
Energijos pilnas pasaulis.' ■
j Ir pūgą žiemos jau atjaučia žmogus, — ' .• /
, . Jam vis. tik'kasdieninės bėdos, — ; ■ /

Bet.nors valandėlei užmiršta vargus,!.. • ■
Mat linksmos atėjo Kalėdos ”

.. Ir skatina mišrūs varpu atbalsiai '.Y?‘■ ' .
Kalbėti maldelę ankstybą, ’ ’ <• . L/’- į- 
Ir ten, kur skrajoja palši debesiai, . į
Aušrinė žvaigždelė štai žiba. ...... . ‘ •

* O; gal ta pati, ką senovėje mirgėj* * . ’
Ir švietė į lopšį Vaikelio, ■ '■ •
Kuriam ten betūnant šaltoj prakaitė j ■ . • ' 
Galvijai net įląiipė ant kelią.

.*• Atejb:pas žnionesj bet žmonės miegoj’ ;. * \
. “ Tą šventą išganymo naktį,- >;

. Ir jie nepažino aplankymo Jo, ’ • • ■ ■ .
. Tai kaip. Jį galėjo pasekti? ... .

Bet mes Jį pažįstam , ir per Kalėdas . ’ . ••
• ’ .? •• Gimimo' švenčiame naktį, . ‘ -. .
- ' Jį garbinam, siunčiam Jam karštas maldas, —-
k . -Ar gi negalėtum. jį sekti-? . .' . «\ i .,

' . . * GurkliaiiiŽMB.

KALĖDŲ MINTYS
Didžios . krikšeionišk o jo 

pasaulio stikaktuvės. Praė
jo devyniolika šimtmečiu ir 
trysdešimts- dveji metai nuo 
Pasaulio; Atpirkėjo užgimi-

mo. Jis gimė skurdžioje, 
neturtingoje Šeimyne 1 ė j e, 
vargingoje vietoje, ne tėvą 
pastogėje, gyvulią prieglau
doje. •. . ? . :. *

pintis, ‘bef^ir savo broliui 
savo artimui, kiekvienan 
žmogui pagelbėti, jam pade 
ti. • •

Kitoks būtą žmonią gyve
nimas, jei žmonija persiim 
tą Kristaus skelbtosios niei 
lės mokslu. Jei prisiartįn • 
tą arčiau žeinės Dangaus 
Karalystė — nebūtą alkaną 
nėi skurdžią.' Bet žmogus 
pirma labiau rūpinasi įgy
vendinti savo jėgą ir valios 
viešpatavimą, savo karalys 
tę, ir dar tokią karalystę 
kuri pavergia kitą žmogų 
padaro jį nelaimingu, pri 
slėgtą skurdo ii? nuolatinės 
baimės dėl rytdienos.

Katalikai neretai |aip pat 
persisunkia nedoru žemiš 
košioš karalystės raugu. Jie 
nors sakosi išpažįstą Kris
taus : mokslą, bet tasai Jo 
mokslas dažnai yra ne gyve
nimu paremtas, .tas Jo mei
lės Kalno pamokslas ir visa 
“Evangelija tėra .knygoje 
uždarytas,” kaip sako. žy 
mus šią dienu vokiečių pa
mokslininkas E. Fiedler, bet 
jos nėra‘krikŠciohią gyveni
me. . . . ■

Dabartinis; pasaulis ba
dauja. . Labai badauja. Ba
dauja ir dėl duonos trūku
mo, bet dėl duonos trūkumo 
palyginti badauja nedaug. 
0 badauja dėl meiles stokos 
— didžioji dalis Žmonijos, 
jei vyrautą meile, nebūtą 
egoizmo. Jei nebūtą egoiz
mo, nebūtą valstybės auks-

broliai, kuriems Kalėdos su
kelia sąžines hera m u m ą, 
prieš savo vidujinį įsitikini 
mą kalba, būk Jėzus Kris 
tūs ant, žemės visai negyve
nęs. Ir ramindami save jie 
sako:

Ar yra nors koks istorinis 
įrodymas apie Jėzaus Kris
taus gimimą ir mirtį ? Ne
skaitykite. mums savo Luko 
Evangelijos, bet duokite 
mums iš senovės pagonią is
torijos įrodymą.” 
. Tiesos ieškantiems tokią 
įrodymą nesunku surasti.

Pirmiausia, garsus ?ydą , - t
istorijas Flavius Jošephuš!^) skaitome 
tais gyv«no A. D. 37^-94,1 Wb°s Įsteigėjas, Kristūs, . 
kalba apie Kristų. Vieno-1 prokuratoriaus Pontijaus 
je vietoje, (Ant. XX, IX W<>. Tiberijui viešpatau- 
i) jis mini “Jokūbą, ,Tė- jant, bityo . pasmerktas ant 
zaus broljį kuris buvo vadi- lūirtieš. Jo tikyįja, ūžspūu- 
namas Kristūs,” Kitoje vie ■ ®ia P®r neturį laiką, vėl iš
joję, (Ant 'XVJIIį M, 3) W «. Ssiplatįno, netik Jū- 

“ ‘‘Apie; šį laiką! prasidėjo, bet ir ,
Romoje.” . .
. Kitas Romos istorikas 
Suetonius, kuris gyveno A. ' I 
D. 75—160, taipgi savo raš
tuose mini Kristą ir ‘ Krikš
čionis. Aprašydamas Ro
mos ciesoriaus- . Klaudijaus 
gyvenimą, jis sako : (Claud. •’ 
XXV).. “Jiidaeos, impulso- 
re Cliresto, ąssidue tumultu- 
antes (Glaudins.) Roma ex- 
pulit.”

Paskiau, Romos istorikas : 
Pliny Jaunesnysis, kuris, 
buvo paskirtas Bitynijos 
valdovu, rasa ciesdriui Tra- . 
jauni (A. D. 61—115), ir ■ j 

. klausė ką jam daryti su jo 
apskrityje atsiradu si a.i,s ; |
Krikščionimis. “Jie g.ąve- . j
na padoriai, jokią prašikal- . q
timą negalima jiems prime- / j 
sti, kaip tik ją Krikščionis^ I 
ką. tikėjimą,‘kuris Romė- ... f 
nams atrodo priešingas i v •. | 
prietaringas. Tačiau, Krik- į 
ščiobią negalima ati*raukti • Į 
nuo ištikymybės Kristų*., f 
Kurį, ankstį rytais susirin- / j 
kę, jie garbina Ji kaip savo 
Dievą.” (Ep. X./97; 98),.'

Galima’ būtą, ir daugiau 
panašią faktą pateikti. Ta
čiau, tie /paminėti ištorihiaį 
įrodymai kartu su Naujo ■ 
Testamento aprašymu; tu
rėtą kiekvieną geros valios 
žmogą įtikinti, kad Jėzus J
Kristus,- Dievo Sūnus, Die- j
vas Žmogus, tikrai gyveno . I 
ant žemes, mokė Žmones įr j
darė stebuklus. Į

skaitome: _
pasirodė Jėzus, išmintinga?, 
žmogus ( jei ištikrąją Jį ga
lima žmogumi pavadinti, neš 
Jis darė nepaprastus dar
bus Buvo i’okią Žmonią 
mokytojas,- kurie tiesą su 
džiaugsmu priėmė'?. . Jis

tą sieną ne neperžengiamu 
muito užtvaru. Vienos tau
tos nuo kitu kiek, galėdamos 
atsirubėžiuoja tikslu kitą 
išnaudoti, ar nuo svetimo iš
naudojimo apsiginti. Tai 
jau tikrai gyvuliškumo pasi
reiškimas, kur egoizmas ne 
pažabotas tvarko . žmonijos 
reikalus. • .

Dvasinis žmogaus gyveni 
mas pamirštama, bijomas 
Dievo Karalystės, nors, ma 
to visi dideli, pasaulio poli
tikai, kad jie savo dėsniais 
žemiškais, be artimo meilės 
pagrindo, ruošia visuotiną 
susmukimą, skurdu ir gal 
niekam dar neatėjusią į gal- 
yą visuotinę savižudybę.

Kristaus gimimo šventes 
minėdami, pastatykime sau 
pasiryžimą.— atgimti dva
sioje Mūsij dvasios reika
lai. labai dabar apleisti ii’ 
gal labiau skurdūs ir Vert 
nemaresnio susirūpinimo - 
kaip siu laiku bedarbiu ir 
badaujančiųjų reikalai. Mei
les artimo meilės ugnį iš 
nauja sužiebkime savo šir
dy’ ir tuo greičiau męs pri
artinsime Dievo Karalystės 
tvarką mūsą žemoje.
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(Legenda) nusistebėjimas, kuomet jie

į
į*

ia naktis. Apie dvi ar 
trh mylias nuo Betliejaus, 
jd«neftys saugojo bandę.
Negaišdami užmigti dėl eal~ 

jie susėdu prie ugnies 
tiKėsU

-< Kiek nuošaliau ant ak- 
sldėjo dvylikos ar 

‘ tgytfkos metų berniukas. 
jPhineiiims jis buvo nepažį- 
gUmo. Tik šį vakarę jis

j Tiiųi.HBiBil.ijffi HĮĮ.ĮI Į Įį I WŽtįį

“Margumynai” Ąi i r g ? t e už ju i

čiaa rožes. Vargšo berniiP 
ko ašaras Išganytojas per
mainė į kvėpiančias gėlės.

I Piemenys jas pavadino Ka-
Įiedų rožėmis. Visi verkė iš 

džiaugsmo.
i ” Berniukas, priėjęs prie!

Kūdikėlio Jėzaus, atsiklau
pė, drebančiomis lūpomis ne8 ma^ yįe§patį jgzų vakarėlį. Seserys rūpinasi

-.i Z^r * VIJOTI x "* 1pabučiavo Jo rankutę Ir
Atėjo pas juos. Piemenys}—“ 

* MMjtiti, pasakas pasakojo, 
bet jis giliai užsimąstęs žiū-r 

f tėjo į žvaigždėtą dangų. [
Ūmai nušvito prieš juos

“KALĖDŲ MARGU
MYNAI” /*;

Antrę Kalėdų, dieną, Šv. 
Alfonso mokyklos vaikučiai 
pastatys šiuo vardu linksmą 

’į 
ir sudėjo Jam dovanas. T. ištisus du menesiu šio vaidt-

prie Jo kojų padėjo stebuk
lingas rožes.

Visi grįžo iš Betliejaus 
didžiu džiaugsmu širdyje,

prie jų ir tarė: Į
“Štai aš skelbiu jumis di

dį džiaugsmą^ koks bus vi
sai tautai, kad šiandie jums

tojaš; Jis yra Kristus Vieš-1 
|pats.n. ■ | f
/Tritai atsirado daugybe 

'Angelų ir pradėjo giedoti: Į 
“Garbe Dievui aukštybė-’ 

je.ir ramybė ant žemės ge-y 
tos vafios žmonėms.” Į 

Išnyko regėjimas.’ Pieme-’ 
nys, pasitarę tarp savęs,* 
tuo jau paliko bandą ir bėgo 
( Betliejų. Kiekvienas ju 

. nėŽė kokią nors dovanėlę 
/naujai užgimusiam Kara- 
liĄl. ■ *

Nėpažįstamas berniukas 
r irgi mate Angelus ir gildė-

Jo ją žodžius.. Jis taipgi ' 
norėjo nueiti ir pamatyti 
Aliejaus Kūdikėlį. Bet . 
l^kią dovaną jis nuneš ? jis 

į yžm nieko nduti. Tacjaii:;<r::/' 
jis bėgo paskui piemenis, 
manydamas rasti laukuoseĮ 
kokią gėlę, ir ją/Kūdikethii’, 
atifeoti. ’

Bet piemenys taip greitai 
bego, kad jis bijojo sustoti 
gelių ieškoti, nes vienas ne-’ . 
besurastij kelio į Betliejų./ 
Atbęgo jis į Betliejaus štai-: 
Drię be dovanos, Stainelėje 
jįs matė, kaip apysenis -vy-. 
ras maloniai priėmė pieme- : 
iiis; moteriškę klūpančią 
prie ant pageltusių šiaudų 
pagydyto Kūdikėlio. Bie* 
menys suklaupę prie Kūdi
kėlio ir prie Jo kojų sudėjo / 
menkas dovanas.

Bet kadangi jis nieko ne
atnešė, ‘tai neiš&įso prieiti 
arčiau prie Išganytojo, tik 
Stotojo prie stainelės durų 
TaČmi jis taip norėjo priei- 

i . ti ir pabiLČiuoti Kūdikėlio 
į mažą rankutę. Su šventa 

baime širdyje paėjo truputį • 
artyn- Gi piemenys tuo tar
pu jau rengėsi išeiti. Pąstęr ’ 
bėję berniuką, jie apkdlti- 
nančiai žiūrėjo į jo tuščias 
rankas. .

Berniukas pradėjo gailiai
> Verkti. Ir taip jis nuošir^ 
| 'džiai verkė, kad ašaros, nu

riedėjusios per jo skruos
tus, krito ant žemės. . Vy-; 
ras, kuris piemenis maloniai ;

1 priėmė, priėjęs ramino, sa- ,.
’ •; kylamas, jog jis atnešęs

• Kūdikėliui visų brangiausią 
dovaną. Dešine ranka jis

* rodė į žemę, kur berniukas 
< , stovėjo ir liepė visiems žiū-j 
Į; rėti. Koks didis buvo jų

i

t

H IKiMMiL
. GHORA8' ’

v, . žiaa perapijss eho«^t tH1 
J* rtrialailraia yra »e<£^ a**- 
“ garėjęs. ■ Daug gaW w

m
tttalaą- grucp 

■ *na8i" .' W 
•- wįita|

kiusioji UžtiĄ 
vątouru.

PILADELFIECĮAMS ?
Š v. Ąlfonąo pąrap i j 0 < 

choro vadai ir jo nariai imk 
ei viešai fSrrikŠH skvo giHą

v

otirri Wwrr

Grabcfca Ir W
ftfakaB•,M; '

i jZH< llr.-irfiį^'aį..įiiwtfc

•. SVARAS

y-

r,iyt

■' IVTjJ'si-GOLD MEDAL 241 svaro EJ 
PULSBURY maišas OOC ’ CfUTIS
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; JAUNE,'TUEBUSIEMINKSTI

vE- DEL MONTE RAZINKOS su sėklomis 'ar be seklu 4 pakeliai 25cag •- .dromedary dates .
B NONĖ SUCH MHTCE MEAT
S :: SPALGENŲ SUNKA Ocean Snrav
S RUMFORD RAKINO POWDER

ANN PAGE PRESERVES įvairios rūšies 
» SALTED NUTS King Cele -. t.
» TOMATO JUICE COCKTAIL Blue Label
£ O^ĖM,miPUDDINGOId.Engfish
g ąuąiN ANNE MINOS MEAT

W. SALDAINĖS—RIEŠUTAI

S ŠOKOLADAI garantuoti svaro pakelis 29c

|į KIETOS SALDAINĖS svaro pakeliį 25c
S FANCY FIGŠ 8 unciją pakelis 10c . 

H ŠOKOLADAI Crestmont 1 sv: dėžė 45c
» ŠOKOLADAI Kalėdų dov/2 sv. dėžė 49c

CIU ARĖTĄ! 2 pakeliai 25c
LUCKY STRIKES - OLD GOLDS - CHJ^ERnElbS 
/ w DOVANOMS CARTONAS $1.25 .4 DĖŽUTĖS PO 50 $1.10 .'

__ _ MAIŠYTI RIEŠUTAI svaras 19c ■•'
2 pakeliai 35c WIHPPLtTWĮŠil MMLT /
2 pakeliai_25c RAJAU SERRRfTAl. '
2 kenukai 29c / MARVIN I)AS|B '
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jper radių v<Jhot« 
i^ortune” vai. įiiM** 
.WCAXJ. Kiti garulta 4»irA- 
Mhį&i ttrt&tai buygi

Stapolajį Jp&t,.
J AMB ^Miniutį, 
rijp LudjA Jbo-

bąbar
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ral ypĄribjh

Ąg^ad visai įfc 
įa# i nes^rjipja. ' IMkAt* 

Ji$Į, lai)į iw ■ 
; .ciį tiažblycSlĄjĖ' net 

kaijšgiti^. įiib 
. . įą /chorą begiedant ŠV. $į* 
; • $ęt tas
' m^t įvyhstA Briežastiii, nĮ** 

tįdr yra tametapė — kad Vjft‘ai 
#i*a WRtį šutinį ir

jjęi vįsi vyrąį. daugM
-įr- ąktyyiškiau 'dh-'

X0,:iri8^RieS9.' •/' ’

'^h&įgį^ijR' IjftflĮfc ' ĮR

sis* ww-

________  __ 'MM
. švara dėžė 29c ^-ĖORMAY TAtfKAI 3 svaru ĄttBiftis.Ąfc
svaro stiklinė 17c ? BALTA DU0NA jMiįįt*-.arifc

.‘. . . .i '' DONAOAI Grahdmother’z 'Mlcphane‘
? “puskvortė15c .• • FOSS’ VANILLĄ ’/♦••y'-/’-V ?

svaro blekinė 25c . į RAJAH SALAD DBĘSSlNd- Ė iii
pekeliš 10c . / LUX TOILET MUILAS KaKĖft ;/./;.

• • ‘ ' ‘ - * /’ * ’ * .

Walnut Meats 3į unc. stiklinė 19c
Maraschino Vyšnioj 5 unc. stikL 10c ’ j . • ■ £.
A & P Souash / No. 2| kenukas 15c • 0LICQUOi Bm&Nft/ĄIJt
DynasA&P Custard No. 21 ken. 12c / , _ : ,’t . ,v -į.

. R & R\Plum Puddmg sv. kenukas 25c , . : VUKPN ^iiig'er 'ĮįĮe- ;
Encore Alyvos paįr. kv. stikl. 39ė : r >• . ; . - „ i * . -
Encore Prik; Alyvos' kv. stiklinė-49n C®RA •

; Bajah kvėpiančiosJžolSs pikelis 9c

i ■•■-■' -a '■ NAfPENBfcM^t • < 5‘bbnkės ŽSc- ‘. BeU’s Seasoning; ; pakelis 9c ... V

A&PM AR KETO PASIŪLYMAI
■ . . r ‘ •-•...

Vištos ■ ■/
Ančiukai

./ Žąsys /
Jauni Viščiukai
Paukščiai '
Dideli Paukščiai
Švieži Solderiai
Šviežios į Hames _ )

svaro stiklinė 17 c 
4f uncijos blokinė 23c

\3 svarai 10c

svaras 2c
2 svarai 25c

2 svarai15c

NUO 5 IKI 6 SVA81 
. ŠVIEŽIOS; PIENU &0

■ ‘ FANCV, NATIVE >
i- '•■: . ’

■■'■ y ?V^ “ '

-■■■? -VSą v

* v*.’ *•

;5/1’> •/

ŪTOS‘ ąVAi ■• <V1

FANCY, FATTED < . . > ..

; Nuo-31 iki 4'svarą
t .. **5% ,*>./•«

Nuo £|'.iW3|asv^į

. ■ x\ iio 4 ■iki: <5? svarą:'

SVAMsWt'0i6

„ ■/. VAISIAI IR DARŽOVĖS

Califomia . ’ APELSINAI Florida
. Dideli .. Vidutiniai Maži 

tuzinas 33c tuzinas 25c tuzinas 17c

. SALDŽIOS BULVĖS

orYAMS
HUBBARD ARBŪZAI

SPALGENOS
VYNUOGĖS Emperor

OBUOLIAI ■ Šlnjiuen "Wliu*smp 5svarai 25c
. SELERAI A <& P. suvynioti 2 rišuliai 25c

/GRAFE FRUIT . .

3 dideli 19c 5 maži 25c šviežius ‘oantęs /- . visą-ąr^usė^

VISOS A & P KRAUTUVĖS BUS ATDAROS PENKTADIENIO IR žMėTAD^NIOVAKAIAĮS 
TOS KAINOS YRA BOSTONE IR AtYLtNKtjt / b .■

ATLANTIC n

i

'i
aU*.- »-

į^ nfesto, ^eademy of Mū- 
įįS mijžiĄi^oje tęątr# sve- 
jiųb^e. $4vo/ apie bSk- 
^pieiiį- susirinkusiu ■ y&ifcų. 
ĮSavo; pas wkmimi|s ■ n ji o 
procento. Spoverp, nuo . 
gubernatoriaus . Piftfchot ir 
aįj^pišką pasveikinimą nuo 
miesto m^oro 
Meore. Tarp-sus it^toių
odSeiriųlHivo matyu iiton- 
■ęigit$Ė$r Boaner ir mokyk
lų superintendentas Oš. 
Brooine.Buyo: «ušefc$ta 
graži (įdomi .programą ku*

PhiUtaphi- . 
jtar pofenjos?6rkėsttafc . *’• 

Mokyklos'“Safetj* PattoT 
snsidrta ’ iš'parinktą moki
nį, >&Įą/U%Įųptis.?^a*1^ 
ssfebti^mohykįos ,yailariiCis 
gat^^ip’-ki^kM^ae, W 
j^eieina^tftAh; " / .
t\ Į**.* / '• •. • ’ ■

<

i PACIFIC A
Jis W 

iįiiittosė'ir.jgjrdgtia, jtaami? 
{MiHaiMMNiai^lcaįĮ. -'

fe
■ L •■ 54^ ’t-e ■’ .

*■■ >
I ■
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ML CARMEL, PA.
T

i. " , -1 3 ‘j ' 
Seserų Kazimieriečių Vienuolyno 
ir pirmutines jų vedamos mokyk
los sidabrinis jubiliejus gruodifo 
27 ir 28 d. d. ’ .

Mount Carmėlio ifėtuviht / 
rengiasi iškilmingai Švęsti 
25 m.’Jubiliejų Ynio įkūrimo 
pirmojo Amerikoje ‘Seserų ; 
Kazimieriečių vienuolyno ir 
pirmosios jii vedamos moky
klos Carmelyj atulmy- . 
mo. Kaip jau An.erilus ku- > i 

:taltkĮrAisuonieneį 3 f 
lietuvaites t Kaupaitė,I)vų-> 
ranauškaitė lyjŲngmaičiutė t. 
1905 m. apleidę Šveikui jos 
.angąs, kur jos , mokėsi lu- 
genbphlio vięnuotyne, įr at
keliavo. Amerikon ■tuksi u pa
sišvęsti lietuvių vaikų iŠmo- 
kinimui ir išlavinimuit taiif 
tinėj katalikiškoj dvasioj, ir y 
duoti pradžių labdaringoms .. 

įstaigoms. Tos naujoų lie-Į^^ _ _ _______ ~ ___ _ _____
tuvaitės-vųidęlutėsy.apsigy- klebonas, rašytojas y. aBfogjag* •- didelio ir svarbaus veikalo 
veno Scrantonę pas Nekal 
čiaūsios Marijos Širdies Se
seris, . kur jos: tolimi tęsė; 
Šveicarijoj pradėtus moks
lus, sykiu * ląvįn^amosioš 
aukštuose moksluose, ir lie
tuvių kalboje;;. ;Po dviejų 
metų jos visos atkeliavo Mt 
Carmelin, kur a? a. kun. dr. " ... * * -I
A. Staiiiuliynas' jų laukė pa-’ 
statęs savo lėšomis mokyk- 

• la._ ■ ’ - * Ų

** k ; •' . Iii •" - r; **’ 4

Lietuvos kun. div A.'Staniu: 
. kynas, idėalįngas ii’ darbš-4 

tus pūtri j oteliu tapęs ./ML 
Cannelįd parapijos, klebonu.

'■ visas jėgas pašventė Šv. Ka- 
■ zimiero Šeserū. \Aimnolm 
organizavimui; if 'jų'Vdikūių 

vedimui. ' -‘ZJ
Kadangi įsteigiinas^.pn’; 

mos lietuvaičiu. Seserų Kon
gregacijos ir jų pųįuoš ve-j

. damos mokyklos‘Amerikoje, 
įvyko Mt. Garmelyj. tai tos’ 
čškįlmėš turi ‘didėlės •' istori-j' r ■” 
nes’ svarbos visai- Amerikos’ ' 
ir Lietuvos 'katalikišl<?dt 
kmnnenei. :• vlas,- fodĄ ir*- 
rengiama’ tinkamai pamiue^j 
ti. Tam Jubžfejui tapo pay.

. kviestižirnius-Jr garbingi'/ 
svečiai iš lietuviu iuameti- • 
kbnų tarpo;. JūbilĮojaiis 
kilmėse dalyvaus Jo Bksceq-i 
lencija Vyskupas Būcys; 'ku
ris pamaldų laiku (grui-, - 
džio 28) Mt.- Garmelio baž- • 
nycioj maloniai.sutikę-pasa-; t 
kyti pamokslų. ir banketo.. t 
metu , prakalbų. ; Be to/ jš-, , 
kilmėse dalyvaus HarrisburV 
gb ir Scrantono Vyskupą^ , 
Lietuvos Atstovas Amerikai. 
Jo .Ekscelencija B. K- Ba-. 
lutis, buvęs ;14ymetų Mt;. * 
Carmelio parapijos pavapi-

/ jos. ; klebonu kun. Dr. VU 
Baltuška atkeliavo iš Klai-^

. pėdos į tas iškilmės, Penii-,: 
sylvanijos senatorius, teise,.-.

' jas ,laikraščių .redaktorųii, . 
visuomenės, veikėjau Ąmęri-. 
kos lietuviai kunigai ir pu-

• sauliniai žmonės. r
: s Tos išidbnės.tęsis per .dvi

Iš dėžinės į kairę: šv. Kryžiaus parapijos mokykla, pirmlitine Seserų Kazimieriečiu vedama, kurios si
dabrinis (25 m.) jubiliejus bus paminėtas gruodžio 27 ii* 28 d. d., š. m.; šv. KryžiauUbažnyčia ir žale 
bažnyčios klebonija. ■

Šioje linksmoje Kristaus 
(l i mi rno šventėje,, m^s, s v. 
Jurgio parapijos kunigai, 
sveikiname Jus visus ir rei 
škianm Jums savo š nlin- * 
ginusius linkėjimus.

r Kūčių vakarų ir Kalėdų 
rvta. kada siusite savo karš- 
tas maldas prie Visagalio 
Dievo už save ir už savuo
sius, atminkite ir mus, savo 
dvasios vadus, ktirie kariu 
su Jumis dalLnirpes vigais 
vargais ir džiaugsmais ir 
kasdien rnėldžiames už Jus 

”' prie ■' Visagalio, kad Jisai 
Jus gintų nuo v^okm blogo 
ir Jums duotij kasdieni
nės duonos, dar ir dorybių ; 
geros valios, šventos meilės 
vienybes, sutildmo h> kata
likiško susipratimo.
.Nuoširdžiai Sveikindami 

kartu ir raginame Jus visus 
į Kalėdų lyte eiti prie Dievo 

stalo ir priimti Kūdikėlį 
Jėzų į savo širdis Šventoje 
'Komunijoje. Mūsų prieder
mė mums liepia, šiais vargo 
ir skurdo dienų laikais, 
jums brangieji priminti ir 
širdingai, raginti, ..kad Kris
taus Gimimo. Šventęs proga 
malonėtumėte savo mielašir- 
dystės rankų sri auka pavar
gėliams ir savo Bažnyčiai 
ištiesti. ; ‘

Linkėdami Jums visiems 
linksmų Šyėorų Kalėdų ir 
laimingų Na*.Jų Metų, pnsi- 

KALĖDŲ: SVEIKINIMAIrlieka™e;. ,T®SĘ. ■

^rangūs parapijiečiai: ’ 
'\\ <_ * ’A . I ■ *

‘ Sekthadienį, ■.. bendrai su 
visu krikščionišku pasauliu 
■švęsime Šventas \ Kalėdas?

T

“Bussia ’s 4j rtįide;Tdwards Uiiioį With. Rome” ir kietos kitų, sa
vo parapijoj t40į metą ir mokyklos sidabrinio jubiliejius paminėjimo 
komiteto g™®š pirmininkas.

. ’ LįįĄ^..-*— 
dieūi; gruodžio 2y d. vakarei 

? .. i * • * I8 vai. buš koncertas su pra- 
kalbomis; igruodžio 28 dienų 
11 vai. prie įstatyto Švč. ^a- 
kįAhientd^ dalyvaujant. mi- 

; lietiems Vyskupams, dvasiu 
fkijai,. ■ Seserims ir/visįpnfc 
svečiams^ Tos pačios die
nos1 vakįįe bus iškilmingas 
liaiikietasį kurio laike bus' 
prakalboj mokyklos vaikų 
vaidinimĮai, solo, duetai ;ir 
mužikalėvdalis. * -« • ‘ ,

Plačioji Amerikos lietu
vėj visuomenė yra nuošir
džiai- -kviečiama skaitliugai 
atsilankyti tose iškilmėse.

Jubiliejaus Komitetas

SHENANDOAH, PA.
ŠV. JURGIO PARAPIJA.

Kun. A. Kar,al ius,
’■ ... .?< klebonas,

A . J. AĮaystias ir . ;
. U. J, Mąrtiiseviriufi, .. .

\ A.... .. vikarai.

A. A. Kun. Dr. A. Staniiikyno paminklas prie šv. Kazimiero Seserų Motiniš
ko Namo Chicagoje.
Vejioan  ̂pastatytos mokyklos (MV darkei, Pa.), jo įsteigto ftv. KazimieroW 
nudlynot Seserų vedamos^ sidabrinis ‘ginimas gruodžio 27 ir 28 d.
d.,/£ m/ ’ *. •.. . <#■ ’ - <r ,7 ■ * 7/ .

BEDARBIŲ ŠELPIMAS
Kalėdos jau čia, Kris

taus gimimo šventė, per ku
rių . labdariai rodo ir turi 
parodyti ypatingos meilės 
savo artimui jo varge, skur
de. Taigi visos labdaringos 
draugijos iš anksto stengia-, 
si, kad kodaugiausiai varg
šų sušelptų savo kolonijose, 
kad apdovanotų juos reika
lingiausiais daiktais. Liūd
na pažvelgus į depresijos 
suspaustus vargšus, kurie, 
neturėdami kur djngti, visų 
apleisti; seneliai, ligoniai, 
našlaičiai ir maži kūdikėliai, 
verkdami šaukiasi į bran
gius brolius ir sesutes lietu
vius. pagelbos, kad. gelbėtų 
juos nuo bado. .

kadangi, mūšų tarpe. var-Į nuveikti labdaringųjų dar

Vyčiai S’odalietėš. ir Švento 
Vardo Dr-jos nariai, rengia 
savo tėvelių pagerbimo Ka
lėdų vakarėlį,' kuris įvyks 
gruodžio 28 d., 8 vai. vaka
re, Airių mokyklos svetainū- 
je. . Bus graži Kalėdine 
programa, kuri susidės iš 
Kalėdinių giesmių, c i l'i ij, 
veikalų, dainų ir juokų. Bus 
suvaidinta dvi juokingos.

I komedijos, kuriose .vaidins, 
pasižymėję vaidintojai A. 
Pacenta, R. Navikaitė; J. 
Vasčila, P. Jankauskas, A.. 
Mizera. Muzikalę progra

Kristus jų gailėjos, nei vie
no nebaudė,: visus, globojo, 
alkanus, penėjo, ligonius gy
dė ir sakė, kad kų vargšui 
gera darysime .ir duosime, 
tai Jam padarysime.

Kristaus pavyzdžiu, kiek 
kas galite pasišvęskite Die
vo garbei ir artimo meilei ; 
asmeniai aplankykit, sutei
kit jiems pagalbos, ir rasy^ 
kitės į parapijos labdarybės 
draugijų, kuri, nors nariais 
neskaitlingiausįa, bet gailes
tingais darbais pralenkia vi
sas kitas draugijas. Nario 
.mokestis t& vienas 'doleris. mos .iSildvs Vyčių (.h0i 
metams Kaip butų m . Mi^ • 
kad visi sies parapijos ta- ta sut^rkyt ■ • kad

. tavuu ^prastų kilnų tab«y k vaidinimėlių. Progra- 
i rybes tikslų. . Kiek galėtų J rmos pertraukoje prabils f 

. . . . - - - r. . nv v • v . atsilankiusius mūsų klebu-
•sšų skaičius ne mažSja, bet tai, faek vargšų sušelptų, nįlsklm. KaE£įi„s. Progra- 

’ iiioš gale choras sudainuos 
o chorui be- 

‘ . jdainuojaiittu daiiiu.pasi.ro-
va 'anas. . | dys scenoj Kalėdų diedukas

Musų, parapijoje labdary- Sll dideliu maišu, pilnu. saL 
bės draugija jau gyvuoja’ dainių, „kuris vaikučiams 
keletą mėtų ir j. tų trumpų mielu noru išdalins saldaį- 
laikų suteikė nelaimingiem 1̂ nįų krepšiukus.. Po p vb- 
daug pagelbos. Jbs opalsis,. gramos tėveliams 'bus šutei- 
‘‘apleistų priglausti.” ji ^ta. užkandžiai. ’ Po tam 
šelpia visuose nelaiminguo-J seks šokiai, kuriems gros 
-se ■ atsitikimuose pavargs-, Vyčių, orkestras, . vadovau- 
lius jr apleistus našlaičius'" janf a, Gatavėckui. Visi 
ir šiaip badaujančias šeimy- tėveliai yra maloniai krie
nas.. Ji remia' visokį labda-Į čiami atsilankyti. J okįot>

ringų, darbų ir pinigais ir įžangos nebus. Viskas bus 
šiaip jai visokiais galimais veltui. > . *

'didėja, ir kadangi atsirado|nes labdarybės draugija __ ______ __
daug, aplikantų, ieškančių vargšams ir našlaičiams yra kelis-, 
pašėlpos, grupė moterų, Bv.! kaip tėvas ir motina savo r- 
Vincėnto draugijos narės, t. 
y, parapijinės labdarybės 
draugijos, kuri įsteigta mū
sų klebono kun. Karaliaus, 
dideliu rūpesčiu ir gilių pa
sišventimu surengė . <fcard 
parfy,’? kuri įvyko, gruodžio 
15 d; airių mokyklos salėje. 
Pramoga labai, gerai pavy
ko. Atsilankė daug žmonių.. 
Visas pelnaš nuo Šios pra
mogos skiriamas vargšams 
sušelpti, .šios, pramogos ren
gėjomis buvo; Valasevičiė- 
nė, Petrauskienė, 
kiėnė, 
dzikienė, Diškevičįenė ir 
Metkauskienė. .. .

Kaip pernai per Kalėdas, 
taip, ir šjemet parapi jos lab
darybės draugija duos po 
‘■lieskę v maisto. Jau daug per Kalėdų šventę neužmirš. . - . . . _ .

. yra lietuvių šeimynų užsire- pavargėUu. Iš tiesų,pesnioji spauda. Visi gėrisi 
gištravusiij pas klebonij kta būtų didžiausia nelaimė tij' i°s turiniu, gėrėsies ir Tani- 

šeimvmj, o ypač mažutėliu stu .Kl lslgyKS.
‘ *• • ’ -- ,j? • Užsisakydamas rašyk :

“DARBININKAS”
366 West Broadway, 

So. Boston, Mass.

* ’ - v t n ' • _ • , • fc ’ .

Labaūs-padais nelaimingų pataima-___ A-------^....: A . ' ■

Šumanskienė^. Tvar-j vime. Kapitalui suk e lt i i JONf) KMITO EllfS 
‘ draugija rengia., pramogas.’
Iki šiam laikui surinko virš . * ? 7~ .
3000 dolerių nuo įsisteighno,L gi'^uų inūšų iseivijtis 
ir visas tas turtas naudoja- poeto kun. K. u r-
inas vargšų labui. Taigi bonaviciauš eilių rinkinys.

. Šių kiiyga išgyrė.visa rim«’

nigų Karalių dėl 'Kalėdų J
■‘beskių.” Į vaikų, jei negalėtų nei Ka-

Kalėdų šventė yra laikas, j&jų “beškę? 
kada žmones ypatingai yra .Kaičdij šventėms, 
persiėmę dupsnumu ir gai- 
leistingumu. Taigi, brangūs, 
lietuviai, per šias šventes, 

■ pasigailėkite vargšų 1 Kaip

maišto gauti

KALĖDINIS VAKA-
RELĮS

Mūsų parapijos jaunimas,
Tikrų dranga per sielvar

tu pazinsk . Enaiitx»
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KALĖDŲ REIKŠME
Kalėdos niekados neimsi-1 tie žmonijos genijai yra bu- 

bosta. Su lygiu, nekantru-Vę. Nė viens civilizuotas 
mu jų laukia vaikai ir sene- žmogus nedrįsta. užginčyti 
liąi* kurie jau daug, daug buvimu, nes pasirodytų

kiekvienos atneša lyg kų Gi žmogui į akis pažiūrėt), 
nėrė naujo, pirmiau imat-Taigi, rimtesnieji bedieviai 
jausto. Kalėdas švenčia vi- dabar nė nebando ginčyti 
sog tautos ir visokį tikeji-i Kristaus buvimų ,nes neno- 
mai. Net. žydai*, Kristaus (pastatyt.i save ant juoko 
priešininkai, pasiduoda tam jįe verčiau mėgina įrodyti 
bendram džiaugsmui per ^d Kristus buvo tik dide- 

; Kalėdas ir viens, kitam tei- jjs genijus, — bet šiaip jai 
kia dovanų, tartum sulaukę žmogus. • Tik čia vėl kto- 

' kokio brangaus svečio. Iš simas: jei Kristus tik geni- 
tiesų, Kalėdų įtaka tokia jus? faį kodėl kito panašaus 
plati ir galinga, kad jokia1 genijaus gimimo dienų pa 
tautinė šventė neprilygsta Paulis taip * plačiai ir iškil 
Kristaus gimimo dienai, mingai nešvenčia*?. Ar šiaip

• Kuris kokios tautos didvy- klausimų vartysi, ar taip, 
, ris^ taip, gerbiamas, * k a i p vis tik nėra kaip kitaip į jį 
- Kristus ? Keno gimimo die-| aįsakyti, kaip tik pripažįs- 
r na švenčiama'visų tautų? ^t, kad Kristus — Dievas
• čia tši toks nuostabus f ak- gavo gimimo dienoje paliko

• tas, kokio nėra visoj žmoni- žemės neišdildoma žymę 
; jos istorijoj. Tik vienas 
; Kristus galėjo padėti tokių 
: neišdildomų antspaudų ant 

; žmonių.
Yra žmonių, kurie sako 

k^ad Kristaus visai nebuvę. 
Bet jei Jo nebuvo, tai kaip 
žmonija pradėjo skaičiuoti Rausys* _____

. .metus nuo Jo gimimo? Nė pavadins.. Taigi, gudresni 

totelis, nė Aleksandras Di-j įo :pacĮ ugra kaip Kristų ūž

ti pasaulio genijai senovėje1 
nesudarė tokios opokos bei

* - t-£ A
. garsaus Laikotarpio, nuo ku
rio būtų skaičiuojami pa
saulio istorijos mėtai, o vis, taus dieviška antspauda ant 
dėlto nieks neabejoja, kad žmonijos gyvenimo. K.

ir net pikčiausi Jo priešai 
negali jos nusikratyti. Jei 
•visa žmonija skaičiuoja sa
vo naująją istoriją nuo Kri
staus, tai nors tu čia išsijuo
sęs tvirtink, kad Kristaus 

, nebuvo — nieks tavęs •. ne- 
. Dar ir paikučiu

jis įiikętų, jog yra Bv. Mi- 
knt Jus; taipgi tėtušis tene •, 
sirūstina ant manęs ir bro
lyčio. Nuo savęs aš prašau, 
kad Bv. Mikalojus atneštų 
man lėlę, virdulį ir puodžiu
kų. Aš tvirtai tikiu, kad 
mano prašymas bus išklau
sytas. Amen. Dabaigi tu 
Jonuk, melskis ir prašyk!

Meiliiigiausias Jėzau! 
prabilo Jonukas. Aš būsiu 
geras vaikas; dėl to aš pra
šau Tavęs: atsiųsk naktį Bv. 
Mikalojų, kad . jis atneštų į-, 
vairių dovanų maišų. Aš no
riu turėti rogučių, gauti sal-

: —Maryte, ar tu dar ne
miegi?

—Ne, Jonuk, atsiliepė 
saldus mergaitės balsas. 
Stengiuos, tariau negaliu 
mano akys besimerkia. La
bai liūdna, kad tėtušis pa
sakė, jog Bv, Mikalojaus ne
bėra. Betgi aš žinau, kad 
jis yra ir tėtušis negali to 
užginčyti., nes pirmiau, kai 
brangioji motulė dar gyve^ 
mų kas metais jis atsilan
kydavo ir atnešdavo' dova
nų maišų. /

Pasakius tuos žodžius ji 
nutilo. Reikia suprasti, kad

. . _ * 1 AVįįUAiAlJ.. įįCVU.LL CltU“
^iiodu gailėjosi numylėtos knygų ir "daug kit- 
savo mamytės. ko. Amen. ?. ‘

Tačiau, klausyk, Jonuk, ...
po valandėles - vėl prabilo! Pabaigę savo, maldas, abu 
vėl sesytė.
geroji guvume amu-*-. .
-sdavosi, sakydama,L^je|vkas-^^^2_]2L ŠS’duįe ir^ie- 
gcrai ..meldžiasi; tai Dievas 
visada išklauso. Be abrjo- 
Yps, _ji prašydavo .Dievo, 
kad Jis■ atsiųstų Šv., Mik-'« 
tojų su maišu įvairių doviv 
nų, kokias gaudavova kas- 
met. k’ . ’

Taigi, reikėtų ir mudviem 
pasimelsti ir paprašyti Die* 
vo, kad atsiųstų Bv. Mikalo
jų su ..maišu, tarė . Jonukas.

.—Aš ir-gl taip pat ma
nau, atsakė Marytė- ■ -;

Tuojau abu numėtė ant
klodę, . atsiklaupė, ir dievo
baimingai sudėjo rankutes.

—Tataij Jonuk,. pradėjo 
Maryte, dabar ,abudu turiva 
tvirtai tikėti, jog gausiva 
.dovanų, kokių prašysiya. 
Pirmiausiai aš prašysiu; o 
tu tylėk ir lauk, kol pasa
kysiu: Amen.. Kada aš pa
baigsiu, tai tu tada prašysi,

‘ ko nori-
Gerai! Taigi, pradėk! 

L Brangiausias Jėzau, pasi-

Homeras, nė. Plato* nė Aris- ,įeūieViai apsižiūrėjo ir ma- 
totelis, nė Aleksandras :kad nėra kaip Kristų už- 
dyšis jne Mi vįsų pripažink gingyH—jiė Hktai -Jį .šmei-

~

Bet — ar kas nori, ar ne
nori, Kalėdos tai Kris-

... ; '• ■ ' A. Matikis.

Kalėdos Našlaičiams
Tai buvo Kūčių vakaras, 
t—Eikite gultui Laba* 

. nakt!
Jonukas ir Marytė, liūd

nai apsiašaroję, nukiutino į 
miegamų jį kambarį. . ,f 

■: Nuo darbo ir kitų rūpes
čių tėvas tų dienų buvo la
bai nuvargęs; Kadangi vai; 
kai nedavę jam ramybes vi
sokiais klausimais ir prašy
mais Kalėdų dovanų^ apie 
kurias nusibodo, jam klau
syti ir į klausimus atsakinė
ti, nuvarė juodu, gultų aš
tuntų valandų, vieton flevy- 

•« nių. ;. į
x —Tokia daba# Wangeny-I

■' be, kalbėjo tėvas sau,: kad
• sunku ir apsakyti- Išlaidų 
galybė, o juodu dar ko už- 
■M^^:/doyanų!s jN^eUle 
jau laikai. Pirmiau viskas 

t puvo geriau, o prie to dar 
šv, atminimo mano žmonelė 

* sugebėdavo šį-tų sutaupyti;

A

Kalėdų Džiaugsmas
3

DievasAŽmogus, Kurį Krikščioniškasis pasaulis gar- naktį
binų yra Kūdikis suvystytas vystyklais ir paguldytas pra- 
karteje. Nuo šios paslapties tikrojo supratimo paeina 
Kalėdų džiaugsmas. ' “Kas Jį priėmė, tiems Jis davė 
galios būti Dievo vaikais.” Gi kaip Jį turime priimti 
Jis pats mums apreiškė: >Sfei nepasidarysite kaip kūdi
kiai, neįeisite į Dangaus karalystę,”

Mūsų amžius yra abejojimų, veidmainysčių jr netei
sybių. O kūdikis yra tikintis, nekaltas, atviras, teisingas. 
Daug neramumo ir nepasitenkinimo yra pasauly, daug 
nusmnnimų ir rūpesčių, nes žmonės nebeturi kūdikiškos 
nekaltybės. Kūdikiai neturi nei rūpesčių, nei priešų. 
Jų norai neperdideliai, ir jei nepatenkinti, neatima jiems 
ramumo bei’džiaugsmo. \ .

Kūdikėlis Kristus Savo menkoje gimimo vietoje at- 
- jautė didį vaigų ir skausmų.* Tačiau, Jis buvo linksmas,

sesviK Man rodosi kad nusidžiaugė, tikėdamu, jog'neš žinojo, kad toki yra Jo Dangiškojo Tėvo valia, ;
>ji inotule visiminet inel-! i’ytuietį tikrai gaus dovanų,’ J ei mes giliau būtume, įsitikinę, jftk esame Dievo vai

kai, jūk Jis mus laiko Savo rankoje* jūk niekas neat
sitinka be Jo šventos valios, juk Jis yra su mumis, gyve
na mmnyse, tada Ules turėtume mažiau rūpesčių ir dau
giau ramumo, ., • .

. Gyvenimo^ didžiausias džiaugsmas yra 'pažinimas, 
kad Dievas gyvena mumyse. “Jei kas Mane myli, Mano 
Tėvas ir Aš mylėsime jį ir gyvensime jame.” Geriausiai 
ir arčiausiai mes su Dievu susivienijame per šventų Ko
munija. “Aš atėjau* kad jie turėtų gyveninio ir apsčiau 
turėtų.... Kas valgo Mano Kūnų ir geria Mano Kraują 
gyvena Manyje ir AŠ jame... Tas, kurs Mane valgo, bus 
gyvas per Mane... Kas Bitą Duoną valgo, bus gyvas per 
amžius. ” ’ ' ■ . ’ • -

Ar gali kas nuims užtikrinti didesnį džiaugsmą 
kaip Betliejaus Kūdikėlis, Jėzus Kristus? T.

pralinksmino ir jis visai, tlž pusvalandžio jis sugrį- 
persimainė. ‘ | žo namo linksmas, linksmes-

Nuostabu, kad visai pa
miršau, kaip mažas būda
mas aš laukiau tų brangių
jų Kalėdų švenčių. Būtl- 

. nai turi pataisyti savo klai
dą ir išklausyti vaikučių 
prašymo?. : \

Uždaręs duris, jis nume
tė Šliures ir naktinį ap
siaustą, apsimetę, šiltus kai
linius ir išėjo miestan par
nešti vaikam to, ko abu pra
šė Jėzaus, kad Bv. Mikalo- 

ūsų tėtušį, kad1 “Aš būsiu geras, vaikas,” jįį jūs atneštų. . y . '

t inkus užmigo.

Tėvas, skaitydamas laikra
štį, buvo. bepradedųs snau
sti. Tačiau, skardus laik
rodžio valandų mušimas iš
budino jp Pašokęs, atsimi
nė, apie rūstų su vaikučiais 
pasielgimų ir jų pagailo 
jam. Tačiau, kų padaryti, 
jog juodu jau miega. Nerei
kia budinti. Betgi noras 
pamatyti ar miega, ar ne, 
traukte jį traukė, o sąžinė 
pradėjo -išmėtinėti jam ne
tikusį pasielgimų. Juk. jis 
yra jų tėvas, ir. tai našlai
čių tėvas.

Noras pamatyti juodu nu
galėjo' jį; ir tylomis ant ko
jų pirštų galų, prisiartino 
pTie-jų. kambario ir pamažu 
pravėrė duris. Tuo laiku 
abu vaikučiai meldėsi. Tat 
pamatęs, jis labai susigriau
dino; ir kada išgirdo Mary
tės žodžius: ‘ ‘ Palaimink mū- 
,įtJ tėtužį« dvi gaili ašari 

liejo mergaites .malda. Ma-| nin.M-io sla.uostuS ! 
lomai žvilgterėk.į mudu ir 
sūl eik Savo mąionę.. Pa-4 - 
; .atmink mū^ų

nuriedėjo per jo skruostus; 
o Jonuko; pasižadėjimas:

■ • • - . < ’ .

kūčių kambario jis tarė sau. ’
Ir kasmet prižadu panašiai 
elgtis. Bv. Mikalojus teat
lanko pas mus kiekvienų _

nis negu kitada buvo. Pats 
džiaugėsi,: kad Atsikėlę vai
kučiai ras atneštas Kalėdų 
dovanas. . <

Aš Jaučiuos laimingas! 
dėdamas dovanas prie, vai-

Pradėjo švisti. Kai die
nos viešpats nugalėjo tam- , 

. sybes ir žvaigždės viena po 
kitos nyko, tai keturios mė
lynos akutės plačiai atsivė-" 
rė ir pirmiausiai pažvelgė į 
duris, ar Jėzus išklausė ju
dviejų prašymo ir ar atsiun
tė B v. Mikalojų... ' žiuri Ir 
negali atsistebėti. Dovanos, 
kokių prašė, buvo paliktos 
lovos ii’ iš džiaugsmo net ap
siverkė. Paskui pradėjo 
šaukti tėvų: .

—Skubink, tėtuši, ir žiū
rėk, kokias dovanas Bv. Mi
kalojus atnešė šių naktį; 
viskų turiya , ko. meldė va... ’
- —Dabar, mylimas teveli, ' 
tarė džiaugdamosi Matytį • 
daW' juu tikiesi^ jog yra 
Bv. Mikalojus; aš tš žinau...

Gi Jonukas, pašokęs ant 
tėvo kelių,, apkabino jo .kak
lų ir visa apsakė, kaip juo
du prisiminė brangių motu
lę, kuri visuomet melsdavo
si ir Dievas danguje visada 
išklausydavęs jos maldos.

Aš turiu, pripažinti, pri7 
tarė tėvas, .jog Visagalis. ■ 
Dievas išklausė judviejų . 
maldos ir suteikė tų viskų, . 
ko. prašėte. Todėl, visada 
būkite Jam ištikimi ir ge
ri. Tuo būdu, kai išaugsite, 
Dievas laimins judviejų gy
venimų; gausingai teikda
mas Savo malones.

• Nepasitikėjimas ~ tai 
draugijos nuodai.

' n1"**'.- . ................. : •' ’■

KA1.E0Ų tSffiNA '
Šviesa sužibės šiandieną mums, neš gimė 

mums Viešpats ir vadinsis Nuostabiaūsis, Die
vas* Kunigaikštis, busimojo amžiaus Tėvas, *- 
Kurio karaliavimui nebus galo.

« (Iš Kalėdų mišių Introito).

nūngi vaikii ir tarnaitės už-. 
Iaikj7mas visa apsunkina, 
prie to dar nedarbas neap-. 
sakomai slegia. Nei Įiats 
jau. nebežinau kų bepradėti 
ir ko griebtis.

Abu vaiku nemiegojo. Gn- 
lędamu lovoje verkšleno, 

,‘kdd tėtušis negerai su jais 
pasielgė, nesuteikdamas do
vanų ir. nuvarydamas . taip 
anksti gultų. Prie motulės 
taip nebuvo. Kai ji; gyve
no ir eglelė rasdavosi, ir į- 
vąirių dovanų būdavo; , Gi 
dabar visai nieko. ‘ 

Į —Kas gi atsitiko su. tėtu

šiu, kad jis taip persimainė 
ir paliko toks negeras? 
klausinėjo kits kito. .

• Aštuntų, devintų ir dešim
tų valandų išmušė, laikrodis. 

• Juodu buvo dar neužmigę, 
t Įvairios mintys nedavę ra

mumo ir abu nerimavo.

Smala
KŪDIKĖLIO JĖZAUS ' 

GIMIMAS’
G važiausios ir kilniausios. giesmės pasaulio 

krikščionių bažnyčiose skamba Bv. Kalėdų ap-: 
eigose. Tinkamiausi pamokslui sakomi Bv. Ka
lėdų šventėje. - Visa tai atliekama, nes Bv. Ka
lėdų. diena yra. Viešpaties Jėzaus Kristaus Gi-i 
mimo šventė; Tačiau, katalikų Bažnyčios Tė
vai ir Daktarai dar toliau žengia,. Jie perei
na nuo Jėzaus Kristaus Gimimo laiko iš Mari
jos prie. Dievo . Sūnaus Gimimo prieš amžius iš 
Dangiškojo Tėvo. Taip rašo ir Bv. Jonas,. žy-: 
mėdamas: .‘.‘Pradžioje buvo žodis. Tas Žodis 
buvo pas Dievų,:ir Žodis buvo J^iciyas.J^Tas 
Žodis įsikūnijo ir gyveno, tarp mūstf‘ (Jon. I,; 
1 ir 14). Čia pasakyta galutinis ir giliausis žo-: 

■Jis apie Jėzaus Kristaus gimimų. ,
Žiūrėk, sako Bažnyčia, Kurs pagal ange-r 

Iii ir piemenėlių Mišių evangelijų gimė iš Ma
rijos, pagal Bv.. Jono evangelijų . Jis gimė iš.: 
Dievo. Atėjus laiko pilnybei,’.’ sako viename 
savo pamokslų Bv. Tėvas Leonas I, “ Jėzus 
Kristus, nužengė pasaulio žemybėn, Dievo Su-' 
nits nusileido iš dangiškosios Savo buveinės,: 
žinoma, be pažeminimo Dangiškojo Savo Tėvo, 
Ir gimė nauja tvarka ir nauju gimimo būdu” 
{Sermo 22). ; ■■’ . • .. • . J
. . ’Nūngi. per. NIX amžių jau ‘praėjo nuo to. 
laiko,, kai Juozapas ir Marija paliko gimtinius 
Zabūlono kabieliuš,, kad išpildytų imperato- 

. liaus- Augusto įsakymų ir įsirašytų’Bėtiięjųje; 
Dovydo mieste. Mat, tuo laiku, buvo surasi-.

• liejama Žydų .ŽeniCs gn’entojai: ir, kadangi 
Juozapas ėjo iš. Dovydo giminės, dėl to jis. tn-

rejo eiti į.Betliejų, kur buvo jo ir visos Dovy
do giminės spragai. Ne vien asmens buvo šu- 
rašinėjami, bet ir jų turtai, o kadangi Mario 
ja skaitėsi Joakimo turtų: paveldėtoja ir ka
dangi jos tėvas taip pat ėjo iš Dovydo giminės, 
dėl to ir ji turėjo keliauti į tų patį Betliejų, 
kaip il‘Juozapas, kad įsirašytų.

Juozapas ir Marija keliavo keturias die
nas, nes tiek laiko ima pėsčiam nueiti iš Na
zareto į. Betliejų. Kelias ėjo Esdrolono kloniu, 
paskui per miestus En Gannim, Liehem ir Je- 
ruzalį. Suvarginti ilga ir pavojinga kelione, 
jiedu atėjo į Betliejų išstatytų ant baltos kai-; 
vos, kurios nuolaidus šonas, apaugęs alyvų ir 
lygų medžiais, eina žemyn, tarsi laipsniais, ap-į 
augusiais gražia žolė. Nuo kalvos turgaus akys 
plačiai siekia į derlingas lygumas, kur senovė
je Jokūbas liūdėjo mylimos Rachelės,, kur gy
veno Boazas ir kiti garsūs žydų vadai, Toje 
vaizdingoje lygumoje ir Dovydas, būdamas dari 
vaiku, ganė Savo tėvo. kaimenę. y

Juozapas su Marija rūpinosi tuojau su
rasti mieste vietų nakvynei* bet visi viešbučiai 
buvo perpildyti žmonėmis. Tada jiedu bandė 
ieškoti nakvynės,už miesto, ir čia jiems nebuvo" 
yiętos. Kada nebegalima buvo gauti nakvy- 
nes pas žmones, tada, jaū sutemus, .jiedu išėjo; 
į laukus, , kur buvo kalkakmenio kalnas. Jo lo-j 
nuošė buvo gana daug įdubimų ir "urvų. Keli 
tokie urvai buvo keleivių užimti ar gyvulėliai 
pastatyti. w Į vienų tokių urvų, kur buvo šiek 
tiek šiaudų įr keletas gyvulių, jiedu įžengė, 
kad pailsėtų. Suvarginti kelione ir išalkę, jię-. 
du ^suvalgė ■ mbnka vakarienę; ;kutįą|nęšęsi 
savim. Valandos buvo ilgos ir nuobodžios.. 
Naktis buvo, žvaigždėta, žali, ir žvelgė į vidu
naktį. Marijai artinosi laikas gimdyti, bet, nė-

žiūrint, kad ji buyį_nuvarguši,' tačiau buvo 
kantri, tykif ir pamaldi. Juozapas, pasimeldęs, 
rengėsi užsnūsti kitame urvo. krašte?

Pačioje nakties ir, tamsos^, glūdumoje dangus 
staiga nušvito. Juozapas išbėgo pažiūrėti, kas 
darosi, o Marija tuom tarpu pagimdė Sūnelį. 
Su savim ji neturėjo nė pagalvėlės,; nė lopše
lio, kur dėti tik kų užgimusį. Kūdikėlį Jėzų. Ji 
tik turėjo prastų vystyklėlių. Jais suvyniojus. 
Kūdikėlį Jėzų, paguldė aht šieno į prakaltėlę 
ir ji pati pirmiausiai Jį pagarbino. .

Juozapas matė malonių šviesų ore ir gii^ 
dėjo neapsakomai gražios giesmės choro bal
sus. Tolimoje šviesoje matėsi ganomų galvi
jų kainienė ir piemenys, kurie budėjo ir sergė
jo savo bandų, Jie pašokę, klausėsi šventos 
angelų giesmės ir žiūrėjo į dangų., Juozapas 
tuo tarpu išvydo angelų pulkų padangėje. Vie
nas iš’ jų atsiskyrė, nusileido arčiau piemenų ir 
jie, nusigandę, leidosi bėgti į Betliejų. Bet an
gelas juos sustabdė, tardamas: ‘‘Nebijokite! 
Nes štai aš. skelbiu jums didį džiaugsmų, koks 
bus visai tautai, kad šiandien jums gimė Do
vydo mieste Išganytojas; Jis yra Kristus, 
iVešpats. Ir tas bus jums ženklas: rasite Kū
dikį suvystytų vystykluose ir paguldytų pra
kaitė je” (Luk. II, 10—12). Prie angelo urnai 
atsirado, daugybe dangiškosios kariuomenes an* 
gėlų, kurie garbino Dievų, giedodami:
Dievui ankštįibeje ir raaiįįbe žemoje geros va- 
Uos(v. 14). Ir po to Juozapas 
paskubu į urvo vidų ir pamate Marijų, beklu- 
piunčių ties prakattele? kurioj maloniai šygo
jusi neapsakomai sįr^us<Kuditėlis. Juozapas 
supratu ^įkūnijimo misterijų, ir tuojau atsi-* 
klaupė šalia Marijos, garbindamas kų. tik už
gimusį Pasaulio Išganytojų,

-
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dėjo kitus spausti. Taip el
gėsi gerai žinomi Anglijos 
puritonai. , Nepakęsdami 
Anglijoje religijos priespau
dos, puritonai atvyko Ame
rikon. t Čia įsigalėję pradė
jo kitus labiau spausti, per
sekioti — elgėsi tikrai bolše
vikiškai. • *

Mes vaizduojamės, kad A- 
;męrikoje laisvė buvo nuo

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ) 
KOLONIJOSE

0HR01T, MICH.Besiartinant Kalėdų Šven
tei, mes šio Thompson.o 
katnpelio rašytojai, prašo
me visus savo skaitytojus 
priimti mūsų širdingiausius 
Kalėdų šventes linkėjimus.

O naujiems*- tūkstantis de
vyni šimtai ti’isdeŠimts tre
tiems metanu atėjiu, lai tie 
nauji metai savyje talpina: 
nuliūdusienis linksm ū ųi ą, 
pridegtiems genj.dienu, be- j/ažTOskui? ^wš~grfti 
darbiame darbo, ligoniams 
sveikatą, žodžiu daug laimės 
visiems/ 
mes savo plunksnomis pra- 

Link’smų, linksmiausių 
Šventų Kalėdų, laimingų 
laimingiausių Nauji? Metų, 
visiems kolegijos žinių skai
tyto jams. .

Antanas JezudivifLs

Kalėdos šiemet Šv.-Jur? ; 
gio bažnyčioje bus labai iŽr > 
kilmingos. * Bernelių? Mi- ! 
Šois prasidės lygiai 12 va£ ! 
vidunakty. Pamokslą pakys 
misijonierius Tėvas Petrau- < 
skas. Choras iš 80 darių i? 
simfonija, vadovaujant muz/

no Jezulieno plunksnų davi
nius. Nors tik per pasku- 

WESTFDELD, MASS. tiniuošius keletą mėnesių 
-----  * nešėm jums kolegijos svar

biausias žineles, kolėgistų 
nenuilstančius veikimus, bet 
vis dėlto mes trokštam jus, 
kolegijos prietelius, suartin
ti arčiau prie kolegijos ben
dro veikimo, pradžiuginti 
pralinksminti. Baigiasi šie 
metai, berods lyg ir nepra
sidėjo, bet jau turime užda
rytį trisdešimts antrų jų mė-

SVEIKINIMAS
uius. Kers tik per pasku-

LINKSMŲ KALĖDŲ .giausių Naujų Mėtų. Lai pa-
Krištaus* gimimo Šventęs ------- - ----- —-llz-

proga sveikiname visas kuo-1 ir V18US . gW^s, pat pradžių; kad kiekvienas Kalėdų - 
pas, jųjų narius, bendradar- tamsybėje gyvenančius ir

I padeda pasihuosuoti iš gir- 
kad toii dieviškosios nesos vergijos. Lai šios Ka

lėdos būna visiems pilnos 
gausiausių Kūdikėlio Jė
zaus malonių.

Ktcn. P. Jiiškaitis?

BĮ. Sk. Red

Mus ir prietelius, liuke lami, 
kad toji dieviškosios ’iesos . 
Saulė—Jėzus Kristus, nū- 
Šviestų pirmiausiais Savo j 
Ipinduliais kiekvieno sielą 
brangiomis malonėmis..

Kun. J.J.Bakanas it: 
Bldiv, C, YMyba.

LINKĖJIMAI
.■ ' •' ■ ■ I

Visiems Blaivininkams- 
ems, bendradarbiams iiv 
Blaivybes idėjos platinto
jams, Blaivybės skyriaus 
Redakcija linki linksmiau
sių Šv Kalėdų ir sėkmin-

MYKĘS
P, A. Syke* ir B. G. Sykei 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

, .Ofisas; - .
SANBORN BLOOK 
681 Washington St. 
N0RW00D, MA88.
Tel. N<orwood 0330 ’ 

Gyvenimo vietai 
32 Wainut Are.

" Tel. Norwood-1315-W

Kalėdų Švente Bostone

Besiartinančių linksmu
— Viešpaties Jė- 

galSjo laisvai savo religijos' Užkimo - švenčių 
priedermes pildyti. Bet to-. PTOS«> 
li gražu taip nebuvo,

fetai neseniai vienas iš į _
Bostono rimčiausių dienraš-. Šprjngfieldo, H o 1 y o k o, 
eių “Boston Evening Tran- ^ortbamptono, Easthampto 
seript” savo redakciniame no» ^-ūiliersto, Pittsfleido, <

, puslapyje atspausdino’.ilgo-J’^P^ savo draugus, gerada r .
ką straipsnį temoj: “Christ^ 1’^us It pažįstamus. ITŽgi- tų kolegijos žinių knygą. 

came late to Puritar ] Dangaus ir Žemes •Ka-i— — - ■ _ -■ - —
Boston tvitk onglkcdn carols mĮius, telaimina jus visus TeĮ,27369 
anj ^Irish Mzdwag^ . . Į tesuteikia savo gausių ma ........

Lygiai šimtas, metų atgal lonių kiekvienam.
’ Kalėdose šv. mišios bus—

. Bernelių misids 12 vaL nak- • Geriausios rūšies mėsa, daržovės, 
j *tį, antros 8 v., trečios 10:30

tą. Išpažinčių klausymas še
štadienį 4 vai. ir 7:30—11 v.

K'ioi. S, J. -VemlrK 
Klebonas.

' sus parapijomis weštfieldie 
čiiis, apylinkes .lietuvius iŠ

ma» came

žiausias Kalėdų lietuviška* 
giesmes. Bus išpildyt a 
Kantata “Noel,” kurioje j 
bus soliste artiste M. Čį? 
žauskiene. Prašoma, k'a2 į 
visi lietuviai, mylėto  jai mu* 
zikos ir meno, kuoskaitlii^ : . 
giausiai atvyktų į minėte®, 
iškilmes, . t ■

BąpoTt&rtt*

. Stebimės šiandien iš bol
ševikų Rusijoje, kad ten 
esantiems krikščionimis ne- 

. leidžia nei Velykų nei Kalė
dų švenčių svęsti. Didelės 
pabaudos uždedamos už bol
ševikiškų carų (sakymų lau- 
žymą. Tie, kurie žadėjo 
žmonėms laisvę—rojų ant 
žemės, dabar daugiau varžo 
nekaip buvęs caras. Vieton

laisves, žmones tini juodei 
nišką sunkiu vergiją. Jie 
pamiršo, kaip patiems buvo 
negera kęsti, priespaudą..

Panašiai 'buvo ir su kai 
kuriais pirmaisiais iš Euro
pos Amerikon atvykusiais 
ateiviais.; Daugelis iš jų 
hego iš savo šalių, kad. ten 
buvo priespauda. Atvykę. 
Amerikon, įgavę galios,-pra-

X

MALDAVIMAS - J
Suteik mums meldžiantiems Tave, Viešpa

tie, mūsų DieVė, kad mes, džiaugsmingai švęsda
mi mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimo 
paslaptis, šventu gyvenimu pasidarytume verti 
.patekti į Jo draugystę. «

(IŠ Kalėdų mišių Dokom).

minėtas (Boston Evenihg 
iTranScript) laikraštis, bū 
damas kūdikiu tuomet, gruo 
džio 24 d. atspausdino se
kantį pranešimą: .

“Mes nusprendėm, po su
brendusio svarstymo, neiš
leisi rytdienos laikraščio. Jei 
mes tuomi pasielgimu įžeis
tume savo prenumeratorius, 
mes pasivedam Jo. gailestin- 
gumai, ir pasirengę .pksek-' gteiįtoj J7“5ai“paskutint' 
mijj laikytis. I Į.arf^ tej<s jntpS šiuose me-
' Kalėdų šventė. Bostone 
tuomet nebuvo švenčiama.
Daug riaušių tarp organi
zuotos valdžios ir neorgani
zuotos liaudies būdavo. Jei 
kas bandydavo Kalėdas švę
sti, būdavo areštuojamas. 
1659 metais buvo išleistas įs
tatymas Bay .Colony, jog, 
kas bandys Kalėdas švęsti, 
už kiekvieną kartą turės pa
baudos mokėti penkis šilin- 
2US* ■;

1686 metais Anglijos ka- 
; raliauš atstovas gubernato
rius Audros atvyko į Ame- 

į riką. Jis rengėsi švęsti Ka- Karaliaus Koplytėlę atvirą 
‘ledas pagal papročius, kaip viešoms pamaldoms.. Jis lū

THOMPSON, CŪNN.
• -Sveiki, kolegijos žini

LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ
D. KIRMILAS, SAV.

įvairios smulkios prekės. Manda

gus patarnavimas. . » ’ ■ .

99 Tark St., Lawrance, Masš.

ų

tuose perskaityti Kazio Ad
uos, Leono Lięvšos ir Anta-

Anglijoje švęsdavo. Puri
tonai neleido jam naudotis 
svetainėmis — nors . jis ir 
patį karalių atstovavo. Tuo
met Kalėdų pamaldas turė
jo įmesto salėje. Guberna
torius su dviem sargais iš 
šalių dalyvavo tose pamal
dose., . . ’ ’

1700 m. Sęvell teisėjas, 
per Kalėdas bevaikščioda
mas, pamatė mažą medine

I CHARRON'S |
| PIANAI—RADIOS =
| * ŠALDYTUVAI
| Aliejaus pečiai, Skalbiamos i 

mašinos’
| 20 TEUMBULL STREET J
t WOROT5STER, BŪSS.
| 1 Tek 4-9480 .
[Lengvos Hlygof—Be NuoiimSi*

•S

5
A Victor Radio

-Muirumnicr
i ' f

į Turime Didelį Staką Naujausių 
į Victor Radio, Todėl Parduodam 
| Stebėtinai Pigiai. Proga Jums 
Į Sutaupint Pinigų!

bai užsirūstino bei įsižeidė. 
Tijk po penkias dešimts tri
jų mėtų vėliaus, puritonai 
suminkštėjo ii* Karaliaus 
koplyčioje leido viešas Ka
lėdų pamaldas laikyti, nes 
‘Old South Meeting House' 
buvo sudegus. Tas buvo lei
sta su sąlyga, kad nebus 
vartota jokių žalumynų pa
puošalams. Puritonai, žalu
mynus- laike kaipo maišto 
ženklūs.

(BL'S DAUGIAU)

SSįjįS““

BUTKUS MODELIS

Kuomet dangiškoji angelų kariuomene iš- Tas kilnus ir dięvingas žodis —- Emmanuėlis—
‘reiškia: “Dievas su mumis.” Kadangi Kūdi- miršo Šv.,Kalėdų reikšmę, 
kūlis Jėzus yra /‘nerėgiamojo. Dievo paveiks- ledų iškilmės yra . proga lėbauti ar puotauti, 
ląs, pirmginiis pirm viso sutvėrimo ; nes per Jį 
sutverta vis.a danguje ir žemėje, matomi ir ne
matomi dalykai.,.- -visa sutverta per Jį...
visai-.Dievo pilnybei. patiko apsigyventi Jame

Po to/piemenys sugrįžo ir /per Jį suderinti visa su Savim, ar. kas yra

nyko, piemenys vienas kitam kalbėjo: ‘ ‘Nuei- : 
kime lig Betliejui ir pamatykime tai, kas įyy- 
ka, ką.Viešpats yra mums 'apskelbęs.’?’ Sku- 

. bindamies jie atėjo ir rado Mariją, Juozapą,
ir prakartėje paguldytą Kūdikėlį Jėzų. Jį pa
garbinę, jie džiaugėsi ir linksminosi drauge su; 
Juozapu ir Marija,
. atgal, garbindami ir šlovindami. Dievą, o Ma
rija,. tylėdama, ■ tėmijo slaptoje įvykstančius 
reiškinius ir juos užlaikė nekaltoje savo širdy.

f Padavimai sako, kad net asilas su jaučiu, 
kuriuodu buvo Kūdikėlio Jėzaus užgimimo ur
ve, atsiklaupė, garbindami Dievą, kad išsipil
dytų tarti pranašo Izaoijo žodžiai: “Jautis pa
žino saVo Savininką ir asilas savo Viešpaties

•/. . prakartę.” ..• \ • .
. .Stebėjosi piemenys, stebėjosi ir kiti, kuriems

> jie apsakė įvykusį, stebuklą, Ir visi garbino 
Dievą, nes su Kūdikėlio Jėzaus gimimu ramy- 

. s be apgaubė Judėjos kalnus ir nudžiugino Gali- 
lieječių širdis. Kūdikėlio Jėzaus gimimas pa
sauliui apreiškė beribės Dangiško joTėvo mei
lės ir. gailestingumo įvykdymą.. ‘Nes Dievas 
taip numylėjo pasaulį, jog davė viengimį Savo 
Sūnų, kad kiekvienas, kurs į Jį tiki, nepražū
tų, bet turėtų, amžinąjį gyvenimą”: (Jon.JII, 
16). . “Štai, Dievo Avinėlis; štai,. Kurs atima

: pasaulio nuodėmę.” ir ”Žodis įsikūnijo ir gy
veno tarp mūsų” (Jon. I,29; 14), . . ’

It pasaulio žmonijos širdyse įsigyveno 
. džiaugsmingoji nuotaika.: “Štai dabar malones 
n^as; štai,dąl|ait išganymo diena” (II Kor,

Toks nepaprasti'ir-Uoks • d id»’e ITs'- 
džiaugsmas žmonėse buvo neapsakomas, neiš
reiškiamas. Kūdikėlis Jėzus, reiškė'• tikrąjį 
Dievą, tikrąjį Atpirkėją, mūsų. Ęinmanuėlįr h

[ “ O šiandien.?. Daugelis, iš tikrųjų, jau pa 
Vieniems Šv. Ka-

žemėje, ar danguje...” Kol. I, 20). .
Dėl to Kūdikėlio Jėzaus Gimimo Šventę 

yra tokia iškilminga ir džiaugsminga. Tą die
ną žmonės pamiršta gyvenimo smūgius, ir val
gus, persiima džiaugsmu ir veiduose reiškiasi 
gerumas, malonumas ir palaima. Tą dieną gim
sta iškilmingoji garbūs giesmė ir . skamba šir
dingi sveikmimai>ri linkėjimai.,- Visi jaučia
si laimingi ir yra linksmi, nes Jėzus Kristus, 
Pasaulio Išgelbėtojas, gimė.. Mes patys džiau
giamės^ nes esame Dievo vaikai. Mes patys 
linksminamės, nes girdime giedant: ^Adeste, 
Fideles!” iv *-@lori(t iii Bxcdsis!fr Toji- gar
bingoji Šv. Kalędų iškilmė, kokia tai palai
mintoji nuotaika krikščioniškam katalikų pa
sauliui! .. . . ■ ' • . . ..

Tačiau ■ ,atsiskleidžia kitas lapas, liūdnas it j 
baisus reginys. Kai • ramybė ir malonumas 
viešpataVo ties Betliejaus piakarte,. tai Erodo 
paiociuje vyravo ištvirkimas, neapykanta ir 
kerštas. Kraugerio. Erodo rūmuose nuodėme 
buvo karaliumi, o girtuoklių.■ lėbavimai ir’ iš
tvirkėlių orgijos trukdė dangiškąją džiaugs
mingą nuotaiką; Dats Erodas, švyluodamas 

Vsavo soste •,ir ainiutas kerštu; ■ trokšta ^nužudyti 
tik ką gimusį Kūdikėlį Jėzų, įsakydanąaš pyk
dyti nekaltųjų bernelių skerdynę Betliejuje ir 
apylinkėje.-

Antriems nerūpi Kristus ir jie vykdo, šėtono I 
karalystę. O kiti nepaiso . gailestingumo ir Į 

N?eS/skriaudžia vargdienius. Jų ausys jn’a užkurtu-! Į 
sios suvargusių žmonių dejaviinams, o akys ne* I 
mato alkstančių bedarbių šeimų gaišimo ar žu-| J 
vimo iš bado. Modemiškasis reginys, tačiau | 
.senovinis vaizdas! . Kristus ir Erodas; vąrgin-|| 
goji prakaitė fr raudonasis nuodėmes paloeius. į 

O vis dėlto niekas, ir niekas negali džiaug-į Į 
siningos Šv. Kalėdų nuotaikos atimti, bei išple-| į 
šli iš širdžių tų, kurie yrą Dvasiškojo Kūdike- į 
lib Jėzaus sekėjai. Vargdienių nuliūdimai, H 
vargai ir skausmai pakeičiami į suraminimą/ j 
džiaugsmą: ir Šv. Kalėdų rytmetį, priėmę. Ku- ; 
dikėlį Jėzų į. savo širdį, jie. jaučiasi laimingi ir.h 
džiaugiasi, nes atsimena, ką Eucharistinis, Kri
stus Karalius yra taręs, pareikšdamas: ‘‘AŠ 
esu Gyvenimo Duona.,. Kas valgys tos Duonos, 
bus gyvas per amžius.,. Duona gi, kurios aš 
duosiu, yra mano Kūnas... Iš tikrųjų,-sakau ■ 
jums, jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus Kūno ir 
negersite Jo Kraujo, neturėsite ■ savyje gyveni-į 
mo. Kas valgo mano Kūną ir geria, mano 
Kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir-aš pri-Į 
įkelsiu jį paskutinėje dienoje”. (Jon. VI, 48 it Į 
sėk.). ■■■/■.’ • : ‘ I

■ Taigi, krikščionys katalikai, šią iškilinin-j 
gą ir garbingą Šv. Kalėdų dieną^ visi skubėki
me į savo parapijų bažnyčias ir,į savo širdį 
priimkime Kūdikėlį Jėzų, garbindami Dievą Į 
aukštybėje, ir;- Jį - prįpažindąmi savo ^sąžinės - ir 
sielos K^raih^ spindu
liais aptektų visą žemę ir ji nebebūtų ašarų pa
kalnę/’’ . ... • . .1

MODEL B-74
A ten tube Superheterodpie 
witli “B” Amplifi eat i o n, 
Automatic Tolume Contrbl, ■ - : ’
Micro Tone Control, Tripte ĮwęlveNewTyi>eCompeBsati<m.

' n ‘i ei ’ ‘ a. ■! ■ i Aiillmnrui+.i a •FatiaGnd-Super Control, and 
Iligh Efficicncy Triodc Ea- 
diotrons, . I in p r 0 v e j 8 ” 
Loudspeaker. Chassis and ExtendedMusicalRange. ■ -l 
condėnser rubber-mounted. Tone Control •: *.
Early English Tąble Model _ . „■ , ‘;
Gabinet, walnūt-vėnėred. Improved Dynamic Speaker;

Radiotrons: 4 RCA-56, 3 'Radiotrons: 5RCA-56, • 
. RCA-58, 2 RCA-46, 1 RCA- 4 RČA-58,2 RCA-46, 

. ^ileight, 20 indi.; width 1BCA‘821 . .

141/16 ineh.; depth 111/4 Height,43”; width,28į”; 
inch. . . depth, 14’’.
Didžiausią nuolaidą duodam už jusu sena radio, nežiūrint io .? 
stovio, tai dabar geriausias laikas IŠMAINYTI JUSU SENĄ 
RADIO ANT NAUJO, MODERNIŠKO. •
Už mažą primdkęjimą jus turėsit naujausio ištobulinimo ra
dio ir galėsite gėrėtis puikiais radio programais.
RCA VICTOR RADIO yra tikrai geriausias, su jo kaina ir 
gerumu, nėra lygaus. Užeikit persitikrini kiek mes galūne 
jums sutaupytu
Jeigu reikalaujat tikrai gerą Rekordą, atsiminkite, kad pas. 
mus jus rasite didžiausi pasirinkimą.
Mes perkame Lietuvos Bonus ir mokame pilną kainą ją vertės.

Geo. Masilonis
| 377 Broadvvay, So. Boston, Mafs.

MODELR-78
BI-ACOUSTIC Superh-eterodyne, 
“B” Amplification.

Automatic Tone CompensaUop. 
Onai Automatic Votume Control.
ToneEąualizer. ’

SOUTH BOSTON SAV1NGS BANK
YRA AKT KAMPO BROADWAY IR E STS.PER 

BEVEIK 70 METŲ .

JJepozitų nuošimtis eina nuo trečio Trečiadienio kiekvieno 

menesio. Dividentai mokami trečią Trečiadieni Balandžio ir 

Spaliu mėnesių, Siunčiamo pinigus į užsienį ii* išrašome 
Travellers Chcąues.* •

' ’ VALANDOS: ?. • •• - ■. •’
l£u o 9 ryto iki 3 po pietų. Subirtomis: nuo 9rylp iki 12 vii 

Pirmadienių vakarais nuo 7 iki Ū tik del depotitą.
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Kalėdų Švenčių Proga Sveikiname Visus

P. J. AKUNEVICH

: (AKUNEVICIUS)
' -------- ------------ ’—-—. -ir—•• ■v ——

■ •' ■ . BONUS

1648 Intervale St., , 258 W. Broadway,

; Montello, Mass. So. Boston, Mass.

Uroadcafhng Oitr 
—------------ ^i-.—-■■■■< *?;» I

jOnrismiccs <į?ood V?ish.es
ŠV. Kalėdų Proga

Sveikinu Visilš

ADVOKATAI

ŠALNAI

Švenčių proga sveikinu visus savo klientus ir prietelius.

BROADWAY TRAVEL BURBAU 
..J -’ • K. J. VIESULOS

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

DR. M. V. CASPER

Mert«y

525 E. Broadway,

Boston, Mass. t

* w

Linksnių- Švenčių Visiems 
Koštumieriams ir Rėmėjams .

PAULAS MEN’S SHOP

P.LIKAS, savininkas "

456 Broądway,

So. Boston, Mass.

DR. J. LANDŽIUS 
(SEYMOŲR).

496 Ė. Broadway, So. Boston, Mass. .

? 

■ •

aBorron W 
TkU10.B0n0HO62O

k*

♦A

Yuietide 
Joų to Ali

C a

Sveikinu.'ir Linkiu Linksmų švenčių / ..

ADVKAZ. J.KALINAUSKAS, .

366 W. Broadymy, So. Boston, Mass.

«
■i

c

J2*£j

*
Sveikinti'visus Koštumerius

Kalėdų-Švenčių Progą,
. BRO ADWAY MARKĖT

J; MEDŽĮSt\šavininkds
"So/Boston, Mass. •

Linksmų Kalėdų .Švąneių

ADV. F.
Innkl.i?/r ? .
j.^AGęčius

253 W; BneadvaV; ;; 
: -So; Boston; rMass.;

Laimingi} Švenčių^Linkiu 
Visiems“ ;<.<■ 

jr, STUkAS; 
FOTOGRAFAS 

453-A Broadway, 
So. Boston, Mass.

Ė
C £

Sveikinu Visus-Klientus 
Kalėdų Švenčių Proga

~ J. S. MEŠLIS ..
253 W. Broadway,
So. Boston, $ašs.

J.
: Šventėmis-. ' 

URASAKARNIS, 
' OĖTOMĖTRI^TAŠ..

O D.

tticte to CMįk j
Sveikiname Savo Koštumerius ir Prietelius 

• Kalčdų Švenčių Proga .
PARKVTAY AUTO SERVICE 

and FILLING STATION
.VIKTOR VAITAITIS, Savininkas? ;

F. A. ZALESKAS, Automobilių pardavėjas ‘
\ 415 Old Oolony Avė., Šo. Boston, Mms.



vietinėsžinios
.......................... .

MtmiNĖS ŽINIOS
. jly. Į/fetro bažnyčioj e- Ka, 
ledų žv. Mišios bus laiko 
mis M^ktaičiomis valando- 
miri’

£$0 vadinamos,,Bernelių 
Sv. mišios;

V &) skaitytos visiems; .
8 ^0 vaikų šv, mišios; - * • ■ 
t:30 vulįemą; .
H tOO .

KAUJDS aifflBOS
—B

Gruodžio 18 dieną vakare 
bažnytinėje svetainė je i^- 
ko J. Kmitui-kuft. K. Urbo
navičiui pagerbti 5 dairių 
šventės Jrerigjmo komiteto 
paskutinis, • darbo - užbaigi

neekis

nykioje toks &šV.įrii^08

vai ’ ■ ■' .
TeneprnlėidŽta tų brangią 

dieną šv. mišių nė vienas 
- --;kat?a^s.>-- 'įr.t

Kalėdų Taiitrir dienų, mūsų. 
bfc&ty’čioj paskutinės šv. mi 
šre» 
tiksliai vienos Šv. mišios bus 

; laikomos vėliau, kad noriu 
tieji turėtų progų išklausyt 

* ti iv. mišiiy ir antrų dienų.

y:

9 Vai.. Tų diedų

ABY0KATA1

IKIASCUNYS f
osvcntiiAs -i

•■ ’• .■"■'■ ■■• 'ji

414 IkOMhmy^S .-Boston, Mass.!
riįet 'So. Boston 0948 |

GYVĘNIMO i
Tel. Uarkway 18^-VV , ; |

>:-£- '‘U'-’T ■■
. J?$8ędį vede 'Vį Valatka.

#■;

į šv. Jono Ev. draugijos 
priešmetmiąme susirinkime 
išrinkta .naują \ valdyba: »T 
Petrauskas—pirm., V. Me 
donis — viee-pirm., d*. Gli

pwt. raštinMki
AI. Šeikis —* finansų raštįr 
ninku, A. Naudžiūnas ižr 
dininkas, d. Žaįjąs mar 
šalka. Hirektoi^iis išrinkt 
Pi\ TapieŠiūnas, \Ė- 'Tani
kis; O Šiaurietė, A.. Zalet^ 
kas, V. Valatka^ - V.,- jSalęfc 

kas, P. Tamošiūnu. * •
Draugija šiuo metu yra 

paskelbusi naujų narių pri 
rašymo vajų. Nauji nariai 
priimami 11Ž pusę įstojimo 
mokesčio.

1

-gjf-gBT>MTXlS

umtas 

 

PARENGIMAS

jono Kmito moksleivii 
kuopą'Kalėdų trecių dienų 
gruojŽio 27- d.fantradienį. 
Vakarę reų^į įo^yrių vaka 

rą. - ; • - '

Tai pirinasišaši^.-kuopo' 
įiirengimąBn.t^ęį: rįfkia ii 
ketis, furijų ^itą^ti.ue 
iąeiai|žos paramos.1 ■*■%«> ■»

Lditningiems -žaidėjams 
biiš suteiktos gražios,dova. 
uos/.' /

i tJAKTAHI |
4 Vi —■> ■■ -nę' -,, t, -į!

n « T 3 'fe -* ’ ■ N1 k t |, f* ■ .

DRAUGIJŲ VALDYBŲ " 
ADRESAI

UBTUVOB miKTEHU DrJo9| *V. JONO EV. BL.PAAALHim* 
| ©MOS valdyMA 
CirmininltMi — K. llob*

M Mt Ida Uit. DorcliMter, 
TNffephone Oo]uftbWi kttl 

Vlce-rirmiiiInkĄiB — J. Petrauskiui 
, H - So. Boaton, mik - 
Prot. rUitlninkM — J. GlltMNM# 

B So, Bota< «•*
Fin. Ra8tiūlnkn« — M. Aelkl* 

' 256 E..N1nm %t. Sį Boatėfc, MkM.
IkdlnlBkan —- 4. NaiftSlOnM • 

'835 U. BrohtjAvny, So, Boaton, |ft|* 
!\f<r*ftllto. j, Stiklą ; v-

‘7 Wlnfleld St.. 80. Boston. Mm*. T, 
Dfėuglj^frifko MurirfDkimmi ku troflt 

t nedljlfltenl kiekvieno mentalo, 2 m 
po’pietį, PnrtiplJne nalfij, '49$ M Wjr 
8p,ąo..Bvton, Mta*.

Profeafcfiininl. blžnlerlar, 
kol. kurie a|celūlaM| "DųrblUmka,1* fflk 
rol verti akai t y tojų paramos, 

I t’ial H)wlr.Wffc •‘rinrhtnlrtjra* ...... .  jŽAiįt .1.! ,,-n 4l I ■.

Po GLOBK MOTINOS *VŪ. Į 
’lrmTnlfik'č — Eva’ MarksienS, ‘ *’"r 

ft25 B, 8tlF St.» So: BostdiV’MdSA 
Vlce-pli'mlninke— Ono Slatirlenč, 

'443 E. 7(ji st„ So. Boston, tYasa.
Tei. 8d. Boston B422-H

ėrot, lUišt. — BronG Clunlenč, . ’
•2b Gouhl St„ West Roxburįt, Masu. 
-Te). I’arkway 18G4AV \ _ 

rin. RaAt — Marjon* MĄr)pmji(tą 
.‘ 33 Navarre St-, RpMUmW,'|daWk ‘

Tej. Parkway . /. ? .
’ldlninkS — Oim,ŠtaMyi|4it8. ,.

‘ 106 West 6th St<<8o, Boėtbtų iįtw*.' 
rvftrkdnrfc — OAvltteflnll^ai ;

į 1512 Columbiįv.ftd^ Šo.Viobtbh, MAm.
• Kaso« Globėja Jfamrtonląpi ■ ' 

ĮL42O ColumbU Rd)K So/Boaton/ifaiM
į Draugiją anvo suiirlnkimiifl laiko kaa 

antrą tnnrnlnką kiekvieno mOnealo, 
. ’Z’tRO vai. rakaA. pafylžnytirtoj ay*- 

taln«j.
■’lRais draugijos relkniais' kralpkftke 

•s«* frrntn>n1n r^ltinlnk* . j
r i

; V‘
kai kurių 

narių sųiarkiai jiądirbeta, y 
pąntikietų •išj-«□!»(:» jmrda-

■ Jiįčįar pirma vieta 

teko M. Kilmoniūtri; ■ kitn 
ųivo jŠpardavusi 117 tikie . .

/ai antrų vietų užėmė Al“** Pr. Karlo

Apardavusi 97 
tikmtus. ’ .Tai yra aiškiausi 
pąvyzdžįąi),. ką .^dideliu dąib 
Št^upgarim^riuVeikti, •. . , ■. -
. Kklįaė -ri iŽtaipkis, ^. y?l®l^, 

ti^ii^vis.dčkiijf^'yiŠK.Tns lioj*1!7Z 

mitetri nąriąiną;u?>'gražij pr 
sidariiay  imą? ^7. <.. /'

Baigiau .̂ poėedį* .per8]kai-

—D.Vyčių J7 Algirdu kuo- 
pos’vaklybou kitiems me 
tams' išrinkta: D: J. Ąverki

naitė -p- viee-pirm., Š.- -§e 
jefkaitė* prbUkohįyrąštinin, 
kė, G. Žuvytė finansų 
raštininkė, S. Griganaričius

Įbėjai ir įį Bukota 

 

'fleĮdarys. v .

1. * '• . - . t I

tylas kpn.’'■ K. “.Brbąnavi-.] VYČIU PENATAS
LAIMiJMAS '

eiauš ; atsiųstasis ^padėkos] 
laiškas, kurį čia ir paduo 
damė; = . ■:. . .= , . ■ 
?<Gėrb. Dainų Šventės 
Rengėjams, . .
So. Boston1, Mass. . . 

Gerbiamieji;—. ____ ;

W. So. BoMcn f«28 Jį
ŪKTU W CMLNriglAB !

D R. M.V. CASFFH
'* 525 E. Broadvay^ S. Boston

5 .a./ “A £
i O/ifo

Nud U Iki i2'r#te^F iritri ao firs 
-j r 5 ir nuo .0 ,| ki' T'Vliį vakare h 

r A uidarytaa atrtkjtmi' .verkia Ir 
didieji ra i*,y • ^redomla nu*

a. 12-tou’dleę^^<^^r:^a^ 
kaipgi -tąjį i

Jate

Ltettfvbs Dkotūtai. J

;< J^AIAMIUSKAS)

, 414 BHkdw*y,
Tel So. Boston 2300

AfisttM atdaras nuo 10 Iki. 12 v|u , 
- rytt. nžo 1 djH! »:8o.f>0 Dtel! b 

nup 6 iki ft rakate. Šventą dieną
r lįHkfii įtarimą

?r ■ • . n.K - , \r .

$&4ekjt Advokatai 

MUS!. BAILIUS 
Vdfc tiekiu įrfotetjiirihH.-

' ’ ■•' |rfbrktrBtirt5n, Mm*. F 
TeitiontiiiSbu BoMtb 378S

>iT,t','.»i .įįiŠĮfc-MarraėįB

u.}.uuNMisas
ADVOKATAI

/=■ “Darbininko”Nante 
. , <tatrč« lubos, Room l) 

*ro*dway, So. Boston. 
Tel. So. Boston 3357 ?'

Bostono Ofisas: .
W Bt*te St., Booni 326

Tek Hubbard 939fr 
fyirlbHM: . 33 Rosemon t . Street^ 

fW.TaMt2878 Dorche8ter,Ma88.

SttM

Veltui rupinius reikalais, tiž ku 
riuos tau teismo dienoje nėreikšr 

l atsakyta, už ką nebūsi nei baudžia 
Į mas, įiei giriamas. “D'ąrbo vert?, ”

PERSIKĖlt -

. Gruodžio 2L d.» Ly Vyčių 
basketbąll ratelis žaidė prieš 
Bųnkers Štili K. of-C. .

__________ Pra3žjbjė/žąidimasf ėjo ly ’* 
" Prie Šios -progos : teini giomiš i1’Pimasis.^uaftifcfe , 
^aik-s'W^ti./'Tawt<^P 1?:16 Vy^imiįi^, 
mėlio na<?Hit®t6ė Įgądėh»H pušla^X‘-V.y ■

k s<, fli-- .**v,.'-*"**2 . u- X *’ »-v K-Z . • jjv

feku

■ • ■. I. :• ' ■• ‘

Tol. §0, Boston 2660
Lietuvis Dantistas -- p ‘

A. L, KAPO č!US
251 WvBroądW*F, Bp. Boston'

'Serėdoifis^mjp- ‘ 
. Sųbatonii? $»?!

IkMMfl^
' ■' 414 Wt^Uwayr‘-Šoi

. •. ■. Rooiu 3* , \ .
Gyvenimo vieta3Ū Greeri St‘, ?:

Hud«ont'ĄŪafc
TkL Htahon 622. į

Tei. So. Boftton 3520 j

MATAI ŠALNAI i
366Broadway, 

. aauth Boston, Mass
į.itmiluiiH»ni»niri«imiii»«<u«iiH<r'i‘»LiiiW><“'"“”>H

•J
’S

uvokmU
JDSEPH P. WALSK

A D VU KAVAI
. ■ .Mp‘

R. Coplen 
u- ’ , Jdbert Adelson 
i * Be^jĮnuu Uhęaky.* ‘ •

• B.ventėį iikilmė^e. . Tanjd.Š^ty^ .̂ 
mfosii’džtausia -ačiū’ Gerbi k ‘̂4 žaidė Pr. Lulm 

monuiį
mąuškiui ir visoihs OrganiJ^? j. 3ėg^d^b. — 14 ir 
-taoijomš*  ̂Draugįjbms,- idė-J Tarnuos ry dąskų..« 

 

jutems iir pasalpmems, taipį Sekantį trečiadienį gruo 
pat atskiriems asmenims iridžio 28. d., L..VyČįų ratelis 

So. Bostono lietuviams biz Į Dahlgi^en salėje žais sri vie-r 
iueriains ,kurie prie Dainų ųu iš tvirčiausių priešų. 
Šventės iškilmių prisidėję | Po žaidimo bus šokiai. Vi 
ai*‘tai aukomis ai* uoliu pa Lį kyieičamiratsilankyti, nę:. 
sidarbavimū. dPerilga būti. Įžeidimai būnu tikrai įdo; 

čionai visus dalyvius isskai^fmūs. * ,

Čiupt, bet; aš žinaų^. ,kaįp, ir 
iJųį\Wiiotė, :kaid, .■.feV/^Betro

vispS;^ąrii|ikižkbs 
-oigamž^  ̂:pr&" W<‘grisit 
: 3ejo va“ k
'no atndhįtyįy'

AŠ pilnai .fįv^riinu uolių
Tamstų^ darbuo^ įn.driįnu : 5 . ^....
pasiš^?ntimų\šiaį^ striįiaisĮ atšįlahkiusiems vaikučiam 
ĮaikąįsJ Nė ;^bks .“padėkos duos saldainių. Bus muši 
žodis negali- tirikamai už tai) kos ir dainų;. - .: - 

 

atlyginti. Vienas dalykas . Rengėjai -kviečia ne tik 
man tik pasilieka— karstai vaikelius, bet ir tėvelius, 
melsrisprie Aukščiausiojo Į. .Įžangą parasta,, vakarą 

už-Tainątų silikatų ir dvasi- — nepaprastas.' ' : *

nę gerovę. J Tai aš "esu. pasl-Į.1 " T 7 d‘51 ------i_yrr
ryžęs tarti iki gyvos'gal-
vos — kol. Dievulis laikys . ./.v _
mane: ant žemės. ../ ’ ■ ....—

Dėkingas Kristuje, _________
•r'Kun K' TTrlinliT'L^teiiiii rafverti šuiltytojų paftiftoM, 

. Ą?: y' TUOJįįUaąClĮl^ Į vinį iztrimifH'e* “Parblnlake.’*
.'a j   •<- ■ . .. . •■,>...—•..Aįį.-,.-.l, ...' '' ' ■■.

Kalėdų vakare. Marijoj 
Vaikeliai rengiadinksmą.va^ 
karėlį. .1- .

/Kalėdų ‘fedukas visiem

KMEDJf PARENGIMAS

Profesionalai/ blžulpt^iii, pramonių- 
Į kai.’ Įtarta &WWisi “pk^mipkft” tik 

» f> pai verti skaitytoji} paYkfhot,' ••

dlęnę> 
^K<rvakire^

1, 1 <v* YTri i 1 i‘1 ^'1 * ] iflbl 111 >' AlriUSSKELBIMAI' dalydavęs ljasaukĮdame.Ku-!l<h> 
re gavo iš Wadiing.tMmaĮ. .;r • •
Punde. Hcarr— y SiM. BELESKAS 
Sird!'-\ . V ' ’ -J '.RA|T|hQ■Jis buvo Prane ūži jv jriJai ' IIHIJ ud
ifc frontv ir silžeto

l)abai‘ gauna 1S y a:t d z l^pirie jūsų radios ir Loud Spoa- 
'pensiją, j r .‘galutinai vąblžiahcėi?s, f .
.pripažino jį garbės.'nariu — - > .. ,.419 Gęneva Avė., 
'apdovanodama ji Loti javai Dordįester, Mass.

Sirdiim.. ... ,f . . '
. Ponas Stanislovas Stan 1 
kėvičius darbuojasi kaipo 
elektros šviesos suvedimo 
amątorius. Jis yra ’ Cani- 
hriclge’iaus “ Blectririūh. ” 

■Bažnyčiai,, klebonijai -ir ATw*^ 
nuolvnui nuolat, kas 'elektros 
eini y j e Eugenija pataiso “velaį 
įųi. Svęiįiį&iri,\ Wt 
■f? ’ f ’ L •->-

, i-
’r

BOWLING 
.' B R a Ą.B W A Y 
r'e tĮX&A$! i O N

- . ' 448 BroadWay .* y; ‘ 
‘ ' South Boston . . ..
jr Diešimt Naujų Įrengimų 
i-sportuok dėl savo-sveikatos.

Jtaus J/R(nuMUM .'-.
18 Ttfljoit St., Botai, Maw.
'y-. Įgimball

f Tetčfonas:CapitOl 9880
s I m o vala u’ d o» ;

$ Vąl, iki 5 vai.. . .

I PRALL BROLIAI
HHTOkUI B ISKOUmiAI ■
DARBĄ ATLIEKAME GBW U W»Al 

PATARNAVIMAS jGlRlAriBUjl “ <

46 ARMANDINE ST., DORCKESTER, M
' Tel. Talbot 0854

A. J. Namaksy, Real- lEs- 
t ate ur apdraudos agentas, ' 
šiolnip dienomis perkėlė i 
vo ofisą iŠ 361 W. ŠJl’oad- ’ ’ 

way. _
A. J. ljfamaksio ofisas da- — 

Bar bus 366 W. BroadtVay, ,v 
Room 1, <4I)arbininkon na^ 
me. Tel. So. Boston 3357. ,

• y tai. b. A ■ . 
įimvifl

Ne kiekvienas gali pada-
’v.vrf-i V. VI rt-^r.IJU uvip
Idękvienas .gali nudtrbii p^-

OFTOMĖTRISTAS
Begsaminuoju akli 
priskiriu ikiiiW 

. krekąs akla ithli- •.,
ton ir amblIJnnįC 

koše (aklose) akyse sugruMlnn lhrla- 
jfi .tlnkftfifa falfe. _
; L L. PMASARNią O. a y
447 BroadwBjr, South Boetai ,t ,J'—■■ ■-. -y qrnl

<

j*p>lllMI<ll.llll^MiiJullllll<llllHlllllll<llUI<<«lll«Ullllllll><(j]' 

r DU LAIŽIUS I 

| 7 SEYMMffl:: j

I LIĖTUVIS GYDYTOJAS IR■ I. 
| , i , OHtĖUĖGAS 
Į *'r
Į ■ Tel. Soutį.^stąn 2712 Į 
f : 496 B. Broadway, ‘ Į
I . " South Boatonj-Mass. -i

lĮįbrtii' (gydytojai". I.
bflĮo Vandos :*’ir

: < 276rkĄrvardyjStreet,. ' 
kamp, Įftmkn ąrft ŽČčntral Sq,

'Čkmbridge,IImi,
i* 7 • Vt •• ’ * ■ i

Į iii iri HL.Vl j . nii Ut |
| . LIETUJ Į S ... • į

GYDYTOJAS ir CHIRURGAO j 
j-:. ' '■■■' V a i a'n d.'ę s: I

į ‘Nuo 2 .iki 4 iki 8 vak. |
| 47U
į:v- JųįL - i'?'- ‘" *.lDORIs

=

1- 
t

• # * *.r -■■ B

įfWl|S|Oę;* - - - ’
•.■ ; K A VED O !;•

5 Per KalėddS-lietuviųl|parduodu, dairiausios rūšies _ 
nyčioje Šr. mišios bus sėkaikH-auksinius' ir sidabrinius daik-| 
čioje tarkoje. . ' ■< •_>-| Taipgi^iFpabiW.: - !-

.1) Vidurnaktyje 12 vaj. |' ; 366 yr.‘Broądway T
iš š^tadienb) į sekmadienį,• j so/b0£to^ NiAšį
Chbfas giedos kalėd in e s a.....?

NVM'AT
—3): 9 vai.-šios ’bus vaikų įrengti (funiished) kambariai; 
.mišios 9^ Broadivay ir kambariai,
' 4) 11 vai .suma. . pAtbrūs St. Nuoma $10.00.j’ me-

•■,... ... .
- mm^ ; -<- _ sMBr194)3 E; Broadway, Su. Boston.

: Tel. So/Boston .'2b67-M 
Po mišparų vaikmits’ SaiĮfetl .4—

H*MEŽIM*S 
* “!*Sa.d • AUT0M0BIUŠtAMS?' 

'ŠV. STEPONO ^'VlCXrJ'E I Męs atidarėm automoBilių. taisy-..
Ajitra :<lieuą’;K«ilŠd^ftc4B’0 '■'**«;’ taisoftS^ldos r^ 

met bus legale švente ^—.nie; Jani^ytųs* fendoj^-ar bodies sir 
kas nedirbs. Šv. Steponui apipentįnam. raTisoni ignifions^iy. 
•draugijos.nariai turės jų iri- gėneratoriąs7^wfe;j^mi^' 
tencija. šv. mišias gruodžio ir ^os P^08* vadinam:

9 vii rrtP Visi ha- : ’ STEVE’S RĖPAIR ry f1’ y v4b . ■ ;ia 565 Bighth -St.^ So. Bo6ton, Mass.
riai privąlo susirinkti sverL . Tel. Šo; Boston 2351-R 
tairiėn 8’30 vai. ryte. .Iš RTEVĖ JANEL^NAŠ, ėhv: ‘ 
svetainės in eorpore mat-į 
suos bažnyčion'. ‘ Gražu-bū j- 
tų;,kad visi nariai .‘eitų*prid 
šr. K^rįinfį(>£;t<i dieną.- 7?ij

AGENTAI 
BONAI‘ I DILIS-_1 LIETUVOS B O M ir s .

•t • M* Už CASH - MOKAMLAIKRODININKAS ČIAUSIAS KAINA*. ■ U'• '4 j

irduoįu. įvairiausios rūšies i Parduodam Laivakortes aat -vbią'^' ;

s

patogiausiij laivit į Lietūvą ii? 
\ ?■>■'. Lietuvos.

BROADWAY TRAVEL 
/ BUKAI!

tj . VIESULĄ 
366 Weet BroadMžUy, 

, Šo Boston, Mass.
Tel. South Boston 0620

4
i

£

i
4

•. 4. «.i
4

■f

i

lt

dėl pagydynip kraujo, nervų, ir-iši- 
1 sen^UsIV' ligų. U’Iv, ku-Į 

rle kenčia nuo yauniatU- 
i iho, skauihiUų,- ročjiį, su- 

tinimo, arba .š|ąip pilė 
kokių odos ligų, turėtų 

Tft’ Jkteiptių tuojau, . Neuž-' 
mfrSk, kad patarimas ir 

tNitarnayimttB dykai per visų Sį niu
rnėsi. \ - .• . , • ’

WiO7SE& 
FotondOf: AktAdlenlMla, ketvirta , 
fflMtaft Ik tHtaaienUl* 10—12 ry- 
Hr >^6. T—t mirt i MUnadl* 
alkU 10—Ii tikUL

KALĖDINISBALIUS
Panedėlv, GiTiudžio 26;,1932 
ni. Prasidės 7 vai, . vakare, 
Lietuvių Salėje, K ir -Silver 
Sts., So. Bosforu Gva.jis Zbb- 
vcĮif) Orclie.slrfC, :-

všuldų kiu)tęstas:,p. o 1 k .n, 
AValtz i.r'Po.v *Trdt.\GUi‘o$ 
dovanos laimėtųjains.;, Įžan
ga.. vyrams 40c. ruotginoms 
— 30e. k*.Cheeking’-' dydai»

a

I INSURANCE |
j Apdrausk namus, rakandu* . »
J automobilius pas iv
I J. S. MESUS' į
1253 BroadwAy, S. Boston, Matiki, 
r Tel. So.. Boston 2618 . I ;

6RAB0RIAI
A* . .

D.;A. UlETSIIAS
y- BALŠAMUOTOJAS

877 Cambrid^e St, 
Cambridge, Maar.

Bes. 564 Eaet BroadVyay
; So, Boston, MašV

■ Telephoue S. Boston 0815 »

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvių reikale visuomet ir visiems 
maloniai': ir tinkamai patarnauju. Ga< 
lite kreiptis b> laiku, dieną ar Htktį 
p aš visuomet pasirengęs kiekvienam 
pareikalavimui. Už važiavimu i ki 
miestus jokio atlyginimo nereikalauju.

P. J. AKUNĘVICH ;
/ * y ' (AtUNfivx«rtm)
1648 Intervale St.» ? . . : 858 West BreadUri^,
Montello, Masė. ' So. Boitom Mm».
fri Broekton 411(T \ Tel. S. feostda 4186
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IŠ DIDŽIOJO NEW YORKO IR NEW JERSEY
+■

KALĖDŲ NUOTAIKA
. Visas pasaulis Kalėdų ry-

Klųbo mergaičių baske!- * Telėphone; STAGG 2—0706

PATERSON, N. J.

Tel. Greenpoint 9—2320

ŽINUTĖS

IUM

tas, nes dar neišaiškinta, ar
• (Santa Claus^. •

>. —Tarp

, liY SNKlĖUĮĮ

IŠ APYLINKĖS PADANGĖS

» 1 iinfiių » MivuĮKHU x*«iu —■ — v *

’ NĖ yV YORK. 5 plėši
kai, pasinaudodami ašari
nių, bombų pagalba, ąpįplė-

. HALIFAN, N. S. —Ka
nados vyriausybes įsakymu,

Šy. Jurgio bažnyčioje Ka
lėdose Pirmos Mišios (Ber
nelių Mišios) bus vidurnak
ty 12 vai., antros 9 v. ir su
ma 11 valanda; .

Gruodžio. 26 d.) 9:30 vary
te susituoks Juozas Dudyn- 
ski su Stefanija Budraity- 
te. . •. ■ . /

. PARYŽIUS. — Šiomis
• dienomis paaiškėjo, jog

še Manhattan.TiUStbanką^ Prancūzijos vyriausybė tu- 
išsinęšdami 15,000 dolerių* >rėjo teisę sumokėti Amert- 

Apiplėšinias įvyko dienok kaį skolą be atsiklausimo

_ . Parapijos kalėdoj i m a-s 
prasidės prieš. Naujus Me- 

Parapijiečiai prašomi

—-----—------------------------
‘ ^^yji^O##^*#*^*^************^**********-•******♦#***<•

Šios parapijos sodaliečįų 
vadovybė dalyvavo Apreiš- 

, kiūto parapijos Sodaliečm 
10 metų sukaktuvių iškilmė
se, gruodžio 18 dieną/

Žiulio tymo pradedant žais
ti.

G R AB O RTUS 
—IR— 

BALSAMUOTOJAS 
231 REDFORD AVĖMUB 

BROOKLYN, N. Y

D ANTISTAS 
X—BAY

Numų Telefonus; Mlchlgan 2—4273

profesionalai ir šiaip 
darbo žmonės.

Iš ŠV, JURGIO PARAP,

SAN FRANCISCO. — 
Amerikos kariuomenės du Į 

: besimo k y d u iri i

tan tymas žaidė su RLADAS K, VENCIUS
cento klubo mergaitėmis.
Altoriaus vaikai taipgi žai-, 
džia; Dabar' takiame did- I

s.

tą tartum atsigaivina vilti
mi ir džiaugsmu, ramybė il
gėta valia. Šeimos nariai 
stengiasi suteikti vienas ki-| 
tam dovanėle, kuri parodo ‘ 
gerą širdį. . Kiekvienas tro
kšta padalyti džiaugsmą sa- 

i vo .artimui ir tuo dąibii pais
tampa džiaugsmo dalininku J : 
Kaip prieš devynioliką šimr-j 

. fnečių piemenėlių, ganančių
savo bandas Betliejaus pa-J 
kahiėse, širdys buvo pilnom

. džiaugsmo išgirdus angelui 
balsą, pranešmitį apie Išga
nytojau^ atėjimą į šį pamu^ 
lį, taip ir dabar Kalėdų iy;
1° l) a^ S| legatus. Tenka manyti, kadx puoso gruodžio 16 d. Lai-
dziaugsmas kiekvieno knk-y • - —— * •
ščionio širdyje.

je/ 147 .Montgojneįv Place. rauskas mirė gruodžio 12 dį 
I Visos draugijom išrinko de- ir palaidotas Trejybės kati

šis seimelis bus nepaprastai dotuvėmis .. rūpinosirgrabin 
gj/vas ir pagamins naudin> rius J, Garšva. . , ;

Katalikai nesitenkina vien,.ąų. nutarimų. ..
apsimainymu dovanomis, 
bet savo gerą valią ir. arti
mo meilę , parodo teikdami 
aukas našlaičiams Kalėdų 
ryte. . Štai Jo Ekscelencija 
Thoiųas E. Mdlloy, Brook- 
lyno Vyskupas^ savo rašte į 
.tikinčiuosius pareiškia 
džiaugsmo, kad nežiūrint di- 

.. delio nedarbo, tikintieji
gausiai aukoja našlaičiams, 

. kuriems reikalingas yra 
maistas, . drabužiai ir prie
glauda. Gražus tai katali- 

. kų jirtimo .meilės pareiški
mas,;' Dievas geriausias ne
pamirš tų širdžių, kurios rū
pinasi mažutėliais, reikalau
jančiais pagalbos. . .

-------------------------- . Nau jų Metų' šokiai (subą- 
. Juozo Tysliąvos poezijos tos vakarą) bus Gfahd Aš-Į 

vakaras įvyko gruodžio 18 sembly Bali Rcom’e. Tikie- 
d. Dalyvavo inteligentai, tų galima gauti pas narius 

jau (klubo h klebonijoje ir pas 
h;znieriub (Garšvą, Bielio U- 

ską, Krisiūną, Valantiejų/ 
Ragelį^ Petrą. Jankų ir k.),;

UŽSIMUŠĖ KARIUOMĖ
MĖS 2 LAKŪNAI

KATALIKŲ SEIMELIS
Gruodžio 26 d, y įvyksta

Kataliku Seimelis. Tą die- liūnai. ...
nn suplauks skaitlingi delo- sk,a,<lyti «k;;
gatai iš Didžiojo New Yor- rais> i ?’an^nl- v'- 
ko ir New Jersey apylinkių1 
pasitarti svarbiais reikalais.',

~ Tafiu'sbihii rtenkft
garbe turėt pas save šį gar- 
biiigą seimelį ir priimti sve
čius iš apylinkių. Bet pa- 
tersoniečiai prie to rengiasi,1
Seimelis prasidės iškilmių-• H A SK V A.—Sovietų Ru^ 
gomis pamaldomis 9:30 vai. sijos spaudos koresponden- 
rytą. Pamokslą pasakys tas iš Persi jos praneša, jog j 
garsus pamokslininkas kun.. Persijos kariuomenė yra 
N. Pakalnis. Bus tai graži pasirengusi prieš anglus, jei 
tikrai katalikiško seimelio»šie mėgintų atgauti aliejaus

■ pradžia. Parapijos (‘Įpras, koncesijas.
6 vai. vak., rengia koncer-

; telį. Reikia tat tikėtis, kad 
nemažai delegatų suplauks

1^ / Į į * I I JJ .1 * . , ■

«PERSIJOS KAREIVIAl PA-
SIRENGEPRIEŠ 

ANGLUS

■VALANDOS: 
Nuo &—12 13 ryto, 2—8 VaL 

ivėfttadieniaii tuaitarut 
499 GRAND STREET 

(kampas Union Avė.) 
BROOKIYN, N. Y

Tslephpita: STAGG 2—0106

08. A. PETRIKĄ
į . (VETVYCK)

LIETUVIS DENTISTAB
I 221 S. 4th 8t., Brooklyn, N. I

X*Sp(nd«Hų Dtdffno^ 
' Gato Anettetik* 
VALANDOS;

. Nuo 9 vai. ryte Iki 8 vai. vakar*
Penktadieniai!] ir Aventadletual* 

tik BUflitariiA
ogasfaMrrr" 'rTiV^Tma Tmitinr*""11 rr r^an.iii rrn

’ Kun1. Pranas Skrodenis 
atvažiavo iš Washingtono

’ . praleisti Kalėdų šventes.,

Kat. Mokykla ■ pal e i s t u 
Kalėdų šventėms.. Visi .mo
kiniai ir mokytojai’ kviečia
mi ateiti į parapijinę sale 
Kalėdų dieną, 3 vai. po pie-

Miunchene (Munįch) . 50 
komunistų dalyvavo, kimigoj 
Jakobs laidotuvėse. Kua.1 . klcbonui gavQ
Jakobs pasižymėjo labdarm-j naujug antrapus.
gaiš darbais. . Komuništii —---- ——-— ------ -
specialiame mitinge šitaip/ ^ 
išsireikšta: ■ wDraugai! Ja-į 
kobs mirė. Joj® atminčiai, ~ 
vieną minutę tylos/’ Po to; ’ ...
vęl prabilo: u Greitu taikli. 
pradėsime revoliue ij ą i r 
mes paimsime visus tuos 
dvasiškius. Bet šį žmogii 
Jakobs mes būtume nešioję 
ant. savo rankų. ’ ’ Komuni
stai padėjo du vainiku ant 
kūn Jakobs kapol .

Anglijos-Porsijos nesusi- 
: • ; pratimo klausinio sprendi- 

. . ~ ;• | mas Inis Tautų. Sąjungos
ir visu rimtumu apsvarstys^pos.dv.e> iyvksianf. ame 
svarbius šios apylinkės ka, 23 
talikamš reikalus. Tat visi.. _____

s"'”,1s™Ja«IER1KOS GRAIKAI AGI-

I KLASCIAUS

I CUNTON PARKAS
| piknikams, buliams, koncertntuii, 
| Šoktame- Ir visokiems pasilinksmini 
| mums smagiausia vieta Provk 
| lynė-Maspeilie. Jau talkas agstea- 
| ky11 sale žiemos sezonui.
I kamp. Maspeth ir* Betts Avė. 
f JONAS KLASČIUS. Sav, 
| Maspeth, N. Y. .

ĮVAIRIOS ŽINIOS
PLĖŠIKAI NAUDOJA AŠA

RINES ROMBAS ,
PRANCŪZUOS VYRIAU= 
SYK GALĖJO SUMOKĖTI 

SKOlį

THOJA SUMOKĖTI 
SKOU

ALHAMBRA, Cal. — A - 
merik'iečių graikų g r u p ė 
pradėjo vesti, agitaciją, kad 
amerikiečiai graikai suauko
tų po vieną dolerį, tikslu su
mokėti Amerikos iždui 
Graikijos skolą.

: ; Gruodžio 15 <L Graikija 
turėjo sumokėti savo skolos 
dalį, tačiau nesumokėjo. A- 

i menkoje .yra 600,000 ■ grai-

fono vielas, o pagrobę pini-!, Buv?s P^emierasi . Herriot( Aukų rinkimas nepradė-

Tel. Newtown 9—4464.

ANT. j. VALANTIEMS
GRABORTUS IR

BALSAMUOTOJAS
ApijriiĮuta Vlsnso šakon*

Notary Public
5441 72-nd Street,

_ .Arti (jnifid-St.
MAsVeTU- l; L, N. Y.

Tel, Stagg'2—5043. N.otnrj Publk

M. P. GALIAS INC.
B I ELI A U SKA S

r Graborius ir BalsamnotojM ;

660 Gr a St, Brooklyn, N.Y
... ............ ______  •/

Kasmet Kalėdų laiku ru- 
su bolševikėliai labai susirū- . > ., , . ;v, . metu. Plėšikai banko vidų-- narlamentopma kaip čia panaikinus . . . . • . T paiuuueuiu.
t v. ■ Į iė pirmiausia nukarpė tek'švenčiu krikščioniška nuo- ’L 

l.,*,-. . .. ‘ fono vielas, o pagrobę pim-l -. - • ; ..... i. . ——t .
. tų. Bus “Kalėdų Diedukas’^^aiką... Si metą sugalvojo į . įv.nip^ 'ašarines bombas/ ^11^0 pareiškęs savo sutikiu , ncs ciar neišaiškinta, ar 

priemonę. Yra žinių- pa5^ į automobiliu-'sunlok^ skolą, bet par-{ Amerikos iždas tokį mokėji- 
'*• ir pasprako. lamerttes nubalsavo prieš ir ma priiratl}.

■ ./ ■ • Herriot atsistatydino. . ‘

’ * Dąbar gi paaiškėjo, jog EKSPRESINIAI ORLAIVIAI
r jtvvi z’KK'i-b. •

PRADĖJO VEIKU i

J naują priemonę. . __
iš Maskvos, kad valdžia už
draudė turėti Kalėdų eglai
te po bausme 300 rublių ai- 
ba. atsėdėti du mėnesiu ka
lėjime... _•

. Civ. Inž. Mažeika, lietu
vių kalbos ir istorijos mo
kytojas, buvo sunkiai susir-

. gęs. Dabar jau pasveiko ir 
pamokos greitu laiku vėl 
prasidės.

Iš KARALIENĖS ANGELU 
PARAPIJOS.

GAISRO LIEPSNOSE 8 
ŽUVO, 100 SUŽEISTŲ
TOKIO, Japonija.—; Vie

noje, iš didžiausių krautu
vių kilo gaisrus, . padaręs 
daugiau kaip. 4 milijonus 
dolerių nuostolių.

Gaisro liepsnose žuvo ""8 
žmones ir apie 100 sužeistu

rytą vi'durnąkty lŽ vai; 8\ į MERGINOS BOIKOTUOJA] 
9 ir M vai.- Pamokslai bus j.,'. PRANCŪZŲ PREKES1 
sakomi vidurnakty, po 9 ir« 7
11 vai. mišių, ir vakare 7 :30 
vai., kada baigsis rekolekci- h 
jos. Pamokslus. sakys Tė-’ ^ 
vas Jonas Bružikas. S.. J.

šių metų kovo mėnesį Pran
cūzijos, atstovų rūmai ir se
natas buvo priėmę biudžetą, 
kuriame buvo įtraukta rei- LON ANGELES. —Tarp' 
kalinga suma sumokėti Sko- Los Angeles ir New York- 
los dalį Amerikai. pradėjo veikti ekspresinis1

Buvęs premiėras Herriot orlaiviais šusisiekimąš.. Iš 
aiškina, jog jis apie tai bu- Angeles, Galifornia, or- 
vo visai pamiršęs. laiviai atlėktų į New York

■ * ‘ per .17 valandų. .

MIĮU5B11* ARGENT1N0JESUIMTA 
KU Iii U Filui llu

Tel. Štagg 2—0783 Notary •

JOSEPH LE VANOA J
(LevandauskM) [

G R ABORTU3 J
107 Union" Avė.. Brooklyn,, N I j

•f-

Teleplioue Stng£ 2-4409 
. NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R AB ORIU S

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y. .

Priešais Apreiškimo parapijoj-
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves
tuvenis, Krikštynoms ir. visu-.

, kiemš pokyliams

sukilimo' prieš esamą.tvar- . 
ką. * - ’’

Šiuo laiku . Argentinoje 
veikia karo stovis, kurį pa
skelbė prezidentas, ■’ gavęs 
kongreso nutarimą.

• - C1NCINNATL - šio
miesto įstaigų 400 merginų' 
tarnauto jų nutarė boikotuo
ti Prancūzijos prekes, visai

• . > ■ ■■; ■ ■ jų neperkant. ./
Gruodžio 11 dieną mirė, Šfe nutarimas padarytas 

Magdalena. Povylaitienė ir kaip protestas prieš Pran- 
palaidota Trejybės“ kapuose cūziją dėl jos nemokėjimo 

iv* m n 1* * ' . T___i‘__ ’l

Šių metų Nevv Yorko apy
linkės lietuvių kataliku sei-? 
molis įvyksta Patersone, N.
J., Kalėdų antrą d i e n ą,

■ gruodžio 26. d.,, šv. Kazįmie- _
ro parapijos bažnyčios salė- gruodžio 15. d. Mykolas Mu- skolų.

BUENOS AIRES. •—Ąr
:l»~Kan*S-'deportuota' J>asWiuėn>iWta
5|10 asmenų, kurie pripažinti potaųa SUeme ILT-kg kimt>oH?,avimas fiziniais judesiais.
1 ' komunistais. ' Tarp: depar-' 5imon% apkaltmtų renff.me.-Pro{. St„ šalkanskis. ; ;

%1 . Modernieji šokiai yra ne kas ki
ta., kaip seksualinio organizmo

tudtų yra vienus amerikie
tis, kurs deportuotas į Ame
riką. ■

Kanada valosi nuo komu
nistėj įvairiais būdais, nau

' dedama griežtus įstatymus

T, LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Avė., Brooklyn

lCvemwii 6—1014 .
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