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KALĖDOS
Kalėdos — stebėtina šventė. To-

j. . ..kia sena, o vis jauna. Kas metai 
kartojasi, o vis turi skvyje tiek 
naujanybės, kad jaučiamės kiek
vienas Kalėdas tarsi pirmą kartą 
bešvenčią. čia tur būt įlepiasi kas 
nors mistiško, paslaptingo, ir ta 
linksmybės naujanybės|dvasia bū
tų mums nesuprantamą, jei neži
notume, kad Kalėdosi— tai di
džiausios mūsų tikėjiml paslapties 
— Įsikūnijimo paminėjimas. Kris
tus gimė — štai kame {ramumo ir 
linksmybės paslaptis. Ii toji ramy
bė ir linksmybė giliau tiekia negu 
kasdieniniai įgimtos laimės spin
dulėliai. Žmogus retkąrčiais jau
čiasi laimingas ir patenkintas, bet 
Kalėdų linksmybė ir pasitenkini
mas yra daug kitoniškesnis. Sun
ku jį žodžiais apibūdinti — sieloje 
šventa, ir tiek. Kas gi mums teikia 
to nepaprasto, nežemiško linksmu
mo per Kalėdas? Be abejo, Čia 
vykdosi Dievo žodžiai, tarti Ange
lų lūpomis per Kalėdas: “Garbė 
Dievui aukštybėse, gilžemėje ra
mybė geros valios žmonėms”. Juo
se glūdi mūsų linksmybės paslap
tis. -

Garbė Dievui tai kilniausias 
žmogaus tikslas. Paprastai pasau
linėje spaudoje — net ir katalikiš
koje — retai minimas tas svar
biausias žmogaus gyvenimo prin- 

. cipas — viską pašvęstr*pįevo gar
bei. Tie žodžiai paliekami grynai 
tikybinei spaudai, tai, girdi, aske-. 
tų-atsiskyrėlių, vienuolių ar aps
kritai dvasiškijos specialybė. Pa
sauliečiui katalikui tai lyg ir ne
jauku kasdieniniame gyvenime 
dažnai kalbėti apie Dievo garbę. 
Daug labiau mėgiama vartoti žo
džius “kilnūs idealai”, “žmonijos 
gerovė” ir t.t. Be abejonės, toki i- 
dealai, kaip žmonijos gerovė, arti
mo meilė ir tam panašūs, yra be 
galo kilnūs dalykai, bet jie visą 
kilnumą kaip tiktai semia iš kil
niausio ir gryniausiai švento šalti
nio — Dievo garbes. Kai sakome 
“Dievo garbė”, tai savaime su
prantame Dievo meilę, nes šaltas 
pagerbimas be meilės būtų pana
šus vergiškam nusilenkimui, kuš
tančiam iš baimės ir drebėjimo. 
Dievui tokia garbė nepatinka. Jis 
nori ne šaltos baimingos pagarbos, 
bet nieku neribotos meilės. Taigi 
Dievo garbė yra tapatinga Dievo 
meilei, o meilė Dievo, kaip žinome 
iš Šv. Paliaus pareiškimo yra visų 
didžiausia dorybė. Ir Kristus gimė, 
gyveno ir mirė savo Tėvo garbei 
ir meilei. Jis tai pareiškia Kalėdų 
dienoje ir, žinoma, nori, kad mes 
visi Jį čia pasektume, nes iš tos 
Dievo garbės ir meilės kyla mūsų 
laimė — pažadėtoji ramybė geros 
valios žmonėms.

Kas iš mūsų netrokšta ramy-

'ebūnie Visiems LDS. 
Nariams, “Darbinin
ko” Bendradar
biams, Skaitytojams 
ir Rėmėjams Kris
taus Užgimimo Šven
tė linksma ir laimin
ga.
LDS. Cent. Valdyba 
“Darbininko”

Redakcija ir 
Administracija.

bes? Iš kieno nuvargusios širdies 
nėra išėję žodžiai: ‘duok man šven
tą ramybę’? žmogaus įgimta ener
gija nori veikti, bet net ir didžiau
siame veikime ir smarkiausiame 
energijos įsitempime mes norime 
turėti vidujinę ramybę — širdies 
ramybę. Jos netekus, nebėra žmo
gui tikrojo poilsio. Yra žmonių, 
kurie mėgina tą natūralų ramybės 
troškimą neutralizuoti — jei ne 
visiškai panaikinti (to tur būt dar 
niekas nėra pajėgęs padaryti), tai 
bent jam prieš pastatyti kokį subs
titutą, formoje natūralaus pasiten
kinimo, kaip antai turto, smagu
riavimo, ar šiaip bet kokio natūra
laus patogumo. Tas tikrosios ra
mybės neva pavaduotojas nelai
ko savo rolės. Jie neduoda pilno 
pasitenkinimo, kokio žmogus gei
džia savo sielos gelmėje. Ten vis 
kažko trūksta, ir jei ta tikroji ra
mybė neapsigyvena žmogaus šir
dyje, tai jis amžinai jaučiasi pail
sęs. Karštliginga darbuotė, bet ko
kioj dirvoj atneša' Sielai kfek at
vangos, bet tikrojo pasitenkinimo 
ten nebus, kol žmogus nepasieks 
svarbiausiojo savo tikslo — tar
nauti Dievo garbei bei su meile 
klausyti Jo įsakymų. Taigi ramy
bė yra paseka ar atpildas už ėjimą 
tikrosios savo pareigos — tarnau
ti Dievo garbei.

Daugelis žmonių nepripažįsta 
viršminėtojo principo, griežtai jam 
priešinasi ir net ant juoko pastato. 
Tarnauti Dievo garbei — tai jiems 
atrodo tuščias tikslas, nesuderina
mas su normalaus žmogaus gyve
nimo pareigomis. Bet jie tą prin
cipą paneigia dėlto, kad jo nesu
pranta. Tarnauti Dievo garbei tai 
nereiškia vien tik melstis. Ne. Tai 
reiškia sąžiningai eiti savo parei
gas. Trumpai pasakyta, bet tam 
išpildyti reikia visų žmogaus pa
jėgų įtempimo ir to dar negana: 
reikia prie to ir Dievo pagelbos. 
Kalėdų šūkyje mes turime trum
pai sutrauktą visą krikščioniškojo 
gyvenimo filosofiją: Garbink Die
vą, tai turėsi ramybę; tam tikslui 
būtinai reikalinga gera valia.. Jei 
jos neturėdamas eisi savo valia, 
tada, žinoma, gyvensi kaip tinka
mas, bet užtai neturėsi ramybės. 
Kristus leidžia pasirinkti: Dievo 
ar savo valią. Jis taip pat parodo 
kelią į laimę. Tai laimei įsigyti 
mums reikia — geros valios.
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LD.% 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

£Sekmadienį, gruodžio 29 
į, 'd,, 3:00 vai. po pietų Šv.

Petro par. salėję, 492 E. 
7tb St. įvyks LDS 1-mos 
kuopos priešmetinis susi
rinkimas, kuriame bus 
renkama nauja 1936 m.

f valdyba. Taipgi bus ir kitų 
:; svarbių reikalų. Prašome 

visų narių skaitlingai su- 
į sirįnkti. Valdyba.

:

ŽINUTES

> Sekm., gruodžio 22, po 
į Mišparų, bažnytinėje salė-

3e» įvyks kalbos ir kruta-
■ mieji paveikslai apie “Co-
- mmunity Federation of 
r. Boston”.

Į Tu pačiu laiku įvyks Vy- 
h čių susirinkimas, jų kam- 
L bary, E. 7th St.
L Pirmadieny, gruodžio 23 

d., 4 vai. po pietų, ir 7:30
; vai. vakare, Šv. Petro baž- 
r nyčioje, suvažiuoja daug 
: kunigų išklausyti south-

bostoniečių Adventinę iš
pažintį. •

Kalėdose, Šv. Petro baž
nyčioje, bus giedamos nau
jos mišios 12 vai. naktį ir 
IX vai. dieną. Bus iškil
mingos šv. mišios 6 vai. r., 
8:30 vai. r., ir 9:30 vai. F- 
Kitos Šv. Mišios bus pri- 
vatiškai laikomos.

Po sumai seks palaimini
mas su švenčiausiu Sakra
mentu.

7:30 vai. vakare įvyks 
Kalėdų vakarėlis.

Gruodžio 12 d., mirė Jo
nas Lankelis, 46 metų, ka
reivių ligoninėje North- 
ampton, Mass. Palaidoji
mu rūpinosi Mikšenienė, 
velionies giminaitė.

DUOS PUSĘ DIENOS 
V AKACIJŲ

k-.'
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MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Majoras Mansfield pa
skelbė, kad visiems miesto 
darbininkams bus duoda
ma pusdienis vakacijų 
prieš Kalėdas. Tas daroma 
tuo tikslu, kad darbinin
kai turėtų geresnės 
gos Kalėdoms visko 
pirkti.

pro- 
apsi-

r-

i

i

,’T-l- 
t

Moko muzikos, piano 
ir dainavimo. Specia- 
les pamokas duoda 

vaikams.

Adresas: j
933 E. Broadvvay, j

SO. BOSTON, MASS. !

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B, GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadway)

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namų: Talbot 2474

JOHN J. GRI6ALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1048

( ]»•»>>
Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI 
DARBININKO NAME 

866 Broądway, 
South Boston, Mase

AR ŽINAI
kad‘gruodžio 28 d., vie

tinės vyčių kp. įvyksta 
milžiniški šokiai? Ar jau 
pasiruošęs į šokius ir, ar 
žinai kas dalyvaus šokiuo
se? Jei nežinai, tai klau
syk!

Šokiai įvyks Municipal 
Building salėje, gros Bos- 
tonians orkest. ir bus viso
kių pamarginimų. Apart 
to, į šokius atvažiuoja iš 
visos Naujos Anglijos jau
nimas, jau iš kaikurių ko
lonijų gavome žinių, kad

smarkiai organizuojasi at- 
važiuoti.

Tikimės, kad dalyvaus 
skaitlingai ir mūsų profe- 1 
sijonalai, nes šokiai ren- i 
giami geriems tikslams, 
pusę pelno skiria namo 
fondui.

Šokių komisija uoliai 
dirba. Tad įvertinkime jų 
darbus! Visi į šokius!

šokikas

DARBININKO METINIS 
KONCERTAS

KONCERTO PROGRA
MOS VEDĖJAS ART. R.

JUŠKA
Gruodžio 14 d., 8 vai. va

kare, Art. R. Juškos bute, 
933 E. Broadway įvyko 
Naujos Anglijos vargonin- 
kų Skyriaus susirinkimas.

Susirinkime dalyvavo šie 
vargoninkai: p. Visminas 
iš Lawrence, J. Tamulio- 
nis iš'Nashua, p. Balsis iš 
So. Worcester ir p. Žemai
tis iš Worcester, p. Šlape
lis iš Norwood, p. Karbau
skas iš Cambridge ir art. 
R. Juška. ’

Susirinkusieji pp. vargo- 
ninkai tarp kitų eilinių sa
vo reikalų nutarė priimti 
kvietimą dalyvauti Darbi
ninko Metinio koncerto 
muzikos programoje su 
choro grupėmis.

Atsilankiusiam susirin
kime Darbininko atstovui 
pp. Vargoninkai pareiškė, 
kad jie dalyvaus muzikos 
programoje ir kiekvienas 
turės po 10 minučių laiko 
dainoms bei muzikai. Pro
gramą sutvarkys p. art. R. 
Juška. Prie to padarė pas-

i, -i- nmn.-„mn

imįjj

CAMERIDGE, MASS.
Kalėdose pamaldos Ne

kalto Prasidėjimo Lietu
vių bažnyčioje bus: Kalė
dų Naktį, 12 vai. šv. Mi
šios. Kalėdų Dienoj šv. Mi
šios 7, 8, 9, 10 ir 11 valan
domis. Visi dalyvaukite.

Mišparai ir palaimini
mas su ŠŠ. Sakramentu 2 
vai. po pietų. Tuoj po Miš
parų Kalėdų Diedukas da- 
lįs vaikučiams dovanas.

Įtep.

* TAISOME ir parduodame radios j
GARSIAKALBIAI STANLEY’S RADIO SHOP TEL. SC. BOSTON 0558 1

Inž. Stasys Beleskas, 8av. 343 W. Broądway, So. Boston, Mąss.

tabą, kad jie pradės mu
zikos programą punktua
liai ir tęs ligi užbaigos. 
Jeigu bus kalbėtojai, tai 
kalbės prieš muzikos Prog
ramos pradėjimą arba pa
sibaigus.

Pp. Vargoninkai nuošir
džiai dirba kiekvienas ir 
reikia tikėtis, kad koncer
tas bus įdomus. Rep.

------------ 1—v—
Kalėdų švenčių proga, 

gubernatorius Curley nori 
paliuosuoti iš kalėjimų 
220 kalinių. Savo rekomen
daciją įteikė veikiančiai 
tarybai dėl patvirtinimo.
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LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEMS!

Linki I. J. FOX CO. ir
Jų Lietuvių Atstovas P-NAS KORAITES

1 f

ĮVAIRflS SKEIBIMAI
BROADWAY LUMBER 

CO.
Lentos, durys langai ir kitokia 

uamsms materijolas
312 Broadway
So. Boston, Mass, 
TEL, ŠOU 9419

JŪSEPH W. CASPER
(KASPARAS) 

GRABORIUS
494 E. Broadw#7, 

South Boston, tjtaag, 
Office: Tel. S. R. X437

Xes. 158 W. 7tfe gt.
Res.: Tel. S. B. 3960 

PatarnaviuiM dienų ir naktį.

PIRKITE PYRAGAIČIUS 
KALĖDOMS pas 

MONARCH HOME
BAKERY

589 Kyde Park Avė 
(Kampas Cummins 

Highway)
Roslindaje, Mass.

J. Gudelis, Lietuvis savi
ninkas, Monarch Home 
Bakery praneša visiems, 
kad jo kepykloje galima 
gauti Kalėdoms įvairių na
minių pyragaičių prieina
momis kainomis.

Galėsite gauti visą eilę

BROADVVAY FRUIT 
MMKETS

WHOLESALE & RETAIL
Švieži vaisiai, daržoves ir riešutai 

žemomis kainomis visuomet.
463 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU. 2761

LDS. 8 kp. svarbus susi
rinkimas įvyks sekmadie
nį, gruodžio 22 d., tuoj po 
sumos, parapijos mokyk
los svetainėje. Turime 
svarbių laiškų ir kitokių 
reikalų. Kviečiame visus 
ateiti. Valdyba.

Visi Laukia Linksmų Kalėdų
AUKSAI YRA TIKRA DOVANA.—Priduoda daug gražumo.
(1) Moterų ir Vyrų Laikrodžiai $9.50 ir daugiau.
(2) Žiedai nuo $150.
(3) Setai Plunksnų ir Paišelių nuo $1.50 iki $15.00.

: (4) Vaikų ant rankų Laikrodžiai $2.50 ir $2.95.
ŽIEDAI, BRANZALIETAI IR LAKETAI $1.00 IR DAUGIAU.

: . Turime visokių Sieninių Laikrodžių, Sidabrinių peilių ir videlčių.
; Visokių dovanų ir už visokias žemas kalnus.

i TAISOME, MAINOME LAIKRODŽIUS IR 
ŽIEDUS.

; PERDIRBAME .18 SENŲ LAIKRODŽIU IR ŽIEDŲ I NAUJUS.
t VISKĄ GVARAN’L’UOJAME SULYG SUTARTIES.

• Parduodame visokių Kompanijų Radios ir Lietuviškus Rekordus.

ROLAND KETVIRTIS & Co.
į 322 Ęroadvvay, South Boston.
į Telefonas: SOU-th Boston 4649.

Visos lietuvės, kurios turės naujus I. J. FOX 
kailinius Kalėdų metu, ištikrųjų galės su kuo 
nors pasidžiaugti. Tai gražiausia Kalėdų dovana, 
nes merginos ir moterys gal nemėgsta nieko ge
naus, kaip tai, turėti vėliausios Paryžiaus mados

$ kailinius.

Į! ii

$

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS ;

DR, M. V. CASPER
Arti Municipal Building

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir 
nedeldieniais, taipgi seredomla nuo 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-Ray

Lietuvis Dantistas

DR. S. t. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

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

pagal susitarimą.

šviežių naminių tortų, kaip 
tai, Layer Cakes, Loaf 
Cakes, Fruit Cakes ir 
Mince Pieš.

Pirkite duoną, rolls ir, 
assorted buns J. Gudelio 
Kepykloje.

SVEIKINU VISUS ŠV.
KALĖDOMIS IR

NAUJAIS METAIS
MONARCH HOME BAKERY

J. GUDELIS, Sav.
589 Hyde Park Avenue, 

Roslindale, Mass.

BERNARDAS J. KORAITEB

Dar yra laiko įsigyti nau
jus kailinius Kalėdoms. Gali
ma lengvomis mokestimis iš
simokėti kitais metais.

VISUOMET KLAUSKITE
P-NA KORAITĮ,

P-nas Koraites, I. J. FOK 
Co., lietuvių atstovas, padės 
jums išsirinkti gražius kaili- J į 
nius už prieinamą, kainą.

F,WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS 

409 WINDSOR ST.
CAMBRIDGE, MASS.

Prieš lietuvių bažnyčių 
Ofiso Tel. TROivbrldge 7880 
Ofiso Tel. KIRkland 9221 
Namo Tel. TRO\vbrldge 6434 
Sąžiningas ir Rūpestingas

PATARNAVIMAS

i!

i!

A f Lietuvėms, kurios pirks per P-ną, Ko- 

MJj/V A raiti, bus duodama 10% nuolaidos.

411 WASH1NGTON STREET
| PRIEŠAIS “FILENE’S” BOSTON’® 4-tam aukšte įjj

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dienų ir naktį
Fanerai Home ir Bes. 
564 East Broadway, 

So. Boston, Mass.

UUEEN ANN LAUNDRY,
INC.

LIETUVIU SKALBYKLA 
Skalbiame ir proslname visokius 
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tąl: 
So. Boston, Cambridge, Brighton 
Dorchester U kitur. Pamėginkite 
ir patyrsite, kmi gaunate patarna

vimą už pigią kainą.
7-9 Ellery St., So. Boston 

Tel. So, Boston 2923

Tel. ŠOU. 1437

MILANO’S
ČEVERYKŲ TAISYMO ŠAPA
Geriausi Įtaisymai So. Bostone.

Patarnauja lietuviams jau nuo 1907, 
Darbą atliekame belaukiant Į 15 miii.

KAINOS LABAI ŽEMOS 
Skrybėlės išvalome ir pertaisome 
Atidalyta kasdien 8 v. ryto iki 7 p.p.

Subatomis — 8 iki 10 vai vok.
360 Broadway, So. Boston, Mass.

REIKALINGAS PIA
NAS. Noriu pirkti vartotą 
pianą. Kas norite parduoti 
prašau atsišaukti: Pr. S., 
320 Broadway, So. Boston, 
Mass. (Ant krautuvės).

PARSIDUODA 10 kamb. 
namas, garadžius, daržas. 
Visi parankumai: maudy
nė, pantres, 3 fireplaces. 
Namas tinkamas dviem 
šeimynom, žemės yra 12,- 
500 pėdų. Atsišaukite, 54 
Townsend St., Roxbury.

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
GRABORIUS - UNDERTAKĘR » 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS: Tel. Brockton 4110’
16-18 Intervale Street, Montello, Mass.

SOUTH BOSTON 
STOVE EKGHANGE

Gurautuoti Aliejiniai Burneriai—$7.75 
Dalys visokių ISdirbysčių

Pečiams ir'Aliejiniams šildytuvams.
Pečius parduodame, perkam ir mainom 

Grindims patiesalai ir matrosai

269 Broadway, So. Boston, Mąss.

BRONJS KONTRIM
REAL ESTATE 

INSURANCE 
CONSTABLE

Justice of the Peace
Visokios rūšies apdruudu Ir teb 

slogas patarnavimus.
598 E. Broadway, So. Boston 

Tel. 6qu. Boston 1761
Residence:

l?0 Marine Rd., So. Boston 
Namų tel.: Šou. Boston 2483-W

PIGIAI TAISOME 
STOGUS

80. BOSTON ROOFING CO.

JOHN MARTIN & CO.
Taisome Visokius Stogus

414 W. Broadway 
TELEFONAI:

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

JUOZAS M. DILIS

Parduodu įvairiausios rūšies 
auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

'366 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel, Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M, 0, 
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street,
kanip. Inman arti Central Sq., 

Cambridge, Mass.

Tek 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 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare, 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną; 

(pagal sutarti)

Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 
kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai 
verti skaitytojų paramos.

VALGOMŲ JŲ DAIKTŲ KRAUTUVAS
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisias, daržoves ir 

kitokias daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai 
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Cresoent Avenue. 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER, MASS.
45 Hampden St., 

Tel. HIGhlands 4855 
R0XBURY. MASS.

PERKINS SQ. CASH MARKET 
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boaton3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Telephono South Boston 9367

REIKALINGA Agentų
Dėl purdavlnėjmo trejų dovy- 

nerių, šaknų Ir galingos mos- ' 
ties.. Geras pelnus. Rašykite
tuojau: Deken’s Ointment Co., 

Hartford, Couu.

E
I

Tel. S. B. 2805-R !
i LIETUVIS | 

ĮOPTOMET RISTAS 
Į ISegzuminuoju akis
| priskiriu akinius
5 kreivus akis utltle-
S einu ir amblljoniš-
fkose (aklose) akyse sugrąžinu 
Į šviesų tinkamu laiku.
| J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
| 447 Broądway, South Boston t

S, BARASEVI6IUS IR
SŪNUS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BAL8AMU0T0JAS
TURI NOTARO TEISEI 

254 W. Broadway, So. Bo»ton
Tel. Šou. Boston 8590

113 Ame? gi, Brockton, Maw.
Tel. Brockton $90

Gyven. vieta: 838 Dordįępter Avė.
Tel. Columbia 2587

DR. GRADY
SPECIALISTAS

Baigęs N, Y. Universitete Medicinos 
Kolegiją, pirmiausią! praktikavo Ft. 
Hmiillton LlgoiiįnŠJe N. Y. Chirurgus 
Out-Patient Lpwell Hospitaly, gydy
tojus City Dhpėnsnry; gydytojas prie 
Sįt- Jolin's HospitalCs; Medičiuos eg- 
zamiiilerlB prie Metropolitan Lito 
Ins.; Lowell Y. M. C. A. Gym. ; A. O. 
Foresters of America. Ofiso viiluudos: 
Utur., Ket., Sųb, nuo 10—1C ry(c; nuo 
2—5, dieną, nuo 7—8 vak. Nežilom 
nyo JO—12 ryte. Patarimas dykai.

327 ST., BOSTON.

i . Al .‘J lWi

Telephone
SO. bostom

BAYVIEW
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trok| 

Agentūra.
Taisome visokių Išdirbyąčlp auta 
mobilius. Taisymo Ir deniaustr^yį. 
mo ’ ‘vietas

1 Hamlin Street 
ir E. EighthJSt.

SOUTH BOSTON, Mm 
/o*. Kayvčiuna* ir Pater TrrifekM 

■aviniai
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Astuoni Šimtai Žuvo 
Trijų Dienų Mūšyje

DARBININKAS.
MEKSIKOS DIKTATO

RIAI PEŠASI Pennsylvanijos Žinios

Roma, Gruodžio 18 —Su- (viena Suomija sumokėjo 
lig oficialių Italų generali-.sav0 skolą.
nio štabo pranešimų italai Į Lenkija, kuri turėjo su-nio štabo pranešimų italai | Lenkija, kuri turėjo su- 
laimėjo trijų dienų mūšį’mokėti 32,535,988 dolerių 
Takhaze upės apylinkėje, pasižymėjo savo storžie- 
Ethiopijoj. Tai buvęs dieviškumu, nes atsiuntė me- 
džiausias ir kruviniausias morandumą, kuriame 
mušis nuo karo pradžios, .trumpai ir šaltai atsisako 

Memorandumas 
atsiųstas be parašo.

JUNGTINIŲ VALSTY
BIŲ SKOLA — VIRŠ 

30 BILIJONŲ 
Washington, D. C. — 

Gruodžio 18, šiandien Jun
gtinių Valstybių viešoji 

i skola pasiekė naujos aukš
tumos, būtent $30,555,791.

APEPLĖŠĖ BANKĄ
Ardsley, N. Y. — Penki 

ginkluoti plėšikai užpuolė 
First National Bank ir pa
sigrobę $10,000 automobi- 
liumi pabėgo.

Tame mūšyje 500 ethiopie- mokėti, 
čių ir 300 italų kareivių ta
po nukauta. Nors ankščiau 
buvo pranešta, kad italų 
kariuomenė buvo privers
ta pasitraukti 12 mylių vi
su frontu prieš smarkiai 
puolančius ethiopiečius. • 
Pasitraukę jie sustojo ir 
smarkiai pasipriešino ir 
sumušė ethiopiečius, juos ggy gg’

RADO PLĖŠIKŲ 
AUTOMOBILIŲ

Brockton, Mass. — No. 
Montello Street garadžiu- 
je rastas automobilis, ku
ris buvo panaudotas api
plėšiant Givren Shoe kom
paniją Rocklande pereitą 
penktadienį.

Mexico City, —Gruodžio 
17, buvęs Meksikos prezi
dentas - diktatorius Calles 
kaltina dabartinį Meksi
kos prezidentą Lazaro 
Cardenas, kad jis nelega
liai prašalinęs 4 guberna
torius ir 5 senatorius vien 
tik už tai, kad jie esą skai
tomi jo draugais. Del to 
elgesio Calles iš Jungtinių 
Valst. orlaiviu grįžo Mek- 
sikon ir būk pradėjęs or
ganizuoti naują partiją. 
Išrodo, kad leksikos dik
tatoriai besmaugdami ka
talikus patys susipešė.

r

išsklaidydami. Be to italų 
orlaiviai buvo užpuolę ir 
bombardavo ethiopiečių į 
kariuomenės dalį ties Ma- j Maracay, Venezuela, — 
kale. ; Gruodžio 18, — Ilgus me-

------------- tus buvęs Venezuelos pre-
1R LIETUVA NEGALĖJO zidentu - diktatorium, ge- 

SUMOKĖTI SKOLOS 
AMERIKAI

MIRĖ VENEZUELOS 
PREZIDENTAS

kale.

nerolas Juan Vincent Go- 
mez, 76 metų amžiaus, mi- 

.. . T . , 're. Jo vietą laikinai užėmė 
Washington - Lietuvos Contreras, ka-

vynausybe, asmenyje sa- mi„Tterig 
vo mimsteno Povilo Za-|  
deikio pareiškė Amerikos; KOMUNISTAI PAGER- 
vyriausybei, kad ji negali 
sumokėti dalį savo skolos. Į

LENKIJA PALEIS 
20,000 KALINIŲ

Varšuva — Lenkijos sei
mas pirmu skaitymu priė
mė amnestijos įstatymą, 
kuriuomi Kalėdų švenčių 
metu būtų paleista apie 
20,000 kalinių arba 40 nuo
šimtis visų kalinių. Šis į- 
statymas neliečia politinių 
kalinių.

ST. GEORGE’S RECTORY, 
129 So. Jardin St., 

Shenandoah, Penna.
Gruodžio m., 22 d., 1935 m. y 

MALONŪS PARAPIJIEČIAI: !
Tūkstantis devyni šimtai ir trisdešimts penki | 

metai atgal, Visagalis Dievas davė mums visodi- * 
džiausią Dovaną — savo Vienatinį Numylėtąjį 
Sūnų Jėzų Kristų. Jis paliko su mumis Švenčiau- 
siame Sakramente iki šiai dienai.

Minint Dievo Įsikūnijimo Šventę — Kalėdas, 
kuomi mes galime ir privalome Dievui atsimokė
ti? Atiduokime mes Jam tai, ką turime brangiau
sio, tai yra, savo širdis, savo protus ir savo valią. 
Prirengkime Jam savo sielose tinkamą buveinę, 
per sakramentą Atgailos, ir Šventų Kalėdų rytą, 
vertai priimkime Jį į savo širdis Šventoje Komu
nijoje. Tai bus mūsų dovana Dievui maloni ir tin
kama. Apart to, nepamirškite, Mylimieji, ir Dievo 
Bažnyčios reikalų. Sulyg išgalės padidinkite Kris
taus Bažnyčios reikalams Kalėdų kolektą.

Mes, šv. Jurgio parapijos kunigai, Šv. Kalėdų 
Švenčių proga, širdingai sveikiname Jus visus,

$ 
ORLAIVIAIS SUSISIEKI-11

MAS SU EUROPA |
VVashington, — Aukšti į 

valdininkai mano, kad k 
1937 metais bus įsteigtas f 
orlaiviais reguliarus susi- | švenčių proga, širdingai šventiname jus visus, 
siekimas su Europa. Ma- t Brangūs Parapijiečiai! Taipgi nuoširdžiai dėkuo- 
noma turėti milžiniškus a J?me už Rijusių metų gerus santykius ir uolų - 
orlaivius, kurie ves pastą, | mo jr tįkros katalikiškos ir lietuviškos širdies Jūs u 
bagažus ir keleivius ketu- y mums parodėte. Tad, už viską tariame, dar kartą, | 
ris kartus į savaitę. Britų | širdingiausią ačių.
ir Amerikos oro susisieki- | Linkėdami Jums visiems Linksmų Šventų Ka- 
mo kompanijos projektuo- J ledų švenčių ir visais žvilgsniais tikrai Laimingų 
ja šį planą įvykdinti. Naujų Metų, pasiliekame, 

--- — If Jūsų Kristuje,
Kun. J. A. Karalius, klebonas 
Kun. A. J. Degutis, vikaras.

BĖ INŽINIERIŲ
MASKVA —Sovietai pa- 

776,319 dolerių gruodžio'gerbė Amerikos inžinierių, 
15 d., kaip buvo pasižadė-; John Littlepage, suteikda- 
jusi, nes ekonominė ir fi-'mi jam Lenino ordeną, 
nansinė padėtis esą nepa-1aukščiausį bolševikų pa
lanki.

Anglija taip pat pareiš 
kė negalinti mokėti savolus Kasyiuose. 
skolos- | Great Falls, Mont. —

Gruodžio 15 d. dvylika Gruodžio 16 d. pasimirė 
valstybių turėjo sumokėti Montanos valstybės guber- 
skolos Amerikai 965,414,-,natorius, Frank H. Coo- 
177 dolerių, bet iš visų tik ney, 62 metų amžiaus.

garbos ženklą už jo darbą 
per pereitus septynis me
tus kasyklose.

SVEIKINIMAS 
ŠV. KALĖDŲ PROGA

Sveikinu visus LDS. narius-nares, ypatingai Con- 
necticut apskričio, visus “Darbininko” skaitytojus, 
New Britainiečius su Šventomis Kalėdomis. Lai Kūdi
kėlis Jėzus savo Dieviška rankele paberia daug, daug 
savo malonių, lai apšildo jūsų širdis* Dievo ir Artimo 
meile. Taipgi linkiu ir laimingi} Naujų Metų.

B. Mičiūnienė.
LDS. Conn. Apskr. raš-kė.

MUSSOLINI SMERKIA 
EUROPĄ

Pontinia, Italija, —Gruo
džio 18, Diktatorius Mus- 
solini kalbėdamas susirin
kusiai 50,000 italų miniai, 
pareiškė, kad jis yra pasi
ryžęs vesti militarę kam
paniją Afrikoje iki galo, 
tuomi aiškiai atmesdamas 
Anglijos — Prancūzijos 
taikos pasiūlymą. Sako: 
[talija koVbs iki galo ir 
maršuos tiesiai pirmyn iki 
nuveiks Ethiopiją ir Tau
tų Sąjungą. Italijos žmo
nės gali atsilaikyti prieš 
sankcijas, nes jie žino, kad 
teisybė yra jų pusėje, o ne
teisybė suktos Europos 
pusėje. Mūsų karas Afri
koje yra karas už civiliza
ciją”.

DR. BENES — ČEKOS- J 
LOVAKIJOS PREZIDEN- | 

TAS
Praha, Čekoslovakija, — 

Gruodžio 18, antru Čekos
lovakijos respublikos pre
zidentu išrinktas Dr. Ed- 
uard Benes. Jį prezidentu 
šiandien išrinko seimas į 
vietą, šeštadieny atsisa- Į 
kiusio pirmojo ir labai po- 
puleraus prezidento Dr. 
Thomas G. Masaryk, 85 
m. amžiaus. Dr. Benes y- 
ra tokio pat nusistatymo 
iratos pačios politinės filo- 
zofijos, kaip pagarsėjęs 
Masaryk’as, kurs tuoj po 
karo vadovavo ' atstatyme 
nepriklausomos Čekoslo
vakijos ir ligšiol buvo jos 
orezidentu. Dr. Benes yra 
ir Tautų Sąjungos plenu
mo pirmininku.

LINKSMIAUSIU ŠVENČIU* <- | viešoji novena j Sv. Tere-
. 7" . sėlę; Novena prasidės

- gruod. 28 d« ir baigsis sau
sio 5 d. Pamokslai ir vie- 
šošios novenos pamaldos 
bus rytais ir vakarais.

Novenos vedimui yra už-

Geradarius, — Rėmėjus,— 
ir pažįstamus ir linkime 
linksmiausių Kalėdų. Te
laimina Jus Kūdikėlis Jė
zus šiandien ir visados!

Kalėdų šventėje ypatin- kviestas misijonierius, ku- 
gai pasimelsime už Jus ir r^s atvyks Kūčių dieną ir 
prašysime Kūdikėlio, kad yes Šv. Andriejaus bažny- 
jJums atlygintų reikalingo- či°je pamaldas kasdien li- 
mis malonėmis už Jūsų ge- novenos užbaigimui, 
rūmą mums, ir, kad šutei-.Uolaus pamaldumo žmo- 
ktų sveikatos, pasisekimų. nes> Per užtarimą Šv. Te-

DARBININKO 
RADIO 

PROGRAMA

VALANDĄ

PO PIETŲ

Šeštadienį, gruodžio 21 d., 5 vai. po pietų įvyks 
Darbininko Radio Programa iš stoties WAAB, Boston, 
Mass. Programą išpildys Cambridge Lietuvių parapi
jos Radio Grupė ir Solistai, vadovaujant muzikui p. 
M. Karbauskui. Kalbą pasakys Kun. Pranciškus Juš- 
kaitis, Bostono Provincijos Kunigų Vienybės Pirmi
ninkas. Ši programa bus Kalėdinė. Prašoma pasiklau
syti. Pasukite savo radio ant 1410 kilocycles ir klau
sykite gražios programos.

BRAZILIJOS POLICIJA 
KONFISKAVO KOMU

NISTŲ SIUNTINĮ
Rio De Janiero — Brazi

lijos policija konfiskavo 
paštos siuntinį iš Rusijos. 
Šis siuntinys buvęs propa
gandos įrankiai Brazilijos 
mokykloms. Valdžia yra 
taip susirūpinusi komunis
tine propaganda, kad pa
skyrė komisiją, kuri turi 
patiekti sumanymus kons
titucijos pakeitimui, kad 
lengviau būtų kovoti 
gręsiančiu pavojumi.

su

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ŠV. JONO EV. BL. P AŠ ALPINA 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

, PlrnilnlnkS — Eva Marksienfi, 
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Botson 1298

Vlce-plrminlnkS — Ona SiaurlenB, 
443 E. Tth St, So. Boston, Mass. * 
Tel. Sq. Boston 8422

Prot RaSt. — Bronė Clunienė,
29Gonld St., West Roibury, Mass. 
Tel Parkway 1864-W

Flo. Rašt. — Marijona Markonlutė, 
83 Navarre St., Roslindale, Mass.

Tel. Parkwny 0558-W
j Iždininkė — Ona Staniui Inta, 

103 Wėat 6th S t, So. Boston, Mass
Tvarkdarė — Ona Mjzgirdlenė,

1512 Colpmbla Rd., Šo., Boston, Mass
i Kasos Globėja — E. Januėonlenė.

1436 Columbla Rd., So. Boston, Mass.
1 Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antry utarninki kiekvieno mėnesiu,

DRAUGIJOS VALDYBA
1‘lrm. — J. Petrauskas, 

24 Thonius I’ark, So. Boston, Mass 
vke- pirm. — V. Medouis,

21 Sanger St., So. Boston, Mass.
; l’rot. Raštininkas — J. Giineckis, 
! 5 Thomas Bark, So. Boston, Mass.

b'in. Raštininkas — Albf Nevieta,
1 16 Wlufleld St., So. Boston, Mass.

Iždininkas — P. Tuleikis,
109 Bowen St., So. Boston, Mass.

Maršalka — J. Zalkis,
7 VVinfield St., So. Boston, Mass.

Draugija* įniko susirinkimus kas tre 
Cla nedėldlenj kiekvieno mėnesio, 
2 yal. po pietų, Parapijos salėj, 49i 
E. Tth St.. So. Boston. Mass.

7:80 vai. vakare, pobažnytlnėj sv? 
talnėj.

M
pu protokolų raitininke.

PAKĖLĖ ALGAS 
DARBININKAMS

TOLEDO, OHIO — Lib- 
bey - Owens - Ford Glass 
kompanija pasirašė sutar
tį su darbininkais metams 
laiko. Einant šia sutartimi 
daugiau kaip 60,000 šios 
kompanijos darbininkų 
gaus po penkis centus į 
valandą daugiau algos.

RADO NEGYVĄ 
THELMĄ TODD

Hollywood, Gal. Gruo
džio 16 — Garažiuje, rasta 
negyva Thelma Todd, žy
mi kino žvaigždė. Ji yra 
kilusi iš Lawrence, Mass., 
kur ji mokytojavo, iki ne
pateko į kiną. Nors jos 
mirties priežastis nustaty
ta: užsinuodijimas dujo-į 
mis išeinančiomis iš auto- 
mobiliaus motoro, bet to
kiu mirties priežasties nu
statymu nepasitenkinama 
ir daroma apklausinėji
mas (inąuest) dėl jos mir
ties. Ji savo turtą sumoje 
apie $250,000 paliko savo 
motinai. Kalėdų švęsti ža
dėjo parvažiuoti į Lawren- 
ce’ą.

TRAUKS TEISMAN UŽ 
NELEIDIMĄ ČIEPINTI

VAIKŲ
Quincy, Mass. —- Harry 

Childs atsisakė leisti savo 
vaikus čiepįnti. Už tai 
Quincy mokyklų viršinin
kai nebepriima jo dviejų 
vaikų mokyklon ir rengia-1.U1UCJ* V AkAySA XX .

vl± kre,,>l“tf> Įsi traukti teisman.

ir ilgiausių metų. Te atei
nantieji Nauji Metai būna 
kuo laimingiausi!

Liekame
Jums labai dėkingos, 
šv. Kazimiero Seserys

Juozapo Marijos Viloje.

PHILADELPHIA, PA.
Kleb. kun. J. čepukaičio 

pastangomis, Šv. Andrie-

SLAUGĖ NUŽUDĖ SAVO 
PACIENTĄ

Wonsocket, R. I. —Suim
ta slaugė Marie Sevigny 
prisipažinus, kad jį nužu
džiusi savo pacientę, p-nią 
J. Valmore Normandin už
duodama jai amonijos 
nuodų. Ji tai dariusi, kad 
jos pacientei nereiktų kan
kintis. Dabar eina tyrinė
jimai ar ji panašiai nepa
sielgė su kitais savo ligo
niais, kurie mirė jai slau
gant, Taipgi gydytojų da
romi tyrimai apie jos pro
to sveikatingumą.

Linksmų Kalėdų švenčių

374 Broadway, So, Boston.

BR0ADWAY PAINT & 

WALLPAPER COMPANY

Savininkai Broliai Strakauskai
543 E. Broadway, So. Boston.

SOUTH BOSTON GARAGE

STRAND OAFE

resėlės yra apturėję gau
sių Dievo malonių. Ameri
kos lietuvių bažnyčių dau
guma jau irgi yra pasi
puošusios šv. Teresėlės 
stovyla, liūdyja karštaus 
pamaldumo ' naudingumą. 
Šioji viešoji no vena galės 
būti nepaprastai didelių 
Dievo malonių šaltinių ne 
vien Šv. Andriejaus para- 
pijonims, bet ir platesniai 
apylinkei. K. J. J.

a.........................................................   ?

VIETINĖS ŽINIOS
0-

MIRĖ

Gruodžio 18 d., mirė Mie
sto ligoninėje sirgęs vidu
rių liga, Antanas Jakuns- 
kas, 48 m., gyv. 9 Monks 
St. Paėjo iš Kalvarijos pa
rapijos, Suvalkų. Ameriko
je pragyveno 30 metų. Pa
liko žmoną Elzbietą (Tri- 
buliauskaitę), du sūnų ir 
dukterį. Palaidotas iš Šv. 
Petro bažnyčios Naujos 
Kalvarijos kapuose, gruo
džio 21 d., 9 vai. ryte.

.. ..........-....................... .... B
Majoras Mansfield yra 

sumanęs pertvarkyti ir su
jungti miesto departmen- 
tus, juos labiau sukonsoli- 
duoti. Prieš tokį mayoro 
sumanymą subruzdo mies
to darbininkai organizuo
tis ir priešintis. Mat nu
matoma, kad departmen- 
tus sujungus daugelis mie
sto darbininkų netektų 
darbo. Todėl taip ir susi
rūpino.

PAIEŠKAU ką tik miru
sio Waterbury’o lietuvio 

i (Jozėno)
brolio. Nabašniko tėvai 
paėjo iš Gaižūnų kaimo, 
Linkuvos valsčiaus, Šaulių 
apskr.

Jonas W. Jenušaitis, 
Administratorius, 
872 Bank St., 

Waterbury, Conn.

Gub. Curley paskyrė, ja-(jUOzo Juzėno 
mes G Reardon Mass. val
stybės mokyklų komisio- 
nierium. Pirmiau buvo pa
skyręs senąjį, Payson 
Smįth, bet Governors
Council atsisakė jį patvir
tinti. Tuomet paskyrė; 
Reardoną. Jis gaus $9,000 
metams. Į

Glad ITlerrv *

Linksmų Kalėdų Švenčių,

Linksmų Laimingų švenčių

337 Broadway, So. Boston.

ClmstmasGvettfruĮs
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366 W. BROADWAY
so.boston,mass.

Nelinksmios
Mussoliniui Kalėdos

JIS GIMĖ

Mussoliniui nelinksmos Kalėdos. II duče -r tau- > 
tos vadas — planavo turėsiąs iškilmingą ir galingą ei
seną per Etijopijos tyrus ir po šešių savaičių lengvos 
ir sėkmingos žygiuotės, sugrįš su triumfu į Romą, vi
siškai kaip Julius Cezaris ar Didysis Augustas. Deja, 
planai nevyksta kaip buvo manyta. Kliūtis Čia, kliūtis 
ten, ir ekspedicija tiek sugaišo, kad šešiom savaitėm 
jau seniai sukakus, Italija dar vos tik pradėjo žygiuoti 
ir juo tolyn, juo jos progresas mažėja, o kartais jos 
kariuomenė atsiranda net rimtame pavojuje, nes jud
rūs etiopiečiai moka užeiti italams iš užpakalio.— Ar
ba abisinų vadai yra labai gabūs, ar koki išmokslinti 
strategai pakužda jiems į ausį, kas daryti. Kaip ten 
bebūtų, bet tariamasis triumfališkas Mussolinio mar
šas išsivystė į kietą karionę, kuri gali užsitęsti kelis 
metus, jei žinoma Italija nenorės “garbingai” pasi
traukti.

Yra daug bėdų, bet dideliausias vargas tai su ke
liais. Jų Etijopijoj kaip ir nėra, bet nėra tokių kelių, 
kuriais galėtų žygiuoti transportacijos vežimai ir sun
kioji artilerija. Tad norint darytį bet kokį progresą, 
reikia statyti kelius. Tai keblus darbas ir imąs nema
ža laiko ir dar daugiau lėšų. Buvo pasirodę spaudoje 
žinių, kad italai labai sparčiai ir sėkmingai dirbą ke
lius ir tuo būdu greit sukultūrinsią užimtąją Etijopi- 
ją. Kai dėl kultūrinimo, tai jis jau ne taip kultūringai 
pasireiškia: italai labai mėgsta mėtyti iš oro bombas 
į miestus, žudydami ne kariuomenę, bet ramius gy
ventojus, ne išskiriant moterų nė vaikų. Ta pramoga 
gal ir atitinka karštą italų temperamentą, bet ji gana 
rizikinga kitu atžvilgiu: štai bemėtydami bombas 
italų lakūnai — tyčia ar netyčia — užgavo Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus palapines. Buvo užmušta ligonių 
ir daktarų ir padaryta nemažą piniginių nuostolių. Iš
sivystė tarptautinė komplikacija. Amerika reikalau
ja iš Italijos atlyginimo. O kiek įsigyta sarmatos ir 
nepalankumo neutralinėse šalyse! Vaikai daužo lan
gus, tėvams reikia atsakyti. Kai dėl kelių taisymo, tai 
italai ištiesų dirbo sparčiai, bet iš greit atlikto darbo 
maža naudos. Pasirodė, kad kelių konstrukcija netvir
ta, skubotas darbas neištvermingas. Bevežant sunk
vežimius (trokus) ir artileriją, keliai subyrėjo: ce
mentas sutruko, sunkūs vežimai išmušė tiek duobių, 
kad keliai paliko neišvažiuojami. Prie to ir daugelis 
sunkvežimių sugedo.

Gi Mussolinio priešai ir nesnaudžia. Anglija pa
darė Mussoliniui daug gundančių pasiūlymų: du treč
daliu Etijopijos. Kone visos pasaulio valstybės ir dar 
gi pačios Anglijos visuomenė šoko protestuoti: išda
vystė! Pardavė italams Etijopiją! Bereikalinga bai
mė ir tušti protestai. Kaip gi Anglija gali parduoti E- 
tijopiją, kad ji pati jos neturi? Labai lengva kam pa
siūlyti svetimą kraštą. Pirma tu bandyk jį paimti. 
Prie to, Anglija tik tada padarė tą pasiūlymą, kai įsi
tikino, kad Mussolini turės kamuotis ilgus, ilgus me
tus, kol paims nors vieną trečdalį Etijopijos. Pasiūly
ti lengva, gi Mussolinio dalykas pasiimti. Tesikamuo- 
ja. Nulauš ragus Afrikoj, tai neteks galybės ir įtakos 
Europoj. Anglija dėl to neverks.

Vargšas Benito. Kas jį neišnaudoja! Nelinksmos 
jam Kalėdos... K.

Žiema jau atėjo, sukaustė ledai 
Ir gamtą, ir ūpą žmonijos, 
Pailsus krūtinė alsuoja kietai, 
Širdis apvilta, sudriunijus.

“Žaislų mums ir duonos!” — taip šaukia minia, 
Pakėlusi kumštį į viršų;

Klajoja ir blaškos užburtam sapne, 
O kas reikalinga — užmiršo.

Ir verkia pasaulis — sunku ištesėt 
Bekenčiant ir skurdą ir vargą;
Norėtų atgimt, atsigriebt, pasilsėt, 
Deja, vis kaip serga, taip serga...

Kas man eis pagelbon? Kas ranką paduos? 
Kas suparaližuotą pagydys? —

Taip, kūno ir dvasios beskęsdams varguos, 
Dejuoja pasaulis paklydęs.

Bet štai gi stebuklas: jau užgimė Tas, 
Kurs buvo nuo amžių žadėtas!
Paniekino Jis turtingąsias vietas 
Ir dreba ant šieno padėtas...

Jis Dievą pagarbįs, ramybę suteiks, 
Tamsybių nelaisvę pašalįs, 

Per Jį išsigelbės, sieloje pasveiks, 
Kiekvienas žmogus geros valios.

Užgimimas
Palestina. Šventoji Že

melė.
Atėjus laiko pilnybei, 

Žydų tautos karaliumi bu
vo Erodas, bet jau jis ne
buvo nepriklausomu val
dovu. Jis valdė žydų vals
tybę Romos imperatoriaus 
Augusto vardu.

“Anose dienose atsitiko, 
kad išėjo ciesoriaus Au
gusto paliepimas surašyti 
visą pasaulį... Ir visi ėjo į- 
sirašydintų, kiekvienas j 
savo miestą”. Judieja bu
vo Romos imperijos dalis, 
todėl ir jos gyventojai tu
rėjo būti surašyti. Sulyg 
žydų tautos įpročių, kiek
viena giminė turėjo užsi
rašyti savo kilimo vietoje. 
“Tai ir Juozapas, kadangi 
jis buvo iš Dovydo namų 
ir giminės, ėjo iš Galilie- 
jos, iš Nazareto miesto, į 
Judieją, į Dovydo miestą, 
kurs vadinosi Betliejus, 
kad įsirašydintų draug su 
pažadėta sau moterimi

Kibirkštys
“Darbo Lietuva” rašo: išeidami laiko egzaminus, 

“Socialistinė Sovietų Res- per kuriuos “ypatingas” 
publikų Sąjunga nesigaili dėmėsis kreipiamas, tai į 
darbininkams gražių paža
dų. Tuo tarpu darbininkų 
gerbūviui kelti ten mažai 
padaryta, žymiai net ma
žiau, negu daugely demo
kratinių kraštų. Visi ten 
raminami ateitimi, kuomet 
būsią geras ir linksmas 
gyvenimas. Dabartinė gi 
būklė trumpai galima ši
taip apibudinti: ten idėjos 
raudonos, bet darbininkų 
Veidai išbalę”.

REIKŠMINGA UETUVOS 
ŽYDELIO KALBA

Nesistebėkite, broliai, 
kad Lietuvos žydeliai ‘Gys
lai* lietuviškai šneka. Juk 
jau slenkame prie dviejų 
deęėtkų nęprtįkląųspipybės; 
metų ir daugiausiai tą kal-; 
bą kiekvieną dieną jie gir
di. Pagaliau lanko gi lietu- 
ViŠkąs Žemesnes ir aukš- 
tesnes mokyklas, iš kurių

lietuvių kalbos mokėjimą.
Noriu Jums, mieli skai

tytojai, atsakyti vieną, 
mano girdėtą, žydelio pa
sakytą per Nepriklauso
mybės sukaktį, prakalbą. 
Tai buvo vienam provinci
jos miestelyj.

“Keturiolikos m e t o... 
(tyli galvą nuleidęs) atgol, 
mes čė nebuvom — mes 
kovojom. Ir ne tik mes, 
bet ir mūsų vaikei kovo
jom. Kovojom ir su sava 
pači ir mes visi. Šiaudiną 
mes jokimės ir džiojkimės, 
kad nepriklausymas mūs. 
Mes už tai pagarbų duoda 
mūsų vadė ir poną Antaną 
Smetona. Jis buvo mūsų 
vadė iš priešakio, o mes 
užpakaliu ajom ir kovo
jom. Mes ty palikom ko- 

j.jus ir turim medinios ir 
; nieks * ūęsi^ailės, \bo laisvę 
yram. Kap jis mum vėl pa
šo jks — eisim ir nepalik- 
sim nei galvos. Mūšų bro
lis buš linksmas iš tos lai-
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Kristaus Užgimimo Švente
Jau arti du tūkstančiai girtuoklybė, godumas, su

metu kaip Kristus atėjo į ktybes, neteisingumas 
“Jis atėjo pas kaip tais laikais buvo, 
bet savieji Jo 
Jis gimė ne

Marija, kuri buvo nėščia” 
(Luk. 2, 4—5).

Betliejus buvo Dovydo 
miestas, apie penkios my
lios nuo Jeruzolimo. Gi 
nuo Nazareto iki Betlie
jaus yra apie septynios- 
dešimts mylių.

Marija 'ir Juozapas, pa
klusnūs šalies valdovo įsa
kymui, kad ir nepatogiau
siu laiku keliauja taip ilgą 
ir vargingą kelionę iš Na
zareto į Betliejų užsirašy> 
ti.

Suvargę ieško Betliejuje 
nakvynės pas žmonės.

Viešpaties Tarnaitė ne
ša BetliėjBis gyventojams 
(ir visam pasauliui) Išga
nytoją. “Jis atėjo pas sa
vuosius, bet savieji Jo ne
priėmė’*.

Negavę nakvynės vieš- 
butyj Marija su Juozapu 
eina į priemiestį, į kalno 
įdubime parengtą papras
čiausią gyvuliams tvartelį.

Tvartelis.
užėdę sauso, kvepiančio 
šienelio, ilsėsi sugulę ant 
dvokiančio mėšlyno. Su
žiuro, nustebo gyvulėliai 
pamatę įeinanačius nepa
prastus svečius!!!

Taip, nepaprasti, nuo 
amžių Dievo numylėti sve
čiai, apsupti pulkais ange
lų, tik žmonių paniekinti, 
atstumti, atmesti.

Žmonės į juos atydos ne- 
, kreipia, bet švarūs gyvu
lėliai lenkia jiems galvas, 

dangaus 
ir chorai 

jau už 
dangiš-

šį pasaulį, 
savuosius, 
nepriėmė”, 
puikiame name, ne palo- 
ciuje, bet tvartelyje tarpe 
gyvulių.

Tokis Kristaus į šį pa
saulį atėjimas turi labai 
gilią reikšmę. Kristaus gi
mimo laikais žmonija bu
vo labai sugyvulėjps. Da- 
elė žmonių, tik žydai, gar
bino vieną tikrą Dievą, o 
kiti buvo pagonys, garbino 
sau pasidarė įvairius die
vus. Visokios nedorybės 
viešpatavo aukštame laip
snyje. Žmonės buvo sugy- 
vulėję. Kristaus užgimi
mas gyvulių tarpe simbo
liškai reiškė, kad žmonės 
buvo virtę, tarsi, j bepro
čius sutvėrimus.

O šiandien po tiek metų 
Kristaus Evangelijos skel
bimo ar žmonės daug ge
resni? Yra sakoma istori
ja pasikartoja. Mūsų lai
kais daugelis tų senų ydų 
kartojasi. Paleistuvystė,

Gyvulėliai,

svės. Valio mūsų vadė 
Smetona! Valio mūs karei
viai su medinė koja!” Ne
žinau kam dar jis sakė 
“valio”, nes pajuodęs iš 
juoko ,ant “keturių” nusi
ritau ten, kur niekas ma
nęs nematė ir atgavau nor
malią veido išreišką.

Tarp kitko noriu primin
ti, kad šis žydelis dar bu
vo kalbėti pasiruošęs, 
priešingai, jo posakių ne
galima būtų ir ant popie- 
rio fiksuoti. Del senesnės 
kartos dar galima būtų ir 
nutylėti, bet jauniesiems 
nedovanotina. Kaip jie 
mokyklas baigia ir kiek iš 
jų reikalaujama išeinant 
jiems iš mokyklos suolo, 
Dievas mielas težino.

Na ir sunku išmokti tą 
lietuvių kalbą tiems, kurie 
jos nesimokina... ją išmok
ti niekas neverčia...

Dargi daro užmetimus 
mums amerikiečiams, kad 
įbes jos gerai nemokame, 
kada pėrdidelis stebėjimą- 
sis Visai nereikalingas — 
mūsų kitos sąlygos, bet 
kad tas būtų taikoma 
tkįms, ■ su' kuriais tenka 
kiekvieną dieną susidurti 
ir turėti įvairius reikalus, 
tikrai būtų neiškeli©.

J. Bedarbis.

žvaigždės ant 
skliautų mirga 
angelų pasirengę 
valandos - kitos 
kais balsais pirmą kartą
užgiedoti iki šiol negirdė
tą šiame pasaulyje gies
mę: “Garbė Dievui aukšty
bėje ir ramybė žemėje ge
ros valios žmonėms” (Luk. 
2, 14).

Viename tvarto kampe
lyje Skaisčiausioji Pana 
suranda ant mėšlyno sau
są vietelę ir sėdasi pailsė
ti. Čia pat mato ant sukry
žiuotų pagalėlių pritaisy
tas ėdžias ir lovelį. Ten 
dar randasi gyvulėlių pa
liktas , šv^rpusj f ŠJejw 
pluo'kšteiis...' Tai bus pa
saulio Išganytojaus lopše
lis...

Juozapas pasistato lazdą 
kitame kampely j. ir, susi-

telkęs tylioje maldoje, už- : 
miršta savo nuovargį ir j 
alkį. Jiedu budi ir mel
džias.

Štai nakties tamsumoj ! 
nušvinta dangus, padangė
je pasirodo pulkai angelų 
ir pasigirsta neapsakomai 
gražių dangiškų giesmių i 
balsai. Juozapas nustebęs 
bėga iš urvelio laukan pa
žiūrėti kas Čia dedasi... : 
Tuo tarpu Marija pagim
do Sūnų Jėzų Kristų, pa
saulio Atpirkėją... Suvys
to paprasčiausiais vystyk
lais ir paguldo ant pluokš- 
telio šieno prakartėlėj. 
Sugrįžęs Juozapas pamato 
dangaus ir žemės Karalių 
ir, parpuolęs ant kelių, pa
garbiu Jį.

O, nesuprantama Dievo 
meilės paslaptis! “Lapės 
turi urvų ir dangaus pauk
ščiai lizdų, žmogaus gi Sū
nus neturi kur galvos pri
glausti” (Luk. 9, 58). O. 
neišpasakytas nusižemini
mas! Galybių Dievas, ku
rio karaliavimui nėra galo, 
gimsta tarp gyvulėlių 
tvartelyj. “Jautis pažįsta 
savo savininką ir asilas 
savo valdovo prakartą, Iz
raelis gi manęs nepažįsta, 
ir mano tauta neturi išma
nymo. Deja, nuodėmingai 
tautai, piktadaryste ap
sunkintai _ tautai, nedorai 
ainijai, piktadaringiems 
sūnums”. (Iz. 1, 3—4).

Kad mums Viešpats Die
vas neišmetinėtų pranašo 
Izaijo žodžiais, Kristaus 
Užgimimo šventės proga 
atgimkime naujam šven
tesniam gyvenimui ir, grį
ždami prie savo pareigų, 
kaip anie piemenėliai ^nu
žemintomis širdimis, gar
binkime ir aukštinkime 
Dievą, kad gimė dėl mūsų 
išganymo, P. M. J.

taip ir šiandien yra. Dau- 1 
gelio ir labai daugelio žmo- ’ 
nių užeigose ir mūsų lai- - 
kais Kristui nėra vietos. 
Žmonių širdis pilnos visko, 1 
tik ne Kristaus meilės. *

Pasaulis šiandien verda, 
kunkuliuoja. Vienai karas 1 
nepasibaigė, jau kitas pra- i 
sideda. Revoliucijos jau 
nebenaujienybė. Plači a i 
varomas katalikų perse
kiojimas. Pasaulis ’ šian
dien norėtų pašalinti kūdi
kėlį Jėzų iš savo tarpo. 
Jam nėra vietos pasaulio 
užeigoje. Daro neva taikos 
konferencijas, bet taikos 
kunigaikščio - Kristaus 
ten neįsileidžia. Kaip a- 
nais laikais Herodas gra
lius norėjo nužudyti kūdi
kėlį Jėzų, taip ir Šiandien 
įvairios spalvos bedieviai: 
bolševikai ir kiti žudo Kri
staus sekėjus.

Vienok neprivalom nusi
minti. Kaip Herodas nega
lėjo Kūdikėlio Jėzaus nu
žudyti, taip visokio plauko 
bedieviai negalės to Kūdi
kėlio sekėjus išnafkyti. 
Kristaus sekėjai kovose 
su bedieviais per arti du 
tūkstančius metų visados 
išėjo pergalėtojais.

Kristui užgimus, angelai 
giedojo “Garbė Dievui Au
kštybėse, o ant žemės ra
mybė geros valios žmo
nėms”. Blogos valios žmo
nės niekada neturėjo ir ne
turės ramybės. Todėl pri
valome rūpintis turėti ge
rą valią, tai yra, pildyti vi
suomet Dievo valią, tuo
met Kalėdos bus mums pil
no džiaugsmo ir ramjflšes.

Sulaukę didelių švenčių 
daugelis linksminasi ir 
džiaugsmo ieško svaigi
nančiuose gėrimuose. Bet 
ar atranda? Oi ne. Tokie 
džiaugsmo ir linksmumo 
vieton gauna ant rytojaus 
liūdnumą, galvos skaudėji
mą ir daug negerumų.

Lai Kristaus užgimimo 
šventė būna visiems blai
vininkams pilna ramumo, 
linksmumo ir gausiausių 
Dievo malonių šventė. 
Melskimės prie Kūdikėlio 
Jėzaus, kad Jis suteiktų 
malonę ir visiems girtuok
liams pažinti tą didžiausią 
savo priešą girtybę. Jį pa
ginę, kad su juom. persis
kirtų ir būtų dorais, blai
vais žmonėmis. Tuomet ir 
juose rasis gera valia ir jų 
namuose užviešpataus sal
di ir brangi ramybė, ku
rią Jėzus užgimdamas į 
pasaulį atnešė.

WORČESTER, MASS.

keletas rezoliucijų Blaivy
bės reikalu. Vienas iš 
svarbesnių, tai tinkamai 
prisirengti prie metinės 
Blaivininkų šventės ir jąją 
iškilmingai apvaikščioti 
Grabnyčių laiku. Antras, 
prisidėti prie vargšų šelpi
mo. Šiam tikslui surinkta 
aukų $3.70, kuriuos Lab
darių komitetas suteiks 
vargšams, Kalėdų šventė
se. Šiame susirinkime da
lyvavo klebonas kun. Aug. 
Petraitis ir kun. P. Skruo- 
denis, kurie pasižadėjo 
remti blaivinimo darbą. Iš
rinkta valdyba 1936 me
tams: Kun. P. Skruodenis, 
MIC., Dvasios Vadas; P. 
Mankus, pirm.; M. Pikta- 
lytė, vice-pirm.;. J. Svirs- 
kas, nut. rašt.; V. J. Bla- 
vackas — turto rašt.; M. 
Ščiukienė — ižd.; M. Ru- 
gienytė ir L. Taparauskai- 
tė iždo globėjos; J. Slavic
kas, tvarkdarys. V. Rimša 
vėliavos nešėjas. M. Urmo- 
nienė, K. Federacijai ats
tove.

Viršminėtoji valdyba su
sidaro iš senų patyrusių 
darbuotojų.

Blaivininkų susirinkimai 
laikomi antrą penktadienį 
kiekvieno mėnesio, po va
karinių pamaldų, šv. Kazi
miero par. salėje. Todėl 
mylintieji blaivybę prašo
mi ateiti ir prisirašyti. Tai 
yra stokite į darbą su se
naisiais darbuotojais. Lai 
blaivybės darbas eina pir
myn. Per Blaivybę į Tikė
jimą ir Tautos garbę.

Ona Gotautienė, 
Petronėlė Račkauskienė, 

Piln. Blaivininkų 24 kuo
pos narės Athol, Mass.

Visų blaivininkų prašo
me pasimelsti, už mirusių 
sielas.

V. J. Blavackas
P. B. S. Centro rašt.

P. S. Gerb. Blaivininkų 
kuopų valdybos mirusiųjų 
narių vardus malonėsite 
prisiųsti centro raštinin
kui. 7 Mott St., Worcester, 
Mass.

CAMBRIDGE, MASS.

Piln. Blaivininkų, 25-tos 
.kuopos metinis susirinki
mas įvyko gruodžio 13 die
ną. Minėtas susirinkimas 
buvo skaitlingas. Priimta

L. R. K. P. BĮ. 7 kuopa 
gruodžio 15, laikė savo 
mėnesinį susirinkimą. Su
sirinkime buvo atsilankę 
nemažai narių. Gerbįamas 
klebonas skatino uoliau 
darbuotis. Su Naujais Me
tais turįs būti ir naujas 
veikimas. Apsnudu s i o s 
kuopos būtinai privalo būt 
atgaivintos. Gyvuojančios 
— padidintos. Nėra reika
lo mums nusiminti, kad 
nesam skaitlingi. Gerų ir 
brangių daiktų visuomet 
yra maža. Kristus savo 
mokslą pavedė skelbti tik 
dvylikai apaštalų. Todėl ir 
blaivininkų nors ir neper- 
daug, bet jie daug gero ga
li padaryti/

Toliaus buvo kalbama a- 
pie gerą prisirengimą prie 
metinės šventės vasario 2, 
Grabnyčių šventės. Prog
ramos surengimo komisi- 
jon apsiėmė gerb. klebo
nas, A. Zaveckas, M. Sun- 
dukienė, A. Kapivodiehė ir 
M. Naujokaitė.

Pageidaujama, kad visi, 
o visi blaivininkai vasario 
2, “in corpore” eitų prie^ 
šv. Komunijos. Blaivinin
kai atbuskime. Rep.
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Detroito Žinios
Nuoširdžiai dėkoju laikraščiui “Darbininkui”, 

kad man duoda vietos išreikšti mano geriausius jaus
mus ir linkėjimus šventų Kalėdų proga mano visiems 
parapijiečiams ir visiems lietuviams. Linkiu Jums vi
siems praleisti šventes linksmai ir laimingai. Šių me
tų "Kalėdos yra aštuntos jūsų tarpe ir yra taip links
mos, kaip ir praeitos. Nedaugiausiai čia mūsų yra, bet 
per aštuonis metus nebūva nesusipratimų tarp klebo
no ir parapijiečių.

Mes suprantame vieni kitus, mes mylime vienas 
kitą ir gyvename ramybėje. Piknikus ir vakarėlius 
praleidžiame linksmai ir vieningai.

Užtat Klebonas, matydamas geros valios ir šir
dies savo parapijiečius, linki geriausių ir linksmiausių 
Šventų Kalėdų. Kad ir. nedidelė mūsų parapija, bet 
yra geriausiame stovyje. Turime bažnyčią, kleboniją 
ir prie klebonijos namus iš kurių parapija gauna nuo
mą. Be to turime suvirs keturis tūkstančius pinigų, 
pradžią dėl naujos bažnyčios.

Tai darbas parapijiečių ir klebono, kuris buvo 
sėkmingas, nes dirbome vienybėje.

Yra ir tokių, kurie iš parapijos išsitraukė dėl 
klebono gerumo. Paskolino jiems pinigų. Dingo pini
gai ir parapijiečiai. Yra ir kitų, kurie tą patį norėjo 
padaryti, bet negavo progos.

Praleiskime šias šv. Kalėdas taip linksmai, kaip 
ir praeityje. Šv. Kalėdų vidurnaktyj įvyks šv. mišios. 
Išpažintys bus klausomos iki 11:30 vai. Kitos šv. 
šios bus Kalėdų dienoje 8 vai. ir 10 vai. ryte.

Dar kartą linkiu linksmų Šv. Kalėdų.
Kun. Vincas Masevičius,

Šv. Petro parapijos Klebonas.

Agnieška Baranauskaitė. 
Solo sudainuos kelios ga
bios dainininkės. Taipgi 
dalyvaus programoje ir A- 
leksandras Vasiliauskas, 
Detroito radio daininin
kas. Jį galime girdėti pir-t 
madienių vakarais. Tą va-Į 
karą p. Vasiliauskas su-' nei ir josios dukrelei, Feli- 
dainuos naujų dainų irĮcei, už parengimą “Whist

• V. V t • 1 1- —. .. ___ . . — —.

Worcester, Mass.
NUOŠIRDI PADĖKA ™

1 y LC y L1 CUAKJO IIllolUo

Dėkojame poniai Zinkie-i®’^ ketvirtos--
u TT^ii.ĮSuma 9:45 vai. ryte; penk

tos skaitytos mišios 11:00
vieno žinomo rašytojo dai- Party” mūsų naudai. Jūsų ar. į e*
ną.

Nepraleiskime šio vaka
ro. Atsiveskime ir savo 
vaikučius, nes jie kasmet 
turi malonumo pasimatyti 
su Kalėdų Dieduku su do- 

i vanomis.
Programą sutvarkė Kle

bonas* su pagalba p. O’- 
Neil, vaikučių mokytojos.

prielankumas ir pasidar
bavimas suteiks mums 
daug džiaugsmo ir reika
lingos paramos.

Taipgi dėkojame visiems 
kurie kokiu nors būdu pri
sidėjo prie tokio gražaus 
pasisekimo to darbo —do
vanomis, auka, ar atsilan
kymu.

Dėkodamos linkime
Senelė Marė Galvin, šios Jums gausaus atlyginimo 

parapijos narė, patiko di- iš Dangaus.

Klebonas ir jo pagelbi- 
ninkas linki visiems Link
smų Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų.

mi-

Jedvyga Karpavičiūtė 
Julius Bačkauskas.

Žmonių buvo virš 180.

SUSIRINKIMAI

ir

Šv. Kazimiero par. cho
ro klubo įvyks penktadie
nį, gruodžio 20 d., 7:30 vai. 
vakare, mokyklos kamba
riuose. Rinkimai.

“VALANDA SU KALĖDŲ 
. DIEDUKU”

Šv. 
mė-

dėlę nelaimę. Ji eidama į 
skiepą nupuolė laiptais ir 
nusilaužė koją trejose vie
tose. žmonelė yra apie 70 
metų amžiaus, tai ilgai už
sitrauks kol išgis. Maža 
vilties, kad ji galės vaikš
čioti.

Adomas ir Jieva Rokai, 
praneša, kad jų dukrelė 
jau susitarė su p. Antanu 

lietuviško ir Kiss priimti "moterystės 
d. įvyks jaunimo Kalėdinis i angliško veikalų. Bus ir Sakramentą. Jungtuvės į- 
vakarėlis. Šįmet yra su-' pamarginimų. P-lės Juozu- Į vyks Šv. Petro parapijos 
tvarkyta programa taipjnytė ir Kurpavičiūtė su- į bažnyčioje. Pp. Rokai yra 

vieni iš pirmųjų parapijos 
rėmėjų. Organizuojant pa
rapiją, buvo trys broliai 
Rokai: Justinas, Adomas 
ir Steponas. Visi trys dar
bavosi parapijos naudai. 
Keletą metų atgal Dievas 
pasišaukė Justiną pas sa- 
ve. Bet likusieji ir po šiai 
dienai darbuojasi parapi
joje. Steponas yra grabo
rius ir jis daugeliui pasi
tarnauja šioje parapijoje.

Gruodžio 15 d. į Marijos 
draugiją priimta daug 
jaunimo. Pamaldos įvyko 
3 vai. po pietų. Jaunimo 
choras giedojo Stearns 
mišparus. Nors tik dvi sa
vaites teturėjo praktikas, 
bet labai gerai sugiedojo. 
Labai mažai yra ehorų, 
kurie į taip trumpą laiką 
išmoktų sugiedoti. Tas pa
rodo, kad šis choras turi 
gerą pradžią muzikoje. 

; Gražus pavyzdys.
Detroite įvyko labai ne- 

, malonus dalykas. Šiomis 
dienomis areštuota keli as
menys, kurie kaltinami iš- 
aikvojime $23,000.00 iš 
miesto šelpimo fondo. Jie 
visi dirbo miesto šelpimo 
departmente, gaudavo al
gas.

Tas parodo, kad nebesi
laikoma Dievo ir Bažny
čios įstatymų.

Kun. V. Masevičius lan
kėsi Grand Rapids, Šv. 
Petro ir Povilo parapijoj, 
pas kun. Lipkų, kur įvyko 
atlaidai. Kun. Masevičius 
buvo pasižadėjęs ten atlai
kyti Tridium, bet negalė
jo, nes neteko balso ir ne
galėjo kalbėti. Bet dabar 
šiek tiek išsveiko ir išpil
dė nors dalį prižado, pasa
kė vieną pamokslą. Jam 
buvo labai malonu lanky
tis pas kun. Lipkų, nes jis 
yra labai malonus ir sve
tingas.

Detroito lietuviai bowle- 
riai pliekia viens kitą, bet 
Fetriniai paėmę viršų -tik 
šypsosi. Būtų gerai, kad

Švento Petro parapijos | rama susideda iš dviejų 
svetainėje, šio mėnesio 22 vaidinimų:

kad ji patiks ne tik jauni-1 dainuos keletą duetų. Vai
niui, bet ir visiems. Prog- dinant duetams diriguos p.

%P PlITS^fe/^ FOODS WITHINTHE REACHOF ALI!

MALTIDel Monte Ananasai 
Royal Baking Powder 
Dromedary Ginger Bread Mix 
None Such Mince Mėsa ' 
Good Luck Pie Crust 
Del Maiz Niblets 
Obuolių Sosas ŠVELNI RUŠIS 
Rajah Salad Dressing 
Heinz Sriubos visokios 
y/aisiąj Aprikotai, Grušios ar Pyčės 

NBC Šokolado Pierninkeliai 
Dromedary Dalės G0LDEN PITTED 
Sunnyfield Miltai Blynams 2 
Vyšnios SALOTOMS ar KORTELIAMS 2

PENTRĖS REIKMENYS:

Baker’s Estract Vanila 
Burnett’s Extract Vanila 
Foss Estract Vanila 2 oz 
Mince Mėsa Queen Anne 
Mince Mėsa Whipple’s jar 
Mince Mėsa Friend’s. kan. 
Dromedary Peel 3 oz pak. 
Citron Peel balk s v.
Rajah Razinkos 11 oz pak. 
Baking Powder Ann Page 
Pumpkin Pie Špice 2 oz 
A & Pumpkin 28 oz kanas
A & Sąush 2 28 oz kanai 25c 
Flake Pie Crust 2 pak. 25c 
Ice Cream Mix Midco 2 kn. 23c 
Maraschino Vyšnios j aras 9c.

25c 
25c 
25c 
10c 
29c 
25c 
10c 
29c 
15c
12c 
10c 
10c

PUDINGAI, PYRAGAI:

R>& R Slyvų Pudding 1 sv. 27c 
C & B Slyvų Pudding kan. 35c 
Heinz Slyvų Pudding 1 sv. 33c 
Heinz Figų Pudding 1 sv. 33c 
Heinz Date Pudding 1 sv. 33c 
Fruit Cake Ann Page 2 už 55c

2 kanai 29c

12. oz blčšinė 31c

21c 

10c

2

3

11 oz p k g-, 

pakelis

2 S oz pak. 23c 

oz kanai

2

2

12

20

Tel. 2-8186

A. J, KATIAUSIAS
Dvi Puikios Krautuvės

Užlaikome puikiausių drabu
žių visai šeimynai. Persitikrin
kite! Taipgi, parduodame RA.- 
DIOS aparatus ir ABC ŠKAL-?

SIAMAS MAŠINAS.
372-376 Millbury St. 

Worcester, Mass.

M

Seserys Šv. Kazimiero.

Šį veikalėlį vaidins 
Kazimiero mokyklos 
gėjai — vaikučiai. Mokyk
los vaikučiams penktadie
nį po pietų 4:00 P. M.

Vaidintojus išmokė ir 
jiems vadovauja Sesutė M. 
Bitricija. Taipgi ir kitos 
Seselės prisideda prie to 
veikalo. Korespond. M. Y.

Šv. Kazimiero Seserų Rė
mėjų įvyks penktadienį, 
gruodžio 20 d., bažnytinė
je salėje.

“Daugiausia Gėlių UŽ Jūsų 
Pinigus”

pas ,

GEORGE'S FLOWER
SHOP 

30 Trumbull St.
Krautuvės Tel. 54384 

Namo Tel. 5-3524 
‘Gėlės siunčiamos per pasiun
tinį į visas dalis pasaulio”.

KRIKŠTAI

ŠV. VARDO JĖZAUS 
DRAUGIJOS VEIKIMAS

Šv. Vardo Jėzaus draug. 
metinis susirinkimas įvy
ko gruodžio 14, d., bažnyti
nėje svetainėje.

Valdybon išrinkta se
kantieji:

Pirm. — Jonas Kundro
tas; Vice-pirm. — Vaclo
vas Barysas; Sek. — Vin
cas Adamskis; Kasierius 
— Pranas Langvinis; Fin. 
Sekr. — Jonas Kulbokas-; 
Kas. Globėjai — Kastan
tas Tautkus; Kazimieras 
Kulišauskas ir Jonas Rei- 
nikis; Tvarkdarys — Jo
nas Sabulis.

Atstovas į Am. Lietuvių 
Federaciją- yra p. Jonas 
Daučiūnas, buvęs pirmi
ninkas.

Nutarta apvaikščioti me
tinę šventę sausio 12 d. 
per 9:45 A. M. mišias. Vi
si nariai “in corpore” pri
ims Komuniją.

Teofilius ir Magdalena 
(Karsokaitė) Baravykai 
neseniai susilaukė gražios 
dukrelės, kuri gruodžio 15 
d. tapo apkrikštyta vardu 
Ona - Rūta.

Krikštą suteikė kun. Pr. 
Skruodenis. Krikšto tėvais 
buvo: p-lė Ona Biskiūtė ir 
p. Jonas Karsokas.

Juozas ir Marijona (No- 
džiutė) Čiginskai neseniai 
susilaukė gražaus sūnelio, 
kurs gruodžio 15 d. tapo 
apkrikštytas vardu Alber
tas - Pransiškus.

Krikštino kun. Pranas 
Skruodenis. Krikšto tėvais 
buvo: p. Ona Boucher ir p. 
Albertas Mitrikas.

LIETUVOS VYČIŲ 
VEIKIMAS

Dial 64944

POPE OPTIGAL 00,
ALBERT R. BARKER
Registruotas Optometristas
Jeigu Jumis vargina akis, 

atsilankykite pas mumis dėl 
akiniu.

397 Main St., Worce»ter, Masa.

MODERNIŠKA LIETUVIŲ 
KRAUTUVĖ

Jonas B. Bučinskas, 
Savininkas

Mes visuomet užlaikome švie
žią tavorą. Pamėgykite mūsą 
patarnavimą. Už pristatymą 

nieko neskaitome.
344 Millbury St., Tel. 5-5746.’

Tel. 3-5710
P-lė Alena BuneviČiūte, 

Worcesterio Slaugė, Pa
skirta Superintendentės 

Pagelbininke
P-lė Alena Ona Bunevi- 

čiūtė,' Slaugių Alumnų 
draugijos raštininkė, Wor- 
cester State ligoninėje, ta
po paskirta viršininkės pa- 
gelbininke Taunton State 
ligoninėje.

P-lė Bunevičiūtė yra 
duktė Mateušo ir Onos Bu- 
nevičių, gyv. 4 Carpenter 
g-vės ir yra baigusi Classi- 
cal High mokyklą 1924 ir 
Worcesterio Slaugių kursą 
1928. Ji ėmė specialų kur
są Bostono Universitete ir 
Simmons kolegijpj. Ji yra 
narė Massachusetts State 
Slaugių draugijos, Ameri
kos Slaugių draugijos.

P-lei Bunevičiūtei pager
bti ir išleisti buvo sureng
tas bankietas Putnam & 
Thurston’s Purple Room ir 
tenai jai įteikta dovana 
nuo slaugių draugijos. Ji 
gavo gražų paišelį ir plun
ksną.

Lai Dievas padeda p-lei 
Bunevičiūtei naujame dar
be. Korespondentas M. Y. penktadienį 7:30 vai. vaka-!nas Bačinskas — “Vytis”;

GREENVVOO DAIRY
Mūsų pienas ir smetona 

užganėdina visus.
WORCESTER, 

MASS.

Gruodžio 15 d. įvyko Lie
tuvos Vyčių susirinkimas, 
bažnytinėje • svetainėje.

Valdybon išrinko šiuos 
narius: Pirm. — Vincas 
Kereišis; Vice - Pirm. — 
Elzbieta Aukštikalnis; Se
kretorius — Jonas Bačins
kas; Kasierius — Feliksas 
Puza; Fin. Sek. — Viktori
ja Augustinaitė; Kas. Glo
bėjai — Ona Bataitė ir 
Victoras Stalilonis; Tvark
darys — Vincas Bačkaus* 
kas.

Atstovai į Am. Lietuvių 
Federaciją — Juozas Svir- 
skas ir Jonas Bačinskas.

Nutarta prisidėti prie 
Athol “Snow Train” ir kai
na $1.50 už dvi dienas šeš
tadienį ir sekmadienį — 
Sausio 11—12 d. Visi, ku- 
,rie nori važiuoti, šiuo 
'“Snow Train”, privalo pa- 
■ savo vardus rasti- 

“BEANO PARTY” !nink.uio Kačinskui
______ prieš Sausio 3 d.

Šv. Kazimiero par. choro j Korespondentai išrinkti 
klubo centinis beano įvyko i dėl sekančių laikraščių: Jo 
rusn IrfoHiAni vai valza- noc Raninalzoa   i a” •
re, mokyklos kambariuo- • Matas Jurkėnas —“Dar- 

KALĖDŲ PAMALDŲ se> Sekantieji pasidarbavo 
TVARKA tame vakare: Pirm. Kazi

mieras Jogminas; Sęk. p- 
lė Pranciška Paulauskaitė;
Fin. Sek. p-lė Ona Jogmi- 
niutė; Kasierįus, Bronius 
Dusevičius; Kas. Globėjai,, 
p-le Marijona Kučinskaitė 
ir Jonas Valinskas; muz. 
Juozas K. žemaitis, p-lė

NATIONAL BOTTLINGį
COMPANY

Lozoraičiai — Savininkai | 
Išdirbame gerus minkštus ge-l 
rimus. Geriausias patamavi-Į 
mas vakarėliams ir piknikams! 

bei išvažiavimams.
Tel. 3-6525

495 Millbury St., I
WORCESTER, MASS. į

25c 

20c 

10c 

25c 

19 c 

17c 

2 Pak- 25c 
sv. pak. 15c 

oz kanai 25c

oz kanas

8

16

16

14

16

oz

oz

oz

NUOŠIRDI PADĖKA

javas

kanai

kanai

svaras

sv.
sv, 
s v.

RIEŠUTAI IR SALDAINĖS:

Walnuts Californijos 
Maišyti Riešutai 
Pecans Minkšti
Slėgtos Figos 2 8 oz pak. 
Pulled Figos 16 oz 19c. sv. 
Dates Unpitted 2 sv. 
Marvin Pitted Dates pak.

Cellophane Package 
Popcorn Big Buster kanas 
Kietos Kendės 1 s v. j aras 
Guarantee šokoladus 
šokolado® Maišytos 
Del May šokolados
Ribbon Kendės 2 sv. bak. 
Kimštos Alyvos j aras
Pitted Alyvos Encore 3 oz

5

SV., 
sv. 
sv.

23c
25c
23c
17c
17c
25c
10c

15c 
25c 
35c 
25c 
98c
35c 
23c 
10c

GĖRIMAI:

Cider gal j ug 35e h gal. 23c
Ginger Ale Yukon 28oz bt. 10c

Tiktai už įtalpą
Ginger Ale Yukon 12 už

Tiktai už įtalpą

Ir Visokios Duonos.

75c

Iškilmingos Bernelių mi
šios vidurnaktyje, 12:00

Fetrinius supliektų, 
kas? Petrinių klebo- 
duoda gerą dovaną 
juos suplieks. Kam ta

Cor

Dėkojame Moterų Socia
liniam klubui už parengi
mus “Beano Parties” mo
kyklos naudai trečiadie
niais.

Taipgi dėkojame vi
siems, kurie kokiu nors 
būdu prisidėjo prie gra
žaus darbo.

Dėkodamos lin k i m e 
Jums gausaus atlyginimo 
iš Dangaus.

Šv. Kazimiero Seserys, j

bininkas”; Ona Zinkiūtė— 
“The Evening Post” ir ‘Te- 
legram & Gazette”.

Taipgi nutarta prisidėti 
prie choro ir prie Studen
tų org. su šokiais, šios 3 
draugijos rengia šokius ir 
visi iš vieno dirbs ir pelnas 
bus skiriamas į tris dalis.

, Korespondentas M. Y.

EJ.

M. A. CIVINSKAS & 00.

LIETUVIS
Graborius ir Balsamuotojas

340-342 Harding St.
VVORCESTER, MASS.

Atdara Tel.
Dieną ir Naktį Dial-5-5898

Pianos — Radios 
GRUNOW 

ELEKTRIKINIAI 
ŠALDYTUVAI 

Parduodame lengvomis 
Sąlygomis

Per 30 metų patenkinančiai 
turėjome reikalus su lietuviais

CHARRDN'S ;
20 Trumbull St. 

Tel. 49430
Woroester, 

Masi.
- - «

MILLBURY FURNITURE
COMPANY

i
i

H
kas 
bet 
nas 
kas
dovana teks? Pažiūrėsim 
šią savaitę.

Antanas Lietvaitis yra 
lėtas kaip avinėlis, bet kai 
jis užkabina, tai iš to avi
nėlio pąsįrpdo t liūtas. tJis 
trimi rituliais padarė su
virs du šimtų. Taip klojasi 
Fetriniams. Dabar jie sto
vi pirmoje vietoje per pen
kis ratelius.

GROCERNE ir BUCERNE
JONAS ir ONA KUNDROTAI

SAVININKAI
63 PENN AVĖ. VVORCESTER, MASS.

DIAL 5-6367

Baldai, Kilimai, Naminiai < 
Rakandai, * Radios ir Elektri* 
kiniai GRUN0W šaldytuvai.
GLENW00D ir ATLANTIC

Virtuvės Pečiai
Geros rūšies baldai už žemiau-, 
šią kainą. Mokant tuojau .arba.

? issimokėjimui.
Dial 2-5936

178-200 MillburySt,
WORCESTER* MASŠ.

—*—Kam 'i



Gruodžio 20. 1935

Kas girdėti .lietuvių
KOLONIJOSE

mstheid, mass
| PRANEŠIMAS

Klebonas kun. Vincas 
uįdokas paskelbė šv. mi- 
ų« laiką Kalėdų šventėse.

PARAPIJOS MISIJOS
Šv. Kazimiero parapija 

yra dvasinio patarnavimo 
centras. Aptarnaujami lie
tuviai Pittsfield’o, Spring- 
field’o, Holyoke’o, North- 
ampton’o Easthampton’o

iiįlmingos šv. mišios j- Į jr Thompsonville’o. Šią sa- 
yKs 12 vai. naktį Kitos vaitę. klebonas, kun. Vin- 
ilšios bus kaip kiekvieną I cas Puidokas laikė šv. Mi- 
elonadienį: 8 vai. 10:30 -• — • ' • — *•
ąp ryte.

šias Holyoke ir Easthamp- 
tone.

darbininkas

mų ir laimingų švenčių — Petkienė, O. Stonkienė, Brockton’o Biznio Apžvalga 
Kaledij. -Tht<Hs Jon&s Tamul6vicienet E. Babu*

į SYKES & SYKES
& A. Sykes ir B. G. Sykes 
lietuviai advokatai 
Ofisas: SANBORN BLOCK 
': Washington St.

Norwoqd, Mass.
* Tek Norwood D330

Gyvenimo Vieta: 
32 WALNUT A VE. 
Tel. Norvvood 1020

Jurgis Jonas Tamulevičienė, Ė. Babu- ,______________ •
_____ llienė, O. Kašėtaitėj J. Gai- , .... _ .x v. v.

UnNTEI I n M*« ^las, J. Kašėtienė ir Mike J8*11“36 MuNItlLUi mAbo. Grigas. lr lsdalmo Komuniją.
| Tą vakarą pagelbą šutei-'.. Dėk?ja™ kun- P- J*™- 
kė šie asmenys: A. Treina-C1U1 uz aPrupmimą.
vičienė, J. Šarkis, J. Jezu-' Sekmadienį, gruodžio 15 
kevieius, P. Liolia, M. Maz- d. pas mus buvo atvykęs 
galienė, P. Kubilius, B. Ta- Atholio parapijos vargo- 
mulevičius, A. Miškinis, nininkas p. Jurgis Stačio
ji. Grigas, B. Jezukevi- kas ir apdalino lietuvių 
čius, A. Laucevičienė, V. šeimynas Kalėdinėmis plot 
Mazgelis, P. Mazgelis, J. 
Treinavičius.

Tretininkai yra dėkingi 
visiems už nuoširdų pasi-

__ darbavimą ir už aukas,,džio 28 d. rengia šokius.
J. Monkevičienė padidintų naujos sa- Tai bus paskutinis šių me- į 

- - - ’ lės statybos fondą. tų parengimas. Kviečiame
 visus ateiti.

(CLASSIFIED ADV.) i WM. H. BASSETT CO.
Piąno Need Tuning ?

JH1 comein a hurry
W. B. Sutherland

Tel. 5834-J:
BROCKTON -

Vieninteliai Brocktone
PONTIAC PARDAVĖJAI 

Taipgi agentai OldiRnobile ir 
Chevrolet 

Pamatykite mūsų showrooms 
262 Main St. Brockton Tel. 3000 

31-33 Main St. Bridgewatsr 
Tel. 700. 

“BEANO PARTY” I
Gruodžio 11 d., įvyko ir 

pavyko senoje parapijos 
salėje, Tretininkų vadovy
bėje. Turėjo nepaprastai 
geras pasekmes. Gryno 
pelno liko $100.80. Taigi 
ta suma padidina naujos 
salės fondą.

Štai asmenys, kurie au
kavo:—

K. Grigienė, E. Čelitkie- 
nė, E. Pigagienė, R. Eita- 
vičiūtė, .
V. Zalatarienė, S. Andru- 
šienė, A. Jarmalavičienė, 
M. Lapinienė, A. Jarmala
vičius, A. Šilanskienė, A. 
Juknienė, E. Lansbergie- 
nė, A. Kukauskienė, J. Sa- 
ladonis, Zagurskienė, M. laukdami Šv. Kalėdų apsi- 
Kašėtienė, R. Balevičienė, rūpino dvasiniais reika- 
A. Šimkienė, M. Kamins
kienė, Trakinienė, V. Auk- 
štikalnienė, M. Stonkienė, 
M. Marcinkevičienė, K. 
Degesienė, M.

kelemis. Dėkojame jam, 
kad mūsų nepamiršta.

Šv. V. J. draugija, gruo-

OIL BURNERS
Nuolatinė Šiluma - Neatsiduoda— 

Patikimas
Suvartoja lį gal. vandens su 
kiekvienu gal. pigiu aliejumi.

NEW ANDERSON OIL BURNER
Patentuoti S. V. ir Kanadoje

48 Rockland St. Tel. Brockton 22801

HOBART - FARRELL, 
PlUmbing & Heating Co.

IhčT
26 Court St., Brockton, Mass.

TEL. 375.

CAHILL MOTOR CO.
Dodge-Plymouth-Do<lge Trokal 

Pasirinkimas vartotų Karų
DARBAI SILPNĖJA

Westfielde yra didžiau
sia dviračių dirbtuvė pa
saulyje — The Westfield 
Manufacturing Co. Didžiu
ma parapijiečių joje dirba. 
Ponai Kašėta ir Žekonis 
yra seni darbininkai ir už
ima viršininkų vietas. Per 
geroką laiką, darbai kuo- 

| puikiausiai ėjo ir net daž- 
jnai teko išdirbti ilgesnes 
l valandas, negu paprąstai. 
Dabar prieš šventes, vie
nus atleido, kitiems davė 
dirbti tris dienas į savaitę

Reikėtų, kad Westfielde 
apsistotų mažiausiai dar 
viena dirbtuvė. Turime 
gelžkelio parankumus, ge
ras gatves, vieną iš tinka- 

~~ į miausiu Naujoje Anglijoje 
orlaiviams nusileidimo lau
ką, ir savo miestinę dujiį 
ir elektrinės šviesos įstai
gą. Miestas lengvai priei
namas dideliems mies
tams, kaip tai: Springfiel- 
d’ui, Worcesteriui, Hart- 
fordui, Albany.

j Linkime visiems West- 
fieldiečiams, 
“Darbininko

F
colmst Enanr

JOHN A. WHITTENIORE’S
SON’S INC.

Norwood Tel. 0764

EDW. V, WARABOW 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

1600 Washington St. 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Nonvood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
; TEL. Brockton 2005

IR

ypatingai 
skaityto

-C

u

LINKSMŲ KALĖDŲ
MES TURIME DAIKTŲ ŽAISLAMS IR 

ŽAIDIMAMS

GREENF1ELD, MASS. I šv. Onos draugija yra

Šios kolonijos lietuviai,

lais. Mūsų veterano vado 
p. J. Miškinio rūpesniu 
kasmet airių parapijon bu
vo kviečiamas lietuvis ku-

Onarienė, nigas aprūpinti lietuvius
M. Jeskelevičienė, O. Mar- dvasiniais reikalais. Tas 
cinkevičienė, A. Baronienė, padaryta ir šiais metais. 
Valatkevičienė, O. Samso- Pakviestas kun. P. Jurai- 
nienė, Drevinskienė, J. Ja- tis, Atholio lietuvių para- jums dar laimingesni, 
kavonytė, Slažienė, Bajo- pijos klebonas, ir jis at- | A. Dėdinas.
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Home FURRISHIRGS

TELEPHONE 34

BARIUV n. KRTZ
FURniTUR€ CO.

i!
COR CRESCENT ^no MONTELLO.STS.

rY.

444 
U. S. GOV’T 
STAMP

NATIONAL DISTRIBUTION
Kiti produktai neturi val

džios stempo Nr. 444. Kada 
perkate mėsą, reikalaukite Es- 
sen, ir žiūrėkite, kad būtų 
stęmpas Nr. 444, ant kiekvieno 
produkto.

ESSEM PACKING CO. INC. 
LAWRENCE, MASS.

PACKINg
Mode wtthhdmecurx

•ĄVVRERČE/M'AS!

l

K

I NATIONAL JEWELERS
BULOVĄ - HAMILTON - ELGIN

r

U
H J-LU-ir

DIAMONDS - SILVERWARE
Savaitiniai Išsimokejimai

Extra nereikia mokėti

NATIONAL JEWELERS

II
II

fl

692 VVashington St., Norwood. 
Tel. NOR 1583

II
8
ji

B

EPSTEIN'S LIOUOS
STORE '

Kampas N.o Main & E. Ash- 
jaunutė, tik metai kaip gy-’iand Avė., Tel. 8699 Brockton. 
vuoja. Yra rengiamas va-'Mes pristatome_ 
karėlis paminėti metines1 . ,. _ . . . nn,, . . Straight Rugine degtine $1.00 kv.
sukaktuves, sausio 4 die- geriausios rūšies.... $1.00 kv. 
ną. Bus turininga progra- penn stright 100 proof deg
ina: teatras ir šokiai. Šv.' 
Onos
trumpą laiką yra daug nu-1 
veikus. Narių turi apie 50; 
turtas siekia apie $350.00.
Lai gyvuoja Šv. Onos dr- wfes taipgi turime didelį pasirin-

tinę ........................  $1.25 kv.
draugija per tą VODKA—Didelis bdtelis $1.25 kv.

'OLD DRUM.................. $1.69 kv.
-- ~ . VYNAS — Port, Sherry, Mu

skate! didelis batelis .... 39c.
Tokay Angelica 3 už ....... $1.00

ja. Te 1936 metai būna kimą Seagrams, Calvert, Kiram, 
Wlker’s Schenleys, ir kitu vieti
niu ir importuotų likerių, vynų ir 
alaus.

P THE mnRCH 0F GIFT TlfflE LENOS TO KHV ■

IIIĮII
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MOTERIMS ‘

■ i- •Į ■

PIRKITE

69 N. Main St. Brockton 
Tel. 2342

BELMONT FLOWER SHOP
Gėlės dėl visokių dalykų

Narys The F. T. D. A.
25 Belmont St. Brockton 1690

J. EMMETT SULLIVAN & SON 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Telefonas Rockland 920 
Mandagus Patarnavimas 

Funeral Home 41-45 E. Water St.
Abington Rockland Hanover

■M * ŠIMTAI DALYKŲ|JJ JŪS ČIA LAUKIA
'įBulovą, Elgin, Hamilton, Waltham, Fairfax, 

i Benrus — visi cash ar kreditan.

Kad būtų minimos Ka
lėdos, nupirk jai gražų 
Fairfas, Baguette. Gra
ži dėžutė su branzalie- 
tu pritaikinta. Lai 
džiaugiasi gražia dova
na.

50c Į SAVAITĘ
VYRAMS

ELGIN /\aaGražiausi laikro‘
WHIIIM ...v 1 ■ A ĮJ ĮJ džiai Elgin pigia kai-

■ na. Nauji kevalai, skū-

JHb rinis diržiukas. Garan

tuotas. Tai graži dova

na jam.

50c Į SAVAITĘi
moterims

BULOVĄ. $

. „eta

B

i

KALĖDŲ DOVANAS

Tai

AUTOMOBILIAMS 
ŠILDYTUVAI

Įsigykite karui šildytuvą,, kuris 
suteiks jums daug parankamo. 
Kitur perkant kainuotų $7.50.

TRIPOLI

45c. i Savaitę

24 Nėra jai geresnės do
vanos kaip Bulova-La- 

dy Maxim. Gražus dir
želis. Gražesnės dova

nos kaip Ši nėra.

SI.00 ĮMOKĖTI. Pristatome pir
kinius iki $50.00.

AY
198 MAIN ST., BROCKTON!

žOtaiSM Iii ‘Ui ji W
Nereikia mokėti kreditan taip pigiai j kaip ir cash,

s,mcio. Nėra extra mokesčių —- Nėra kolektorių.

Ji

DR. F. H. WORTHING 
Optometristas 

Room 206, 142 Main St. 
Tel. 1046, Brockton, Mass.

Valandos: Pirmad., Antrad., Ket
virtadienį ir Šeštad. 9 iki 6 vak. 

Trečiadieniais pagal sutartį.

ABOVE ALL SHINOLING CO.
Mes specelizuojamės

Eternit Timbertey Colonial Siding 
Shingles

AUTOMOBILIAMS 
RADIOS

Firestone - Stewart - Warner
Pasiklausykite gražių progra

mų. Turime 5, — 6 ir 7 tūbų se
tai. Sutaupysite $20.00 pirkdami 

Firestone Radio.

»
'5 tūbų

$2.47U
i savaitę

Pilnas Pasirinkimas Tajarių ir 
Kitokių Automobiliams Reikme
nų.

firestone
SERVICE STORES. Ine.

MĖSŲ BUDGET
PAYMENT PLAN 

AUTOMOBILIAMS 
BLANKIETAI

Dideli, vilnoniai ir gražūs,
graži dovana. Visokio dydžio ir 
stiliaus didelis pasirinkimas.

Mokėkite po 49c ! 
į savaitę.

MKMHn PILLO Blankietai' 
"■aUBk $3.95.

Seniausia “asbestus siding”
, Įstaiga Brocktone

1004 MAIN ST. TEL. 5620.

PASIRENDUOK KARĄ 
Pats draivink. 

THEATRE PARKING

Pigi kaina mokasi nuo mailes. 
EAST ELM ST. GARAGE 

Prie City Hali.
Tel. Brockton 988.

AGME ROOFING CO,
ABINGTON, MASS.

Mes specilizuojamės stogų ir 
sienų apdengimu 

TEL; 249-W.

Tel. Brockton — 1076
Darbas Garantuotas.
MODERN. 

UPHOLSTERING CO.
Parlor setus darome ant

užsakymų
Apdengiame ir pertaisome

VELTUI APSKAIČIAVIMAS
H. Golding, sav. 173 Main St.

Tel. 3368

ADAM WAITEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS
Taipgi užlaikome visokios 

rūšies rakandų.
Laidotuvių įstaiga:

124 Ames St., Brockton, Mass.
Gyvenimo vieta:

25 Enterprise St., Brockton
Warren Avė. ir Legion Parkway

TEL. BROCKTON 239

DEL KALĖDŲ PIRKITE DABAR | 
Pirkdamas dabar sutaupysite laiką ir pinigų.

Dabar yra geresnis pasirinkimas. Mes turime į- | 
vairų pasirinkimą žaislų dėl Kalėdų ir eilę baldų. |

STOUGHTON FURNITURE CO. 5
On the Sąuare |

Stoughton, Mass. a
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Sveikinam Profesionalus ir Biznierius Remiančius Savo Skelbimais ?
“Darbininką” ir Jo Radio Programą -

SBS

Meris1 Chrisfmas

Kalėdų švenčių Proga
Linksmu Kalėdų, švenčių

SVEIKINU VISUSNUO

003
Linksmų Kalėdų Švenčių 

Linki .

VLADAS J. JAKŠTAS

Grosernės ^Savininkas
308 W. 4th St., So. Boston

Tel. ŠOU. Boston 1224

KALĖDŲ DOVANOS
Kalėdoms, įvairias dovanas, AUKSINIUS- 

AUKSUOTUS, SIDABRINIUS - SIDABRUOTUS 
ir kitokius daiktelius pirkite pa'S laikrodininką- 
auksorių JUOZĄ DILIŲ. Aš visiems patarsiu ir 
padėsiu išsirinkti dovanėles. Taip pat taisau se
nus laikrodėlius ir kitokius daiktelius. Prieš Kalė
das ofisas bus atdaras ir vakarais.

JUOZAS DILIS, Laikrodininkas,
366 Broadvvay, (“Darbininko” Name) So. Boston.

Compliments oi

HOOD’S
Čbmplityents of the

1935 9 I93ff

SVEIKINU VISUS ŠV. KALĖDOMS IR 
LAIMINGAIS NAUJAIS METAIS

JUOZAS M. DILIS,
LAIKRODININKAS

Meringi \

URISTMAS
Kalėdų švenčių Proga
SVEIKINAME VISUS

S. BARASEVIČIUS 
ir SŪNUS

254 Broadway,
So. Boston, Mass.

113 Ames St., Montello.

MILK
Mes esame dėkingi daugeliui Lietuvių šeimy

noms, kurioms iki šiol tarnavome ir linkime joms 
linksmiausių Kalėdų švenčių.

H. P. HOOD & SON

ĮSTEIGTA 1846

Tuldifle 
Good 
Cbeer

ADVOKATAI ŠALNAI Linksmi! Kalėdų Švenčių

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
BROADWAY CAFETERJA

u ?!

RAYMOND’S
?!

i

KRAUTUVE ATIDARYTA KIEKVIENĄ

VAKARĄ IKI KALĖDŲ.

George Masilionis, Savininkas

377 Broadway. So. Boston.

t
4 ••

SVEIKINU VISUS

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS

OPTOMETR1STAS
447 Broadway, So. Boston.

* ■
*. 1 
*

■u -
* - —
i ‘f. -•

v.

ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI NUO 
AKUNEVICH IR SUNOS

258 W. Broadway, 16-18 Intervale St.
Sq. Boston, Mass. Montello, Mass.

Adv. Juozas Cunys.

ST. LIQUOR STORE

J. STRIGūNAS

195 “L” St., So. Boston.

•yf.

BROLIS KOJTTRJM

Linkiu Visiems Linksmų
Kalėdų švenčių

i*,-
O- -
V’

(Real Estatė —' Insurance)
414 Brpadway, 

So. Boston, Mass.

ide

Vienatinis bonsuotas Florist's 
Telegrapli Delivcry narys 

So. Bostone 
Pristatome gėles Bile kada

Telegrafu Bile kur
THŲRNTON’S 

FLOWŲR SttOP 
John J. Hayes, savininkas

Vestuvių bukletui ir Pagrabtj gėlės 
—mūšų epeętalybė

Tel. ŠOU Boston 3198 
111 Dorchester St. So. Boston.

R*
LINKIŲ VISIEMS

Linksmų Kalėdų švenčių

A. J. NAMAKSY

So. Boston, Mass.
131 “O” St., 
(BEKERNR)

KAZIMIERAS PLEVOKAS

Linksmų Kalėdų Švenčių

®ur

i!i

??l

Linksmų Kalėdų Švenčių

BROADWAY
LUMBERCO.

312 Broadway,
So. Boston, Mass.

WI5Hmū ■ ALI 
M E O y'TnR iSTMAS

Sveikinu su Kalėdų šventėmis

Real Estate - Insurance

Conalable
598 E. Broadivay, So. Boston.
t ... . .............r —

Lietuvių Skalbykla 
VVHITE BROOK 

LAUNDRY
Dry and Wet Wash 

SKALBINIAI
Geras patarnavimas. Mes ap
tarnaujame : So. Bostone, Dor- 
chester, Cambridge, ir kitur.

89 BROOKSIDE AVĖ., 
Jamaica Plain .

TĘU JAMAICA 1175

MEAT MARKET

PETER KISIELIS
339 Dorchestor St., 

(Gbrner Middle St.)
So. Boston, Mass.

Geriausia ij fivleįinusla Mėsa 
žemus Kainos. UBdyka pristatome.

Greitus Patarnavimas.

Linksmų Kalėdų švenčių

LINCOLN
SHOE STORE

Sav., Ponas Fish
246 D Št., So. Boston.

•Cnristm.ęxs 
Good ypish.es

Linksmų Kalėdų švenčių

JULIUS MIKALONIS
(Real Estate-Insurance)

414 Broadway,
So. Boston

Tel. ŠOU. Boston 0574

Linksmų Kalėdų švenčių
BROADWĄY 

WHOLESALE .
CONFECTIONERY CO.

Cigars - Cigarettes - 
Tobacco - Gandy 
384 Broadway, 

"So. Boston, Mass.

BALDUS
Perkraus- 

tome
VISUR 
PIGIAI

GREITAI 
SAUGIAU

LITHUANIAN 
FURNITURKCO. 

326-328 W. Broachvay 
Tek South Boston 4618

Linksmų Kalėdų švenčių

THE CLOCK TAVERN

Savininkai:

Juozas Šarkinas

Petras Ivanauskas
342 Broadway, So. Boston,

Remkime tuos profesi jovalus ir biznierius, kurie T j 
skelbiasi “Darbininke” ir <<Darbininko”Radio Prog* ~ į 
ramoje.

1'

Good_ypish.es
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"VVaterbury, Conn. Antanas; Domeika, uolus
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ŠV. JUOZAPO PARAPIJA
Jau baigiasi, 1935 metai, artinas Šv. Kalėdos. Vi

si duoda vieni-kitiems dovanas. Lai būna leista ir 
mums pakartoti Šv. Kalėdų obalsius — “Garbė Die
vui Aukštybėse, O Ant Žemės Ramybė žmonėms Ge
ros Valios”. Kitaip sakant,, Kūdikėlis Jėzus tepripildo 
Jūsų širdis Kalėdų Ramybe ir Džiaugsmu — Savo Gi
mimo Dienoje ir Telaimina Jus Naujuose 1936 Me
tuose.

Brangūs Parapijiečiai, bepasekmės bus tie Jūsų 
linkėjimai ir be naudos tos dovanos, jei mes nutolsime 
nuo Kristaus Evangelijos patarimų, Katalikiškų prin
cipų — Krikščioniško dorovės gyvenimo. Nes tą visą 
paveldejome nuo Ramybės Davėjo. Iš Jo Bažnyčios 
ant žemės mes visi semiame, kaip iš elektros stoties, 
jėgą, šviesą, šilumą. Apie tą-visą sužinome per Baž
nyčios mokslą, Katalikiškas knygas - laikraščius. To
dėl ir norime patarti Jums štai ką, būtent, duodami 
Kalėdines dovanas, į vietą saldainių arba ko 
kito, tas yra gera vaikeliams, bet suaugusiems pado
vanokite gerą Katalikiško turinio knygą arba užrašy
kite na, kad ir laikraštį “Darbininką” — Lietuvių 
Darbininkų S-gos Organą. Taip-tai sveikinsime vieni- 
kitus su šviesa ir tiesa, padarysime sau garbės, savo 
tautai gero ir Dievo garbę padidinsime čionais. Ir už 
tą-tai rasfrne gausų atlyginimą aname gyvenime.

Reiškiame širdingos ir gilios pagarbos linkėjimus.
Jūsų Dvasios Vadai,

Kunigai:
J. J. Valantiejus, 
A. E. Gradeckas, 
J. J. Kripas.

tuviškų giesmių, muzikos ■ 
bei dainų mėgėjai yra pra- veikėjas šv. Jurgio para* 
šomi pasiklausyti. A. M.

PAGERBIMO 
VAKARIENĖ

šeštadienį, gruodžio 28- 
tą dieną, 8-tą vai. vakare 
Šv. Juozapo parap. svetai
nėje rūpesniu vietinių vei
kėjų įvyks vakarienė gerb. 
vargoninką, komp. A. A- 
leksį pagerbti jo 12 meti) 
darbuotės proga. Waterbu- 
rio ir apylinkės visuome
nė, prijaučianti šiam tiks
lui prašoma skaitlingai at
silankyti. Raporteris.

pi joje ir ilgametis pirmi- 
ninkąs vietinės A. L. R. K. 
S. kuopos, išvežtas į Kings 
County ligoninę ir randasi 
kritiškoje padėtyje.

Turime viltį, kad p. Do
meika greitai išsveiks ir 
vėl aktingai darbuosis mū
sų tarpe. V. G.

NEW B3ITAIN, CONN

MARK, N. J.

PRANEŠIMAS užsimokėję už “Darb.” už 
LDS. 5-tos kuopos mene- šiuos metus, ateikite ir už- 

sinis susirinkimas įvyks simokėkite dar nėra per- 
22 d. šio mėn. pirmą vai. j vėlu. Kurie norėsite galė- 
po pietų, Šv. Juozapo par. site užsimokėti ir už atei- 
senos mokyklos kamba- nančius metus. Ateikite

visi.nuošė.
Visi nariai ir narės yra 

prašomi atsilankyti į šį 
svarbų susirinkimą. Turė
sime daug svarbių dalykų 
aptarti ir išrinkti valdybą 
dėl sekančių metų.
. Taipgi, turėsime progos 
išgirsti iš lūpų pačių dele
gatų ką jie nuveikė bei nu
tarė LDS. Conn. Apskričio 
suvažiavime.

Nariai, kurie nesate dar atitinkamą programą. Lie- 
jF 
ii 
ii

J. Totilas, 
Kuopos Rast.

KALĖDINE RADIO 
PROGRAMA

Šv. Juozapo parap. cho- 
rąs, vad. A. Aleksiui, Šv. 
Kalėdų dienoje, 2:30 iki 
3:00 vai. po pietų iš W1X- 
BS radio stoties (1530 kc.) 
išpildys turiningą šventei

Švenčiausios Trejybės 
Lietuvių bažnyčioje Kalė
dinė tvarka: Pirmos iškil
mingos Mišios bus vidu
naktyje. Atnašaus kun. 
svečias, atvykęs iš Romos, 
muzikalės konservatorijos 
narys. Sekančias Mišias 8 
vai. 9 ir 10:30 laikys pats 
klebonas ir pamokslus sa
kys per visas Mišias. Mi
šių laike giedos šios para
pijos chorai ir įvairūs so
listai.

Klebonas kviečia visus 
savo kolonijos lietuvius 
dalyvauti bažnyčioje šv. 
Mišiose, pagarbinti pasau
lio Valdovą ir semti Jo 
nuopelnus savo sielos iš
ganymui.

Kleb. Kun. L Kelmelis.

GERAI PAVYKO
Gruodžio 14 d. šv. An

driejaus parapijos salėje 
įvyko “bingo” bei kortavi- 
mo vakaras, kurį surengė 
sąjungietės. Lošėjų atsi
lankė pusėtinas būrelis. 
Dauguma iš jų laimėjo 
gražių dovanų. Ypatingai 
daug išlaimejo ponia M. 
Šimanskienė su sūneliu. Į- 
žangos dovaną laimėto A. 
Mičiūnas. Vakaro gražios 
tvarkos palaikymui nuo
širdžiai pasidarbavo Soda- 
licijos draugijos merginos 
ir kun. P. P. Kartonas. Są
jungietės nuoširdžiai dėko
ja kun. P. P. Kartonui už 
pritarimą ir dovanas.

Kitas tokis vakarėlis į- 
vyks 31 d. gruodžio, vaka
re, laukiant Naujų Metų. 
Rengia S. L. R. K. A. 
kp. Pelnas skiriamas 
rąpijos ir-kp. naudai, 
tartina ir kviečiama
ateiti ir paremti savųjų 
darbus ir parapijos reika
lus. Klebonas kun. A. Vaš
kelis įtaisė visas reikme
nis parengimams salėje, 
kaip tai, elektrikinį pečių, 
puodą kavai ir kitus daly
kus. Tad pritarkime jo 
darbui rengdami vakarus 
ir skaitlingu atsilankymu.
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C. BHOOKLYN, N. Y.
SUNKIAI SUSIRGO

Onytė Vencevičiūtė, Ap
reiškimo par. choristė, 
smarkiai susirgo. Gruo
džio 13 d. išvežta į Šv. Ko
trynos ligoninę, ten jai-pa- 
daryta apendicitis operaci
ja.

Linkėtina ligoniai grei
tai pasveikti.

Rūpestingai rengiasi pa- 
įį sirodyti gražiu giedojimu 
| laike Piemenėlių Mišių Ką- 
j! ledų šventėse. Visų mė- 
įMgiamos Kalėdinės giesmės 
!j bus giedamos truputį prieš 
-į dvyliktą valandą nakties, 
įį - T -- --------- .Jj Sv. Jurgio parap. jauni
kį mas: Choras, Vyčiai ir So- 
jį l dalietės surengė savo tėve
li liams pagerbimo vakarą. 
įtBuvo trumpa programa, 

mis ir pamušalu. Dydis 6—11 .. $1.00 ! j i kuri susidėjo iš vaidinimo
•į ir dainų. Pasibaigus prog- 
jį'rainai, visi buvo vaišinami 
H'skaniais užkandžiais ir gė
li! rimais. Vakaras praleistas 

gražioje nuotaikoje.

W. T. GRANT CO.
Bank St. Waterbury, Conn.

U 
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KALĖDŲ DOVANOS NUO
GRANT’S

Vyriškos milinės šlepės su minkš
tomis korkomis ...*..................... 39c.

Vyriškos skūrinės šlepės Mocca- 
san stiliaus minkštais padais kor
komis. dydis 6—11 .................. 50c.

Vyriškos skūrinės šlepės geros 
rūšies, su tikros skūros korkomis 
ir padais .....................................  $1.00
Vyru Everett stiliaus šlepės ru
dos skuros su guminėmis korko-

r
P.

LINKSMI GRĮŽO
LDS. 36 kp. atstovai, ku

rie dalyvavo LDS. Connec
ticut apskričio suvažiavi
me gruodžio 15 d., Hart
ford, Conn.f linksmi grįžo 
namo, pilni gražių įspū
džių. Ypatingai džiaugiasi 
maloniu vaišingumu, kurį 
patyrė ponų K. Tamošiūnų 
namuose. K. Tamošiūnas 
yra LDS 6 kp., Hartforde 
pirmininkas ir apskričio 
iždininkas, rimtas ir pavy
zdingas žmogus. Tad lai 
būna leistina iš tarti vie
šą nuoširdų ačių už vai
šes, draugiškumą visai L. 
D. S. 6-tai kp. ir ponams 
K. Tamošiūnam, laimės ir 
sėkmių jūsų naujoje gyve
nimo vietoje. T. M.

ŠŠ. VARDO DRAUGIJA 
IR NAUJI METAI

Trečiadienį, gruodžio 11 
d., įvyko metinis ŠŠ. Var
do draugijos susirinkimas. 
Tarp svarbiausių reikalų 
pirmą vietą užėmė rinki
mai valdybos naujam dar
bo metui. Pirm rinkimų 
kun. Dubinskas, draugijos 
dvasios vadas, išdavė 
smulkmenišką raportą nu
veiktų darbų 1935 metais. 
Jis pareiškė, kad ateinantį 
draugijos komunijos sek
madienį, sausio mėnesį, 
net 140 ŠŠ. Vardo dr-jos 
vyrų gaus ištikimybės 
kryžius už neapleidimą nė 
vieno sekmadienio komu
nijos su savo draugija. Jis 
taipgi išdėstė savo troški
mus ateinančiam metui. 
Nors draugija ir gražiai 
bujoja, nors ir kas mėne- 
sis gausus vyrų būrys eina 
prie Dievo Stato, tačiau 
toli gražu iki visi vyrai 
priklausys prie šios vienin
telės vyrų tikrai katalikiš
kos draugijos. Metai atgal 
kun. dr-o Mendelio buvo į- 
nešta, kad nariai pasida
lintų į kuopas ir padarytų 
naujų narių vajų, deja, ap- 
sirgus darbščiam ir rūpes
tingam pirmininkui Vale
rijonui Strazdauskui, tas 
įnešimas neužmezgė pagei
daujamu vaisių. Šįmet ku
nigas Dubinskas ragino 
visus vyrus, kad padarytų 
naujų metų pasiryžimą, 
rūpintis ir dirbti tam, kad 
prikalbinus bent vieną lie
tuvį, kurs dar draugijon 
nepriklauso.

Valdybos 
trumpi, nes
šieji beveik vienminčiai ir 
vienbalsiai 
jau šeštiems metams, iš
rinko Valerijoną Straz- 
dauską. Vice - pirmininku 
šįmet nariai pasirinko jau-

ną, energingą, pilną gerų 
minčių draugą Feliksą Re- 
ką. Raštininkas pasiliko 
tas pats, Antanas Straž- 
dauskas; iždininko parei
gas eis tas pats visiems 
gerai žinomas narys —Fe
liksas Petkus. Tvarkdarį 
šįmet vyrai išsirinko nau
ją, virš 30 metų Amerikos 
kariuomenyje ištarnavusį, 
draugą — Mikolą Rama
nauską .Atstovais į bertai- 
ninius visos Baltimorės 
ŠŠ. Vardo dr-jos susirinki
mus liko išrinkti: Antanas 
Ivoška, Kazimieras Pakal
niškis, Juozas Kvedara- 
sūnus ir Pranas Radzevi
čius. Ligonų lankytojais 
apsiėmė būti tie patįs, bū- 
tene, Jonas Grebliauskas, 
Juozas Makarauskas 
Juozas Budelis .

KITŲ REIKALŲ 
SVARSTYMAS

Per susirinkimą buvo 
nešta ir priimta paaukoti 
$10 iš draugijos iždo mūsų 
bažnyčios papuošimui per 
Kalėdų šventes. Taipgi 
liuosanoriai apsiėmė Jo
nas Jasaitis, Jonas Let- 
kauskas, Antanas Ivoška, 
Mikolas
Jančys, Juozas Kvedara- 
sūnus ir Feliksas Petkus 
papuošti bažnyčią — t. y. 
iškabinti vainikus ir pa
statyti Betliejų. Toliau bu
vo išrinkta komisija rū
pintis kortavimo vakaru, 
kurs įvyks sausio 19 d. ir 
bus laikomas draugijos la
bui. Kadangi šios dr-jos

ir

Ramanauskas

nariai nemoka jokių Juok
ių, tai yra metinė pramo
ga visiems draugams pri
sidėti prie padengimo į- 
vairių draugijos išlaidų 
metų bėgyje. Pirm užbai
gimo susirinkimo kun. dr- 
as Mendelis visus draugi
jos valdybos narius, tar
navusius 1935 metais ap
dovanojo gražiais Kūdikė
lio Jėzaus paveikslėliais. 
Visas susirinkimas pasižy
mėjo gyvumu. Visi daly
viai skirstėsi pasiryžę dar 
stropiau darbuotis Dievo 
garbei, vyrų dvasiniam la
bui ir parapijos pažangai. 
Lieka tik palinkėti sėk
mingiausios kloties kaip 
pačiai draugijai taip jos 
garbingų užmanymų va
dams.

JUOZĄ KVEDARĄ
IŠTIKO NELAIMĖ

Vieną iš ištikimiausių 
mūsų parapijos narių Juo
zą Kvedarą-tėvą dirbtuvė
je sutiko didelė nelaimė. 
Elektros varoma kerpamo
ji mašina baisiai sudraskė 
rankos du pirštu. Nors 
Juozas yra gan stiprus ir 
kantrus, tačiau dėl skaus
mo per kelias naktis nega
lėjo miegoti, ir turėjo vai
kščioti gatvėmis, kad su
radus šiokį-tokį palengvi
nimą. Kadangi Juozas yra 
nuo pat ŠŠ. Vardo dr-jos 
mūsų parapijoj įsikūrimo 
narys, taipgi darbštus šv. 
Vincento iš Pauliaus dr- 
jos pavargėlių lankytojas 
ir vienas iš uoliausių mū
sų parapijos veikėjų, tai 
visi atjaučia Juozo nelai
mę ir linki jam kuogrei- 
čiausip pasveikimo.

Telefonas.* Plaza 1850.

fOHAS GREBLIAUCKAS
Grabelius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

PIRKITE KALĖDŲ DOVANAS PAS SCHNEER’S IR APMOKĖKITE KITAIS’METAIS
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BULOVĄ 15 Akmenų KALĖDOMS 
SPECIALIAI 
TIK $24.75 

$1.00 Įmokėti $1.00 kas savaitė

BULOVA?

rinkimai buvo 
visi susirinku-

pirmininku,

ALEKS. KARIŪNAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruošes patarnauti 
kuogeriausiai dieną ir naktj 
visiems Connecticut Valstybės 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba 

273 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R

Pittsburgh, Pa
KALĖDOS ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIOJE

Šįmet Kalėdos pripuola trečiadienį. Diena prieš 
Kalėdas vadinasi Kūčios — toje dienoje pasninkas. 
Kučioje visa šeimyna drauge valgo vakarienę, kuri 
prasidedi ~plotkelių laužymu ir pasidalinimu. Kučioje 
Šv. Kazimiero bažnyčioje išpažinčių klausymas bus 
2:00 vai. po piet ir 6:30 vakare. Piemenėlių Mišios šv. 
bus lygiai 12 vai. vidurnaktyje. Antros mišios šv. 8 
vai., o trečios 10 vai. ir po šių mišių palaiminimas su 
Švč. Sakramentu. Norintieji eiti prie Komunijos šv. 
laike Piemenėlių Mišių šv. privalo nuo vakarienės, ku
ri paprastai būna 6:00 vai. vakare, pasninkauti. Šios 
didelės šventės proga sveikinu visus šv. Kazimiero pa
rapijomis ir linkiu visiems, kad toje dienoje Kūdikė
lis Jėzus savo mažute rankute visus palaimintų ir kad 
visi kartu su angelais galėtume giedoti: “Garbė Die
vui Aukštybėse, o ant žemes ramybė geros valios žmo
nėms”. Kun. M. J. Kazėnas.

yii
ŠĮ VYRŲ TIKRO AUKSO M 7R
® INITIAL ŽIEDAI <?Uild

Vėliausias BAGUETTE Rankinis Laikrodėlis BULOVĄ - HAMILTON - BANNER 
“JAI” Garantuotas ėjimas. WALTHAM - ELGIN LAIKRODŽIAI

50c įmokėti $12.75 50c į savaitę $5.95 iki $50.00

50c. į savaitę ir aukščiau

MOTERIŠKI Tikro Aukso
AKMENINIAI ŽIEDAI

50c. į savaitę ir aukščiau

M 7R 14-K. AUKSO DAIMONTO <ĮQ 7Ę jJrhlU ŽIEDAI įpUiU
50c. į savaitę ir aukščiau

i!i!
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$ DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 

DRESSER SETŲ VISAME 
MIESTE

' U

■■ j!
' <13 Šmotę Setas --$3.95

1 19 Šmotu Setas $7.95
Kiti iki $45.00

VISAS CHROME PERCOLATORIUS 
4 Šmotų Setas — Mūsų Lyderis 

$5.95
PATIKIMAS DEL DAIMONTU

SCHNEER’S
162 So.MainSt. Watętbųry, Coiin.

VISAS Chrome 
Sandwich TOASTERS

Su Kordu $1.95 
50c i SAVAITE

WAFFLE IRONS 
Visi Chrome 

Su myteriū $2.95

ni 
!

$

Y,

W1LLIAM J. CHSSHOLM
GRABORIUS

‘ASMENIŠKA S PA TARNA V IMAS'

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone: 
Ofiso t Dexter 1952 

Namu: PI. 6286

Cortlandt 7-4805
LIETUVIŠKA 

INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bumu 
88 Park Row 

Prieš City Hali 
NEW YORK, N. Y.

Room 405-6-7 V
Eąuitable Service Bureau

1 LIETUVIŠKA .
SUSEKIMO ir IŠTYRIMO 

{STAIGA

- Propertninkų vakarienės 
palydint senuosius, o su
tinkant Naujuosius Metus, 
prisirengimas jau baigia
mas. Vincuks su Džio jau 
užbaigė svetainės grindų 
vaškavimą šokikams—bus 
slidus, kaip ant ledo!.. Tai, 
kad šoksim, tai, šoksim iki 
pat Naujų Metų. Tai bus 
begalo linksmas vakarėlis 
gardžiai pasivalgius pasi
šokus sulaukti Naujųjų 
Metelių. Būkime ten visi 
jauni ir seni ir visi kaip 
viena didelė šeimyna links
mai praleiskime vakarą.

M. P.

Praeitą sekmadienį 
Jėzaus Vardo draugija iš

rinko ateinantiems me
tams naują valdybą: Jo
nas Gailys pirm., Vladas 
Cinikas vice-pirm., Jonas 
Palmeris rast., o jo padė
jėjas Pranas Žimantis, Jo
nas Adomaitis ižd. Laike 
šio susirinkimo taipgi pa
sitarta ateinančiais metais 
surengti vyrams rekolek
cijas šv. Povilo vienuoly
ne, ar kur kitur.

Praeitą sekmadienį so- 
dalietės mergaitės turėjo 
draugišką susirinkimėlį, 
kuriame pasidalino Kalėdų 
dovanėlėmis ir gardžiais 
užkandžiais. Tai labai bu
vo malonus mergaičių vai
šių vakarėlis. Daugiaus to
kių vakarėlių. — N.
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Ramybė Geros Valios Žmonėms!
KALĖDŲ PRASME Linksmų Šv. Kalėdų

Vienas žymiausių menininko Enriko von Hess 
piešinių yra pavadintas Kalėdos. Piešinys štai ką vai
zduoja: tamsi naktis, apačioj žemė, viršuj slenka juo
di debesiai, iš po debesų į žemę leidžiasi trys angelai. 
Vienas jų neša didelę knygą, ant kurios uždėtas vai
nikas; tai ne kokios žydinčių žiedų girliandos, bet il
gų, aštrių erškėčių rentinys. Antras neša sunkų pa? 
darinį; tai ne auksu lietas karališkos galios skeptras, 
bet mažai tašytas kieto medžio kryžius — prasikaltė
liams mirties pabūklas. Trečiasis angelas ant savo 
rankų neša mažutį gražų Kūdikėlį, Kuris savo akeles 
kreipia ne į dangų, bet į tamsią žemę, kur varguoliai 
žmonės gyvena, kur Jo laukia kurčioji kančia ant to 
kieto medinio kryžiaus, to baisių erškėčių vainiku ap
vainikuotam. Tai Kalėdos — to garbingojo Karaliaus 
gimimo Dienos sukaktis.

Tuo laiku, kad artinosi Išganytojo užgimimo, va
landa, Romos imperatorius Augustas įsakė savo vals
tybėje padaryti gyventojų surašymą. Kadangi žydų 
žemė tuomet priklausė Romai, todėl tasai žmonių su
rašymas turėjo būti padarytas ir Betliejuje. Marija 
su Juozapu buvo kilę iš karaliaus Dovydo giminės, tai 
jiemdviem teko vykti iš savo gyvenamojo miesto Na
zareto į gimtąjį miestą Betliejų, kad tenai užsirašy- 
dintų. “Atsitiko gi, kad, jiemdviem tenais esant, atė
jo jai metas gimdyti, ir ji pagimdė savo pirmgimį Sū
nų, suvystė jį vystyklais ir paguldė jį prakartėje, nes 
jiemdviem nebuvo vietos užeigoje”. (Luk. 2, 6—7).

Kokia gili mūsų tikėjimo paslaptis! Galybių Vieš
pats ir Dievas gimsta vargingoje gyvulių kūtelėje, nes 
Jam nebuvo vietos užeigoje. Tokia buvo Jojo gyveni
mo pradžia; toksai buvo ir Jo visas gyvenimas, ką Iš
ganytojas patvirtino savais žodžiais, sakydamas, kad 
“Paukščiai turi savo lizdus ir žvėrys olas, o žmogaus 
Sūnus neturi kur savo galvos priglaustų”. (Mat. 8, 
20). Ir lygiai tokia buvo Jojo gyvenimo pabaiga, kuo
met Jisai iš savo rūbų išvilktas, nuplaktas, erškėčiais 
apvainikuotas ir prie kryžiaus prikaltas mirė, kad 
atpirktų žmoniją. Tai toks buvo Dievo Sūnaus į šį pa
saulį atėjimo tikslas!

Kūdikėlio Jėzaus gimimo sukaktis yra visu pirma 
mažučių šventė. Žalia eglaitė, įvairiais žibučiais bei 
šviesomis padabinta, ir Kalėdų dovanos suteikia jiems 
didžiausio džiaugsmo. Jiems matosi, jog ir tėvelio 
veido šypsena šiandie aiškesnė ir mamytės glamonė
jimas malonesnis. Visa aplinkui taip paslaptinga, ge
ra, malonu, šiandie ir seniai, tartum pajaunėję, džiau
giasi jaunųjų linksmumu ir čiauškėjimu. Bet kiek to 
džiaugsmo pripildo šeimynos pastogę! Kiek svetingu
mo, kiek nuoširdumo! Broliai ir seserys, iš įvairių vie
tų susirinkę savųjų aplankytų, dalinasi savo gyveni
mo rūpesčiais - vargais ir pasisekimais - laimėjimais. 
Visų širdys pilnos nepaprasto džiaugsmo ir Dievo pa
laimos.

Kalėdų šventė tai vargdienių šventė. Prie gimu
sio Kūdikėlio prakartės visi žmonės be luomų skirtu
mo lygūs: tai kiekvienas jaučia savo širdyj. Kaip pie
menėliai su karaliais pagarbino tą Kūdikėlį, taip šian
die ir vargdieniai su turtuoliais kartu klaupia Jam 
garbės atiduotų. Ir pačių vargdienių tarpe patsai var- 
gingiausis ir neturtingįausis yra naujai gimęs Kūdi
kėlis. Geros širdies turtuolis, Kristaus meilės žadina
mas, šiandie teikia vargdieniams gausias aukas ir do
vanas, už ką Viešpats atlygina jam šimteriopai savo 
palaima. Tokiu būdu tarp luomų įvyksta tikras drau
giškumo jausmų pareiškimas.

Kristaus atėjimo šventė yra nusidėjėliui, toli nuo 
Kristaus mokslo ir gyvenimo nuklydusiam, šventė. 
Šiandie į bažnyčią ateina ir palaidūnas sūnus, kuris 
per visus metus bažnyčios nebuvo matęs. Prisiminęs 
savo tėviškę, savo nedoro gyvenimo išaikvotas valan
das, Dievo malonės žadinamas, jisai irgi atėjo pasvei
kinti naujai užgimusio Kūdikėlio. Kartais toji malo
nė, kritusi į tą sušalusią kaip šios žiemos gruodas 
širdį, gali grąžinti tą palaidūną sūnų į tikrąjį gyve
nimą.

Klaupdami prie prakartėje esamojo Kūdikėlio-Iš- 
ganytojo. prisiminkime štai ką — mes Jį galime ras
ti kiekviename savo artime. Jisai mums pasireiškia 
našlaičių prieglaudoje, asmenyje mažučio našlaičio, 
kuriam nebuvo, lemta išvysti .savo tėvo ar motinos vei-

Kalėdų Giesme
Tylią naktį, naktį ramią 
Gimė kitkart Meilė žemei. 
Gimė Meilė, Tiesa gimė 
Jum, senieji, tau-jaunime. 
Meilė gimė dildyt kaltei. 
Tiesa gimė drąsiai kelti. 
Meilė gimė, kad kentėtų. 
Tiesa gimė, kad laimėtų. 
Kaip dvi sauli — žodžiu tuodu 
Žemės veidą šviečia juodą. 
Kaip dvi sauli — šildo guodžia 
Žmonių sielas šitie žodžiai. 
Gimė Kristus, Dievas gimė 
Jum, senieji, tau, jaunime!

Liudas Gira

do. Jisai mums pasireiškia senelių elgetų prieglaudo
je, asmenyje vargdienio, kurį senų metų našta prislė
gusi. Jisai mums pasireiškia ligoninėje, asmenyje ser
gančio artimo, kurį įvairūs sopuliai spaudžia. Paga
liau Jisai pasireiškia mums neturtingoje šeimoje, ku
ri neturi ko pavalgyti, bet iš sarmatos nedrįsta elge
tauti. Parodykime šiandie savo krikščioniškojo gai
lestingumo širdį savo aukomis tam Kūdikėliui — naš
laičiui, ligoniui, seneliui, vargdieniui, prisimindami 
Išganytojo žodžius: “Ištikrųjų sakau jums, kiek kar
tų jūs tai padarėte vienam šitų mažiausių brolių, man 
padarėte”. (Mat. 25, 40).

Atiduodami garbę Kūdikėliui Jėzui, sekime tuo 
pavyzdžiu, kurį mums teikia dangaus angelai, pieme
nėliai ir karaliai. Tesiveržia iš mūsų krūtinių ta pa
ti malda-giesmė, kurią dangaus angelai giedojo gimu- 

• šiam Kūdikėliui: “Garbė Dievui aukštybėse ir ramy
bė ant žemės geros valios žmonėms”. Mūsų visų rei
kalų pirmą vįetą teužima Dievo garbė, kaip piemenė
liai kad paliko savo avių bandas, kad pagarbintų nau
jai gimusį Karalių. Panašiai karaliams, kurie atvyko 
iš tolimų kraštų, nešini brangiomis aukomis, ir mes 
aukokime tam Kūdikėliui auksą — savo gailestingą 
širdį, myrą — nuolankumą bei sugyvenimą su savo 
artimu ir kodylą — savo karštas maldas, melsdami 
dangiškosios palaimos visiems, kuriems mes atviru
kais, laiškais, dovanomis ir žodžiu reiškėme savo kar
ščiausius linkėjimus. J. N.

Šios bus dvidešimtos LDS organizacijos ir jos orga
no “Darbininko” gyvenimo Kalėdos. Per dvidešimts 
metų tarnavime Dievui ir artimui aniems prisėjo pa
tirti daug, daug vargo.

Nesakau, kad LDS ar “Darbininkas” yra tobuli, 
kad jiedu tobulai atsiekia savo gražius tikslus. Jiedu 
yra žmonių padarais. O kokie žmonės, tokie jų pada
rai. Bet prie geros nuotaikos ir susipratimo jiedu ga
li labai daug Dievui ir žmonijai pasitarnauti.

Geriąusi mano šių Šv. Kalėdų LDS organizacijai 
ir “Darbininkui” linkėjimai yra tie: kad jiedu augtų, 
plėstūsi ir tobulėtų. Tepradeda “Darbininkas” antrą
ją 20-tę gaudamas 20 sykių daugiau skaitytojų ir na
rių. Tesusitveria LDS. kuopos visose lietuvių kolonijo
se ir teveikia jos vieningai su Centru. Terandasi dau
giau rašytojų, kurie “Darbininke”, nušviestų visus ant 
lietuvio kataliko kelio atsiradusius negerumus. Tam 
pačiam reikalui tedygsta daug sumanių tikybinių ir 
apšvietą nešančių lapelių, brošiūrų, knygų ir knygelių. 
Tekyla daug veikėjų ir agentų. Teišauga koks savi
šalpos bei amatų mokymui fondas.

Tie tai yra mano jausmai ir linkėjimai LDS ir 
“Darbininkui” proga 20-tųjų Šv. Kalėdų judviejų gy
vavimo. Meldžiu Dievo palaimos visiems LDS ir “Dar
bininko” rėmėjams, kad tinkamiau galėtume varyti 
mūs gražius užsibrėžimus.

Kun. F. A. Virmauskis,
LDS. Centro Dvasios Vadas.

ATGAIVINKIME BLĖSTANČIĄ 
ŠIRDIES UGNELĘ
Puošniomis ir žmonių mylime vieni kitus, Dievas 

pripildytomis bažnyčiomis mumyse pasilieka, ir jo 
mės džiaugiamės ir dU.^4Walėyta mumyse tobula, 
džiuojamės. Prie Komuni
jos einančių skaitlius, ga
lima sakyti, auga. Bet 
žmonių širdyse meilės ug
nelė silpnėja ir šala.

Žmonių širdžių šaltumas 
pasireiškia viešame gyve
nime. Savigarbos, dar la
biau savimylos jausmas 
nuolat blėsina Dievo ir ar
timo meilės ugnelę. Tai ge» 
riausiai įrodo laikraščiai, 
mirgantieji kriminalystė- 
mis, nesąžiningumu ir a- 
belnai palaidu, pagonišku 
gyvenimu. Už tai kaltina
me vieni kitus. Bet visi 
pamirštame, kad mūsų Su
tvėrėjas Dievas yra meilė, 
todėl pasilikti meilėje yra 
tai pasilikti Dievuje.

Kad Dievo ir artimo 
meilė yra Dievo vaikų žy
mė, tai geriausiai įrodo 
Šv. Jono Apaštalo pirma
sis laiškas: “Mylimiausie- 
ji, mylėkite vieni kitus, 
nes meilė yra iš Dievo; ir 
kiekvienas, kurs myli, iš 
Dievo yra gimęs ir išpa
žįsta Dievą. Kas nemyli, 
nepažino Dievo, nes Dievas 
yra meilė. Tuo apsireiškė 
Dievo meilė mumyse, kad 
Dievas siuntė savo viengi- 
mį Sūnų į pasaulį, kad 
mes per jį būtumėm gyvi. 
Tame yra meilė, ne^ kad 
mes būtumėm mylėję Die
vą, bet kad jis pirmas mus 
mylėjo ir siuntė savo Sū
nų kaipo permaldavimą 
už mūsų nusidėjimus. My- 
limiausieji, jei Dievas taip 
mus mylėjo, ir mes turime 
mylėti vienas kitą... Jei

Iš to pažįstame, jog jame 
pasiliekame, ir jis mumy
se, kad jis mums davė iš 
savo dvasios...” (1 Jon. 4).

žmogus, tikrai mylįs 
Dievą, užlaiko jo įsakymus 
ir visame pildo jo šventą 
valią. Negalima mylėti 
Dievo, nepildant jo įsaky
mo, kuriuo jis liepia mylė
ti artimą.

Antrasis Asmuo šven
čiausios Trejybės įsikūni
jo, kad uždegti ir įkaitin
ti mūsų širdis dangiško
sios meilės liepsna ir savo 
gyvenimu parodė mums 
kaip gyventi, kieno valią 
pildyti.

Tol mes skursime, varg- 
sime, kamuosimės ir ken-v 
tesime betiksliai, kol su 
Betliejaus piemenėliais ar
ba rytų šalies išminčiais 
nesuklaupsime prie Išga- 
nytojaus kojų ir nepavesi- 
me Jam savo širdies, kad 
savo meilės ugnimi ją už
degtų. P. M. J.

Kartą pas garsų prancū- (Įįf? 
zų misionierių atėjo jo 
draugas gydytojas ir pa
klausė: “Pasakyk man ku
nige, ką tamsta darai, kad 
visados esi toks sveikas?” 
Kunigas atsakė: “Aš tik 
vieną kartą į dieną sočiai 
tevalgau, o tas daro mane 
sveiku”.

. i

Tada gydytojas tarė: 
“Tik tamsta nepasakyk to 
žmonėms, nes tada mes 
gydytojai 
ką veikti”.

nebeturėtume
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Žinios Iš Lietuvos
MALĖJAI

Mirė Mokytoja

Lapkričio 9 d. š. m. Ma- 
letūose (Utenos apsk.) mi
rė U. a, mokytoja Blažio- 
nytė, vos tik vieną mėnesį 
mokytojavus vidurinėje 
mokykloje. A. a. BlaŽiony- 
tč tik šiais metais baigė

LINKSMŲ
. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Vytauto Didžiojo Univer
sitetą ir pradėjo mokyto
jauti Malefųose, staigiai 
susirgo smegenų-nervų už
degimu, jos gyvybes vieti
niai du daktarai ir iš Ute
nos kiti atvykę nebegalė
jo išgelbėti, penkias die
nas pasirgus mirė.

A. a. Mokytoja Blažiony- 
tė nors tik su virš mėnesį 
tegyveno Maletuose, bet 
paliko grabą atmintį, kaip 
tarp moksleivių ir moky
tojų, taip ir dėl visų, nes 
buvo pavyzdingiausia mo
kytoja, eidavo kuo tan
kiausiai prie Šv. Komuni
jos ir kiekvieną dieną iŠ-

ChristmasGreetiny?

SYKES & SYKES 
681 VVashington St, 

Norwood, Mass.

LINKSMŲ
KALĖDŲ ŠVENČIŲ

3ogtoW gk

GOTHAM AUTO
MOTIVE STORES INC 

641 Washingtbn St.
Norwood, Mass.

klausydavo Šv. Mišių ir 
tada eidavo į mokyklą.

Ji buvo labai geros šir
dies, nes tik gavus pirmą 
algą prieš pat apsirgimą 
ir iš nedidelės savo algos 

1 paaukavo ir pasiuntė sim- 
jtą litų Šv. Kazimiero Sese
rims. Kaip vietiniai žmo- 
.nės pasakoja, ji visados 
Įeidama iš mokyklos namo, 
'jei turėdavus keletą centų 
prie savęs ir tuos atiduo- 
davus susitikusi kokį var
gšą.

! Pirmadienio ryte, lapkri
čio 11 d. Maletų bažnyčio
je buvo atlaikytos gedu
lingos iškilmingos pamal
dos už a. a. Blažionytės 
vėlę, kuriose dalyvavo ne
lik moksleiviai ir mokyto- 
i jai, bet ir daugybė žmonių 
susirinko atiduoti paskuti
nį patarnavimą savo gera
jai mokytojai. Po pamaldų 
gimnazijos kapelionas ku
nigas A. Liesins pasakė 
gražų pamokslą; po pamo
kslui ir paskutinių pamal-

dų jos kūnas buvo išlydė-ttis piršlio patarnavimu ir 
tas iš bažnyčios, kurios griežtai pareikalavo ati- 
jau lankė ąuto-trokas prie " “ . —
šventoriaus gražiais vaini
kais papuoštas, kuriuo jos 
palaikai buvo išvežti palai
doti į gimtosios parapijos 
kapines Lazdijus — Suval
kijon.

A. a. Mokytojos Blažio- 
nytės gailisi netik jos 
brangūs tėveliai, mokslei
viai, mokytojai, bet ir pla
čioji visuomenė, nes tokia 
gera mokytoja būtų galė
jusi daug gero padaryti a- 
teityje kaip dėl Dievo, 
Bažnyčios, žmonijos ir tė
vynės labo. Bet Dievas gal 
ją labiaus mylėjo negu 
žmones, kad tik pradėjus 
■gyventi ir darbuotis pas 
save pasišaukė suteikda
mas jai amžiną ramybę.

Ex-Amerikietis.

duoti vekselį. “Ramas” ne
išsigando. Jis N. įspėjo, 
kad pasirūpintų pinigų, 
nes netrukus vekselį reik
sią išpirkti — jį jau per
davęs kitam asmeniui.'N. 
piršliui teisme iškėlė bau
džiamą bylą, o piršlys vai
kšto pas N. pažįstamus ir 
kalba, kad N. iš jo pasis
kolinęs 500 litų it- nenorįs 
atiduoti. Dėl. to jo vekselį 
paleidęs į apyvartą.

Byla jau tris kartus apy
linkės teisme buvo skirta, 
bet dėl kurio bylininkų ar 
liudytojų neatvykimo vis 
atidedama.

ŠANČIŲ IMU1 IMA 
10 NUOŠIMTĮ JAUNOSIOS 

DALIES
Kaunas — Šančių gyven

tojas P. G. pasiskelbė vie
name laikraštuke tarpinin-

. W’

W. T. GRANT CO.
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Uį ĮiWashington St.

^.hristmas 
mttngs

n

Norwood, Mass. jį

ĮSTOKITE Į NAUJ£ 1936 
KALĖDINĮ TAUPYMO KLUBĄ 
KLASĖS YRA PASKIRSTYTOS 

50c. į Savaitę ir Ankščiau
Taupyk pinigus iš anksto dėl ateinančių Ka

$

U

JĮ ledų. Dabar gali pradėti taupyti ir po truputį Jtau
Į pydamas kitoms Kalėdoms turėsi pinigų. Tūkstan- 
Į šiai žmonių yra taip pinigų susitaupę, priklausy- 
į darni prie Christmas Savings Club. Padedant ke- 
’ lėtą dolerių į savaitę, nepamatysi, kaip sukrausi 

didėlę sumą pinigų, iki ateinančio Gruodžio mene- 
sSio.

iNORVVOOD TRUST CO.
Narys Federal Deposit Insurance Corporation 

Narys Federal Reserve System.

kaująs “jaunuomenei” ve
dybų reikalu. Pavardės ne
skelbė, tik slapyvardį “Ra
mas”. Kai N. jaunikis, vie
nos įstaigos tarnautojas, 
nuėjo pas piršlį “mylimo
sios” paieškoti, “Ramas0 
įteikė pluoštą moterų fo
tografijų ir pasakė, kad 
jos turinčios nuo 5000 iki 
30.000 litų turto. N. pasiū
lymu susidomėjo. Piršlys 
pasakė už tarpininkavimą 
imąs 10% žmonos turto. 
Kai jaunikis atėjo kitą 
kartą ir jau truputį girste- 
lėjęs. “Ramaį* klientą su
pažindino jau su gyva 
mergina. Sakė, kad ji tu
rinti 5000 litų kraičio. ‘Ra
mas’ pakišo klientui 500 
litų vekselio banką ir pa
siūlė pasirašyti. N. pasira
šė. Pavedžiojęs merginą 
kelis mėnesius iki alto? 
riaus nenuvedė. Mat, paai
škėjo, kad mergina jokio 
kraičio neturi...

Nuėjo pas “Ramą” ir pa
reikalavo grąžinti vekselį. 
“Ramas” atsisakė grąžin
ti, girdi: “Neturi pagrindo 
likti nevedęs. Štai fotogra
fijos — pasirink kitą mer
giną”. N. atsisakė naudo-

šiemet per 9 mėn. Lietu
voje pagaminta 13.p00 ki
logramų kvepalų ir viso
kių mosčių. Tiems reika
lams suvartota 9.900 litrų 
spirito. Pernai per tą patį 
laiką buvo pagaminta tik 
10.200 kgr. kvepalų.

O kiek daug vargšų mie
stuose galėtų gauti sotes
nio valgio ir šiltesnio dra
bužio už tuos vėjais paleis
tus litus?

RYS SUVARTOJA 
KVEPALŲ

||> ■SIS'

linksmu Kalėdų

ŠVENČIŲ
nuo

CREMO BREWING CO
Cnfemo alaus išdirbinio kompanija sveikina visus savo kostumeriiis, 

draugus, rėmėjus ir pažystamus linkėdama linksmiausių Kalėdų švenčių.

Cremo Brewing Co. yra lietuviu kompanija, kuri išdirba geriausios 
rūšies alų — CREMO. šios kompanijos bravarnė yra New Britain, Conn.

Kadangi Cremo alus turi labai didelį pasisekimą — jo visur reika
lauja, vienas bravaras nespėja pristatyti. Kad patenkinus savo kostume- 
rius, mes atidarome naują brovamę po vardu BRDCKĖRT BREWING 
CO., 81 Lafayette St., Worcester, Mass.
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100 M. BAŽNYČIA IR
140 M. MALŪNAS

Šiemet sląyikiečiai, Ša
kių ap., minėjo savo baž
nyčios 100 m. jubiliejų. 
Bet Slavikų vai., Stankuo
se yra dar senesnis medi
nis malūnas, jis turi 140 
metų ir pastatytas 1795 
m. lapkričio 12 d. šis ma
lūnas primena skaudžią 
Lietuvos praeitį, nes tais 
metais buvo tretį ir pas
kutinį kartą padalyta se
noji Lietuvos valstybė. 
Tais metais didžioji Lietu
vos dalis buvo prijungta 
prie Rusijos, o Užnemunė 
(Suvalkų kraštas) buvo 
patekęs Prūsų valdžion.

Girdėti savininke žadan
ti tą istorinį malūną par
duoti.

100 METŲ SENUTĖ 
DAINUOJA

Surinkta per 2000' melodi
jų. 100 metų senutė Zuba- 

vičienė turi gerą balsą.

Kaunas — Tautosakos 
archyvas smarkiai renka 
senosios mūsų nykstančios 
kultūros liekhnas. Diena iš 
dienos registruojama nau
jos dainos ir jų melodijos. 
Jau dabar tautosakos ar
chyvas turi surinkęs per 
2000 įvairiausių dainų me
lodijų, raliavimų, ripavi- 
mų, sutartinių ir tautiniu 
šokių melodijų. Darbas ne 
lengvas, nes tenka turėti

Cremo alų žmonės mėgsta dėl to, kad jis yra daromas iš geriausiu 
javu grddų ir užtektinai yra pasendinamas, pirm negu jis išleidžiamas iš 
bravoro.

Dabar prašome tėmyti mūsų garsinimus, kada bus paskelbta atida
rymas naujos bravornės — BROCKERT BREVVING CO., Worcester, 
Mass.

ė
THE CREMO BREWING CO. 
John Skritulsky, Prezidentas, 

New Britain, Conn.

BROCKERT BREVVING CO.
Anthony Pinkevich, Prezidentas. 

Worcester, Mass.

Turėdami Cremo alaus, tikrai turėsite linksmas ir smagias Kalėdas.

reikalą su seno amžiaus gana sunku padainuoti ke-Į Babickas šias šokėjas, ap- 
žmonėmis, kurie kartais lias dešimtis, o kartais net 'surengusias tautiniais rū- 
padainuoja apie 200 įvai
rių dainų, o iš jų randama 
vos kelios negirdėtos — 
naujos. Senesnio amžiaus 
žmonės daugiau žino senų 
lietuviškų melodijų, todėl 
tautosakos archyvas ir 
stengiasi kuo senesnius 
dailininkus gauti. Taip 
prieš kurį laiką iš Telšių 
apskrities atvyko 100 me
tų Sėhutė Zubavičienė. Ji į 
fonografą įdainavo kelias 
originalias melodijas, ku
rios gana retai kur pasi
kartoja. Ši senutė, išgyve
nusi tokį ilgą amžių, pa
dainavo neblogiau už kitus 
daug jaunesnius daininin
kus

Seno amžiaus Žmonėms

kelis šimtus dainų, tad 1 
fonografą įdainuojama tik 
pirmieji 2—3 posmai, o 
likusi dainos dalis užrašo
ma į knygas, kur prideda
ma dainininko arba daini
ninkės fotografija ir trum
pa biografija.

Lapkričio 19 d. į Kauną 
atvyko iš Dzūkijos senos 
70 — 80 mėtų ūkininkės - 
šokėjos: Antanavičienė, 
Mickevičienė, Sadauskie
nė, čaplikienė ir R. Anta
navičienė. šios jau senos 
70 — 80 metų Dainavos 
šalies Šokėjos ir daininin
kės gana gerai pašoko tau
tinius Šokius ir įdainavo 
nemaža originalių Dzūki- ’ 
jos dainų ir melodijų. P. darkai’ kas?

bais, pakvietė į savo studi
ją nufilmuoti.

UŽ SKILANDĮ PUSANT
RŲ METŲ KALĖJIMO

Alytaus valsč., Vaisodžių 
k. gyventojas įsilaužė į 
kaimyno triobą, pavogė 3 
skilandžius, 2y2 palties la
šinių ir taukinę. ŪŽ tai a- 
pygardos teismas nubau
dė jį 1% metų sunk, darbų 
kalėjimo.

Tėvynės meilė yra pir
moji kultūringo zmogaiis 
dorybė. Napoleimiafe.

Jei kiekvienas gautų, ko 
trokšta, kam tada būtų

SVARBUS NEW ENGLAN COKE PRANEŠIMAS 
Du Coke kontraktai galioja it Gruodžio menesį*

Imant 2 tonus anghų, sutaupysite 50c. nuo tono per visą sezoną.
Imant vieną toną anglių, sutaupysite 25c. nuo tono per Visą sezoną.

DĖL INFORMACIJŲ ŠAUKITE

Pašaukite
BATCHELDER WHITTEMORE

834 Massachussetts Avenue, Boston 
Tel. HIGlands 1920

SKYRIAI:
Brighton 814 Wash....... . ALGoaąfcSiOS
Catnbridge 4 Brattle ............... KIRklld4Į20
CharJestown 161 Medford ....... OHArtbh-OiiB
įorchesUr 3<6 T&ibdt uv..........GEN bva-1360
Raide* m&ht ............... MALde^OO

369 Len<»........... .
Bortihdite 6 OoHuth EARkvniy^>00 
Roefindaie 6 Oorinth ................ E AR kwZy4Mp 
Roxi)uiy 99 Wuren..... . HIGhląteėiSO
South Boston 463 Broadway.... SO.UjBosJtSO 
Izbciitive Offtoe 184 *v. BIGMad»Jt&6
Nighis Sundays KoHdvit ........ KEjtmhre^lOO
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Pasikalbėjimas Tėvo Su Dukrele
Marytė, —Tėveli, atleisk 

maų, kąd aš vėl noriu 
Tamstos paklausti, ar eisi 
šiais metais išpažinties?

Tėyąs, O ką man ta 
išpąžįųtjs duos? Ar aš ne 
toks žmogus, kaip ir visi, 
nors ir neinu išpažinties?

Marytė, — O ne, tėveli, 
aš vienoj knygoj skaičiau, 
kąd žmogus be išpažinties 
labąi yra negražus dvasio
je, panašiai, jeigu žmogus 
ilgai nesipraustų, tai visi 
pamatytų, koks jis pasida
rytų purvinas.

Tėvas, — Purvas tai yra 
biaurus daiktas, dėl to rei
kia jį nuvalyti, bet nuodė
mes aš nematau, tai ir ne
reikia vąlyti.

Marytė, — O reikia, tė
veli, nes nuodėmė sutepa 
mumyse Dievo paveikslą, 
arba Dievo veidą, nes žmo
gaus siela, pasak šv. Raš
to nėra kas kita, kaip Die
vo paveikslas.

Tėvas, — Eik jau eik, 
ims čia žmogus ir bus Die
vo paveikslas! Prisiklau
sai visokių pasakų, tai ir 
plepi. Dievo paveikslas 
(pajuokiančiai)., jeigu bū
tų Dievo paveikslas, tai 
žmogus kitaip apie save 
mąstytų...

Marytė,
bė žmonių kitaip ir mąsto. 
Visi, kurie Dievą garbina, 
kasdien sako: “Tėve mū
sų...”, tai aišku, kad Die
vo vaikeliai esame, kitaip 
Jo nevadintume Tėvu.

Tėvas, — Kokie čia Die
vo vaikeliai! Jeigu Dievo 
vaikeliai, tai kam jie žudo
si,^keikiasi, mušhsi, ar tai 
taip Dievo vaikams tinka 
daryt?

Marytė, — Žinoma, kad 
negerai daro, tėveli. Jeigu 
tai būtų gerai, tai nereik
tų eiti nė išpažinties. Jei
gu žmogus nebūtų Dievo 
vaikelis, tai kam jis dar 
eitų to Dievo atsiprašinėti. 
Aš Jūs, tėveli, visados at
siprašau, jeigu matau, kad 
kuo nors prasikaltau, 

ž dangi aš esu Tamstos 
dikis.

Tėvas, — Tu mažai 
da, vaikeli, prasikalsti. Ne
turi dėl ko manęs atsipra
šinėti. Nebent tuo mane 
užpykdai, kad nuolat ir 
nuolat kalbini mane išpa
žinties. Kam tu tą darai 
ir kokia tau iš to nauda?

Marytė, — O, Tėveli, 
man tavęs labai gaila (ver
kia)... Tu gali amžinai 
pražūti, o aš tave taip my
liu, kad net baisu man pa
sidaro, kai pamanau apie 
tai..., jog reikės mudviem 
skirtis... (verkia).

Tėvas, — Na, neverk, 
mano mažyte... Aš tau nu
pirksiu Kalėdoms eglaitę, 
o Kalėdų diedukas tau 
gražių dovanų atneš: nau-j 
ją dresę, batelius, ot tai 
bus gerai. Ar ne?

Marytė, — (Pro ašaras) 
Bet man nebus linksma, 
jeigu tėvelis Kalėdoms ne- 

’ susitaikins su Dievuliu.
Kalėdų eglaitė ir visos do
vanos tik tam, kad atsi
mintume, jog užgimė 
mums Išganytojas, kitos 
reikšmės tie dalykai netu
ri. > 

j Tėvas, — Teisybę tu sa* 
kai, Maryte, Kalėdos, — 
tai Kristaus užgimimo 
šventė. Aš apie tai mažai

ka-
kū-

ka-

kada galvojau. Aš 
sau manydavau, ką 
daro ir aš nesiliksiu 
jų-

Maryte, — Matai, tėveli, 
net negalvodamas pripažį
sti Kristų ir šventi Jo už
gimimą, bet kaip būtų vi
siems linksma, kad ir savo 
protu tai pripažintum ir 
širdin pamylėtum, tada 
Kalėdoms eitume visi prie 
Komunijos, tai būtų gra
žu!

Tėvas, — Hm! Ką čia pa
darius? Gal ir gerai būtų, 
bet ką mano draugai pasa
kys? Juk jie pamatę, kad 
einu prie Sakramentų, tai 
pirštais užbadys. Man sar
mata bus ir į gatvę išeiti. 
O, Maryte, per didelio pa
siaukojimo iš manęs reika
lauji!

Maryte, — Tėveli, tėveli? 
Dabar Jūs, — tai didelį 
pasiaukojimą darote, nes 
išsižadate Dievo, atsisako
te nuo amžinos laimės, žu
dote savo sielą, visiems 
katalikams darote, sarma
tą, mano mamytei ir man 
su Juozuku ir Jonuku la
bai negražu, kad turime 
bedievį tėvą. Mūsų visi gi
minės katalikai, tamstos 
tėveliai buvo katalikai, 
Lietuva katalikiška šalis... 
O kas tie tamstos tėveli 
draugai? Daugumoj gir
tuokliai, pliauškiai ir be
dieviai. Ar gražu tėveliui 
su tokiais draugauti?

Tėvas, — Teisybę tu sa
kai mano vaikeli, bet jeigu 
aš savo draugus pamesiu, 
o katalikai manęs nepri
ims, kur aš tada pasidė
siu?

Maryte, — Nebijok, , te- ( 
veli, priims. Dabar tai visi 
bėga nuo Jūsų, nes kasgi ■ 

■ norės su Bažnyčios priešu , 
• dar kokią kalbą turėti. Pa- 
> skui bus visai kitaip!
’ Tėvas, — Gerai, vaikeli, 
. «?al ir prisiversiu eiti išpa

žinties, bet kokia ten bus 
mano išpažintis, jeigu aš 
netikiu. Ar tu, Maryte, ne
galėtumei man kokią kny
gą parnešti apie išpažintį 
Gal man akys atsidarytų.

Marytė, — Gerai, tėveli, 
aš mačiau pas Gegužius 
tokią knygą. Jie įsigijo ją 
per misijas iš Tėvo Bruži- 
ko, kai jis buvo mūsų pa
rapijoj. Aš ją tėveliui par
nešiu. Gerai?

Tėvas, — Gerai, Maryte.. 
Bet gink Dieve, nesakyk, 
kas jos reikalauja. Aš ją 
pasislėpęs skaitysiu.

Marytė, — Matai, tėveli, 
kai gerą knygą, tai pasis
lėpęs skaitysi, o kokius 
bedieviškus laikrašči u s, 
tai ir ant stalo ištiesi, bet 
skaityk, tėveli ir pasislė
pęs, bet tik skaitysi. Aš 
tuojau bėgu parnešti.

! Tėvas, — Palauk, Mary
te. Ką aš čia norėjau sa
kyti. Aha! Jeigu Gegužiai 
klaus, kas tos knygos pa
geidauja, tai tu nesakyk, 
jog aš, bet verčiau paaiš
kink, kad tu jos nori, nes 
tau mokytoja uždavė pa
moką apie išpažintį.

Marytė, — Tai būtų me- 
i las, tėveli, o mums meluoti 
nevalia, aštuntas Dievo į- 
sakymas tai draudžia da- 

■ ryti.
Tėvas, — Tai tu tiesiai 

i sakysi, kad aš tos knygos 
i reikalauju? O, tai tada

taip 
visi
nuo

bAHBINmKĄŠ
į m—

neik, ir aš visai nenoriu. I kad žinia įdomi. Aš esu1 f 
Jeigu tu negali truputį pa- protestantas.
meluoti ir tai visai be ‘Mes nesamdome darbi- 
skriaudos artimui, tai ži- ninku, kurie būtų ypatin- 
nokis. Aš visai nenoriu tos Sos religijos ar įsitikini-( 
knygos. Sėdėk namie jr mu-Arch Ward yra kata- 
man neisi pas Gegužius, pi*188’ bet Jis m geriau-

Manrtė Gerai tSvėH slas sPorto radaktonusMaryte, Gerai, teveli, j , į . Yra t-k gu_
as jrg laba! nonų pasis- ukad Notre Da. 
kaityti tą knygą taigi as Kataliką Kolegijos 
pasiprašysiu tik dėl savęs, f00tball rateliai yra ge-: 
o. aš paskaičius ir tėveliui riausi. Kartą buvo geras 
atnešiu pasiskaityti. Ar ratelis ir Yale. |
taip bus gerai? “Jeigu tai yra religiniij

Tėvas, — Gerai, jeigu tu skirtumų laikraščiuose, tai 
taip padarysi, tai ąš sutin- tik ne prieš protestantus, 
ku. Tik dar pasakau, ne- dėlto, kad kažin kodėl yra, 
prašyk dėl manęs, tik sa-p^ dauguma iš laikrašti- »- 
kyk, kad tau reikia pasi
mokyti. Na, tai bėk.

Marytė, — Gerai, tėveli, 
tuojau, tik pasįjimu kepu
rę ir bėgu.

Tėvas, — (Pusgarsiai). 
Jau išbėgo. Ak, kad ji tik 
neišplepėtų, kas reikalau
ja tos knygos. Tai, kai su
žinotų draugai, man akis 
išknaibytų. Ištikrųjų, koks 
aš kvailas. Marytė sakė: 
gerą knygą tai pasislėpęs 
skaitysi, o bedieviškus lai
kraščius ir ant stalo ištie
si. <____ ____ _____
čiuose gero? (nusispjau 
na). Tpfu! Kur kas pasi-1 
pjovė, kur kas banką is- , 
plėšė, kur girtuoklis vyras 
savo žmoną užmušė. Pa
mokinančių dalykų kur ne- 
kur vienas kitas... Kai už
pykęs mesiu visus į pečių.. 
Bet ką draugai sakys?

J. B.

ninku yra protestantai. 
Per daug metų nebuvo As
sociated Press direktoria- 
te kataliko direktorio, ir 
tik vienas žydas. Dabarti
niu laiku yra tik vienas 

Į katalikas ir nė vieno žydo.
“Aš tikrinu Tamstai, 

kad Tamstos įtarimas yra 
bereikalingas, ir drįstu1 
priminti, kad ir nekrikš
čioniškas”. ’

Vadinasi bigotų yra vi
sur. Tik dėkokime Dievui, 
kad jų yra mažuma, nes 
kitaip neturėtume nei 

O kas* tuose^iaikraš. spaudos, nei žodžio lais- 
ves. Anglų bigotai yra ly- 

’’ I gūs mūsų socialistams ir 
, kurie tik 

sau pripažįsta laisvę.

LAIKRAŠČIO LEIDĖJAS 
IŠBARĖ SAVO 
SKAITYTOJA

Chicago, Ilk — Šiomis 
dienomis Chicago Tribūne 
gavo nuo savo skaitytojo I 
laišką, kuriame labai grie- r 
štai smerkia laikraščio lei
dėją ir redaktorių už tal
pinimą katalikiškų žinių. 
Tas skaitytojas labai pasi
piktinęs žinia apie apsi- 
krikštijimą ir perėjimu j 
katalikų tikėjimą pulki
ninko Frank W. Stearns, 
buvusio prez. Coolidge pa
tarėjo. Skaitytojas klau
sia: “Ar tai čia žinia, ar a- 
gitacija?”

Skaitytojas pasipiktinęs 
rašo: “Chicagos Tribūne” 
skaitytojai nėra visi, kata
likai, o žinios, ypač sporto 
skyriuje daugiausiai apie 
katalikus sportininkus. Ir 
tai kasdien darosi žymiau.

- Tai netinkamas dalykas.
“Iš to aš suprantu, kad 

jūsų laikraščio pirmaeiliai 
gamintojai yra katalikai 
ir jie, beabėjo varo propa
gandą. Aš kaikuriuos iš jų 

į pažįstu ir myliu juos, bet 
neapkenčiu kada jie pa- 

’ naudojami didžioje spau- 
' doje, kad pastūmėti pir- 
■ myn jų ypatingą siekį”.

Chicagos Tribūne leidė
jas prof. pulk. -R. McCor- 
mick atsako savo skaity
tojui šiaip: “Aš talpinau 
tą žinią pirmame puslapy, 
nes ji man išrodė įdomi, 
visai nemanydamas vesti 
propagandos nei už, nei 
prieš katalikybę.

“Štai gerai žinomas 80 
metų amžiaus vyras, bu
vęs prez. Coolidge patarė
jas, pasirenka naują reli
giją, tai išrodė įdomu, gali 
nesvarbu, bet nuostabu”.

Toliau prideda protes
tanto redaktoriaus Mr. 
Beck’o prierašą. Mr. Beck 
rašo:

“Aš, taipgi, pripažinau,

fe

| PRAKTIŠKOS DOVANOS
į j MARŠKINIAI — visiems yra malonu jų daug tu- 

rėti. Kiekvienas nori turėti extrą HATHAVVĄY
Į; marškinių, kurie yra geriausios rūšies. Nuo $1.95 
S iki $2.5Q

■

•Į! NAKTAIZOS... vyras jų netari perdaug. Pamaty-
į* hite gražiausių naktaizų rankų darbo, geriausio«į nuv g* namais

•jį šilko 55e., $1.00 ir $1.50

♦j
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JOHN DELINIKS & 
SONS 

GRĄBORIAI 
17 Congress Avė., 
Waterbury, Conn.

w| ’
«, Z___ ~____ “J*.. tai yra praktiškiausios dovanos. į K
U Pasirinkite iš mūsų krautuvės RAY HATS. Viso- !■
ii SKRYBĖLĖS

SEASON ’S
I

ii

R E ET INGS
THE CROCE & 

COLUCCI 
Restaurant 

894 Bank St.
Waterbury, Conn.

kių madų ir spalvų. $2.95 — $3.95 — $5.00. p 
Headųuarters STETSON SKRYBĖLIŲ. Pasauly jį 
geriausios — $6.00. į i
------- -------------------------------  j j
ŠALIKAI — importuoti; vilnų ir šilkų, gražūs, vi- k 
šokių spalvų. $1.00, — $1.95 — $2.25. - jį

!į SPALVUOTOS NOSINES nuo 25c. 
f 
n Visos dovanos sudėtos į gražias dėžutes.

RA Y THE HATTER
THOMAS F. CASSIN, Sav. .

194 BANK ST. The Buckingham.

PRANEŠIMAS

• b

U 
ll 
l!
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Stewart Fiirniture Company turi labai didelį | 
pasirinkimą visokių namams baldų — forničių ir |į 

šiaip namams visokių reikmenų. įj

MM

P-nia KONSTANCIJA 
STOKES 

Dirba
BONWIT KRAUTUVĖJ■3MRIHIM

KONSTANCIJA STORES

E IHANK Y O U Ą

ST. R^ĮS 
RESTAURANT 

EXCHANGE PLACE, 
Waterbury, Conn.

Photo by Ęreyauskas
CONTANCE STORES

Šioje krautuvėje patarnauja visiems gerai ži

nomas lietuvis p. Edvardas Francis. Jis atvyku

sioms lietuviams patarnauja kuo geriausiai. Jis 
duoda geriausias kainas. Taigi, kurie norite bal
dus pirkti, visuomet kreipkitės į šią įstaigą.

Atėję j šią krautuvę nustebsite, kaip čia gali- | 

ma pigiai įsigyti namams rakanlus. Tamstos nie- | 
kur taip pigiai negalite rakandų susipirkti, kaip I 

g 
šioje krautuvėje. |

Otfidtaaiz

BROOKLYN TAVEBN 
865 Bank St, 

Waterbury, Conn.

The Bonwit Co. praneša, kad 
pas juos atėjo dirbti tiž parda
vėją, p. Konstancija Stokes. Ji 
stengsis visiems lietuviams kuo 
širdingiausiai patarnauti.

Mes esame tikri, kad K. Sto
kes patyrimas šiame darbe su
teiks mūsij klijantams daug 
malonumo josios patarnavime.

P-nia Stokes per daugelį me
tų yra tarnavusi panašioje 
įstaigoje ir Įsigijusi daug 
draugų jr pažystamų, kurie su 
žinoję, kad p. Stokes dirba 
The Bonwit Co., jie tikrai prar 
džiugs.

Ji kyiečia visus savo drau
gus ir pažystamus atvykti į 
šią Įstaigą, kur ji stengsis vi
siems kuo geriausiai patarnau
ti. Tamstos galite čia pirkti 
ant išsimokėjimo.

THE B0NWIT CO.

114 So. Main St.

WATERBURY, CONN.

.5 ■

g

STEWART FORNITORE COMPANf
Edvardas Francis

Manageris
989 Bank St., f 

Waterbūry, Conn.

&

I Broadcarfmg Our Chrishnas\^ishes 
| LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ IR LAIMINGIAUSIŲ 
į METŲ WATERBURIECIAMS

| The Mohill Furniture Co
į Baldai Namams
? Samuel Cohen , 209-219 Bank St., I
I Waterbury, Conn. į

$
L

i!

a

įi
Waterbury, Conn. h

SLIPS

CHEMISES

PAJAMAS
GOWNS
HOSIERY

BAGS

CKYSTAL WINE & LIQUOR ŠTOKE 
150 Bank St. .

!!

KALĖDOMS DOVANOS

Lounging

ŠILK

SATIN

CORDUROY

SKI SUITS

JACKETS

Pajamas: Robes: 
FLANNEL 
ŠILK 
SKIRTS 
DANCESETS 
SKI PĄNTS 
SWEATERS

i!

l!
i!
i!-

• .11

"J!

-i 
n n

!

STEINMAN’S
V.uL
U 74 So. Main St., Waterbury, Conm .

’ .*>■ ' .•••— į?.. *
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Studento Interview Su Kipšu
l’rr-TT’ „į;

Kūčių Vakaras
Trii atsitiko jau pereitais metais Karinė. Buvo 

< iaiftftfcte Spalių mėnesio sekmadienis. Visi Kauno 
katalikai iškilmingai minėjo Kristaus Karaliaus švėn- 

* ■ * tę. Ką tik ir aš grįžau iš vieno tokio susirinkimo į sa- 
Vo studentišką kambarėlį, Jau temo. Bet riterio galva 

" Vis dar nerimo. Įspūdingi kalbėtojo žodžiai šukelė .iria; 
‘ rio sieloje visą audrą naujų Minčių. Tuomet aš dar Bu- 

Vau labai nedrąsus pirmojo semestro “fuksas”. (Mat, 
taip jau Seniai studentai pravardžiuoja ffitiš jAUhik- 
ĮįuS!) Mriii teikėjo Visą tą laiką išstovėti k&riputyjė 

p — tarp kukliausios publikos, kuriai niekuomet nepasiū-
r 
f

fe

r*

r

r

r

r !
E

.. Ibma pirmųjų vietų. Todėl ir dabar manė kojos buvo 
gerokai įvargufeibš. Aš ftė ftėpftSijUtau; kaip p&rgtiu- 
Vau ant savo vienuoliškai kietos Ibvbs.

Bet tos mintys neramuolės vis dar negalėjo atsis- 
► ‘ kirti su sale. Ausyse dar tebeskambėjo ugningi pas

kaitos žodžiai apie Kristų Karalių, ir man rodės,’ kad 
riš iš naujo ploju kartu su visais klausytojais. Ir man 
taip smagu, taip smagu buvo matyti, kad ir mūsų lai* 

; Minėje sostinėje buvo tiek daug žmonių, kurie myli 
Įkristų, kurie taip pat trokšta, kaip ir aš, kad Jo mei
lės ir tiekos Karalystė ateitų ir į mūšų liėtrivišką Jė
zaus Širdies Respubliką. O, kaip gražu turės būti, kad 
ir visa mūsų tėvų žemele bus atnaujinta Kristuje!...

Bet kas čia Man pasidarė? Žvalgausi aplinkui... 
Nespėjau susivokti, nė kaip tai galėjo atsitikti. Tik 

, man pasirodė, kad aš vėl patekau į tą pačią salę.
Tačiau visų labiausiai Mane stebino vienas netikėtas 
Reginys! Žiūriu — ir pats savo akimis netikiu!../Ogi 
Čia pat šalia manęs tarp kitų klausytojų ir kipšas be
stovįs... Žinau, jūs man netikėsite. Bet aš turni jumš 
prisipažinti bent kaip man tai pasirodė. O tai jau bu- 
Vo tikra i keistas pragaro atstovaš! Pakaklėj jis buvo 
pasirišęs platų juodą kaklaryšį. Tiktai pro meniškai 
Suveltus plaukus kyšėjo dii ragučiai.. Kitas gal būtų 
ir nepastebėjęs, arba pabūgęs jo. Bet aš, studentiško 
šniklštnnb pagdutaš, tučtuojau pradėjau su juo šitokį 
interview:

— Betgi sakyk tu man, pragaro pilieti, kaip patš 
čia galėjai į tokį susirinkimą ateiti?

— Ee! Tai labai mums jau priprastas dalykas, po- 
iias “fukse”! — tarė jis šypsodamas: Juk iri mums rei- 

. kia gerai ištirti savo priešų jėgas...
Tačiau šis Suširihkimris tamstai bus, bė abejo, 

padaręs nemaža baimės!
— CĖa, čba, cha! — nusikvatojo jis: O, kad visi jū- 

Šų Susirinkimai tik šitaip jums pavyktų, tai mums iš 
to baisiai maža nuostolių tebūtų!
~ kaip t&i gali būti? Ką čia plepi niekus! — šušu-

V

Atėjo baltas kūčių vakaras, 
už stalo susėdo mūs šeima: 
keturi brbllai, triyš šfeserys 
ir mūsų motinėlė myliina.
— Gal paskutinių kūčių čia visi susirenkam — 
pradėjo maldą motina:
•— O viešpatie! Te Tavo Duona 
mūšų gyvenimo Vargus pasotina! 
JudkiaUši aš, visų savųjų Mylimas, 
kaip juokiasi mergaitė Mylima — 
ir su manim skambėjo baltos tyluriioš, 
klegėjo mūsų nusiteikusi šėima:
— Kalėdos! Ak, tos laukiamosios švehtės! 
Nuo užlų traukit, vyrai, važį naują.
Bažriyčion ryt! Pasibaigė adventas — 
vėl linksmiosioš dieneles atkeliauja!... 
Praėjo Metai jau devyni.
Ir vėl tas baltas kūčių vakaras.
Tik kodėl mūs kėliai taip susipynė, 
kaip ištremtųjų Viešpaties vaikų? 
Man rodos: dar ir šiandien, kaip tada, 
ten sėdime visi sustingę.
Sugyja he viena ten žaizda 
ir išsitiesina kelių klaidžiųjų vingiai. 
Ir, rodos, šimtus metų ten sėdėsim, 
aš krykštausiu laimingas ir buklus. 
Juk visi laukiame ateinančio pavėsio, 
ir nūn gyvename tik ilgus advfento metus...

K. Inčiūra

Na, 
Bet

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Kūdikėlio Jėzaus Dvasia ir Mes

gau aš.
— Nesikarščiuok, nesikarščiuok, tu, pirmoke! — i 

ėrzino jis mane: Tik gerai įsižiūrėk į šiuo.s tavo kata
likus. Šitie žmonės Čia atejb iš Šeriamiesčio, kiti iš Ža
liakalnio. O antai, anie — net iš Laisvės Alėjos. Aš , 
juoš višUš gėriai pažįstu! Dabar jie Viši ploja, išgirdę 
kalbant apie Kristaus Karalystę. Bet pasakyk man, 
ponas pirmojo semestro studente, ar tu matei kur 
nors Lietuvoje bent dilelę f oš Kristaus Karalystės į- 

, kūnyta?
. — Hm! — numykiau aš, nes prie tokių egzaminų

dar nebuvau priširėtig^š.
— Gerai! O aš tau pasakysiu, kad tokios karalys

tės nėra ir, kaip matau, jos niekad ir nebus!...
— Tai netiesa! Argi tamsta nematai, kiek dauk kil- 

. hių pasiryžėlių yra mūšų tarpe, kurie mielai net sa- 
.. • Vo galvas paguldytų dėl Kristaus, kaip pirmieji apaš

talai kad padarė?
~ Koks didėlis Svajotojas iš tavęs išeina! Juk ir 

pats, kaip pastebėjau, ėsi apvaikščiojęs pusę Kauno; 
; veltui tarnybos bėiėškddainaš. feėt, sakyk, mari ar tu 

• sutikai bent krir fibrš truputį tos KriištUus Karalys- 
,į •' tės? Ari tu matei viešose įstaigose ar riet krautuvėse 
r r bent vieną kryžių, kaip čia tas kalbėtojas kad pasako-
/ jo apie Olandiją, Airiją ir kitas katalikų šalis? Ar pa- 

: - • Stebėjai bent Viėnbje Kauno gatvėje tokius namuš, 
prie kurių būtų mano Didžiosios Priešininkės Marijos 
rir Jėzaus Širdies statula, kaip jis pats kad esąs ma
tęs Vakarų Europos mieštuose? Ar tu gali svajoti, 
kad kada nors ir “Maistas”, “Drobė”, “Palemonas” 
taip pat pasiarikdš Kfištšūš ŠiriŪiiai, kaip tai padarė 
šimtai panašių fabrikų ir dirbtuvių kituose kataliki 
kraštuose? — Ne, ne! Apie tai jūs nė nesapnuokite? 
Ten jau yra mano karalystė ir mes ten kito Valdovo 
heįsileisime! Jei dar man netiki, tai pažvelk į jūsų 
Smukles, kur net sunkiausiais Uriižių laikais jhšiį ka
talikai man suaukoja kasmet iki 80 milijonų litų. Tiek 
didelio išsižadėjiriio nė per šimtą metų nesulauks ju
tų Kat. Universitetas, Prisikėlimo bažnyčia ir pana
šūs jūsų Karaliaus reikalai t...

— Na, bet ką tamsta gali pasakyti apie visos Lietu- 
Vos pasiaukojimą Jėzaus širdžiai? Juk tai ir buvo iŠ* 
kilmingai Msbiš LiČtUvOš paskėlbimaš Kristaus Kata- 

fe' t 1!f ■ -
—- Tiesa, iš pradžių tai nugąsdino visą pragarą. Bet 

visa laimė, kad Lietuva iki šiol nė negalvoja imti šio 
v- daluko taip rimtai, kaip tai suprato EkvidoraS, Tito*

Y - lis ir kitų šalių karštuoliai katalikai, padarę tokį pasi-

r

t1;

>

Į

Aukojimą. Ar kas matė, kad Lietuvoj būtų buvusi 
Bent Vienoj Vietoj taip iškilmingai švenčiam^ Tos šir- 
Ūieš Šventė; kaip tai anos tautos daro?! Ar buvo gir
dėti kuri hors Lietuvoje, kad ir čia ant tautinių vėlia
vų Būtų siuvinėjami Tos Širdies paveikslai, kaip tai 
liet prancūzų katalikai kad elgiasi? Ne, ne! Tas pasi
aukojimas bdVb tik lūpomis ir popleriū tepadarytas. 
Todėl nė jis man jau nėra toks baišus, kaip tati atro
do. Priiėšihgdi! Jei tik juk labai užšispirtUmėte, tai 
riš be didelių darybų duočiau jums leidimą dar dau
giau priridšių išviršinių religijos ženklų prisistatyti, 
fiegu kad jų buvo Ispanijoj, kurią ištisus šimtmečius 
Valdė “katalikiŠkiaUšibji” karaliai. Matote, aš esu la
bai kuklus. Man visiškai Užtenka, kad tik jūsų širdys 
liktų visados atsidavusios mano valdžiai.

— NU, bet tokių dalykų mūšų katalikiškoje tėvynė
je tįiėkšdbš ribšUlaukši, neš visos Jėzaus širdies kraš
to Širdys tik Kristui turės priklausyti! Juk argi tai 
^alimriš daiktas, kad tu iki šibl dari būtum nepastebė
jęs, kiėk dūūg jaunų širdžių vien Kristui plaka? Ar 
rieŽifidi, Kiek daug kilnių kaimo jaunuolių yra pasiry
žę višas jriubaš jėgas paaukoti Dievui ir dvasiniam 
Savo Tėvynes prisikėlimui? Ar neskaitei tų šimtų ir 
tūkstančių moksleivių ir studentų, kurie viską nori a- 
tidiiOti, kad ir Lietuvoje būtų visa atnaujinta Kristu
je? Ką pasakysi apie tas Minias nekaltų vaikelių, ku- 
riie nieko kito hėtribkšta, kaip tik Dievuliui savo ne
kaltas širdelės pavesti?

— Taip! Taip! Tas jūsų jaunimas! Kiek blogo jau 
Man padarė! Tegu jį ponas Liucipiėrius ima! 
bet mes jam spėjome ir gerokai atsikeršyti!
antra vertus, nė mes dėl jo darbų per daug dar nenu- 
šiihėitaiiie. Mat, kolkas jūs išsirinkote sau tik dešim
tą dalelę to jaunimo, o devynias likusias dalis mums 1 
Palikote. ToSe masėse ir yra visa mūsų viltis! Labai 
Mums malonu matyti, kad jūs vis labyn atsitveriate 
storomis nario mokesčio ir susirinkimų salių sienomis 
huo tos neorganizuotos minios. O dar geriau, kad jūs 
šu panieka žiūrite į tas “atsilikėlių” mases. Tokiu 
būdu jūs masių niekados ttenušluosite nuo Lietuvos 
paviršiaus. Bet tos masės galės jus jąu peri pirmą di
desnį sumišimą ar perversmą lengvai išbraukti iš gy
vųjų tarpo. Tbdėl, kol tos kaimenės be piemens yra 
Mano rankose, tol ir vyriausios valdžios aš neatiduo- 
šiu jūsų Karaliui!

— Bet Paskutinės Vakarienės bute kelis tūkstan
čius kartų Mažiau Kristaus sekėjų! O jie tačiau visą 
pasaulį laimėjo Kristui Karaliui. Kodėl ne mės?

— Atsiminkite, kad nesykį lengviau yra laimėti dar 
gyva Stabmeldžio širdis Kristui, negu atgaivinti jau 
atšalusi tikinčiųjų siela. Juk ir apaštalai daug dau
giau pasisekimo turėjo stabmeldžių tarpe, negu savų
jų širdyse. Bet kam čia mudviem ginčytis. Juk ir patš 
jūsų Vadas yra pripažinęs, jbg iš širdies pilnumo bur
ba kalba. Todėl iš tų kalbų visų lengviausia bus mu- 
dviėM pažiriti, kam priklauso jūsų žmonių širdys. Tik 
žiūrėk! Argi tau niekados neteko girdėti, kiek daug 
keiksmų, apkalbų ir neapykantos bei pagiežos žodžių 
išlekia pro tas lūpas? Cha, cha, cha! Tie patys žmo
nės, kurie vieną kartą peri savaitę bažnyčios giesmes 
gieda ir maldos žodžius kartoja, visas kitas savaitės 

, dienas mano garbei paaukoja. Jeigu man netiki, tai 
tik pats pasiklausyk, kokios kalbos ir kiek daug keik
imo žodžių skamba jūsų dirbtuvėse ir fabrikuose, gat
vėse ir namuose. Bažnyčiose jie dar žiūri į maldakny
ges, na, ir dar tai laiko sau kaip nepaprastą uolumą, 
jeigu nuobodžiaudami išklauso Evangelijos. O jau na
muose jie skaito tokias pragaro evangelijas, kurias 
išgirdus, tur būt, ir tavo plaukai nuraustų iš gėdos. 
Bėt tai jhk šiandifen Visai modarnu! Taip! Taip Jusi. 
Karaliui mfes Mielai paliekame bažnyčias ir dar vienž, 
kitą susirinkimų salę. O jau visos aikštės ir kiemai — 
tai mūsų karalystė! Galit jūs steigti mokyklas ir laik- 
raščiūš, bet Višb’S daribb vietos vistiek pasiliks nenu- 
galimbMiš pragano akademijomis, nes ten tūkstan
čius kartų mano vardas dažniau yra minimas negu 
Nukryžiuotojo!... O kiek džiaugsmo man teikia vaka
ruškų vietos ir salės, kur “modemiškųjų afrikiečių” 
Šokiai Seniai jau yra ištrėmę jūsų lietuviškuosius ra
telius ir sultinius. Šia proga galėtum višai pašnabž
domis perduoti ir mano ypatingus sveikinimus bent 
Vienam kitam iš tų savo kolegų, kurie Su tokiu nesa- 
vihgū uolumu stengiasi šiems Afrikos gražuolių šo
kiams praskinti kelius ir į. Lietuvos jaunimo širdis! 
O tai juk nepaprastai padeda ir mums naujinti žemės 
paviršiuje ir be to kleštančią mūšų karalystę!... 6 jau 
tie kinai ir teatrai, maudyklių pliažai ir vasarojimų 
Vietos, miesto Sodai ir gražiausi pasivaikščiojimų klo- 
niai, moderniškiausiai įrengti viešbučiai ir priemies
čių smuklės, skaityklos, knygynai ir nesuskaitomos 
jūsų “padoriųjų piliečių” pastogės, -- tai vis yra 
tie šaltiniai, iš kurių mes gauname tokių pajamų, ku- 
Moš daug kartų prasvers visą( jūsų Karaliaus aktyvą, 
gatmamą iš jūsų šiaudinių katalikų!

Tiktai tamsta, rodos, visai pamiršti, kad mes turi- 
Me vieną labai galihgą ginklą savo rankose, kuris ga-

Tęsinys 13-tam puslapy.

jūsų “padoriųjų piliečių” pastogės, -

Ateikit visi pasaulio kū-b 
riniai, ateikit, žiūrėkit ir i 
stebėkitės: Dievas, tas : 
dangaus ir žemes Sutver- i 
tojas, nužengė iš dangaus 
Į žemę! Tas Dievas, kuris 
sename testamente buvo 
toks griežtas, dabar ateina 
;į mūsų tarpą ir šaukia: 
“Eikite pas mane visi, ku
rie vargstate ir esate ap
sunkinti, ir aš jus atgai
vinsiu” (Mat. II, 28). Tas 
gerasis Dievas, kuris žmo
niją visais patogumais ap
dovanojo, gimsta šaltyje 
ir neturte, kad tik labiau 
parodyti savo meilę prie 
mūsų.

O Dieviškasis Kūdikėli! 
O Meilės stebukle! O ange
lų džiaugsme! Tu, mus 
taip numylėjai, kad net 
visų apleistame tvartelyje 
sau gimimui vietą apsirin
kai! O kas gali, o Jėzau, 
Tavo begalinę meilę prie 
mūsų išreikšti? Stebuklin
gas esi Tu savo dieviška
me majestote, bet dar ste- 
buklingesnis savb meilėje 
prie mūsų ir savo husiže- 
mihiine iš mūšų meilės. 
Meilingiatišiaš esi Tu savb 
begalinėje dieviškosios to
bulybės, bet savo begaliniu 
kūdikišku meilumu, trau
ki visas širdis prie savęs.

Jei Tu, Jėzau, esi toks 
saldus ir malonus, kokio 
saldumo ir malonumo turi 
būti Tavo dvasia?... Taip, 
tas saldumas turi būti vir
šijantis viską.

Laiminga yra toji siela, 
kuri tą Jėzaus širdies dva
sią turi ir dar laimingesnė 
yra toji Siela, kuri atsiduo
da trii dvasiai vėsti. uNfes 
kUtiė tik yra Dievb Dva
sios vėdaMi, tie yra Dievo 
vaikai” (Rom. VIII, 14). 
Ne didėlės kalbos ir pavir; 
šutinamas, ne dideles Mal
dos ir formos, bet toji 
Kristaus dvasia padaro 
Kristaus mokinį. Kas pa
gal Jo dvasios gyvena, tas 
yra Jo širdies mokinys.

Ką reiškia Viši žmogaus 
darbai, mkldbs it atgailbš, 
jei bb tikrosios dvasios y- 
ra atliekami? “Kas tos 
dvasios neturi”, sakb Jė
zus, “tas nepriklauso 
man”! Be tos dvasios žmo

gus nesupras nieko dieviš- j 
to, gi ypatingai tai, ko Jė- 
žus iš jo reikalauja. Taigi, ; 
kiek mes Kristaus dvasios ] 
turėsime, tiek tik galėsime i 
mes Jį suprasti ir pamylė- • 
ti.

O, kokia laiminga yra 
toji siela, kuri Kristaus 
dvasioji gyvena, nes tuo 
kartu ji Su Kristumi gyve
na, su Kristumi jaučia ir 
tik Kristuje padeda visą 
savo viltį. Siela turinti tą 
Kristaus dvasią, gyvena, 
kaip Kristus, mąstb, kaip 
Kristus, ir, žinoma, jos 
širdis yra viena 'su Kris* 
taus Širdimi. Tokia siela 
yra amžinai laiminga, nes 
jau čia ant žemės su Kris
tumi gyvena, gi po mirties 
sujungs savo meilę ir šir
dį su begaline Kristaus de
gančios meiles ugnimi! O 
tuo kart bus laimių laimė!

Visi šventieji buvo ta 
dvasia persiėmę. Ji padarė 
juos tvirtais kančiose, per
sekiojimuose ir šventume. 
Tik pažiūrėkime į pirmųjų 
krikščionių laikus. Kiek 
ten buvo krikščionių nu
kankinta, žvėrimis sudras
kyta, sudeginta, ir t. p. Gi 
neužmirškim, kad jie tą 
skausmą taip jaute, kaip 
ir mes jaustume! O kaip 
didvyriškai ir karžygiškai 
jie mirdavo už Kristų. Ko
dėl? Nes jie buvo pilni tos 
Kristaus dvasios, kuri 
juos stiprino ir tvirtino. 
Ir vėl pažiūrėkim į vėles
niuosius laikus. Kiek buvo 
didelių šventųjų. Atsimin- 

s kim mūsų didelį globėją 
Šv, Kazimierą. Jis yra mū
sų apystovose užaugęs ir 
daug, daugiau turėjęs sun
kenybių, kaip mes, ir ko
kio šventumo atsiekė? Ko
dėl? Todėl, kad jis gyveno 
Kristaus dvasioje, kad jis 
stengėsi tą Kristaus dva
sią užlaikyti, kovojant vi
somis jėgomis prieš nuo
dėmę. Žinoma, kas iš vieno 
su Kristumi kovoja, visuo
met laimi! šv. Povilas rei
kšmingai yra pasakęs: 
“Viską galiu Tame, Kuris 
mane stiprina!” (Pil. IV, 
13).

Tai buvo vyrai, gyvenda
mi Saldžiausia Jėzaus Šir-

dimi. Iš tokių vyrų džiau
gėsi Diėvaš ir tėvynėj Ir 
mes būkim tikri, kad tap
sint nė mažesniais šventai
siais, kaip Šv. Kažimierris, 
Šv. Aloyž&š ir k., jfei visi 
atsiduotume DiėVb Malo
nės veikimui.

Jei mes norim tos Kriiš- 
tauš dvasios tikrai įgyti, 
įsigilinkime į* nusižeminu
sią Jėzaus Širdį lopšelyje, 
o ttio kart viskas mums 
buš aišku. Įsigilinkime į 
mūsų vadovo Kristaus gy
venimą, nub pat gimittlb i- 
ki mirties, klaupkim: kas 
yta Viešpats Jėzus? Kbdėl 
Jis tapo žmogumi? Kokį 
vargą ir Skausmą Jis ken
tėjo? Kodėl? Kaip Jis gy
veno, Meldėsi, dirbo? Kaip 
Jis kiauše savo tėvų? 6 
rasime atsakymą, kad Jis 
darė meilėje ir iš meilės! 
Meile yra toji dbrybė, kilti 
viską paauksuoja, malbhiu 
padaro. Ta it yra ktlštaus 
dvasia: meilė, auka, pasi
šventimas ir galutinas 
Dievo valiai atsidavimas.

Tačiau, kokia mums bū
tų iš to nauda^ jei mes tą 
Kristaus dvasią pažinę, 
nepasektum ir negyven
tum pagal jos? Savaime 
aišku, kad jokios naudos 
neturėtume. Gi kad ją įgy
ti ir pagal jos gyventi, tam 
tikslui reikalinga Melstis! 
Betgi širdingai! Kad toji 
malda būtų tikroji malda!

, žinokim, kad malda yra 
, pasikalbėjimas su Dievu, 

su mūsų geriausiu Dangiš-
, kuoju Tėvu, kuris nuolat 

laukia mūsų. Tik eikittie
‘ prie Jo ir prašykiniė! Ir 

būkim tikri, kad Jis mus 
’ išklausys.' Todėl, melski- 
( mes su nusižeminimu, mėi- 
, le ir pasitikėjimu.
i Bet kartais Dievas, no- 
i redamas savb vaikelių 

meilę ir jos tvirtumą iš- 
J bandyti, siunčia įvairių į- 
• vairiausius surik u m u š, 

vargus, ligas, ir t.t. Bet ir 
tuo kart nenusiminkime! 
Žinokim, kad vargai ir 
sunkumai yra vadai prie 
Dievo! Kaip tik per Sunku
mus ir vargus turime pa
rodyti Dievui, kad Jam e- 
same visuorhet ištikimi! 
Ir būkime ištikimi varge 
ar džiaugsme! Nes meilė 
visuomet reikalauja aukos 
ir pasišventimo! Gi meilė 
be aukos, nėra meilė .

Taigi, melskimės karštai 
ir širdingai, neškim mūsų 
gyvenimo naštą kantrybė
je, su linksma širdimi, 
meilėje ir iš meilės prie 
Dievo, tuomet Dievas mū
sų neapleis niekada! Jis 
mus laimins visūoMet! 
Kas iš meilės dirba, tam 
yra viskas lengva, malonu 
ir saldu! — Tokios dvasios 
mus mokina Kūdikėlis Jė
zus. Pasirūpinkime Jį pa
sekti. Toki pasirūpinkime 
ir būti!

visų dėmesiui
Kari. Prbf. F. Kėmėšiš, 

LDs. Griebės Narjrs ir p 
steigėjas atvykęs į Jung. 
Valstybes apsistojo Wa* 
Bhihgton, D. C.

Taigi Vilnių Vaduoti Są
jungos, Vilniaus Geležinio 
Fondo ir kitais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

VeryRev. F. Kemėšis, į 
640 Šast Čapitol Bt, 

AVashington, D. C.
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Kavos ir asilų tėvynė. — 
Stbrdšibš airiMafietėš ir 
gražuolės grillėtėš. — Ke
liaujanti sbšiiriė. fctijo- 

pų teismai ir kt.
(Iš prbf. K. lakšto pask.)

portuojamas, nes viešpa- Įsais, t. y. pinigų kalėjais, 
tau j ant i tauta neguso įsa-ĮEtijopų praktikuojamas 
kymu nerūko, ypač Adis dar ir apipjaustymas ir 
Abeba. Medžių Etijopijoj košeris. Senojo įstatymo 
augd per 200 rūšių. Akaci- dvasia juose taip gyva, jog 
jos čia turi skėčio formą.'jei žydai panorėtų sustip- 
Pietinėj Etijopijos daly,! rinti savo tikėjimą, tai tu- 
KafOs provincijoj, yra i retų vykti į Etiopiją.

kavos tėvynė. Kava čia} i.
surasta vienuolių, ' Į

Lapkričio 12, Geografų 
Draugijos susirin k i m e 
prof. K. Pakštas skaitė pa
skaitą apie Abisiniją, arba 
Etijopiją. Susirinkusieji 
išgirdo tiktai įdomių daly
kų, kurių trumpą santrau
ką Čia duodame.

Visas Etijopijos kraštas 
yra dideli plokštūs kalnai, 
kurių didžiausios aukštu
mos siekia apie puspenkto 
kilometro (Ras Dašon vir
šukalnė turi 4620 m.). Že
miausios vietos yra dana
kilų stity. Žemumos čia 
vadinamos koloja, o bukos 
kalnų viršūnės — ambo- 
mis.

Prie Raudonosios jūros, 
danakilų srity, yra, tur
būt, karščiausia vieta 

pasauly.
Lepesni keleiviai to karš
čio negali iškęsti, ir šoka į 
jūrą, *tuo būdu nusižudy
dami. Pavėsy arba pirkio
je čia esti apie 45 laipsniai 
šilimos. Danakilai nuo 
karščio slepiasi storuose 
vilnoniuose rūbuose, kurie 
sugeria jų prakaitą.

Aukštumos tarp 1.000— 
1.500 m. vadinasi Vojina 
Dega (vynuogių žemė), 
kuri yra labiausiai apgy
venta. Per 1.500 m. aukš
čio sritis vadinas tikroji 
dega, jau mažiau gyvena
ma. Nors kalnų Etijopijoj 
ir yra labai aukštų, bet dėl 
savotiško jų tipo sniegas 
ant jų nesilaiko ir nuslin
kęs žemyn sutirpsta, šal-. 
čiausias Etijopijos oras 
turi 13 laipsnių šilimos, o 
karščiausias vidurinėj A- I Abebos gyvena amharai, 
bisinijoj apie 30 1., tačiau 
dažnai esti panašiai šilta, 
kaip Lietuvoje vidurvasa
rio vidurdienį.

Lietaus Etijopijoj gau
na apie dvi lietuviškas 
porcijas — maždaug 

1.200 mm. ► 
daugiausia lyja liepos ir 
rugpjūčio mėnesiais. Adis 
Abebos g-vės tada atrodo 
panašios į sraunias upes. 
Žiema nuo vasaros tik tuo 
skiriasi, jog neesti lietaus.

Etijopijos kalnuose ypač 
gausu upių ir ežerų. Di
džiausias Tano ežeras turi 
3.000 kv. km. ir didumas 
bus lygus lietuviškajam 
Klaipėdos kraštui. Jis yra 
1.840 metrų viršum jūros 
lygio ir turi 70 metrų gilu
mo. Iš šio ežero išteka la
bai svarbi Abaji upė — 
Mėlynasis Nylas. Etijopi
joj yra daug upių, kurios 
kalnų srity yra labai van
deningos ir didelės, bet jū
ros nepasiekia. Įtekėjusios 
į danakilų ir kitas karštą
sias sritis, jos pradingsta 
Smėlynuose — išgaruoja. 
Jų žymiausia yra Aurašo

Etiopijos karaliai laiko- 
_____ _______ irii Saliamono ii* Sabos 

kurie, ganydami savo ban-1 sūnaus Meneliko ainiais, 
das, pastebėjo, jog avys! Žiauriausia Etijopijos 
kažkodėl šoka kadrilių, j tauta yra šiaurės Etijopi- 
Vėliau ištyrė, kad jos tai j joj ir Eritrėjoj gyvenan- 
daro UžėdUSios kavos me- tfeji danakilai, kurie daž- 
džių, nuo kurių savotiškų nai nesiskaito net su hegu- 
vaisių paragavimo nepa- 1 
prastai pralinksmėdavo ir ; 
žmonės. Tik vėliau iš Eti
jopijos kavos pramonė 
persikėlė į Javos salą ir 
Braziliją. Miškuose čia dar 
yra kvepiantieji kodylai, 
kurie duoda geriausią par- 
fumą ir kvepiančius sakus*

Gyvulių Etijopijoj yra į- 
vairiausių. Čia didingai ( 
jaučiasi liūtai, leopardai, 
panteros (kurių juodosios ( 
yra pikčiausios ir ypač pa
vojingos žmogui), hipopo
tamai, drambliai, ragano
siai, krokodilai, strausai, 
apuokai, abisiniškos var
nos ir k. Spėjama, kad čia 
yra ir asilo tėvynė.

Etijopijos gyventojai y- 
ra semitų, uhamitų ir 
negrų mišinys.

Tačiau negrais jie savęs, 
nelaiko ir tuo vardu pava
dinti užsigauna. Nors Eti
jopija susideda iš daugelio 
įvairiomis kalbomis šne
kančių tautų, bet gyvento

tibji danakilai, kurie daž-

se autoritetu. Jie savo 
priešams taiko žiaurų ka
stravimą (taip buvo pasi
elgę pereito šimtmečio ka
re ir su italais), tačiau da-1 
bar negusas išleido įstaty-, 
mą, kuriuo einant už kas
travimą danakilams kerta
mos galvos.

Katalikų Etijopijoj yra 
apie 50.000. Čia ypač daug 

1 yra dirbę ir padarę tiesiog 
(herojiškų žygių benedik
tinai ir jėzuitai. Jie net 
buvo neguso patarėjais. 
Somali joj yra muzulmonų, 
o šiaip pakraščiais — įvai
rių kitų tikybų, daugiau
sia islamo.

| Pirmas Etijopijos gele
žinkelis prancūzų nuties
tas 1917 m. Traukinys, va
žiuodamas iš Džibuti uos
to į Adis Abebą, padaro 
783 km. kfelio ir pasikelia 
pustrečio kilometro aukš
tyn. Kelionė paprastai 
trunka 3 dienas ir 2 nak
tis, nes paprastai naktimis

įsu. Teismais gyventojai mas jį užmušti. Tačiau, ži- 
labai domisi, panašiai,1 noma, tokio neatsirado ir
kaip Europoj kinu ir teat-Į tariamam žmogžudžiui 
ru, kurie Etijopijoj visai baušmė taip ir nuėjo. Ben- 
nemegstami. Teisėjai, nors drai, neguso sprendimai, 
ir iš valdžios algos negau- kaip ir visas jo valdymas, 
na, bet gyvena gerai iš yra išmintingi. Jis sten- 
gautų per byląs pajamų, ’gias savo šalį kultūrinti, 
Didesnes bylas, pav., I 
žmogžudybes, teisia net ir 
pats negusas (karalius). 
Kartą giminės prašė, kad 
nėgusas nubaustų mirtimi 
žmogų, kuris, nukirtęs me
džio šaką, su ja krisda
mas, užmušė kitą darbi
ninką. Negusas jį nubau
dė mirtimi, tik vienas iš 
užmuštojo giminių turėjo

tik tai yra sunku.
Etijopija yra vienintelė 
Senovės šalis, kuri išlai
kė savo nepriklausomy
bę. Ji višils ją puolusius 
atinušė it išlaikė savo 

kdlrių puikybę.
Etijopijos valstybes pra
džia yra neatmenama. VI 
ainž. ji buvo išplėtus savo 
valdžią net į Arabiją. 1867

m. ją puolė britai. Tačiau 
ta didžiausia pasaulio im
perija susitaikė SU šeniaū- 
šia imperija ir dabar gy
vena taikoje. Vėliau ji nu
galėjo italus. Kaip pavyks 
dabar karas su italais, dar 
nežinia. O Europiečius čia 
traukia didelė erdvė, nes 
gyventojų yra tik apie 14 
mil., ir gamtos turtai —ži
balas, auksas, varis, gele
žis, anglys ir k. Kiek jų y- 
r& —: nežinia, nes juos ty
rinėjusieji nei anglai, nei 
italai, kaip karo paslap
ties, neskelbia. Auksinio 
liūto ir panašios į lietuvis- 

1 ką trispalvės — žalia, gel
tona, raudona — vėliavos

Studento Interview Su Kipšu

jai, paklausti, kas jie yra,, dėl saugumo nevaziuoja- 
visi atsako — etijopai. Se- 

buvo vadi- 
Afrikos da- 
didžiuojasi.

niau Etijopija 
narna didesnė 
lis, ir jie tuo 
Jų veidai yra nuo tamsiai
rusvos iki baltos spalvos, 
apvalūs. Į šiaurę nuo Adis

kurių moterys yra labai 
storos ir negražios. Amha- 
rai vadinami tikraisiais e- 
tijopais.

Į pietus ųuo Adis Abeboš 
gyvena tauta, vadinama 
gaila. Jų

moterys yra nepapras
tos gražuolės.

Jei amharai arba kitos ku
rios tautelės Vyrai panori 
turėti gražesnę žmoną, tai 
vyksta j gailų šalį. Gailai 
dar kitaip vadinami oro- 
ma. Europiečius visi eti- 
jopai vadina frandži, ta
čiau to vardo netaiko grai
kams, kurių nekenčia.

Etijopijos gyventojai y- 
ra krikščionys monofizitai 
(jie nepripažįsta Kristaus 
žmogystės, tik dievystę). 
Jie krikščionimis tapo 4 
amž. Jų religinės apeigos 
yra panašios į graikų sta
čiatikių ir atliekamos jau 
negyva gezų kalba. Etijo- 
pai pasninkauja pusę die
nų metuose.

Negus, prieš užimdamas 
sostą, turi pasninkauti 
4 dienas ir 4 naktis.

; Jie dėlto yra atsparūs.
upė. Naviguojamų upių be- 1 Fronte gali ilgai būti be 
veik nėra.

Aukštumos arti 4.000 m. 
yra nedirbamos ir vadina
si čoki. Šiaip Etijopijoj, 
tarp daugybės Afrikos ir 
pietinės Europos augalų, 
gerai auga kukurūzai, ka
va, medvilnė, tabakas, ku
ris dažniausia esti tik eks-

maisto. 60 kilometrų žygis 
fronte jiems yra tik pasi
vaikščiojimas. Jie religin
gi, bet ir prietaringi, o y- 
pač bijo blogų akių, ypa
tingai europiečių. Jų reli
gijoj yra daug judaizmų, 
bet žydų jie tiesiog neap- 
kenčia ir vadina juos fala-

ma, Vašarbs kaitrų metu i 
kartą per savaitę leidžia
mas ekspresas, kuris šį ke
lią atlieka per 38 vai.

Eti jbpi jos sostinė Adis j 
Abeba — lietuviškai rei

škia naujas žiedas.
Ji turi nuo 70 iki 150,000 
gyventojų, kurie tiksliai 
nėra suskaityti, nes čiabu
vių rajonai labai dažnai 
keičiasi. Seniau Etijopijos 
sostinė buvo labai dažnai 
kilnojamos iš vienos gen- 
tės į kitą. Kai vienoje apy
linkėje medžius iškirsda* 
vo, tai sostinę keldavo ki
tur. Tik pereitam šimtme
ty Adis Abeboje prisodin-į 
ta eukaliptų, maloniausio! 
parfumo medžių, kurie ne-| 
paprastai greit užauga, a-j 
not pasakų, net žmogaus 
akiai pastebint. Jų čia pri
sodinus, sostinė jau nekil
nojama. Tad Adis Abeba 
yra visai naujas miestas. 
Kiti žymesni Etijopijos 
miestai yra — Hararaso 
su 50.000 gyv. ir Dire Dao- 
wa su 30.000 gyv., i

geriausias Eti jopi j oš ■ 
kurortas, pirmoji gele-1 
žinkello siūtis etiopų te

ritorijoj.
Europiečių visoj Etijopijoj 
yra apie 8.000, kurių 5.000 
gyvena sostinėje.

. i 
Etijopijos keliai, be mi

nėto geležinkelio, yra pra
sti — tai kupranugarių ir 
asilėnų vilkstinių takai. 
Pirčių visam krašte yra 
labai maža. Eiijopai riepa- 
prastai mėgsta išsiprausti 
palmių aliejumi ir virintu

■ šviestu* Etijopijos teismai 
, ėsti turguose ir gatvėse ir
■ yra savotiškai įdomūs. Ad- 
« vokatai prisiekia savo vai-

šalis už savo laisvę ir j 
tus pasiryžus kovoti iki 1 
pačios mirties. . “B?*

Katalikai! laikraščių At
žvilgiu privalome tūrėti 
jautresnę sąžinę. Išvaryki
te neutralią spaudą iŠ Ba* 
vo namų, nors ji lankosi 
ne atvirai, bet, kaip čigo* 
nė, apsisiautusi nešališku- ; 
mo skraiste. Jūsų šeimose 
tesilanko grynai kataiilt||? r 
kas laikraštis; savo nuMs* 
tatymą skleiskite visur? 
tarnyboje, prekyboje, ą* 
mate, dirbtuvėse, mokyk- . 
losc, teismuose, valdžidvie- • 
tėse.,. -ė
Vyskupas K. Paltarokas*

atšaukti arba atitaisyti. Bet klausyk, ar negalima bū* 
tų kaip nors, kada nors ir kokiu nors būdu padaryti* : > 
kad ir patys katalikai pradėtų kelti daugiau įJtibkkifc 
tų savo “dvasios vadų” iškrypimus. Ar tie priekaištai / 
bus tikslūs ar ne, tikri ar prasimanyti, man nesvarbu., . 
Gana, kad bent šis tas galėtų prilipti. O Jeigu tik < 
mums sykį vėl pasiseks kaip nors parblokšti šituo# 
ganytojus, tuomet jau avelės ir pačios atbėgs pasisiū- 
lyti vilkams į nasrus!.. Bet jeigu to nenori, tai nors 
nesipriešink tiek daug kitų nepadorioms kalboms ir 
naujoviškiems pasilinksminimams. Artinkis ne tiek ’ 
prie altorių, kiek prie kortų ir prie smuklių stalo, pro 
kuriuos juk veržiasi į šią žemę bemaž tiek pat prakei- 
kimo, kaip iš jūsų Sakramentų kad trykšta Dievo pa
laimų! Žinai ką! Išsižadėk to Vado, Kuris yra jūsų ■ 
Komunijose, o aš tau duosiu jau ne 30 sidabrinių, bet

Pradžia 12-tam puslapy.
Ii sutriuškinti vieną po kito visas jūsų tvirtoves! Tai 
mūsų katalikiškoji spauda!...

— Tai bent rado kuo džiaugtis! Tik sakyk, ar pats 
ne nuo mėnulio būsi nukritęs, jog dar iki Šiol to neži
nai, kad jūsų katalikiškoje Jėzaus širdies žemėje yra 
skaitoma 10 kartų daugiau nekatalikiškų dienraščių, 
dvigubai daugiau prieštikybinių ar bent laisvų pažiū
rų savaitraščių, kurie save tuo tarpu dar tebevadina 
bespalviais?... Bet tai jie daro tik tol, kol jūsų kata
likiškieji skaitytojai padės jiems sutvirtėti... O jau pa
skui bus kita kalba! Na, pagaliau, kogi čia man tiek 
daug bijoti ir jūsų katalikiškųjų laikraščių? Juk kas-! kuo geriausią karjerą šiam pasauly. ViŠa palenksiu 
gi juos skaito? Dažniausiai tai yra tik paprasti kai
miečiai. O tu nueik į geležinkelių stotis, į traukinius 
ir autobusus, į garlaivius ar laukiamuosius kamba
rius, į mokyklas ir įstaigas, — bemaž visur o visur 
pamatysi tik tokią spaudą, kuri yra labiau man atsi
davusi, negu tavo Karaliui! Jei tik nori, tai tyčia pa- 
siklausk bet kurioje Kauno laikraščių kioskoje tokio 
“Mūsų Laikraščio”, “Pavasario”, “Ateities”, .“žvaigž
dės” ar “Žemaičių Prietelio”. Tuomet, kai bematant, 
pardavėjai tau pasakys, kad tu esi dar tik pirmojo 
kurso studentas, nes kaip Kaunas stovi Kaunu tokių 
dalykų, kiek pamenu, iki šiol dar nė vienas studentas 
neišdrįso kioskose paklausti. Tuo tarpu mano spau
dos agentai,1 jei tik nepamato tenai savo" laikraščio, 
tuoj ir klausia: “Ar negalima gauti tokio ir tokio lai
kraščio?” O kada jiems norima tai iš kokio kampo pa
imti, tai jie tuojau pasitraukia, protestuodami, kad 
jų laikraštis ne pirmoje vietoje laikomas...

— Bet, tamsta, ir imi viską tik iš blogosios puses. 
Matyt, jau toks jūsų pragariškas amatas. Vis dėlto 
man būtų įdomu sužinoti dar toks dalykas: Argi pra
garo užkulisiuose nėsibijoma nė to, kad paskutiniu 
laiku tūkstančiai vyrų, kaip ąžuolų, pradeda eiti daž
niau prie klausyklų ir prie Dievo Stalo, kad šeimos 
pradeda aukotis Jėzaus širdžiai, kad nesuskaitomi 
būriai jaunuolių ir nekaltų vaikelių artinasi prie savo 
mylimojo Mokytojo Širdies, nfet kasdien ar bent jau 
kas mėnuo priimdami šv. Eucharistiją į savo skais
čias sielas, kad visur daromos rekolekcijos ir misijos, 
kad net šimtai inteligentų kasmet pradeda daryti re
kolekcijas, kad vienuolių skaičius ima augti, o klieri-

: kai, dar būdami Kunigų Seminarijose arba per atosto- 
įgas virsta kaimų ir priemiesčių apaštalais?!...

— Oi, oi, oi! Tik apie tai prašau man nekalbėti!... 
;Čia tu man pataikei į pačią širdį! Prašau manęs dau
giau taip neįžeisti! Gana jie man įkyrėjo. Visur trau
kydami nuodėmės pančius, jie iš pamatų sprogdina ir 
mūsų karalystę žemėje... Pamažu žmonės liaujasi net 
girtavę, meta vaidus, atsikrato jau, rodos, pikčiausiai 
įsigalėjusių’įpročių. Net tie patys vyrai, kurie iki šiol 
man būdavo toki ištikimi, dabar jau ima viešai išpa
žinti savo tikėjimą ir su vyriška drąsa kovoti už Kris
taus Karalystę! Pirma dar būdavo galima net didžiau- 

Isius idealistus nūmaldyti vienu “davatkos” pavadini
mu. Na, o dabar jau nė tai nieko negelbi!.,. O kas jau 

i visų baisiausia, tai kad jie net visas iki šiol dar nie- 
i kieno nejudintas ir paniekintas minias mėgina plėšti 
man iš rankų! Jeigu taip ir toliau ėis, tai mes visai 
liksime šioje žemelėje be darbo ir be pastogės, feet 
nesulaukimas! J ūsų jaunimui jau atsilyginome! Da
bar norėtume ir kitiems koją pakišti. Tik hieko gfero 
neišgalvojame. Sakyk, brolyti, ar pats negalėtum bent 
truputį padėti man kovoti prieš tuos nekenčiamuosius 
kunigus it vienuolius, kurie kėsinasi nfet visiškai atim
ti duoną iš mūsų vargšų kipšelių. Seniau dar galėda
vome daugiau remtis bent ložių broliais. Bet dabar it 
jiems patiems atėjo sunkiausi krizių metai: iš Austri
jos ir Portugalijos jie visai išguiti, Italijoj ir Vokie
tijoj baisiausiai spaudžiami, o Prancūzijoj ir Šveicari
joj taip pat iiha smarkiai braškuti jų sostai,^Na, ir 
pačioj Lietuvoj jų žodis apie ilgaskvernių ir kralika- 
lų darbus jau taip nusinešiojo, kad jau niekas ir ne
betiki. O jei ktts ir spėjo patikėti, tai, žiūrėk, ta ne
lemtoji mūsų opozicija ima ir priverčia visa tai vėl

po tavo kojom. Sulauksi turtų*, ir garbės, kiek tik no
ri. Tik išmok bent truputį daugiau domėtis atiksu ir.7 
gardaus valgio šaukštu. Pamėk vintą ir linksmą drau
giją... Kam tie visi “davatkiški” sekmadienių ir penk- : 
tadienių varžymai! Ar ne daug patogiau, visu tuo at- 
sikračius, išmokti geriau kartais pasinaudoti ir “vie- '• 
šuoju skatiku”, kaip tai kad darė tie Kopeikoliūbovaų 
Nikčeminckiai ir daugybė kitų senovės valdininkų, a- 
pie kuriuos ir Dr. Kudirka tiek daug linksmos tėisy* 
bės yra parašęs. O jeigu tas amatas kada nors nėpa- 
sisektų, tai kas čia blogo! Visa mano ir jūšiškė spau- į 
da be jokio atlyginimo ir net didžiausiomis raidėmis 
išgarsins tavo vardą, įtraukdama jį į pragaro laimė* s 
jimų kronikas.'Tad ko čia1 bijoti Juk blogiausnTatve* 
ju viešosios įstaigos gali tau užtikrinti valstybinį 
globą net iki gyvos galvos!... O tuo tarpu žmonele su 
turtais galėtų ir kur kitur susisukti sau lizdą, kol į>a* 
galinu abudu vėl susitikšita mano karalystėje... _ ' v

— Kad tu, niekše, nesulauktum!
Nebus, kaip tu nori!
Btis, kaip Dievas duos — 
Ne tavo priesaikai nedori!...
Ir atsidėjęs, kad rėžiau jam į ausį, kad riet vislį 

kambarys sužvangėjo. Todėl, lyg griaustinis būtų 
kažkur netoli nuo manęs trenkęs. Tik staiga pajutau^ 
kad ant mano galvos pradėjo bėgti drungnas vanduo* 1 
Tuoj išbudęs šokau prie elektros ir, pagriebęs iš kam
po lazdą, maniau vytis tą kipšą iki pragaro vartų, ■ 
kad jis čia su manim juokų nekrėstų. Bet kas čia?..< 
Dairausi aplinkui. Ogi žiūriu — prie mano lovos antį 
paprastos dėžės, kurioje buvo sudėti mano daiktai^ 
šeimininkė buvo pastačiusi stiklinę ir arbatos ąsotė-J 
lį. Tai turėjo būti mano vakarienė!... O dabar, arbatą į 
pasiliejo... Indas ir stiklas sudužo... Tai reiškia, kad 
vėl kelis vakarus reiks atsisakyti nuo vakarienės, kot 
atsilyginsiu už padarytą nuostolį...

Tuo tarpu gatvėje kažkas garsiai nusikvatojo*.* 
Prišokau prie lango... Elektros šviesoje pamačiau po* 
rą girtų vyriškių, kurie, matyt, besvyrinėdami grįžo 
iš vėlybų vaišių ir dabar, vienas kitą begelbėdamas^ 
abu pargriuvo į dumbliną griovį... Matydamas, kad 
jie ir per naktį turėtų čia nakvoti, viską palikęs nųe* 
jau ir pastačiau juos ant kojų. O jiedu keikdami. įį 
biauriai kalbėdamiesi nusvyravo tolyn. Liūdnai $ ūtk-J

— O vis dėlto daug lengviau yra vargą ir nemato* 
numus kentėti dėl savo Nukryžiuotojo Karaliaus, ne* 
rėjęs į juos, pasakiau: 
gu vilkti tokį nedėkingą pragaro jungą!.
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KENNEDY’S CLOTHING CO. 

134 Main St. Brockton 3005

ATKERTOMS
ĄTHERTON FURNITURE COMPANY 

41 Centre St., Brockton, Mass. 
TEL. 393

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

W. T. GRANT
Brockton, Mass.

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

i|i 01d Colony Piano Co
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LINKSMŲ KALĖDŲ
į Linkime Jums ir visiems mūsų klijantams, 
į kad šios Kalėdos būtų kuo linksmiausios ir atneš- 
| tų pilną džiaugsmą ir kad Nauji Metai būtų kuo-
& laimingiausi.

1 „. .JĮt Tai mūsų nuoširdūs linkėjimai visiems kli- 
Jl
Ji jantams ir noras, kad mes ir toliaus Jums galėtu-

ę me nuoširdžiai tarnauti. Dar sykį linkime visiems

» praleisti linksmai šventes.
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CHELSEA BUILDING & VVRECKING CO., Ine. 
” 66 Parker St. Brockton 363
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NATIONAL BANK 

OF BROCKTON 
34 School Street.
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Reardon Coal Company
91 Ames St. Tel. 1962

Montello, Mass.
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Wm. W. Hathaway Florist

21 Main St. Brockton 319

Ji 
Ji

.J!

Ji

Brockton Ice & Coal Co. į 

-i 
! d27 Lawrence St. Brockton 189

JI 
U

ŠVENČIŲJ KALĖDŲ i

1!
1!

i:d
Jįd

• * f;

dLINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

u
Marathon Hat CIeaning Co. !> 

d
Diamond. Shoe
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LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
PRODUCERS’ DAIRY CO.

753 Belmont St., Brockton 4280

JAMES ALFRED, M. D.
Gydytojas ir Chirurgas 

591 N. Main St. Brockton, Mass. 
Valandos. 2—4 ir 7—9 vai va k. 
Nėra ofiso valandų, antradieniais; 
ir ketvirtadienio vak.- šeštadie
niais pagal sutartj.

OOX BATTERY EX0HANGE 
226į Belmont St.

, Tel. 2712 Brockton, Mass.
Į Ant Kelio Patarnavimas 
Baterijos — Aliejus — Tajariai.

AUTO SPRINGS
Jei reikalinga springsai auto

mobiliui ar trekui, mes turime.
Mes nujamam ir uždedaią-

Woodward’s Auto Spring Bhop 
172 N. MONTELLO ST.

BROCKTON 3609

!į KOMPLIMENTAI Nuo

BROCKTON WHOLESALE 
BEVERAGE 00, INC.
Pardavėjai Visokių 

Gėrimų — Vynų, Alaus
20 N. Montello St., 

Brockton, Mass.

J!

LINKSMIAUSIŲ 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ

AVON COAL &

GRAIN CO.

Avon, Mass.
Tel. Brockton 3990

C1 ynerriĮ Chritimd*

Y gar

KINGAS MEN SH9P
Peržiūrėkite mūsų pil

ną patiekimą Kalėdinių 
dovanų.

170 A Main St. Brockton
Prieš Colonial Teatrą 

F. MILTON McGRATH, 
Managerius.

LINKSMIAUSIŲ

KALĖDŲ ŠVENČIŲ

C. F. ANDERSON

MARKETS

Brockton, Mass.

LINKSMIAUSIŲ

ŠVENČIŲ

BROCKTON THEATRE

RIPLEY UPHOLSTERING CO.
APDENGIAME - PERTAISOME 

PARDUODAME NAUJUS 
BALDUS

SPECIAL Dovanų suolelis prie 
kiekvieno 3 šmotų seto

862 Centre St. Tel. Brockton 1077

DIRBTINI DANTIS
Pleitos padaromos ir pataisomos 

už prieinamą kainą. Čia sutaupysi 
pinigų. •

G. W. GILBERT, T). M. D.
106 Main St. Room 328

Tel. Brockton, 1010.

STOGŲ 
KONTRAKTORIUS

Apdengia
Slatėms - žvyru - Asbestu 

JOHN HICKMAN 
46 Ford St. Tel. Brockton 599

ELMER F. JACOBS 
Kvietkininkas

Gėlės visokioms'-progoms už « 
prieinamų kainų.

Mes specellzuojamės pagrabų gėlėmis 
Siunčiame gėles telegrama visur.

Gėlynas: 73 Battles St. Brockton3180

Jiano Need Tuning ? 
Jffl co/nein a hurry
B. Sutherland 
Tel. 5834-J: 
BROCKTON

KIBART MOTOR SALES
INC.

Antanas Kibart, Sav.,
Aukštos rūšies vartoti karai
Perkam - Parduodam - Mainom

Taipgi taisome karna

120 Market St. Brockton.
Tel. 835

LOWE & POWERS INC.
115 Monk St.

Laidotuvių Direktoriai
TEL. STOUGHTON 12-W.

J. P. CREEDEN

55

PLTTMBTNC. COMPANY

Plnmbing & Heating 
Kontraktoriai

i Ward St. Tel. Brockton 669.
KOMPLIMENTAI

NUO
HATHAWAY BAKING CO.

15 Perkins Avė., 
Brockton — 260.

Tel. ^Brockton 2316

SMITU UPHOLSTERING
COMPANY

Nesunalkyk savo senus rakandus! 
Duokite juos mums apmušti su 
nauju apdangalu. Nes mes užlaiko
me visų eile rakandams apdanga
lų, kaip tai: tapestries, velours, 
mohair, damask Ir tt.

16 Belmont Street, 
BROCKTON, MASS. .

Taupykite Pinigus, 
Kurie Yra Slidus

1936 CHRISTMAS CLUB

Main St. ir Court

■$

BROCKTON SAVINGS BANK
Bankas ant kalno.

Nariams atsidaro Dabar

51 FREIGHT ST., 
BROCKTON TEL. 114.

Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 
kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai 
verti skaitytojų paramos.

245 NORTH AVĖ., 
NO. ABINOTON, TEL. R00. 321

Gera Rūšis, Pigios Kainos

Farm Service Stores Ine
Šienas, Grudai Ir Vištoms Lesalas 

Trąšos, Žoles Ir Daržų Sekios

RAILROAD AVĖ., 
STOUGHTON TEL. 54.
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(Iš angliško verte 
Kun.'Aht. M. Karužiškįs).

— Palaukit, ponai, —• at^* 
šiliepe architektas. — Dar 
prieš sutverdamas Žmogų 
Dievas iš chaoso sukūrft 
pasaulį. Taigi, statyba, kįj 
taip tariant, —s architektū^ 
ra yra seniausia iš visų 
k^ų. ;

Priėjo diplomatas^ PasiZ 
taisė monoklį ir prabildi " B

Leiskit pastebėti; ’Jgfer-į

čia Katalikų Bažnyčiai, 
žemina jos Šventumą ir 
ūlnurną.

Šibs rūšies knygos, ku
rios temdo aukštesnius gy- 
venimo idealus, tikrą tikė
jimą bei religiją, erzina 
žmogaus geidulius, temdo 
stotą ir stumia į nedoro- 
vę, neskaitytinas. Nes jose 
okios kilnesnės minties 
lėi sn žiburiu nerastum. 
Jų autoriai patys apsinuo
diję ir kitus nuodija. Pa
tys gyvenimo purvuose 
braido ir kitus į jį traukia. 
Tai daro norėdami didvy
riais tapti, pasižymėti 
kaipo garsūs literatai ir 
gabūs rašytojai, o tur būt 
nė nepagalvoja, kad tampa 
didžiausiais tautos demo- 
ralizatoriais su kuriais 
privalome kovoti.

Juos paseka, ieškodami 
garbės studentai, ir net 
kiti rimti mūsų inteligen
tai. Kalti ir tie, kurie jų 
Veikalus spausdina. Mūsų 
jaunimas dar yra nesusi- 
pratęs ir dažnai galima jį 
pastebėti skaitant viešai 
ar slaptai nedorąsias kny
gas. Tuomi didelius nuos
tolius jie daro savo tautos 
ateičiai. Del tuščios gar
bės, “pigiu būdu” net, dėl 
menko pelno, platina nedo
rą literatūrą visuomenės 
tarpe ir ragina jaunimą

susipažinti su neva “mūsų 
tautos rašytojus” ir pata
ria skaityti jų niekam ti
kusius veikalus. Atmink 
Kristaus žodžius: “Kas pa
piktintų vieną Šitų mažu- 
tūlių, naudingiau jam bū
tų, jei girnų akmuo būtų 
jam užkabintas ant kaklo 
ir jis būtų įmestas į jūrą.” 
(Luk. 17,2). Nepiktinkime 
kitų ir neprisidėkime prie 
blogo darbo, nes juk ture 
sime duoti apyskaitą iš sa
vo darbu Aukščiausiajam 
Teisėjui. Daryk taip, kad 
tavo darbas būtų išganin
gas tau ir tavo artimui.

Katalike, pasiklauk save, 
kur mus veda priešai, ko
kias pinkles jie mums sta
to ir prie ko prieisime? Ką 
padės mokyklos ir kitos 
auklėjimo įstaigos, jei mes 
mažutėlius, vos iš lopšio 
išsivysčiusius vaikelius, 
jau apipilame įvairiais 

Į nuodingais vaistais. Nesu- 
I laikys plintančių blogybių, 
nei kalėjimas, nei policija, 

!nei įstatymai, nei įvairios 
bausmės, jei mūsų inteli
gentai, visuomenės vadai, 
profesoriai ir kiti jaunuo
menės auklėtojai nesirū
pins šiuo veikalu ir nieko 
neveiks. Kai kurie dažnai „ _ t
net pritaria šiam pragaiš- paČ tau katalike, ir su šir- re Ievą iš Adomo šonkau- 
tingam darbui, o nesisten- dgėla tave apgailestauju, lio, o tai buvo pirmoji chi- 
gia užbėgti už akių blogy- jei tu taip godžiai graibs- rurginė operacija.

bėms. Neužtenka gražių 
raginimo Žodžių — Čia rei
kia ir konkrečių darbų no
rint laimėti ateitį.

Galinga priemonė, kuri 
padeda jaunimą vesti į lai
mingesnį rytojų, t. y. gy
venimo pavyzdžiai. Svar
bu, kad mūsų auklėtojai, 
profesoriai, visuomenes va 
dai savo gerais /pavyz
džiais patrauktų jaunimą 
ir uždegtų jį kilniems dar- 
dams. Gyvybė gema tik iŠ 
gyvybės. Sėkmingiausia 
pasauliui pataisyti priemo
nė yra ne mokslas, išmin
tis, gabumai, filosofija ar 
teologija, bet mūsų meilė, 
mūsų darbai — patsai mū
sų pavyzdingas gyveni
mas.

Atsiminkime, jog tai ką 
mūsų tėvai gerbė, brangi
no ir išsaugojo, būtent, ti
kėjimą bei dorą , tą visą 
blogų knygų leidimų ir jų 
skaitymu iš griauname.

Tat pagalvok mielasis 
skaitytojau kokią knygą, 
kokį raštą-žumalą, laik
raštį, ar panašiai, tu skai
tai. Jūsų pareiga yra kur
ti ir statyti tai, kas kilnu 
ir gražu, o ne atvirkščiai. 
Gėda tau jaunuomenei, y- ’ mirškit, kad Dievas šutvė- w . « . « • « ■ • v • ' "• * V A ą -V _ _ v _ _   

tai šlykštaus turinio kny
gas.

Katalike! Ar tu gali žiū
rėti į tą pūvantį, mupsub- 
tą jaunimą? Kam rupi tė
vynės ateities, skaistusis 
Žiedas — jaunimai, tas tu
ri drąsiai kovoti prieš blo
gų raštų platinimą. Ypač 
mes katalikai Čia privalo
me neapsileisti ir stoti į j o 
darbą, petys į petį, kad.hiamieji, kad diplomatiją7 
bendromis jėgomis nugalė- yra pati seniausia profesl- 
tume tas kliūtis, kurios ja pasauly. Tamstofe 

pažįstat, kad pačioj pra
džioj buvo chaosas. O4kts 
tą chaosą sukūrė, jei ne 
diplomatai?

būk ramus, ir nėmurmėk; 
duok Dievui laiko dirbti 
ant tavo sielos.

Vargše siela, iš proto iš
vesta kūninių ir dorovinių 
kentėjimų, kurie iŠveržia 
iŠ tavęs skaudžius šauks
mus, jei tu galėtumei ma
tyti Dievą bedirbantį ant 
tavo sielos — nes tai Jis 
kas užduoda tau šį skaus
mą — jei tu galėtumei ma
tyti kaip jautriai Jis tave 
palytėje, kaip susirūpinu
siai Jis prižiūri Jo operaci
jos pasekmę, kaip sągai- 
lingai, beveik ašaringai, 
Jis mato tavo dejavimus, 
ir tuos kentėjimus, ku
riuos Jis priverstas versti 
tave panešti!

Bet biskutį, kelias valan
džiukes daugiau, ir visa 
užsibaigs. Kentėjimas tuo- 

. met bus užmirštas, ir tu
* " ; ir lai- 

yPjmėje tavo apvalymo, tu

XXV.
SIELOS APRŪPINIMAI

Ramybe, Stiprumas, 
Viltis.

Vieną dieną mes nuėjo
me ištarti paguodos žo
džius vienai kentančiai 
nuo skaudaus ir naujo pa- 
liegimo. Mes žinojome sti
prumą ir duoshumą jos 
sielos, ir mes galėjome 
kalbėti į ją visame neklas
tingame tikėjimo kalboje.

Bet mes patys apleidome 
ją paguosti ir sustiprinti. 
Ji parodė mums savo kry
želį, ir arti jo kelias eilutes 
vis dar šlapias nuo jos a- 
šarų, sakydamas, “Jos ma
ne suramino: jos padarė 
daugiau, jos sugrąžino ra
mybę mano sielai”.

Štai tos eilutės; jos rei-j^ 
kalauja daugiau nekaip ima-je tavo anvalv
vieno pasiskaitymo; jos 
turi būti skaitomos nesku
biai, sustojant tarp kiek
vienos eilutės, kad ken
čianti arba drebanti siela 
galėtų jomis laipsniškai 
persisunkti.

Čia nėra klausimo apie 
jų išguldinėjimą, bet apie 
jų paleidimą.

Mes norėtume 
kad pavartojus 
piešinį, povaliai 
mėtė kiekvieną eilutę, kaip 
sugeriate gyduoles, kurias 
gydytojas paliepia jums 
leisti povaliai susileisti jū
sų burnoje. Tegul jūsų sie
la ppvaliai sugeria šias 
mintis.

* $ «
Gyvenk ramybėje, vengk 

neramumo, susirūpinimo, 
arba nusiminimo. Ar tu 
neturi Dievo prie savęs, to 
gerojo Dievo visad bude- 
jančio, visad tėviško, vi
sad mylinčio, be kurio lei
dimo niekas tau negali at
sitikti, ir kurs visad ran
dasi apginti, globoti, ir 
prižiūrėti tavęs?* ♦ *

Sunkumai susikrauna, 
baimės dauginasi; tavo 
vargšė širdis kruvina, 
žiauriai sudraskyta; paže
minimo, išgąsties, ir aplei
dimo atmosfera apsupa 
tave. Tu esi, šioje valando
je, po ranka Dievo, kurs 
dirba ant tavo sielos, net 
kaip tavo kūno gydytojas, 
kuriam tu esi dažnai pasi
vedęs, apsiašarojęs ir pil
nas baimės, skaudžiai ope
racijai. Tu laikeisi nejud
rus, kantriai laukdamas 
jo gudrumo pasekmės. 
Tat, meldžiu tavęs, neiš
trauk savęs iš tavo dan
giškojo Gydytojo rankos;

kad jūs, 
paprastą 
sugertu-

pulsėsi į Dievo rankas, sa
kydamas, mano Tėve, visa 
ką tu darai yra gerai pa
daryta!

* * *
Kuomet Dievas nori ko

kio nors darbo pasiseki
mo, tam darbui neišven
giamai sekasi nežiūrint 
pikto pasipriešinimo.

Tęsk, tat, ramybėje, dar
bą kurį klusnumas yra už
dėjęs ant tavęs, arba kurio 
tavo vieta reikalauja. Dar- 
buokies, bet melskis irgi; 
melskis maišiai, melskis 
ramiai, melskis pasitikin
čiai. Turėjimas skonies 
kritiškose aplinkybėse yra 
tikras įrodymas, kad mes 
dirbame Dievo darbą. Mal
da, tai kaip tinklas, kurin 
mes apsupame Dievą ir 
pritraukiame Jį arčiau sa
vęs; o jei Dievas yra su 
mumis, kas gali mus per
galėti?

* * »
Jei tu esi, ne prieš Die> 

vą, žinoma, bet tūlame sai
ke nesiremdamas Dievu, 
pirmas dalykas, kurs atsi
suks prieš tave tai bus ta
vo paties pastangos; ir jei, 
ant nelaimės, tau pasisek
tų, šis medeginis pasiseki
mas slėgs tavo sielą ir 
kankins ją iki nebusi to 
atsiteisęs.

* * *
Beviltiškos valandžiukės 

tai Dievo progos; tuomet 
Jis pribūna. Dievas yra 
nepristinganti ve r s m ė, 
Dievas yra prieglauda šir
džių ir sielų kurios visa 
prarado. Vienas iš jaut
riausių parašų, kurį būt 
galima iškalti ant Jėzaus 
širdies būtų vilties pra 
randančiųjų Prieglauda.

Vincas Andriuška.

Žiūrėk, Ką Skaitai!
Ar dera mums katali

kams, išpažintojams Kris
taus Bažnyčios, rašyti, 
skaityti, bei platinti kenk
smingas mūsų tikėjimui 
ir dorovei knygas? Lietu
vių literatūra niekuomet 
nebuvo taip gausi amoęa- 
liško, Šlykštaus turinio 
knygomis kaip šiais lai
kais. Autoriai mano did
vyrišką darbą, atlieką, ap
rašinėdami šlykščiai savo 
gyvenimo sensacijas, tuo-

griauna mūsų jaunimo ti* 
kėjimą ir dorą. Jei tik są
žiningai ir vieningai dirb
sime, tai ir Dievas mums 
padės.

TAUTŲ SįJUNGOS 
KULUARŲ ANEKDOTAS
Tautų Sąjungos kulua

ruose keli nematyti tipai 
kalba, kuri profesija pati 
seniausia.
— Seniausia yra mano 

profesija, — tvirtina juris
tas: — kai Kainas užmu
šė Abelį, susidarė pirmoji 
baudžiamoji byla.
— Atsiprašau, — paste

bėjo chirurgas, — nepa-

Kas norite įsigyti gražių 
lotiniškų giesmių su gai
domis, tai nusipirkite mu
ziko — komp. V. Niekaus’’ 
lotiniškų giesmių albumą,*' ■ 
kuriame tilpsta sekančios 
giesmės: Asperges me, Vi4- 
di aąuam, dvi giesmės 0 
Salutaris, dvi giesmės 
Tantum ergo, keturios g. 
Veni Creator, Libera mė, 
Sacerdotes Domini, Glorit 
tibi Trinitas. Šios giesihės 
tinkamos giedoti dviem It 
keturiems maišytiems balU 
sams: Soprano, alto, leno?.: 
rui ir basui. Šio albumo 
kaina tik 50c. Užsisakyda
mi siųskite čekį ar money 
orderį, “Darbininkas0, 366 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass. „ *

4
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“ĮPILKITE MAN

ALflTTgr AAin U »i
TOKIS paprašymas yra senas ir gražus papro

tys... Mes su tuo nesiginčysime...

Bet mes duosime gerą — natūralų argumentų.

Kada Tamsta prašai “Įleiski man Alaus”, Tamsta gau

ni tą, ką prašai... “ALAUS”.

Jūs galite gauti geresnio premijuoto alaus Už pa

prasto alaus kainą... tai CLOCK ALE ir CLOCK

LAGER.

KAINĄ...

Mes mokame premium už kokybę, kurio mišinį

išverdame ir pasemtom... CLOCK BEER yra PADA-

RYTAS skirtingai... jis ir turi skirtingų SKONĮ...

Gerk CLOCK ALE arba CLOCK LAGER per dvi 

savaites ir tuomet jūs niekad nesakysite “Įpilk mato

Alaus”.

mi sukeldami skaitytojų 
geidulius, suteršdami jų 
Sielas — širdis. Skaudu y- 
ra, kad net Universiteto 
profesoriai prisideda prie 
neigiamos literatūros pla
tinimo, išleisdami savo pa
rašytus arba kitų autorių 
vertimus. Ir taip velka , į 
kaimo pastogę, biaurią li
teratūrą, Išplėšdami iš 
jaunų širdžių tikėjimą ir 
dorą. Verčia į lietuvių kal
bą tas knygas, kurios ken*

Męs be baimės ir priešingumo galime tvirtinti..., 

kad CLOCK ALE AR CLOCK LAGER YRA PRE-

MtUM (Premijuotas) ALUS Už P/PRASTĄ ALAUS

Nuo tada sakysite: “įpilk man CLOCK BEER”. 

Nerasi alaus, kuris taip patenkintų, kaip CLOCK! 

Gerk CLOCK ALE ar CLOCK LAGER tai atsigausi!

The Waterbury Brewing Co.
WATERBURY, OOM
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GYVENIMO ŠVENTE

giedant malonų
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Metinis “Darbininkoi
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Kalėdų Mintys
Kristus senai užgimė ir gyveno Palestinoje. To

dėl ne vienas gal statėme sau klausimą: Ką aš, gyve
nąs dvidešimtame amžiuje, galiu bendrą turėti su Tuo, 
kuris gyveno pirmame? Kokia įtekmė Jo gyvenimo 
devynioliką šimtmečių atgal gali daryti į mano da
bartinį gyvenimą? ■ * .

Žinokime, kad ir po mirties žmogus gali turėti į- 
tekmę į mus savo mokslu. Kas rašė ar kalbėjo gilios 
tįesos žodžius yra girdžiamas per amžius. Senovės 
Graikų išminčių mokslas, Platono ir Aristotelio yra 
mums žinomas, ir mes kalbame apie juos, tarytum
būtumėm su jais vaikščioję" Atėnų gatvėmis. Augus
tinas ir Tomas Akvinietis, savo rašytu žodžiu, kelia 
žmonių mintis ir širdis prie Dievo.

Kristus taip pat turi įtekmę į mus savo mokslu. 
Jo ištartus žodžius Evangelistai, Matas, Morkus, Lu
kas ir Jonas užrašė taip, kad visi, kurie skaito ar 
klauso žinotų Išmintį To, kuris kalbėjo netaip, kaip 
Rašto žinovai ir Pariziejai, bet kaip Tas, kuris turi 
valdžią, valdžią iš Dievo. Taigi šventasis Raštas, ku
riame telpa Kristaus mokslas, sujungia praeitį su da
bartimi, Kristaus žemiškąjį gyvenimą su mūsų šian
dieniniu gyvenimu.

Žmogaus pavyzdys atjaučiamas yra po jo mirties. 
Kiek sykių gyvenimai didžių šventųjų ar garbingų 
tautos gynėjų mums yra nupasakojami, tiek sykių 
mes gauname naujų įkvėpimų ir drąsos ir pasiryžimo.

Viešpats Jėzus paliko mums pavyzdį savo švento 
gyvenimo, kurį mes galime sekti. Mes galime atleisti, 
kaip Jis atleido tiems, kurie Jį nukryžiavo; mes gali
me būti malonūs, kaip Jis buvo malonus kūdikėliams; 
mes galime būti nuolankūs, kaip Jis buvo, kada žydai 
norėjo Jį padaryti savo Karaliumi: mes galime būti 
pamaldūs, kaip Jis, kad praleisdavo naktis ant kalnų 
viršūnės. Nesuskaitomai daug šiandieną gyvenime ma
tome heroiškų darbų, didžių pasišventimų, savęs išsi
žadėjimų ir gerai suprantame, kad tai yra Jėzaus 
Kristaus gyvenimo įtekmė į žmones, kad žmonės rū
pinasi būti panašūs į Kristų. “Padaryk mūsų širdis, 
panašias į Tavo-šventą širdį, Jėzau”.

Gaila, kad daugelis tiki, juk Kristus tik savo 
mokslu ir pavyzdžiu tegali sujudinti žmonių širdis ir 
protus.

Jei Kristus tik Evangelija, kurioje užrašyta ką 
Jis sakė ir darė, šiandieną tegali Save statytis į žmo
nių gyvenimą, kuo Jis skiriasi nuo Ciesoriaus Moha- 
metono, Confuciaus? Ir Jie savo mokslų ir pavyzdžiu 
šiandieną gyvena. Jei Kristus tik tuo būdu tegali tu
rėti įtekmę į žmones, tai Jis yra tik žmogus ne Die
vas. Jei Jis tik savo mokslu ir pavyzdžiu tegali suža
dinti žmonių širdis ir protus, tai Krikščionybė yra tik 
atmintis to žmogaus, kuris gyveno ir mirė; tegali 
duoti tik žmogišką paguodą širdims, kurios trokšta 
Dieviškos; tėra tiktai sekta, o .ne tikyba, nuomonė, o 
ne dangiškoji dovana.

Daugelis turi tokį tik supratimą apie Krikščio
nybę. Ragina mums pažvelgti devynioliką šimtmečių 
atgal; kartoja Kristaus žodžius, aiškina Jo darbus ir, 
kadangi tik tiek tedaro, Krikščionybės įtekmė maža. 
Jei Krikščionybė yra tik atmintis žmogaus mokslo ir 
gyvenimo, tai turėtų mirti — ir juo greičiau mirs tuo 
greičiau mes sutiksime tikybą, kuri įspaus mums Die
višką Gyvybę.

Laimė, Krikščionybė yra daugiau negu atmintis, 
nes Kristus yra daugiau negu žmogus. Jis yra tikras 
Dievas ir tikras Žmogus. Būdamas Dievas Jis įamži
na Save ne tik Savo mokslu ir pavyzdžiu, bet Savo be
sitęsiančiu Gyvenimu. Kiti gali palikti savo turtus, 
mokslą, bet Kristus paliko amžiams tą, ko niekas ki
tas negalėjo ir negali palikti, būtent, Savo Gyvybę, 
kaipo Pasaulio Gyvybę. Kalėdų naktyje Jis atnešė že
mei Dieviškąją Gyvybę ir norėjo, kad ta Gyvybė pa- 
'siliktų iki pasaulio pabaigai: “štai Aš esu su jumis 
iki pasaulio pabaigai”.

Kristus gyvena šiandiena, šiandiena Jis kalba, 
šiandieną Jis daro stebuklus, šiandieną Jis kviečia vi
sus prie Savęs.

Kalėdų šventės tesužadina mūsų širdis ir protus 
prie Kristaus meilės. Žinokime, kad Kristus dabar gy
vena tarp mūsų, tik daugelis Jo nepažįsta. T.

Jeigu matai, kad yra proga — nesnausk nė minu
tės; įtempk visas savo jėgas, paleisk į darbą visas sa
vo galias ir veik! Nesididžiuok laimėjimu, kol jo nėra; 
kada viskas bus padaryta iki galo, už tave kalbės ta
vo nuveiktieji darbai. Napoleonas.

Seirijų Juozas.

Prie Betliejaus
Prie Betliejaus linksmai gieda 

Angelų būriai,
Jie dėkoja karštai Dievui, 

Kad atsiust norei 
Atpirkėją Jėzų Kristų

* Naudai žmonijos...
Kad Jis kęsti pasiryžo 

Trokšdams laimės jos...
Geras Jėzau, kūdikėli,

Ačiū nuolankiai, 
Kad išgelbėt iš nelaimės

Žmones atėjai...
Jėzau, kurs gimei stainelėj, 

Gimk mūs širdyse, 
Ten gyvendamas išnaikink blogą

Mūsų mintyse —
Duok visiems mums už malones, 

Tau atsidėkuot,
Kad.visi mes jomis nuolat 

Stengtumės naudot.

Tamsiai mėlyname dan
gaus skliaute mirgėjo si
dabrinės žvaigždės ir pa
sakojo apie padangių pa
slaptis. Šiandien jos žibėję, 
kažkodėl ypatingiau kaip 
paprastai ir buvo paslap
tingiau pranokusios. O toli 
ten debesyse tirpo ir nyko 
snieguotos kalnų viršūnės, 
daubose skardeno kriokę 
liai ir snaudė milžinai ki
parisai.

Mano sieloje kažkas ne
paprasto! Kur to priežas-* 
tis?

Susimąstau.
Švysterėjo malonės spin

dulys. Ak! Taip. Žinau, 
kur priežastis paslaptingo 
žvaigždyno bliksėjimo ir 
siejos jaukumo. — Kalė
dos. Štai visuotinio džiaug
smo paslaptis. Šiandieną 
žemės ašarų pakalnėje, 
mažame tvartelyje pražy
do nauja Gyvybė. Nuosta
bi — Gyvybė dieviška ir 
žmogiška. Kiekviena gy
vybė atneša kartu ir nau
ją gyvenimą. Bet šiandien 
mūsų žemėje, tenai tyliam 
Betliejaus slėnyje pražy
dusi Gyvybė, neša gyveni
mą pasauliui. Visam pa
sauliui ir visiems žmo
nėms.

Kalėdų gimimo legenda! 
Koks vaikiškas naivumas 
paslėptas čia. Bet, kaip ge
ra būtų dvasioje persikelti 
į anuos laikus. Kartu su 
barzduotais išminčiais, 
kartu su piemenėliais bėg
ti į Betliejaus tvartelį, pa
garbinti Marijos paguldy
tą, vystykluose 'suvystytą 
Jėzulį. Ten savo akimis pa
matyti “Naują Gyvybę” 
kuri atnešė pasauliui nau 

ją gyvenimą. O toji pirmu
tinė Kalėdų nakties pas
laptis! Kaip ten viskas, o 
viskas šventa, ramu. Kaip 
mistiška.

Ir ta Naujoji Gyvybė į- 
pylė kraujo išblėsusiems 
Vakarams. Ir todėl jie vėl 
tokie žavūs. Ji įžiebė anuo
met naujos šilumos auksi
nei saulutei dangaus labi
rinte. Už tat šiandien ji to
kia maloni ir šilta. Jos gi
mimas palaimino žmogy- 
bę, ir už tat krūtinėje taip 
gera, gera. Sieloje taip 
jauku.

Matau, medžių viršūnes, 
žavingus bažnyčių bokš
tus. Ir ta paprasta bažny
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tėlė šiandien man taip ma
loni, jauki. Raudonai blik- 
čiojanti altoriaus ugnelė 
vilioja mane. Girdėt vidu
je nuostabiai giedant. Ir 
toji graži muzika pasiekia 
mano ausis. Noriu užsisva
joti. Stabtersiu. Pasigro
žėsiu!

Ir aš nejutau kaip greit 
pasiekiau trokštančio uos
tą. Taip greit!

Nulenkiau galvą prieš 
Gimusį Betliejaus tvarte
lyje. Jutau, kaip mane pa
gavo Naujo Rojaus Gražu
mas: Meilė ir skaistumas 
čia viešpatauja. Čia “Gy
venimo švente“. Naujas 
džiaugsmas dėl naujos gy
vybės, nauja ne žemės 
nuotaika. Tarytum, jauti, 
kaip ant altoriaus, Taber- 
nakule miega mažytis tas 
pats Kristus, tas pats Die
vas ir Žmogus. Čia viskas 
taip blikčioja ir man gy
vai atrodo.

Žaliuoja vainikai; eglai
tės skaisčiai tviska. Įvai
rumas. Jos sakyte sako, 
kad nepaprastos iškilmės: 
altorius, pasipuošęs šven
tei; kunigas pasirėdęs au
ksiniai žibančiu arnotu; 
žmonių veido išraiška at
sako šios dienos iškilmin
gumui. Ši diena išsiskiria 
nuo kitų metuose dienų, 
kad žmonės žemiau lenkia 
kelius ir daug pamaldžiau 
klaupiasi pakėlus šv. osti
ją. Mūsų kraujas smar
kiau šildo ir mūsų išbalę 
veidai, pagauti dienos e- 
mocijų
“Adeste Fideles“, iškilmin
gai susikaupia.

Matau seną paveikslą 
ten bažnytėlės kertėje, jį 
žmonės užmiršo dėl jo se
numo ir seniai jau juo ne
sirūpina. Pro plyšį lubose 
dažnai ten patenka vanduo 
ir tik lietus nuplauna pa
veikslą. Pro išmuštą langą 
vėjas dažnai aplanko visų 
užmirštą, seną paveikslą, 
ir tada tik jis nusiūbuoja.

Žmonės nesirūpina pa

veikslu, kur Švelni Dievo 
Motina laiko ant rankų 
gražų sūnelį. Už tai voras, 
nieko nekliudomas, apraiz
gė visą paveikslą tankiu ’ 
tinklu, kuris šiandien rytą 
kaip tik buvo aprasotas 
mažais rasos lašelyčiais, 
O saulė įspindo pro langą 
ir nušvietė užmirštą pa
veikslą kampe. Nuo sau
lės spindulių sumirgėjo tie 
rasos lašelyčiai, ir visas 
voro tinklas apie Dievo ir 
jo Motinos paveikslą sužė
ravo rubinais. Atrodo, kad 
tai ne voro tinklas. Ne. 
-Tai brangiausias, rubinais 
nusagstytas šydas žėravo 
užtiestas ant Dievo Moti
nos su Vaikeliu. Menkas, 
vos jaučiamas, vėjelis kar
tas nuo karto dvelktelėda
vo pro išmuštą langą, ir 
žibąs Šydas sujudėdavo, ir 
tada atrodė, kad Dieviška
sis Vaikelis kvėpuoja — 
judina rankas.

Ir mano keliai sulinko 
pagarbinti gimusį Dievą, 
Klūpojau, o šalia manęs 
klūpojo žmonės. Ir man 
atrodė, kad tai piemenėliai 
ir šventi barzdoti Rytų iš
minčiai. Atrodė, karalius 
klūpo greta piemens, tur
tuolis nesitolina nuo varg
dienio.

Tvartelis prisipildė gies
mių akordais. Siela pa
skendo virpančių stygų jū
rose. Viskas žavu. Visur 
viskas žydi dangiška ugni
mi. Ir tai ne man vienam. 
Visiems taip.
- Sieloje aidėjo iš kažkur: 
“Gloria, gloria, gloria in 
excelsis Deo”/ Atsivėrė 
dangus ir kvapnūs gėlių 
žiedai, puošią altorių išsi
skleidė ir išpylė Gyvenimo 
Šventėje Naujai Gyvybei 
aromatą, kvepalų bangas. 
Čia kartu dvelkia meilė ir 
šiluma. Aplink taip ramu 
ir saugu. Kodėl? Ir tai ne 
man vienam. Visiems taip: 
visam pasauliui ir žmo
nėms visiems.
Kaunas. Vincas Andriuška
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