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Anuo metu išėjo cieso
riaus Augusto paliepimas
surašyti visą pasaulį. Tas
pirmas surašymas buvo
padarytas Syrijos valdovo
Kirino.
Ir visi ėjo įsirašydinti,
kiekvienas į savo miestą.
Tai ir Juozapas, kadangi
buvo iš Dovydo namų ir
giminės, ėjo iš Galiliejos,
iš Nazareto miesto, į Judieją į Dovydo miestą, ku
ris vadinasi Betliejus,
kad įsirašydinti draug su
pažadėta sau moterimi
Marija, kuri buvo nėščia.
Atsitiko gi, kad jiem
tenai esant, atėjo jai me
tas gimdyti; ir ji pagimdė
Pirmgimį savo Sūnų, su
vystė Jį vystyklais ir pa
guldė Jį prakartėje, nes
jiems nebuvo vietos užei
goje.
Toje pačioje šalyje buvo
piemenų, kurie budėjo ir
sergėjo per naktį savo
bandą.
Štai Viešpaties Angelas
atsistojo prie jų, ir Dievo
skaistumas apšvietė juos.
Jie labai nusigando; bet
Angelas jiems tarė: Nebijokitę,! Nes štąį aš skelbiu
jums didį džiaugsmą; koks'
bus visai tautai, kad šian
dieną jums gimė Dovydo
mieste Išganytojas; Jis yra Kristus Viešpats.
Ir tas bus jums ženklas:
rasite Kūdikį suvystytą
vystyklais ir paguldytą
prakartėje.
Ūmai atsirado prie An
gelo daugybė dangiškos
kariuomenės, kurie garbi
no Dievą ir sakė:
Garbė Dievui aukštybė
je ir ramybė žemėje geros
valios žmonėms. (Luko 2,
1—14).

Anuo metu piemenys sa
kė vienas kitam: Nueiki
me lig Betliejui ir pamaty
kime tai, kas įvyko, ką
Viešpats yra mums ap
skelbęs.
Jie atėjo skūbindamies
ir rado Mariją, Juozapą ir
Kūdikį paguldytą prakartėje.
Pamatę gi, jie skelbė tai,
kas jiems buvo pasakyta
apie tą Kūdikį.
Visi, kurie tai girdėjo,
stebėjosi, taip pat tais da
lykais, kurie buvo jiems
piemenų papasakoti.
Marija gi tėmijo sau vi
sus šituos dalykus ir svar
stė juos savo širdyje.
Piemenys sugrįžo atgal,
garbindami ir šlovindami
Dievą dėl viso, ką buvo
girdėję ir matę, taip kaip
jiems buvo pasakyta. (Lu
ko 2, 15—20).

“Tu Viešpatie, pradžioje
į kūrei žemę, ir dangus yra Tavo rankų darbas. Jie
pražus, Tu gi pasiliksi: jie
visi pasens, kaip apdaras,
ir Tu pakeisi juos, kaip
apsiaustą, ir bus pakeisti.
Bet Tu esi pats, ir Tavo
metams nebus galo”.
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Kristaus Ramybė Kristaus Karalystėje!
į Ramybes Davėjas
—
Žiūrime
gaus Karali
džiai, atėjiu
džiaugsming
žmonėms!”
las: atiduok
parodysi tui
ria tik Diev

Į tą nuskurusį tvartelį, į tas gyvuliu ėdžias, kuriose guli naujai užgimęs Dan
mažo Kūdikėlio pavidale, ir norime Įspėti, koki būtu pirmieji Kristaus žo> į šį šaltą pasaulį? Jis kalbėti dar negali, bet jį pavaduoja Angelai, kurie
balsu užgieda,
Garbė aukštybėse Dievui, o žemėje ramybė geros valios
tai naujas dangiškas šūkis, štai trumpai suformuluotas mūsą gyvenimo tiks
Dievui tinkamą garbę ir už tai turėsi širdyje ramybę
Dievui tarnaudamas
s gerą valią, gi geros valios už mokesnis yra ramybė ir tai tokia ramybė, kus gali suteikti, nes pasaulis jos neturi.

era valia... ramybė... —
ięs materialistas tik pečiais patrauks: Dievo garbė
ai, už kuriuos nė cento negausi Tiesa, už juos pinigu negausi, bet už pinigus
i, nors ir milijonus sumokėtum. Bet aš ją nė nenoriu,
pasakys materialis• gal ne, tačiau ateis toks laikas, kada, labai ir labai ją pageidausi, bet jau
gyvenimas jau bus baigtas, gi progos iš naujo gyventi jau nebegausi. Ge?k dabar ir pasvarstyk, ar tie iš dangaus atnešti žodžiai neužsitamauja dide
lėmėsio. Kur kalba Amžinoji Tiesa, ten kiekvienas žodis turi turėti kodidžiaua lemiančią ne tik pomirtini, bet ir žemiškąjį gyvenimą.

Kas yra ramybė, kurios pasaulis negali duoti? Tai sąžinės ramybė, kuri vaidina ižvmiausią rolę kiekvieno žmogaus gyvenime, nežiūrint, koks tas žmogus būtu: geras ar
blogas, tikįs ar apsimetęs netikinčiu; gerbia: sąžinės balsą ar noris jį paneigti, nesekmin
gai, žinoma, peš sąžinė niekados netyli ir nėra tokios ąlybės, kuri priverstu ją tylėti. Sąžinės balsas yra toks galingas, kad jis daugeli nedorųjų iš proto išvaro. Kad mes ineitu
me i patį istorijos vidą
psichologinę jos dalį, tai prieš mus atsiskleistą šiurpus vaizdas:
viskas, kas
visi žmonijos sukrėtimai, perversmai ir revoliucijos, žudynės ir skriaudos
žmonią darbuose yra neigiamo, yra tai neramios ir susipainiojusios sąžinės padarai. Nevienas šiurpulingas žmonių poelgis greit pa aiškėtu, kai pažiūrėtume . sąžines tą, kurie
tuos žiaurius darbus yra atlikę. Jie neturėjo vidujinės ramybės ir darė tai, ką sveikas pro
tas ir normali sąžinė kogriežčiausiai pasmerkia. Mes kartais sakome, kad tas ar tas žmo
gus neturi sąžinės. Tai netikslus posakis. Sąžinę turi kiekvienas, tik ne kiekvienas klauso
jos balso. Gi kas jos neklauso, tas nusipelno pasibaisėtiną bausmę — sąžinės graužimą.
Nerami sąžinė išvaro žmogų iš pusiausvyros ir tada nėra jau ribą jo blogiems darbams.
Šv. Raštas sako, kad yra žmonią, kurie “geria nedorybes kaip vandenį” ir kad “prara
ja šaukiasi prarajos”, atseit, begalės nedorybių vis daugiau ir daugiau ją trokšta. Ir kas
liūdniausia, kad pasaulis, savo kreivais principais įstūmęs žmogų į nedorybių prarają, ne
turi jokios galimybės ji išgelbėti iš tos nelaimės. Teisingai tad Kristus yra pasakęs, kad
pasaulis negali duoti, kitais žodžiais, jis negaflT'gYaŽM^’sąžTheš ramvbes, nes tik vienas Dievas tai gali padaryti

Kada Kristus, žengdamas į dangų atsisveikino su Apaštalais, tai jis jiems tarė: “Ra
mybę palieku jums, mano ramybę jums duodu, tokią ramybę, kokios pasaulis negali duo
ti”. Reiškia, ir pirmieji Kristaus žodžiai, Jam užgimus, nors ištarti Angelą lūpomis, ir
paskutiniai skelbia žmonėms ramybę, tą neįkainuojamą ramybę bei širdies poilsi. Kas ji
yra ir kiek ji brangi, žino tik tasai, kurs buvo ją praradęs ir per Atgailos sakramentą
vėl atgavęs. Praktikuojantiems katalikams ta Kristaus ramybė labai gerai pažįstama. Jie
žino, kad Kūdikėliui užgimus, Angelai giedodami apie ramybę geros valios žmonėms, paskelbė tikrai dangišką dovaną, kuri neturi žemiškos kainos, nes yra didesnė už bet kokius, kad ir didžiausius žemės turtus, patogumus, garbę ir gėrybes. Tikintieji žino ir gyvai atjaučia, kad tas mažas Kūdikėlis yra draugia ir galingiausias Dievas, kurs pagydo
žmonią sielas. Todėl jie taip džiaugiasi sulaukę šv. Kalėdą, ir net labiausiai pairusiose
šeimose ta Kristaus Gimimo diena yra švenčiama su ypatingu pakilumu ir koramiausia
nuotaika. Kalėdos palieka tikrai dievišką antspaudą ant žmonijos gyvenimo, antspaudą
taip galingą, kad ją junta net netikintieji. lai ta šventa Angelą giesmė, Kalėdose sugiedota, ilgai, ilgai aidi mūsą širdyse.
K.
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DARBININKAS

Įmiems ir visiems gerb.1
TAISOME IR PARDUODAME RADIOS
konfratrąms, gerb. “Dar
bininko
” Redakcijai, myli
STANLEY’S RADIO SHOP TEL. SO.
miems giminėms ir vi
:as, Sav.
343 W. Broadway, So. Boston, Mass.
MUZIKAS
siems gerb. Broliams-Tau-'
tiečiams.
RAPOLAS JUŠKA
Darbininkų Radio Programa Gruodžio 20 d., tapo ap- p. Jankus, prot. rašt. p.į Nominacija
turi
būti
gu,
Dieviškasis
Kūdikėlis
r
j Moko muzikos, piano
krikštytas
Juozapo
Aležidžiūnas,
fin.
rašt.
—
p.
;
bernatoriaus
tarybos pa•_'
 telaimina visus.
šeštadienį, gruodžio 26 d., 2 vai. po pietų įvyks
Kun.
M.
J.
Brundza.
Iir dainavimo. SpeciaDarbininkų Radio programa iš WCOP stoties, Boston. nos (Bemotavičiūtės) Pu- Mockus, ižd. — p. Mocie- tvirtinta prieš paskyrimą
t les pamokas duoda
kūdikis vardu Juozą- jūnas, maršalkų p. Žu- Taryba svarstys nominaPrograma, kurią išpildys Nashua Lietuvių parapijos sčių
pas - Pranciškus. Kūmai kauskas ir direktoriais: ciją šią savaitę,
vaikams.
Radio Grupė, vadovaujant muzikui p. J. Tamulioniui, buvo Pijus * Ausevičius ir Stankus,
~_____ , Mikalonis, Dr.
bus Kalėdinėje dvasioje. Svečias kalbėtojas pasakys Alena Stamarauskaitė.
i Kapočius, Namaksy, A. I Gruodžio 18 d. Bostone Kalėdų šventės pamalkalbą.
Zaleckas, 'Vileišis ir V. j devyni vyrai
____ir________
dvi mote i dos įvyks šia tvarka: BerPrašome pasukti savo radio ant 1120 kilocycles
LABDARYBĖ
Zaleckas.
rys buvo pristatyti polici- neliųi mišios 12 vai. vidu
Šv. Vincento labdarybės p
ir klausytis gražios Kalėdinės programos.
Bajsavimuose dalyvavo jos į Federalį teismą kal- naktyj. Antros mišios 8|
Darbininkų Radio Programos Vadovybė, šv. Ka draugija parūpino bied-;2223 nariai. Pirmininkas tinami šmugeliavimu nar vai. ir trečios 10 vai. ryte.
Adresas:
lėdų proga, sveikina visus rėmėjus ir klausytojus ir niems apie 70 Kalėdų do- išrinktas tik penkių balsų kotiku. Jiems buvo nusta Kansas City, Kansas —
98 Tonawanda St.
vanų dėžių ir daug aukavo' didžiuma ir vice-pirminin- tyta kaucija bendroje su Kalėdų dienoj iš Švč. Ma
linki linksmų ir laimingų švenčių.
avalynės ir drabužių.
kas dešimts balsų didžiu- moje 76,500 dolerių.
Dorchester, Mass.
rijos par. bažnyčios šv.
T)r
Vinrpntas
Kasnaras'
Dr.
Vincentas
Kasparas
IŠKILMINGAI PRADUS rinkta nauja valdyba iš
Policijos agentai kalti mišios bus transliuojamos
Tel. COLumbia 8053
303
West Broadvvay
šiai labdarybei
“DARBININKO” VAJŲ sekančių asmenų: Pirm.—- aukavo
namuosius sekė kelias sa per radio stotį KCKN.
4SCS6XX3£X%3S3«
So. Boston, Mass.
Gruodžio 17 d., 8 vai. va S. Griganavičius, vice-pir- $8.00. Jo žmona apipirko Gruodžio 18 d. Gub. Ja- vaites, laike kurio vienas
kare, parapijos salėje, 492 mininkė — O. Siaurienė, 6 vaikus dovanomis ir mes M. Curley nominavo' valdžios agentas buvo per
Užlaiko įvairios rūšies
E. 7th St., įvyko svarbus protokolų rašt. —J. Kum juos pavaišino.
likerinių gėrimų
lietuvį daktarą Francis A. šautas, bet tas įvykis buLDS pirmos kuopos susi- pa, fin. rašt. — J. Jeskevi- Ponai Petras - Magdale-, Reynolds
nuius iš aliioi
metu- ; vo laikomas
laiKomas paslaptyje.
paslaptyje, KALĖDOSE PAMALDOS
buteliuose.
Athol mediL.LL1__, kad _surinkimas.
čius, ižd. — V. Valatka, na Planskiai aukavo, kaip|Caj1 examinieriu pirmame Policija tvirtina,
Tel. SOUth Boston 9252
Nutarta prisidėti prie ižd. globėjai — A. Nevie- kas metai, Sv. Vincento Worcesterio apskričio ra- imtieji i metus parduoda- Nekalto Prasidėjimo lie
, vę užj milijoną
.
f
tuvių bažnyčioje Kalėdų
“Darbininko” vajaus ir iš- ra ir V. Savickas, ir mar draugijai $5.00.
jone.
dolerių.
šventėje šv. mišios bus se
rinkta šie nariai vajaus šalka — J. Akstinas.
v
naudai darbuotis: J. Kum
Rap. STUDENTŲ VAKARAS
kančioje tvarkoje: 12 vai.
pa, O. Siaurienė, J. JeskeSlinkimas, Plaiskanaktį bus iškilmingos šv.
Studentų Jono Kmito
PASAKĖ
DŪ
PAMOKS

nos
ir Niežtėjimas yvičius, E. Marksienė, V.
kuopos vadovybėje, sek
mišios, kurias atnašaus
ra priežastis plikimo.
LU
Valatka, M. Kilmonytė, J.
SERGA KUN. ED.
Mano Vaeum Process,
madienį, gruodžio 20 d.
! vyskupas McAuliffe pra gerb. klebonas. Jam asisEleetric
Vibrassagc
Akstinas, S. Griganavi- Gruodžio 17 d., 4 vai. vakare buvo rodomi juda
GRADECKIS
nešė katalikų kunigams, toj bus kun. P. AukštikalI
Pagelbės atgauti
čius, p. Barauskienė, p. po pietų, ir 7:30 vai. vak., mi paveikslai: “Šv. Onos
kad Šventasis Tėvas eks- nis, S. J. ir kun. J. Plevoplaukus,
rk su manim. Veltui
Janušonienė, K. Šidlaus šv. Petro bažnyčioje, kun. Stebuklai” ir vaikučiams.' Waterbury, Conn.
komunikavo šešis Rutėnų
išbandymas.
kas ir kun. Virmauskis.
P. V. Strakauskas iškal Dalyvavo nemažas būrelis Sunkiai serga kun. Edvar- Grėkų kunigus, kurie atsi- kas. Pamokslą vidurnak
tyje sakys kun. Aukštikal
Kad vajų pradėjus ko- bingai pasakė pamokslus žmonių.
' das Gradeckis, šv. Juozą- sakė klausyti vyskupo Ta- nis, S. J., kurs dalyvavo
iškilmingiausiai, vienbal apie išpažintį, ir suteikė Tą patį vakarą prasidė- po lietuvių parapijos vika- kach, iš Homestead, Pa.,
Valandos: Antradieniais, ketvirta
laike
40
vai.
atlaidų
ir
re

dieniais ir šeštadieniais 10—12 rysiai nutarta kviesti iš palaiminimą su Švenčiau jo naujų narių vajus.
ras, Katalikų Federacijos kuris yra skirtas tos baž2—5, 7—8 vakare; sekmadie
kolekcijų. Kitos šv. mišios te,
Montello “Revoliuciją” ir siu.
niais 10—12 tiktai.
Studentai džiaugdamie- skyriaus Dvasios Vadas, nyčios galva.
v—..
—
=y
kalbėtojus, gruodžio 27 d., Po pamaldų buvo klau si pirmuoju pasisekimu vi- Kun. Gradeckiui padaryta
„ . Vyskupas Takach atsi- bus 8, 9,10, 10:30 ir 11 va
š. m., į bažnytinę salę. Jei soma adventinė išpažintis. siems dėkoja už atsilanky- operacija. Pasimelskime, sakė teikti kunigystės sa- landomis. Pastarosios mi
montelliečiai negalėtų at
mą.
kad mūsų vadas išsveiktų, kramentą vedusiems. Kilo šios bus giedotos. Pamoks
važiuoti su teatru, komisi Gruodžio 22 d., 7:30 vai.
Treč. III. kad vėl galėtų dirbti su. ginčas, kuris tęsėsi per lus sakys gerb. klebonas.
BAKERY
ja parūpins kitą progra vak., įvyko Federacijos
Choras
giedos
naujas
mi

-------------i
mumis.
šešis
metus,
kol
pagaliau
Savininkai:
skyriaus
susirinkimas,
mą.
MIRĖ
kunigai
Chornock,
iš
Bridšias
ir
gražias
Kalėdų
gie

J.
Trušas
ir P. Gelžinis
Baigiant susirinkimą, iš- bažnytinėje salėje.
i
Kepa
iš
geriausios
rūšies miltų
mirė geporto, kun. Dolhy iš smes.
Gruodžio 16 d. mirė Dr. j Šiomisdienomis
juodą
Ir
baltą
duoną.
Reikalaukite
Gruodžio 23 d., kun. K. Jono G. Arento žmonos trys
Kalėdose po piet 3 vai. krautuvėse North Brighton Bakery
. lietuviai: Stašaitis, Perth Amboy, N. J., kun.
OAKTARAI
Urbonavičius ir kun. P. tėvas Michael Welch. Pa-' ^į^onis ir Kairienė,
Varzaly, kun. .Auroroff, bus mišparai ir palaimini
duonos su raide “S”.
yra kviečia laidotas
su
LDS.
5
kp.
susirinkimai
kun.
Molchany
ir
kun.
SoH..... ....................
••© Virmauskis
mas su ŠŠ. Po tam Kalėdų North Brighton Bakerv
iškilmingai r
Tel. S. B. 2805-R ? mi į Medway
airių kata trejomis šv. mišiomis iš įvyksta kiekvieno mėnesio roką nutraukė ryšius su Diedukas dalįs vaikams 64 Lincoln St., Brighton, Mass.
LIETUVIS
likų bažnyčią išklausyti Manchester, N. H. Katali-j ketvirt4 sekmadieny Da- savo teisėtu vyskupu
Tel. Stadium 8411
tenykščių lietuvių adven ku bažnyčios" Šv * jųozano’bar ?era PVo^a isir*šyti į ką ir buvo ekskomunikuo- dovanas. Visi mokyklos
vaikučiai beabejo neapleis Profesionalai, biznieriai, pramonin
tinę išpažintį.
kapuose Manchester, N.|ĮįDS., nesmokėti, reikia ti.
Išegzaminuoju akis:
šios pramogos.
Jis. kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tik 25 centus -i mėnesi ar-!
priskiriu
akinius |
ini verti skaitytojų paramos.
H.
Paliko
nuliūdime
ponią'
KALĖDŲ
DOVANA
Gruodžio
24
d.,
yra
pas

kreivas akis atitie- į
ba
S3.00
metams,
ir
per
Visi skelbkitės “Darbininke".
einu ir amblijonlš- f ninko diena — kūčios - vi Arentienę So. Bostone ir 3
DARBININKAMS
visus
metus
nariai
gauna
fkose (aklose) akyse sugrąžinu;
vedusius sūnus: Francis,
gilija prieš Kalėdas.
| šviesą tinkamu laiku.
Gordon
ir Raymond, gyv. į laikraštį “Darbininką”. Be Westfield, Mass. — Dvi i
Per Kalėdas šv. Petro
i J. L. PASAKARNIS, O. D. \
to, LDS. 5 į,p. kasmet už
Prisiekęs Advokatas
I 447 Broadvvay, South Boston Į bažnyčioje bus 10 šv. mi Manchester’y.
prašo šv. mišias už miru- račių dirbtuvės kompani
šių. Iškilmingos mišios
ja davė vienos savaitės al
Lietuvių Demok ratų ' sius ir gyvus narius.
bus
vidurnakty,
6
vai.
8:30
gą kaipo Kalėdų dovaną Veda visokias provas. Daro vi
f| Tel. So. Boston 0823
SŪNUS
skyriaus Naujų Metų va I
vai.,
9:30
vai.
ir
11
vai.
Pa

darbininkams.
SENIAUSIAS
ŠIOS VALSTYBES
Šiomis dienomis susirgo
LIETUVIS DANTISTAS
karėlis įvyks gruodžio 31
sus legalius dokumentus
=
starosios bus su asista.
I
LIETUVIŲ
GRABORIUS
IR
du LDS. 5 kp. nariai, bū Jokūbas Gailiušis susird.,
The
Lido
klube,
War817
E
St.
(kampas
Broadway)
Vakare įvyks vaikų va
BALSAMUOTOJAS
tent, M. Karinauskienė ir. i-go ir guli Noble ligoninė
I karas,
rington St., Bostone.
South
Boston,
Mass.
teatras.
Bus
paruo

TURI
NOTARO TEISES
Arti Municipal Bnilding
V. Kieniausis. Jie taipgi je. Linkime Jokūbui svei254
W.
Broadway,
So. Boston
525 E. Broadvvay, S. Boston 3 šta ir eglutė.
Telefonas: Šou Boston 2732
darbuojasi ir kitose kata : katos.
PILIEČIŲ
KLUBO
Tel. Šou. Boston 2590
Ofiso Valandos
Gruodžio 27 d., šv. Pet
I
Namų: Talbot 2474
113 Ames St., Brockton, Mass.
likiškose draugijose. Pra
RINKIMAI
Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1.80 iki ĮI
ro
par.
bažn.
kun.
Dr.
M.
Tel. Brockton 390
5 ir nuo 6 Iki 8 vai. vakare. Ofi
šykime
Dievulio, kad Linkiu šv. Kalėdų džiau
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Seredomis nuo 9 iki 12 v. dienų.
Fanerai Home ir Res.
JONAS KERDIEJUS
apkalbėti vajaus klausiSutintomis nuo 9 iki 6 vai. vakare.
nui; kun. J. Židanavičiui, ,
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų.
409
W.
Broadway
664 East Broadvvay,
mą, kad vajus būtų sekL STREET LIQUORE STORE
Amsterdamo, N. Y. klebo
(pagal sutarti)
So. Boston, Mass.
mingas.
So. Boston, Man.
ĮCa
Parduodam geriausius jvai-?
<Bt
nui; Tėvams Marijonams;:
(15-28)
Vienas iš svarbiausių
riu rūšių TONIKĄ, DEG-i
gerb. kolegoms, pažįstaTel. Trowbridge 8330.
dalykų, tai rinkimas val
M
TINĘ, ALŲ ir VYNĄ, j
K
Visokiose įtalpose: Bonkoms. I
dybos 1937 metams. Nuo
UK
Gorčinis ir Bačkomis. Vist) i’. Į
P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS į
< firmi: ir tiž<i»T.?.. pusirhtki- i
valdybos priklausys ir
m:ts ilhlžiftusias ir Ivnirinnsins. 1
GRABORIUS - UNDERTAKER
|
mūsų kuopos gyvenimas.
(REPŠYS)
nirAVntu ■ PONIUTAMS,
V ESTU V P. M S. į t
tnifktlfr ■ NAMUOSE VATSP.MS irBA-Sl^^l
Tadgi nežiūrint į asmeni
LIETUVIS GYDYTOJAS
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
■yM ■ LIAMS. Specialiai kainos su-i I
nius dalykus išrinkime to
■ mažinamos. Pristotam greita! ir’ I
Ofiso Val&iidoe: 2—4 ir 6—8 kius asmenis, kurie su
258 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
■ veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki ? E
o
**s4r,wwJ 11 vak'j
pranta otg. reikalus ir
Telefonas SOUth Boston 4486.
278 Rarv&rd Street,
Pašaukit SOU-th Boston 4147]
juos
aukštai
įvertina.
kam p. Inman arti Centrai Sq.,
Pas J. STRIGUNĄ k W
BROCKTONO OFISAS:
Tel. Brockton 4110
P. Razvadauskas,
195
L
ST.,
SO.
BOSTON,
MASS.
'
16-18
Intervale
Street,
Montello, Mass. |
Cambridge, Mass.
Pirmininkas.

(VAIRŪS SKELBIMAI

VIETINĖS ŽINIOS

ATHOL, MASS.

J.DOYLE

I

CAMBRIDGE, MASS.

PLAUKO SLINKIMAS

T~\

1

v

T

“

1 *

Dr.Grady, 327BTZX
NORTH BRIGHTON

IOPTOMET RISTAS)

ADVOKATAI

I
I

I

I

GRABORIAI

JUOZAS B. GAILIUS i S. BARASEVIČIUS IR

DR. M. V. CASPER

JOHN J. GRIGALUS

| IHUIHUIIlllllUtll<IIHIII'HI"i"'""""i""" T ■«' m II

•v

SVEIKINIMAS

JOSEPH W. CASPER

DR. S. A. GALVARISKI

ADVOKATAI ŠALNAI I

A. L. KAPOČIUS

i JOHN REPSHIS, M. D.

D. A. ZALETSKAS

I

DARBININKAS

Pranašystes Išsipildė

3 * 1

’

Rytinių Valstybių Žinios

s ’ :•

į Linksmiausių Kalėdų

Ilgų amžių pasaulio is- vas, kurio visas pasaulis
torijoje yra vienas domi- negali apimti, kurio garbę
mą pakviestas viešintis
nuojantis, visus viršijantis dangus pasakoja ir tvirtudabar Chicagoje svečias iš
asmuo, tai Jėzus Kristus, mą skelbia Jo rankų darLietuvos V. Uždavinys,
KALĖDŲ DIENOS
amžinasis Dievo Sūnus, bus, guli vystyklais suvyskuris laikė paskaitą apie
PROGRAMA
tikras Dievas ir tikras tytas. Žmonės Jo laukė,
Šv. Kalėdų iškilmės pra Vilniaus atvadavimą, jo
Žmogus, Dievas nuo am- prašė ir meldėsi, bet kada
sidės iškilmingomis šv. pagrobimą, apie gyvenimą
žiu, laiku tapęs Žmogumi, Jis atėjo jie tyli, negieda e Visiems Naujosios Anglijos Lietuviams
mišiomis 5:30 vai. rytą. Vilniaus krašte ir daug kiatėjęs į pasaulį būti jo At- ir nesidžiaugia, tik AngeGiedos šv. Juozapo para- tų įdomumų mums papapirkėju. Ištysus šimtme- lai ima giedoti: “Garbė
pijos didysis choras ir šakojo. Klausytojai arba
♦į!
gros orkestras. Taip pat juokėsi arba verkė, taip
čius pasilgusi žmonija lau- Dievui aukštybėje ir ra
bus ir per sumą.
• " mūsų
...............
kė Rojuje žadėtojo Atpir- mybė žemėje geros valios
pagavo visus
kalbė
Kaip
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taip
ir
šį'to
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C
kėjo. Pirmųjų tėvų nuode- žmonėms”.
tojas. Susirinkimą vedė
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Šv.
Kalėdų
v
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Zvėkuo.
Penki vyrukai
TL?a^.2?!k.U.
Tai pirmos Kalėdos. Malinksmomis
r
----------Visos
lietuvės,
kurios
turės
naujus
I.
J.
F0X
domą bedugnę tarp Dievo rija ir Juozapas suklaupė
choristai padainavo keletą
kailinius Kalėdų metu, ištikrųjų galės su kuo dainomis ir muzika. Meti dainelių, o dainą “Vilniaus
ir žmogaus. O žmogus, iš kūtėje ant šaltos, drėgnos
nors pasidžiaugti. Tai gražiausia Kalėdų dovana, nis Kalėdinis Lietuvių Ra kalneliai” ir Tautos Himėjęs iš Dievo rankų, atgal Vžemės ir garbino ir džiau
nes merginos ir moterys gal nemėgsta nieko ge- dio pusvalandis įvyks ant
veržiasi prie Dievo, tik ne-j gėsi užgimusiu Kūdikėliu;
rą valandą po pietų ir Wasykiu su choristais
riaus,
kaip
tai,
turėti
vėliausios
Paryžiaus
mados
gali padarytos skriaudos «tėję paskiau piemenys
terbury Radio stoties WB- dainavo visi susirinkusiekailinius.
atitaisyti, negali prie Die rado Kūdikį paguldytą
RY (buvusi W1XBS sto- ji- Be V. Uždavinio kalbė
vo prieiti. Ir gerasis Die prakartėje, pagarbino Jį,
tis). Programoj dalyvauja jusio per dvi valandas kalvas pasigailėjęs žmonių, Įi ir grįžo atgal garbindami
šv.“Juozapo par. Vyčių bėjo dar A. Bacevičius,
pažadėjo atsiųsti savo Sū I ir šlovindami Dievą.
Choras, solistai-ės ir or- ragindamas susirinkusius
kestras, vadovystėje kom- organizuotis į Vilniaus rėnų, kuris panaikintų tą
—
pozitoriaus
Al. J. Aleksio, mimo organizaciją, pribedugnę tarp Dievo ir Į .
|
GERAI
NESUPRANTATadgi tikrai linksmai ir mindamas, kad Chicagos
žmonių, kuris suartintų; '
]•
’
ME
kartu lietuviškai Šv. Ka- lenkai organizuoja jauDievą su žmogumi. Ir su
į
ėdė
lėdas
praleiskime. Nepa- nįmą j Vilniaus mylėtojų
neapsakomu
pasiilgimu i Po devyniolikos šimtme
mirškime
antrą valandą organizacijas. Susirinku
411 \vashington street
žmonija laukė, ir verkė ir- čių, -mes katalikai, kaip
išklausyti gražios Kalėdų
BERNARDAS J. KORAITIS
BOSTON, MASS.
prašyte prašė, kad Dievasj Marija, Juozapas ir pie
radio programos iš WB- sieji organizavimuis gyvai
t
3*
greičiau išleistų iš dan- menys švenčiame Kalėdas
RY (1530 kilociklių) ra pritarė ir įsteigė WS
skyrių, kurio valdybą su
gaus Tą Rasą, kuri atgal-;
šlovtad^
dio stoties.
KALĖDŲ
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bėk
neteisiai
Nepaleistu-1
pasauly,
kuriems
Dievišvintų išdžiuvusią žemę.. D
Ir žinodami tos
O dabar, linkiu — Link daro: pirm. Ant. Bacevivauk
Mylėk
savo
Viešpakasis
Betliejaus
Vaikelis,
Jle saukė, sakydami: Ra- ■ .vent-g reikš
jaučia.
Mūsų Kalėdų džiaugsmą
smų Šv. Kalėdų ir Laimin čius, vice-pirm. St. Ber.
savo
širdi

Marija
ir
Juozapas
yra
išokite, dangus is aukšty- me
ak
širdies liūdesys perima. Liūdesys,
Dievą, visa
gų Naujų Metų visoms ir kelis, raštininkas Ant.
mi,
visu
savo
protu,
visa
dealai
ir
pavyzdžiai.
Kiek
visiems. —
Vilnis? Skliutas ir kasininkas J.
bių, ir tegul debesys islyja. da
džiaugsmą, ku- kad ne visi žmonės išgirdo
savo
pajėga,
o
artimą
sa-j
daug
yra
šeimų,
kur
vyras
Berkelis. Vilniečiams našTeisųjj, tegu atsiveria ze- rj tjk vienas Kristus jr Angelų giesmę. “Jautis
mė ir teiszeldo Išgelbėta-. mmtys apie Rristų tegalj pažino savo Viešpatį ir a- vo kaip save”. Tiems ir ir žmona yra prisirišę mei Reiškiame giliausią už ' laičiams paremti susirin
Į j visiems, kurie piktinasi iš lėje prie vienas kito, kaip uojautą gerb. Kairių šei
'
j mums duoti. Tas Kalėdų silas savo Viešpaties lovį,’ Dievo Sūnaus užgimusio Marija prie Juozapo ir mai jų didelio skausmo kusieji sudėjo 10 dol. 40
j et. Stambesnieji aukoto
----------; džiaugsmas dar bus di- o žmonės nepažino savo
valandoje,
netekusiai
savo
Juozapas
prie
Marijos;
jai: A. Skliutas — $1.50.
Išganytojo”. Nustebo dankūtėje, kuriems
PAŽADĖTASAI ATĖJO « dėsnis ir pilnesnis, jei mes gus. Kodėl žmonės negirdi Kalvarijos Kryžius yra vaikeliai myli ir gerbia sa brangiosios motinėlės, ku- j Berkelis, A. Deksnis,J.
mokėsime arčiau prie Diepa- Endziu]is y. Nausėda, V.
giedojimo? Kodėl papiktinimas ir Kryžiaus vo tėvus kaip Vaikelis Jė ri apleido šią ašarų
Dievas savo prižadą iš- viškojo Kūdikėlio prieiti, Angelų
nevisi mato Kalėdų žvaig-;m°kslas kvailystė, kurie zus mylėjo ir gerbė ir kalnę po ilgos sunkios 11- Rgkus įr E gIantienis
tęsėjo. Pranašystės išsi- daugiau apie Jį sužinoti,
gruodžio 17-ta.
Lai d , . __ _
. __
£.
klausė Marijos ir Juoza gos,
Visagalis Dievas teikia! * doL Kadangi North Sipildė. Dangus ir žemė ra- labiau Jo dvasia persiimti, ždę? Vieni pas Jį atėjo ir nusigręžę nuo Dievo eina
~.....
daugdzūkų
mybėje pasibučiavo. Žmo-ljej galėtume pilnai su- Jam dovanas atnešė, kiti pasaulio keliais, tiems po; tėvai gi myli, moko ir jos vėlei Amžiną atilsį ir dŪ> gyvena
sergėja
savo
vaikučius,
nenorėjo
nė
klausyti
anie
Betliejaus
Kūdikėlis
yra
vilniečių,
tai
V. Uždavinį
Dangaus linksmybę.
gus buvo pakeltas prie prasti kiek Jis yra dėl mūkaip Marija ir Juozapas
Dievą
užgimusį
gyvulių
nupuolimui.
Jiems
nėra
j
labąi
nuoširdžiai
priėmė
Dievo ir Dievas atėjo prie
gero padaręs ir ką Jis
M.
Andrikis.
ir išlydėjo.
žmogaus, “Ir Marija pa- daro mums ir visam pa- kūtėje, o dar kiti sužinoję Kalėdū ir amžinai nebus, mylėjo, mokė ir sergėjo
Jėzų.
Tose
šeimose,
kur
gimdė Pirmgimį savo Sū- šauliui, jei mes galėtume apie Jį pasiuntė ginkluo-. Tai Kalėdų liūdesys,
Barciškis.
Kristus yra laikomas Ide
nų, suvystė Jį vystyklais suprasti, koks šaltas ir tus kareivius Jį nužudyti. I
alas ir pavyzdys, tėvai vi
ir paguldė Jį prakartėje, liūdnas ir tuščias būtų Jis atėjo pas savuosius, o KALĖDŲ DŽIAUGSMAS
Parapijos bazaras, kuris
nes nebuvo ‘jiems vietos gyvenimas be Betliejaus savieji Jo nepriėmė. Iri rpa-au d£jaUgSmas virsi- su pirma ieško Dievo ka užsibaigė lapkričio 30 d.i
ralystės ir Jo teisybės, o
užeigoje”. Štai, atėjo pa- Kūdikėlio, be Kalė d ų kaip tikrai pildėsi ir sian- ja liudėsJ pamąščlus, kad vaikai išauklėti sekti tė buvo sėkmingas. Gryno
šaulio laukiamasis atpir- džiaugsmo, ramybės ir iš- dieną pildosi sene 10 Sime- mjjįjonams Kristaus atė- velių pėdomis. Ir tėvų šir pelno parapijai liko virš
buv0
ir bus
kėjas; atėjo didžiame ne ganymo giesmės, jei sa- ono pranašyste: Štai, si-!
dyse Kristus viešpatauja 2,200 dolerių. Galėjo būti, LDS. N. A. Apskričio
turte, pusiau sugriuvusia- Į<au mes tai suprastume,
Prisikėlimui, išganymui. ir nė vienas jų neieško daugiau, bet ne visi remia pusmetinisi suvažiavimas
me gyvulių tvarte ant pa- Į okios brangios ir šventos ir atsikėlimui daugelio Iz-i Visose žemės šalyse, kur
nieko sau, bet Dievo gar gerą darbą. Pernai Cen-( įvyks gruodžio 27 d., 1 vageltusių, gyvulių sumintų mums būtų Kalėdos, mes raėlyje ir kaipo ženklas, Kristaus Evangelija pasi- bei ir artimo labui. Iš to tralinis lietuvių komite- !andą po pjety> Šv. Kazi
bus prieštarauja- g7“~“dau“''įmoniųi su
tas kiek pasidarbavo ir miero par. svetainėje, 349
šiaudų paguldytas Die- verktume ir džiaugtumės. kuriam
i kių šeimų, kur Kristus y~M
lYlct •
vdžiaugsmu ją priėmė. Jie ra laikomas pirmoje vie nors auglims parapijai su Smith St., Providence, R.
Kada Kristus atėjo ant suprato Jėzaus didžią mei- toje, išeina žmonijos va rinko, bet kur jis dingo I. Į šį suvažiavimą kvie
$
žemės, žmonės buvo ap- lę ir sekė Jį iki galui. Ir dai, tikri visuomenės ge šįmet?
JOIN
čiamos visos LDS. N. A.
$k
kvaitę ieškojimu sau tur šioje Kalėdų dienoje, su a- radariai, tikri didvyriai. Singer siuvimų mašinų Apskričio kuopos prisiųsti
i'i
tų, garbės ir pasaulio link šaromis džiaugiasi minė Iš tokių šeimų išėjo sūnūs kompanija paskelbė, kad savo atstovus. Bus svars
smybių. Jie buvo apakin dami savo Išganytojo gi ir dukterys, kurie pakly darbininkai, kurie dirbo tomi svarbūs dienos klau
i
Local Council
ti nuodėmių, jie savo At mimą ir skubinasi į baž- dusius žmones atvedė prie prieš šių metų birželio 15 simai dėl organizacijos ge
Meetings every
f 4th Sunday
pirkėjo nepriėmė sakyda nyčias pagarbinti Kūdikė Dievo, o Dievą atnešė į jų d. ir uždirbo nedaugiau rovės.
of the month
i
mi, ar tai mūsų Karalius, lį Jėzų. Ir o, kiek jų daug. suvargintas sielas. Tos kaip $60.00 gaus dovanų Taipgi primename kuo
mūsų Išvaduotojas, kad Visur bažnyčios pilnos; iš i šeimos, kur vaikams yra dviejų savaičių algą gruo poms. kad patikrintų savo
Jis užgimė kūtėje, ar Jis milijonų nekaltų ir taurių statomas Kūdikėlis Jėzus džio 24 d.
duokles į apskritį. Kurios
sielų
kyla
į
dangų
pagar

ne
dailidės
Juozapo
ir
Ma

Cambridge Bottling Co. Ine
gyvenime pavyzdžiu, yra Lietuvių parapijoj lan esate užvilkusios, prašo
rijos Sūnus? Ir jie Kris bos ir dėkingumo širdin pasauliui išganymo viltis.
me atsiteisti.
kėsi
kun.
D.
Mikšys.
At

Išdirbame pirmos rūšies visokius minkštus gėrimus (Tonie).
tui sakė: “Kas Tave pa- gos maldos. Prie Betlie Iš jų išeis tikrieji žmoni našavo šv. mišias ir pasa Apskričio Valdyba:
$ Pristatome i krautuves, piknikus, balius ir j visokius parengistatė mus mokyti?” Ir jie jaus prakartės ir prie I jos vadai.
J. Kumpa, Pirm.
kė pamokslą. Jis aiškino
mus. Krautuvėse visuomet reikalaukite tonico su ženklu ant
paniekinę, 1nužudė savo Kalvarijos Kryžiaus jie
M. _ Urmonienė, Vice
kaip reikalinga turėti mū-j
leibelio BERKSHIRE BEVERAGES. Taipgi turime ir Alaus
Tikrai
Kristus
yra
pri

Atpirkėją.
Jiems
Kristaus
randa
savo
protui
šviesos
pirmininkė,
Agentūrą. Reikale kreipkitės
sų atstovybė šventoje že-l
atėjimas buvo baisus nu- j■ xx
ir oavu
savo valiai
vanai oupijuvc.
stiprybės, sikėlimas ir išganymas, mėje.
T. Versiackas, Sekr.
ii puolimas.
Dirbtuvėje ar lauke, rasti- garbė ir amžinas džiaugs
A. Zautra, Ižd.
*•
• ••
v•
i!
mas
tiems
namams
ir
Nupuolimui Kristus ir nėję ar namie, jie garbina
Komp. J. Žilevičiaus pa
toms
šeimoms,
iš
kurių
iš

sidarbavimu mes turime
šiandieną yra tiems, kurie ir šlovina Dievą. Kaip?
Telephone
ėjo
į
nuodėmingą
pasaulį
gerai
išlavintą
parapijos
80.
BOSTON
paniekina Dievo malonę, Užlaikydami Jo įsakymus,
1068
šventas mišias, šventus gerbdami Jo šventą vardą, misijonieriai ir kunigai chorą. Labai gerai gieda
CAMBRIDGE BOTTLING CO. INC.
Bažnyčios Sakramentus; atsiduodami visiškai Jo į Broliukai ir Seserys. Jie bažnyčioje, kad net, rodos,
BAY VIEW
4—6 Berkshire
St., Dukterų ir Sūnų Draugijos
Cambridge, Mass.
Lietuvos
geriau ir melstis bažnyčio
yra
džiaugsmo,
ramybės,
nupuolimui
tiems,
kurie
valiai
ir
platindami
Jo
ka

Tel.
8374
So. TROwbridge
Boston, Mass.
MOTOR SERVICE
ravo gyvenimą tvarko ir ralystę žemėje. Jiems ir meilės ir tikros laimės a- je. Girdėjau, kad choristai
Savininkai: Jorta* Ualin»uxkax. Jokiibfis Puzin'i*. ■hiozripan F. Fmilfrpx.
STUDEBAKEE
rėdo sulig pasaulio dva mums Betliejaus Kūdikė paštalai. Jie Betliejaus daro kompozitoriui nema
lonumų, nesilanko reguleAutomobilių ir Trokų
sios, kurie yra pasaulio ir lis yra išganymas. Ir jie ir Vaikelį, Jėzų Kristų atne riai į praktikas. Taip ne
AgentOra.
nuodėmės vergai, kurie mes iš širdies gilumos dė ša į žmonių širdis, be ku turėtų būti.
Talžome rl^oklij IMirbyitčlij auto
Vietinis. mobiliu*. Taisymo ir dėmonatravl
PENKTADIENY, SAUSIO-JANUARY 1 D., 1937
nepalenkia kelio ant Jė kojame Dievui ir džiau rio nėra Kalėdų džiaugs
mo riet*:
Lietuviu Svetainėje, E ir Silver Sts., So. Boston.
T.
1 Hamlin Street
zaus vardo be kurio nėra giamės, kad Jėzus Kristus mo.
ir E. Eighth St
išganymo; nupuoli m u i yra mums prisikėlimas.
Nuo 4 vai. po piet iki 12 vai. nakties
SOUTH BOSTON, MAS8
Chicago, III. North Side. Joe. Kapočiunat ir PrUnr Trrčintcna
Kristus yra tiems, kurie Kalėdų šventės džiaugs
Užimtos ahidlii svetainės ir bus dvi geros orkestros —AL
MTlninkiil
neklauso kito balso kaip mas mums yra didelis, nes “O užtekanti Šviesa, am Gruodžio 9 d. nedidelė
g STEVENS viršutinėje ir gera žemaičiu orkestrą gros apatinėtik pasaulio ir jo kuni žinome, kad didelis yra žinosios Šviesos atspindi, North Side lietuvių para
g je. Bus skaniausių valgių ir gėrimij. Įžanga vyrams 35c., moRemkite tuos profesio
gaikščio,
kurie
negirdi
pija
surengė
didelės
reikš

Kristaus
mylėtojų
skai

ir
teisybės
Saulė,
ateik
ir
a terims 25c. Maloniai kviečiam visus atsilankyti ir smagiai
nalus ir biznierius, kurie
Dievo įsakymų balso: ‘Ne- čius. Kiek nesuskaitomai apšviesk sėdinčius tamsy mės susirinkimą Vilniaus savo skelbimais remia
§ praleisti laiką, pradedant Naujus Metus.
RENGĖJAI.
vogk - Neužmušk - Nekal-yra daug tokių žmonių bėje ir mirties šešėlyje”. reikalais. Į šitą susirinki- “Darbininką”.
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Dieviškasis Išganytojas
Pradžioje buvo Žodis. i Jis buvo pasaulyje; pa
Tas Žodis buvo pas Die saulis per Jį padarytas,
vą, ir Žodis buvo Dievas. bet pasaulis Jo nepažino.
Jis pradžioje buvo pas Jis atėjo pas savuosius,
Dievą. Visa per Jį padary bet savieji Jo nepriėmė.
ta, ir be Jo nepadaryta Kas gi Jį priėmė, tiems
nieko iš to, kas padaryta. Jis davė galios būti Dievo
Jame buvo gyvybė, ir ta vaikais, būtent tiems, ku
gyvybė buvo žmonių švie rie tiki į Jo vardą, kurie
sa.
yra gimę ne iš kraujų, nei
Šviesa šviečia tamsybė iš kūno valios, nei iš vyro
je, bet tamsybė jos neapė valios, bet iš Dievo.
mė. Buvo Dievo siųstas
žmogus, vardu Jonas. Jis TAS ŽODIS ĮSIKŪNIJO
atėjo liudymui apie tą IR GYVENO TARP MŪ
šviesą liudyti, kad visi SŲ.
per Jį tikėtų.
Mes matėme Jo garbę,
Jis nebuvo šviesa, bet garbę kaip Vienatinio iš
turėjo liudyti apie šviesą.
Buvo tikroji šviesa, kuri Tėvo gimusio Sūnaus, pil
apšviečia kiekvieną žmo no malonės ir tiesos. (Jo
gų, ateinantį į šį pasaulį. no 1,’ 1—14).

Aklas Užsispyrimas
Su užsimerkusiu užsispyrimu “Naujienos” vis tebeteigia, kad esamoji Ispanijos vyriausybė nėra bol
ševikiška. Priešingąją nuomonę jos vadina melagys
te. Bet gi prieštarauti visų pripažintiems faktams,
kaip kad daro “N-nos”, tai jau ne vien melagystė, bet
ir neapgalvotas gramozdiškumas, su kuriuo pasiro
dyti spaudoje mažių-mažiausia — rizikinga. Juk vi
sas pasaulis tai žino ir bolševikų spauda be ceremo
nijų tai būbnyja (tur būt mano, kad jau metas vie
šai pasisakyti), kad Maskva visomis pastangomis re
mia dabartinę Ispanijos vyriausybę, siųsdama jai ka
riškųjų aeroplanų, tankų, amunicijos, pinigų (kol kas
50 milijonų rublių) ir skaitlingus būrius savanorių.
Ta kariškoji pagalba tiek stambi ir taip viešai daro
ma, kad dabar jau sakoma, jog Madridą gina ne ispa
nai, o rusų bolševikai. Paneigti tuos faktus tai reiš
kia pastatyti save ant juoko. Prie to, bolševikų spau
doje paduodama nuimti Rusijoje paveikslai, atvaiz
duoją demonstrantų minias su rusiškai parašytomis
iškabomis: “mes su jumis, didvyriškieji Ispanijos dar
bininkai” (Suprask — komunistai, nes kitokių dar
bininkų bolševikai nepripažįsta).
Dabar klausimas: kokią demokratinę valstybę
bolševikai būtų kada nors rėmę? Nevienos, kad ir socialistiškos, nes pas juos vyrauja principas: tik tikrasai komunistas gali vadintis socialistu. Kuriam
darbininkų sąjūdžiui ar streikui komunistai būtų pri
tarę, jei tas sąjūdis ar streikas ne jų buvo suorgani
zuotas? Juk yra buvę milžiniškų streikų Prancūzijo
je (Lille) ir mūsų J. Valstybėse, bet jie negavo bolše
vikų paramos, nes ne bolševikų buvo vedami. Taigi
ta milžiniška parama, kurią Maskva teikia Madrido
vyriausybei, be jokio abejonės šešėlio įrodo, kad Mas
kvą ir Madridą valdo ta pati ranka, nežiūrint, kaip
ten Ispanijos vyriausybė besivadintų.
Tačiau socialistai nesuprantamu naivumu tą bol
ševikišką Ispanijos vyriausybę užtarauja ir, užtylėda
mi jos žmogžudiškus žiaurumus, mėgina iškišti jos
nuopelnus. Girdi, ji pastačiusi 7000 mokyklų. Gali
būt, bet yra sugriovusi daugiau kaip pastačiusi. Grio
vė katalikiškas, statė bedieviškas. Čia tai ir bus visa
priežastis susižavėjimo bolševikų darbais. Vieni ir
antri bedieviai. Bedievystė tai giminingumo jungtis
tarp socialistų ir bolševikų. Tegu bolševikai ir smau
gia socialistus, bet jie žudo katalikų tikėjimą. Taigi
socialistai, kad ir patys ujami, šoka čia bolševikams
į pagalbą. Kaip aklai neloginga yra neapykanta! K.

ŠV. KALĖDŲ SVEIKINIMAI
Kristaus gimimo ir Naujų Metu švenčių proga
sveikiname Jus, didžiai gerbiama Dvasiškija, bran
gios Rėmėjos - Rėmėjai, Geradariai ir Prieteliai!
Betliejaus prakartėlę dvasioje lankydamos mal
dausime malonųjį Kūdikėlį, kad savo dieviškąja ir
visagalinga rankele palaimintų Jus, brangūs Bendra
darbiai; o už visą praėjusių metų prielankumą ir pa
ramą, kad atlygintų Jums gausiomis dangaus dova
nomis ir džiaugsmu.
Jūsų intencija Kalėdų ir Naujųjų Metų antrą
dieną, Seselių koplyčioje bus atlaikytos šv. Mišios.
Šv. Kazimiero Seserys.
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ja. O kad mes būtume ga
lėję pirmąją Kalėdų Naktį
būti tvartelyje prie Dievo
L. “Darb.” rašo:
interesus darbdavių bei
Nušvito naktis. Virš kūtelės vargingos
Motinos Marijos. Jos vei
Dangaus pasigirdo giesmė,
kapitalistų,
kurių
turtas,
das buvo žavingas ir akys
“Socialinis klausimas yAnt žemės atvyko štai Dievas galingas,
ir
padėtis
gali
virsti
teisės
žydėjo dangiška ugnimi.
ra kilęs ne tik mūsų lai
Pilnojoj dievybės esmėj.
pelenais
įsiliepsnojusio
kais. Beveik galima saky
Bet kur Jo galybė? Tai mažas Vaikelis— Jos nekaltos sielos grožy
klasių
konflikto
metu.
į
Ant veido rami šypsena—
bė ir meilė atsispindėjo jo
ti, kad jis yra tokis pat
Praeitis
ir
dabartis
čia
pa

Tvartely
užgimęs,
Jis
dreba
sušalęs,
sios akyse, kaip dvi sidab
senas, kaip ir pati žmonių
rodo
nepaprastai
ryškių!
Neturtėlė
Jo
Motina.
rinės žvaigždutės. Pasken
visuomenė. Jis iškilo tada,
Jis sau apsirinko mažystę ir vargą,
pavyzdžių.
dusios virpančios lūpos
kai visuomenėje atsirado
Didžiūnų paneigia turtus,
“Giliau
įžvelgus
į
gyve

maldoje, pripildė akordais
turtingų ir neturtėlių, po
Išlaisvint atėjo belaisvį ir vergą,
nimo
tikrovę,
aiškėja,
lūšnelę, kad siela pasken
nų ir tarnų. Tą dieną, ku
Dangaus atidarė vartus.
kad
su
socialiniu
klausi

do
virpančių stygų jūrose.
Jis ašaras žmogui graudingas nušluosto,
rią šie skirtumai apsireiš
mu
yra
susiję
ne
tik
gė

Įvertina darbus sunkius
O kad mes ten būtume bu
kė, prasidėjo turimosios
rybių
gamybos,
paskirs

Ir
iš
prakartėlės
—
laikinojo
sosto
—
vę.
valdžios, turtų ar patikė
Jis
laimina
žemės
vargšus.
tymo
ir
vartojimo
rei

tų pareigų iškreipimas, di
Aš trokštu tokių Kalėdų,
Jis dovaną atnešė naują ir gausią,
desni neteisingumai, ko kalai, bet dažnai net re
Kokios visoj žemėj nėra,
kuriose Kūdikėlis nebūtų
ligijos likimas viename
lektyvinis egoizmas ir pa
Ramybę visiems Jis suteikia brangiausią,
našlaitis, bet Marijos Vai
vydas. Dideles socialines ar kitame krašte.
Kurių tik valia yr gera.
kelis. Aš išsiilgęs tokio ti
Tad valios geriausios Jam duokim kiek kėjimo, kuris skelbia pa
sunkenybes ir su jomis su Kai socialiniai santykiai
/galim,
sijusius liaudies sukilimus nesiremia teisingais pa
garbą dėl tos Motinos, ku
Lai
širdys
mūs
klusnios
Jam
bus,
—
jau žinojo klasikinė seno grindais, kai nesiryžtama,
ri pagimdė Mūsų Kalėdų
Ir taip susijungs su ramybės Karalium
vė. Buvo streikų, ūkinin tuojau šalinti socialines
Betliejaus Kūdikėlį pa
Šios žemės tremtinis—žmogus.
kų bruzdėjimų bei sukili blogybes, nepasitenkini
J. K.
prastame tvartelyje, pa
mų ir viduramžiais. Bet mais, neapykanta ir užsi
guldyta ant šieno. Ji pa
daug plačiau ir dažniau spyrimais plečiasi ir gilė
gimdė Sūnų nuo kurio va
šiuos dalykus patyrė nau ja. Ankščiau ar vėliau ky
lios “tebūnie” žvaigždės
la sumišimai, kurių metu
jieji laikai.
neretai sunaikinami šimt Kalėdos jau čia. Šiuo lai- bet nutyli kalba apie Jojo užsidegė dangaus erdvėse,
“Įvairių socialinių mo mečiais krauti turtai ir ku visų akys ir širdys yra Motiną. Tas Betliejaus medžiai išskleidė savo la
kyklų atstovai socialinį griuvėsiais virsta pačios nukreiptos meilėje užgi- Vaikelis, aišku mums ne- puotas rankas ir meldėsi
klausimą nevienodai su švenčiausios ir reikalin musiam Kūdikėliui, šios nužengė iš dangaus į šiau- Dievui, nešdami vaisių. Ir
pranta. Vienas iš žymiau giausios institucijos.
žemės pakalnėje, menkutė- dinį lopšelį, bet atėjo į ši- gėlių kvapnūs žiedai atsi
sių prieškarinės vokiečių
je stainelėje. Šis Kūdikėlis tą pasaulį, žmogišku būdu, kėlė iš saudaus miego, iš
“
Socialinio
klaus
i
m
o
socialdemokratijos vadų
sujudino pasaulį. Jau pra- per didžiuosius žmogiškus skleidė spalvuotas savo
sprendimas
susiduria
su
Bebelis tvirtino, kad
žydo nuostabios paslap- vartus. Kaip sūnūs ir mo- širdis ir išpylė Sutvėrėjui
daugybe
sunkybių,
nes
įsocialinis klausimas tai
tys; žvaigždėtų Mėlynių tinos yra neatskiriami kvepalų bangas.
vairiais
konkrečiais
atsiti

nesutaikomas antago
Karalius paguldytas, su- nuo viens kito, taip ir .Je- O Motina. Rodos, visi tu
kimais nėra lengva teisin vystytas vystyklais, Bet- ruzalės Kūdikis yra neats- rėtų tave mylėti. Vien to
nizmas tarp išnaudotojų
gai ir tiksliai nustatyti liejaus ėdžiose. Dievybė kiriamas nuo Motinos, ji meilė Didžiąjai Motinai,
ir išnaudojamųjų.
turtingųjų ir proletarų,
Jis nurodo, kad nepapras kapitalistų ir darbininkų randasi ten, kur mažiausia Gerbdami tą Kūdikėlį nu- įvertina žmogų. Tuščios
ta neapykanta skiria dar teises ir pareigas. Taip pat tikimės ją rasti. Kas būtų lenkim galvas ir Jo Moti- tos tikybos, kurios Moti
manęs pasaulyje ieškoti n ai. O kaip mes atsidėko- nos Marijos garbę atmeta.
bininkų klasę nuo turtin-Į neretai, iš vienos pusės,
gųjų klasės ir kad čia yra; stambiųjų darbdavių e- Dievą vaikelio pavidale. , sime Jai už Jos Sūnų At- Tai gėlė be žiedų. Marija,
ir turi būti kovojama ligi goizmas ir užsispyri Kas galėjo tikėtis, kad pirkėją? Švęsdami Kalė tai žiedas, lelija baltoji. Ji
šios pastarosios sutriuški mas, iš kitos puses kraš- tas, kuris uždegė auksinę das be Motinos, galima dvelkia meile ir šiluma. Po
nimo. Prancūzų ekonomis tutiniųjų gaivalų suagi saulutę danguje, bus kada prieit prie to, kad švęsime Jos sparnu mums ramu ir
tas liberalas Leroy-Beau- tuotų darbininkų reika nors galvijų kvapu sušil- kada nors Kalėdas be Je- saugu.
Jėzaus malonė, retai gali
lien manė, kad socialinis lavimai ir revoliucinis dytas. Kas galėjo pagalvo- ruzalės Kūdikio. Tai būtų
klausimas yra ne kas kita, laikymasis sunkina ge ti, kad Jis, kuris laisvai absurdas. Nes kaip nega rasti vietos tuose, kurie
kaip dabarties darbininkų ros valios vadų ir atsa karaliauja mėlynių aukš-į li būti Kalėdų be Kristaus užmiršta Jo Motiną. Jog
veržimasis į geresnį, la kingų institucijų veiki tumose, apsigyvens žmo taip lygiai negali būti Kri Ji Kūdikį maitino, bėgo
su Juo į Egiptą, glamonė
biau užtikrintą ir garbinnių lūšnelės pastogėj. Bet j staus be Marijos.
mą.
jo
Jį mažutį ir kryžiaus
gesnį padėjimą.
taip
įvyko.
Jis
ateina
į
Nulenkę
galvas
prieš
“Socialiniai sunkumai ymirties valandoj stovėjo
“Katalikų socialinės mo
ra šalinami įvairiais bū pasaiflį silpnučiu Vaikeliu, I Betliejaus tvartelį, mes kryžiaus pakalnėj ir švel
kyklos atstovai ne be pa
dais: 1) turtingesniųjų vi kad sugėdintų karalius, i nejučiomis jaučiamės esą
grindo nurodė, kad šioks suomenės sluoksnių veiki kad nužemintų puikybėje Naujojo Rojaus Grožybė niai atsidūsėjo; su pasku
tiniu kvapu Ją švelniai pa
socialinio klausimo supra
mu, pav., tokiomis priemo-j paskendusį. Gimsta Naza se. Tos Rojaus Grožybės vadino “Motina”. Vienas
timas yra nepakankamas,
reto namelyje, šaltos žie vardas yra Marija. Meile
nėmis
kaip
labdarybė,
padidžiausiu nenuoseklumu
perdaug vienašališkas, nes
mos
nakties
metu,
lopše

ir
Skaistybė
čia
viešpatau

tronažai ir 1.1.; 2) pačių
sumodernizuotame pasau
matąs beveik tik vieną
darbininkų veikimu, orga lyje ant šlamančio šieno.
Seirijų Juozas lyje yra jo sentimentalu
materialinę klausimo pu
nizuojant įvairias savišal Pasirinko pasaulį apsigy
mas ir prisirišimas prie
sę. Enciklikoje Rerum Nopos draugijas, kooperaty venti, bet tvariniai nepri
“Motinos Dienos”, o visiš
varum yra teisingai paste
vus, profesines sąjungas pažino savo Tvėrėjo. Ir
kas užmiršimas Aukščiau
bėta, kad
irt.t.; 3) valstybės veiki Kalėdų šventė yra prisimi
sios,
žmonijos Motinos —
socialinis klausimas yra
nimas
apie
Dievą,
viso
pa

Marijos.
kartu ir moralinis bei mu, kai leidžiama pažan saulio Kūrėją, kuris netu Stokime minčia kūtelėj
gūs socialiniu teisingumu
Kalėdos atneša naujas
Prie Dievo Sūnaus,
religinis klausimas.
pagrįsti įstatymai, kai jie rėjo nei šviesaus namelio Kuris nužengė ant Žemės
mintis, kuomet matome
Tad bus teisingiau,
užgimti — buvo svetimas i
vykdomi ir t.t.
Laimei vien žmogaus.
mes Motiną su Kūdikėliu
jei socialinį klausimą
savo namuose.
Jo pažinkim namelius,
“
Per
pastaruosius
50
—
rankose ar klūpančią prie
suprasime, kaip visumą
Didį
skurdą
ir
vargus,
kartą
išAtbėgę
pirmą
lopšelio paprastam tvarte.
tų ekonominių ir mora 60 metų šioje srityje ypa reikšti pagarbą ką tik gi-' Kuriuos Jis pats numylėjo,
čiai yra išplėstas valsty
Metai ir šimtmečiai atgal,
linių sunkybių, kurias
Nes ten kęst pradėj.
mus
Pasaulio
Karaliui
žmonija alko ir troško
Net pavargėliai didžiausi
visuomenė patiria ry bes veikimas. Bet būtų la Dangaus ir žemės Sutvė
bai
didelė
klaida
pakanka

meilės. Dabar gi ta meilė
Turi loveles.
šium su socialinių kla
mai nevertinti ir pirmųjų rėjui, prisiminkime dar
jau užgimė Motinos rankų
Įvairūs beturčiai mūsų
sių bei skurdo buvimu,
sau, kaip tas Kūdikėlis aTuri prieglaudas,
dviejų
būdų
socialinėms
supama. Svajodavom pra
ir kartu kaip visumą tų
tėjo
į
šį
pasaulį.
Ištikrųjų,
To
gi
Jėzus
ncturėj,
sunkenybėms nugalėti.
eity ilguosius metus atgal
priemonių, kuriomis ga
Nes
neturtą
numylėj
visi
kalba
apie
tą
Mesiją,
apie dangų kaip “ten auklima tas sunkenybes “Be to,
Jis atėjo mus mokyti
socialinėje srityje yra
apie kur nors”. Užgimus
Pamilti vargus.
prašalinti ar bent su
dalykų, kurie galės būti ginti greitai kintant gyve Toj kūtelėje tuštumą,
Kūdikėliui Motinos ranko
švelninti.
sutvarkyti tik tarptau nimo ir darbo tvarkai bei Matome visi,
se glamonėdamas, drąsiai
“Socialinio klau s i m o tinių susitarimų ir kar papročiams, ryškėjant tur Skurdo ir didesnio vargo
galima sakyti, kad su Ja
to
ir
pragyvenimo
nelygu

Žmogau nerasi.
svarba yra nepaprastai di tu gilių visos mūs laiko
dabar mes “žemyn žiūrime
delė. Ir pirmoje eilėje dėl ekonominės santvarkos mams, socialinis klausi Jėzus neturi triobos,
į dangų”. Mes prašykime
mas darosi vis aktualesnis Nei rūbų nei šilumos,
to, kad jis domina didelius reformų keliu.
saldaus Jos užtapymo prie
turtuose gimt galėjo.
žmonių skaičius. Pirmiau Toki faktai, kad vienoje ir Lietuvoje. Negalima ne-j Nors
Jos Sūnaus.
Skurdą numylėj.
sia socialinis klausimas valstybėje žmonės badu pažymėti, kad šiose srity
Kai mūsų dvasia nusilp
Štai šio pasaulio Valdovas
liečia pačius brangiausius miršta, o kitur tuo pačiu se mūsų valstybė ir visuo
Gimė varguose,
sta, kuomet jėgos aplei
Nes tikriausia laimė glūdi
ir jautriausius darbininko metu ūkio gėrybės sąmo menė jau yra nemaža pa-i
džia ir sieloje neramu, o
dariusi.
Jog
ne
turtuose.
reikalus: jo, kaip žmogiš ningai naikinamos, kad j
laimės rasti negalime; kai
į
Jėzus vargšus numylėj.
kojo asmens, garbingumą, būtų pakėlta jų kaina, ar “Bet kartu su ekonomi
juodieji piktosios dvasios
Dangų beturčiams žadėj.
jo nepriklausomumą, jo ba dalykai susiję su išra nių sunkybių lengvejišešėliai užpuola mus, mes
Nes vargai naikina blogą,
teises ir pareigas, jo šei dimais, kurie masėmis mu reikia lietuvių tau
šaukiamės prie Tavęs, Mo
Veda prie doros.
mos gerovę ir laimę, jo darbininkus gali šalinti ■ tai ir valstybei lojalios, Žmonės pirm to nesuprato
tina, Nazareto Kūdikėlio
vaikų ateitį ir jo senatvės nuo darbo, — visa tai ga kūrybines, pilnos inicia Brangumą vargų,
Gimdytoja, priglausk ir
Širdyse
ūgdino
meilę,
ramumą. Jis liečia taip pati li būti išspręsta tik tarp tyvos dvasios.
užtark mus. Tu esi kvap
Vien
tik
prie
turtų.
ūkininkus, smulkius pre-, tautiniu mastu.
Taip pat reikia, kad ir val
nus rožių žiedas — Rojaus
niekindama turtus.
kybininkus ir daugelį tar “Sustojus emigracijai, stybinė ir privatinė inicia Jėzus
linksmybė, Karalienė Mū
Tuomi ragina visus
nautojų. Pagaliau, jis lie kuriantis savai pramonei, tyva darniai bendradar Sekti pavyzdį Jo kilnų.
sų, Mūsų Motin*.
čia ir pačius svarbiausius! didėjant miestams, paly- biautų.”
Vincas A*driašk*.
Pamilti vargus.

Socialinis Klausimas

Ramybes Karalius

Motina ir Kūdikis

.STOKIME MINČIA
KŪTELĖJ

darbininkas
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SVEIKINIMAS WORCESTERIEČIAMS

KALĖDOS - KITUOSE
PASAULIO KRAŠTUOSE

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Šventų Kalėdų proga ir Naujiemsiems Metams
artinantis, šiais metais ypatingu būdu mano širdis KELIONES J LIETUVĄ
veržiasi palinkėti savo parapijiečiams ir kaimynams
BETLIEJUJE
prieteliams linksmų Kalėdų švenčių ir Laimingų Nau
jų Metų.
Mums yra žinoma Kris
Šiais metais pasiryžta įrengti Aušros Vartų baž
taus gimimo vieta todėl,
nyčią. Lengva pasakyti “įrengti”, bet jos neįrengsi
kad vienas Romėnų cieso
be pinigo, darbo ir pasišventimo. Aš pats netikėjau,
rius mėgino panaikinti net
kad galima bus taip greitai toji bažnyčia baigti, nes
ir kiekvieną atminimą aneturėjau dar geros progos pažinti savo parapijiečių
pie šią šventą vietelę. To
gilų tikėjimą, smarkų darbštumą ir pasišventimą.
je vietoje, kur gimė Kris
Nuolatinis susisiekimas
Šiais metais tas viskas atsidengė. Jų aukos, darbas ir
tus, šis Romėnų ciesorius
pasišventimas liudija prąkilnią, gražią jų širdį, ir štai
pastatė labai gražią, ištai
NEVV YORK-KLAIPĖDA
drąsiu žingsniu einame prie bažnyčios išbaigimo.
gingą šventyklą pagonų
l‘er < Jot lieti bu
Švediją
Ne tik mano parapijiečių prakilnumas apsireiš
dievaičiams. Toj vietoj
kia, bet taipgi ir prietelių kaimynų, o net ir iš toly- Patogi, Greita Kelionė
kur girdėjosi malonus Kū
mesnių
kraštų. Jie taip sanprotauja: Juk čia Dievui
Pigios Laivakortės
dikėlio Jėzaus balselis,
namas statomas, o Dievo namui plytelė bus amžinas Išplaukimai laivą i: New Yorko
žmonės degino smilkalus,
Sausio 20,
paminklas, neišdils nei šiame nei amžiname gyveni I>ROTTNL\’<JH< »LM.
kreipėsi į savo Venusą,
Vasario 16. Kovo 13,
me. Kadaise tai Worcesteryje buvo tik viena parapi
Apollo ir kitus savo die
Merginos Studentes, J enkintown, Pa., susirinkus ios prie Kalėdų eglaitės, ja, visi kartu statė bažnyčią ir mokyklą, šiandien iš GRIPSHOI.M,
IHIOTTNINGHOLM.
vaičius. Tačiau, laikui bė gieda Kalėdines giesmes.
j tų pačių žmonių yra susitvėrus kita parapija, ir už tai Platesnes žinias apie l
gant, pritrūko šių dievai
prakilnūs motiniškos parapijos nariai kalba: jie gel mokamai ir, parduoda laivakortes visi
čių garbintojų; subyrėjo ti ir vesti padorų, krikš
laivakorčių agentai ir visi
bėjo mums, dabar gelbėkime jiems. Ir štai prakilnių autorizuoti
švedų Amerikos Linijos skyriai.
grakščios statulos, sutru čionišką gyvenimą. Nuo
sielų aukos neraginamos ateina, parengimai remiami S\VEI>ISH AMEKK’AN LINE
to laiko kada šis vyskupas
pėjo pati šventykla...
Fifth Avenue and 4, \V. 51st St.
ir net stambūs bažnyčiai įtaisymai aukojami. Jų san- 636
Rta-kefeller t'enter, Nevv York Citv.
O Kristaus gimimo vie išdalino moteriškėms mi
protavimas kur kas prakilnesnis, negu dažnai aukštų Chicago, III., ĮSI N. Alieldgan Avenue
ta, tikinčiųjų ši u o s e nėtą kraitį, žmonės pradė
Boston. Alass.
1->4 Boylston Street,
asmenų, kurie tik pavydu vaduojasi.
Detroit, Mieli.,
107 Clifford Street.
griuvėsiuose rasta, iki šiai jo vienas kitam Kalėdų
Draugijos
irgi
neatsilieka.
Tik
tos
draugijos
ne

dienai po visą katalikišką metu pirkinėti dovanas.
prisideda, kuriose viešpatauja bolševizmas, laisvamapasaulį laikoma labai augITALIJOJE
Sovietų Rusijoje eina nybė, ir pagieža, gėdą mūsų tautai darančios kryptys. Telefonas: Plaza 1350.
"i
štoj pagarboj.
Italij o j e, “pifferari”, sėly įvyko kairiųjų mani- masiniai suėmimai ir tai Čia norėčiau pažymėti draugijų vardu, kurios ligi šio
KALĖDINĖS EGLUTĖS (kalnų gyventojai) nužen- festacijos, kuriose dalyva_
i ne paprastų eilinių komu lei stambiomis aukomis prisidėjo prie mūsų bažny
gia iš savo namų, kalnų
]
KRAŠTE
vo ir atstovai iš Ispanijos, i nistų arba opozicionierių, čios išbaigimo, ios yra: Aušros’Vartų, Sodalicijos du
Graborius ir Balsamuotojas
viršūnių,
ir
sudarę
procejų
tarpe
ir
du
kunigai.
Jie
skyrių,
Marijos
Vaikelių,
Tretininkų,
Marijos
Vardo,
423 S. Paca Street
Susekama, kad Kalėdų
bet iš viršūnių. Štai neseBALTIMORE, MD.
eglutė savo pradžią gavusi siją ateina į Romą, kad ėmė įtikinėti, kad griauna i niai buvo suimtas Bucha- Šv. Vardo Jėzaus pašelpinė ir kita bažnytinė, Šv. Liu
iš miestelio Strasbourg, ten Kalėdas tinkamai švę- vienuolynus, žudo kuni rinas, kuris ankščiau su dviko, Šv. Šeimynėlės. LDS. 108 kp., Moterų Sąjungos
Alsace (šiaurės - pietinėj stų. Šie kalnėnai, labai gus, moteris ir vaikus ge imtas ir vėl paleistas, da 69 kp., Susivienymo 98 kp., ir Šv. Petronėlės Dr.
2-33S1
I)omesti<- and
Viso to akivaizdoje mano širdis yra perpildyta Tel.i N-livery
Prancūzijos dalyj). Eglu gražiai savo spalvuotais nerolo Franco armija, o bar kalinamas už organi
IniĮM.rted Brands
tė čia atsiradusi maždaug tautiniais rūbais apsirė vyriausybininkai gina.
zavimą dešiniosios opozi toms prakilnioms sieloms dėkingumo ir pagarbos jaudę,
su
dumplinėmis
dūdo

Malinęs
vyskupas,
išty

apie 1605 metus; šis pa
cijos, kurios tikslas buvęs. smais. Už tai šių Kalėdų ir Naujų Metų proga iš gilu
po
pažastimis,
eina
iš
mis
ręs
reikalą,
išleido
komuPACKAGE STORE
protys nėra grynai tikybi
nuversti Stalino valdžią. mos širdies sveikinu savo parapijiečius ir visus kitus
šventovės
į
šventovę,
visą
nikatą,
kuriame
tvirtina,
prietelius,
geradėjus,
Aušros
Vartų
Bažnyčios
rėmė

I žlaiko Visokius alkoholinius
nis, bet socialinis. Tačiau
Šiomis dienomis suimtas
gėrimus — I*egtinę. Vyną ir Alų.
laiką
pūsdami
gražias
gie

kad
nieko
jam
nėra
žinojus.
Linkiu
jums
linksmų
švenčių,
laimingų
Naujų
dėl to nereikia mums šio
prof. Volginas. Kartu su
smes.
Kristaus
Kūdikėlio
ma
apie
dviejų
Ispanijos
Volginu suimti trys’ mok- Metų. Lai Dievas laimina jųsų gyvenimo dienas ir va278 Millbury Street
papročio niekinti. Juk mū
!
Karaliaus
garbei.
kunigų buvimą Belgijoj. ' sIų akademi.jos nariai ir. landas ir pripildo jūsų širdis pilnu pasitenkinimu.
VVorcester, Mass.
sų Motina Bažnyčia pagei
Šia proga turiu pranešti, kad bažnyčia nėra dar
Vėliau, kaip praneša, ■ vįenas sovietu “Izvestijų”
|
dauja, kad mes Jos šven
LIETUVOJE
o
baigta.
Bažnyčios pašventinimas numatomas kovo 7
II. Kury. Codz.” buvo su- redaktorius,
tes švęstume taipgi ir vi
Lietuvoje,
Kalėdų
išva- sekta, kad tie
suomeniniais papročiais,
i Šita naujoji opozicija dieną 1937 metais, nebent lėšų stoka sutrukdytų. Ligi
karėse
žmonės
pasninkau

kunigai, kurių vardais _________
konį,Įidavo» 4 savo veiks tam laikui daug dar reikės lėšų, daug reikės daigtų
jei tik tie papročiai kilnūs,
ja.
Vakarui
prisiartinus,
atvažiavę
į
Briuselį
ko!
VISŲ BANGŲ
įspūdingi.
mus ir su kairiąja opozici naujai bažnyčiai įtaisyti ir galutinai visas sąskaitas
visi
vaikai
išbėga
laukan,
munistai
rodėsi,
buvo
Naujos
Rūšies Radio
. apmokėti. Užtai parama ir aukos dabar labiausiai
Kalėdų eglutės papro
ja,
su
kuria
kartu
manė
MAGIŠKA AKIS
tys, matyt, ne labai greit Betliejaus žvaigždės ieš žiauriai Barcelonoj nu sovietuose padaryti gin reikalingos. Kas reikalo gelbsti, dvigubai gelbsti. Die
METALINĖS TŪBOS
koti.
Pirmas,
žvaigždę
pa

žudyti. Tų nužudytųjų kluotą perversmą.
vas mato, kad mes esame dabar dideliame pagelbos
praplito, nes nebuvo Pran
MAGIŠKI SMEGENIS
matęs,
džiaugsmingai
su

kunigų
dokumentai
bu

reikale.
cūzijoj ar Anglijoj net iki
CHARRON’S
Kaip rašo “Politiken”,
šunka,
o
jam
visi
kiti
vai

vo
įteikti
agitatoriams,
Dar
kartą
linkiu
visiems
linksmų
Kalėdų
švenčių
20 Trumbull St.
1840 metų. Net priešingai,
Bucharinas kartu su Volkai
linksmai
pritaria.
Ta

kurie
apsirengę
dvasinin

ir
laimingų
Naujų
Metų.
1640 metais Anglijoje ir
V/orcester, Mass.
ginu mokslų akademijoje
Kun. K. A. Vasys,
Naujoj Anglijoj (Jungti da šeimininkė visiems iš kų uniformomis, gastro įsteigė slaptą spaustuvę,
Aušros Vartų Parapijos Klebonas.
nėse Valstybėse) Kalėdų kelia iškilmingus pietus. liavo Briusely, Ikol Belgi- kurįoj spausdinę proklaPo
stalo
staltiese
padeda

vyriausybė įsake jiems :riacįjas įr brošiūras, šitos•S
šventimas buvo įstatymu
SR Austrijos karininko į- atstovybėms duotas isakyma
truputis
šieno,
kad
išvažiuoti.
uždraustas. Kalėdų šventė
buvo
platinamos
tarp
ko

pastarosiomis mas kol kas niekam Me
J. V. pradėta švęsti tiktai visiems primintų, jog Kri LIETUVOS SEIMAS BAI munistų partijos narių. Jų spūdžius,
dienomis tik viename Liu- duoti leidimų įvažiuoti i
devyniolikto amžiaus pa- stus gimė stainelėje.
tikslas buvęs kovoti už de
GĖ SAVO PIRMĄJĄ
benkos kalėjime pasodin- SSSR,
t baigoj. Dabartinis BostoPIETŲJČRĖSE
mokratiškosios
Rusijos
SESIJĄ
ta apie 5.000 areštuotųjų.
n’o kardinolas, Jo Emi Kalėdos labai skirtingos
laisvę.
Daugelis suimtųjų dėl sto EUCHARISTINIS KON
nencija Kardinolas O’Con- šiltuose kraštuose ir čia
Visi suimtieji laikomi;
Pagal įstatymą Lietuvos GPU kalėjime. Jie bus tei-j kos vietos išvežti i kitų; GRESAS 1938 M. BUS
nell šį faktą mini savo auBUDAPEŠTE
tobijografijoje. Jis rašo, Amerikoje. Tropike viskas seimas per metus renkasi siami pagal statutą, kuris miestų kalėjimus. Jie visi
čia Amerikoje dviem sesijom. Sesija tękaltinami dalyvavę trockikad jeigu Kalėdos nebūda žaliuoja;
ROMA — Vatikano val
mums, rodos, maloniau siasi tris mėnesius. Lap numato tiktai mirties bau ninkų judėjime.
vo sekmadienyj, visi fabri
smę.
stybės
sekretorius kardi
M. A. CIVINSKAS & CO.
kada būna “baltos” Kalė
kai būdavo atdari ir dar dos. Tropike Kalėdų laike kričio mėn. 30 d. seimas Dabar visoj sovietų Ru Tarp suimti!jų yra dau nolas Pacellis, kalbėdamas
pirmąją savo sesiją baigė.
LIETUVIS
bas eidavo visu smarku
šilta, malonu; čia Ameri Antroji seimo sesija susi sijoj, o ypač Maskvoj eina giau kaip 500 raudonar- su Vengrijos regentu Hor- Graborius ir Balsamuotojas
mu nuo šešių ryto iki sep koje paprastai šaltas oras,
miečių.
masiniai suiminėjimai.
thy, patvirtino, kad kitas
rinks
vasario
mėn.
2
d.
tynių vakare. Ir kiekvie
Neues
Wie’
Kremlių
ir
vidaus
reikalų
Kaip
rašo
“
]
(
eucharistinis
pasaulinis
340-342 Harding St.
iš visų pusių kerta smar Seimo posėdžių pertraukos
nas darbininkas turėjo tą
nėr
Journal
”
,
kuris
spauskomisariatą
saugoja
kakongresas, kuris įvyks WORCESTER, MASS.
kūs vėjai. Ten žmonės ap- metu pasiliks dirbti tik
dieną eiti į darbą; kitaip
dina
tik
ką
grįžusio
iš
SSriuomenės
būriai.
Taip
pat
1938 metais, bus sušauk
sirėdo įvairių spalvų rū- seimo prezidiumas. Įstaty
Atdara
Tel.
jo netekdavo.
tas Budapešte.
bais - baltais, geltonais, mų projektas svarstyti vi
Dieną ir Naktį
Dial-5-5898
KALĖDŲ DĖDUKAS raudonais; žmonės vaikš- sos komisijos darbą baigė
11.000 XX AMŽIAUS
Iš kur atsirado šis taip čioja basi, be kepurių, ir įstatymų projektus su
KANKINIŲ
pagarsėjęs žmogelis? Ka saulės beveik juodai nude savo pastabomis ir patai
POPE OPTICAL CO.
daise Kalėdų Dėdė pasiro gę. Čia tamsūs, “sloginan somis jau grąžino seimo
“Kipa” praneša, kad, SUAlbert R. Barker
dydavo ne Kalėdų dieną, ti” žmonių švarkai ir kiti prezidiumui?
Tsb.
rinktais duomenimis, IsKada Jums reikalingi aki
. ■
■
bet gruodžio 5 d. Mat pir žieminiai rūbai, rodos, fII
panijoj ligi šiol 11.000 ka- niai, leiskite mums išegzami
muoju Kalėdų Dėduku bu dengia visokias Kalėdų se- senai nuplikę, vaisiai se
talikų kunigų krito raudo nuoti akis ir pritaikinti aki
Mes padarome dirbtinas
vęs šv. Nikalojus, Vokieti zono žavinčias spalvas.; nai nuskinti, gamta visa
nojo marksistų teroro au nius.
akis.
jos vyskupas, miręs ket Tropike vaikščioja, šoki-’ apmirusi.
Tel. 6-1944
komis. Tai tiesiog neįtiki 397 Main St.
virto šimtmečio viduryje. nėja žvilgančiomis plunk-' Tačiau, ar ten ar čia, ar
Worcester, Mass.
mas skaičius. Skelbdama
Šis šventas vyskupas dėl snomis, pasipūtę paukš- po gaivinančia, miela tro275
Main
St. Webster, Mass.
tą žinią, “Kipa” priduria,
čiai,
savo
skambiais
balpiko
saule
ar
po
nudilusiu,
nepaprasto savo meilingu
kad “Ispanijoj siaučia tik
i
mo ir gailestingumo buvo sais„ rodos, irgi skelbia apsiniaukusiu žiemos danrai šėtoniška neapykanta
pavadintas “vaikučių glo Kalėdų džiaugsmą; čia gčiu, tas pats Vienas Ku
Kristui ir jo Bažnyčiai”.
bėjas”. Sykį Šv. Nikalo- rnės Kalėdų metu turime dikėlis ateina atnešti ra
“Šviesa sužibės šiandie
jus išgelbėjo tris jaunas pasitenkinti sustingusio, mybės ir palinksminti ge
Geriausia lietuviška užeiga,
ną mums, nes gimė mums kur užlaikomas geriausias alus
moteriškes, kurioms gręsė nuo šalčio sudribusio žvir ros valios žmonių širdis.
Senovės
Puritonai
turėdavo
labai
daug
vargo
su
gėrimai.
“
Garbė
Dievui
augštyViešpats ir vadinsis Nuos Įir^kiti
nuodėmingas ir palaidus blelio užkimusiu balsu bei
|
Kalėdų
triukšmautojais,
kurie
būdavo
užsispyrę
savo

gyvenimas. Kokiu būdu jis čirškėjimu. Tropike pil bėse, ir ant žemės, ramy- tiškai minėti šventes. Čia parodo kaip puritonas Ei- tabusis, Dievas, Ramybės
90 Millbury St.,
kunigaikštis,
busimojo
I
tai padarė? - Kiekvieną jis nam žydėjime akį masi bė visiems geros valios -į^BradfoTd
tyrinėja
nusi
--------JĮ- - -f--- _____ įkaitimus ir nusikalusiems
Worcester, Mass.
apdovanoj kraičiu, kad jos nančios bananos, gardūs žmonėms.---------------------- grasina smarkiais žodžiais. Massachusetts valstybėje amžiaus Tėvas — Kurio
tokiu būdu galėtų ištekė riešutai... čia, visi medžiai
karaliavimui nebus galo”.1 Į
A. Miriūna*, MIC. Kalėdų šventės pripažintos legalemis tik 1856 m.
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Bronius Kudirka.
Krikštynų vakarienė įvyko pp. Červokų namuoGruodžio 13 d., 1936 m. se, kurioj dalyvavo artikun. S. P. Kneižis suteikė miausios giminės ir drauBronio ir Onos (Kudirkai-1 Spi
tės)
Červokų sūneliui Šita jauna porelė šv.
Krikšto Sakramentą, duo- Jurgio parapijoje yra padamas vardą Jonas Vin-' vyzdinga — veikli ir katacas. Krikšto tėvais buvo likiška. Visi linki jiem,
p-lė Bronė Kudirkaitė irĮ. ir
jų sūneliui visokių ge__ Z.Ą.
_____________________ _ Ii -rvbiu.
•/
c*

NORWOOD, MASS.

------------------------------------------------------------------------------------------------

SYKES & SYKES

~

—

i

p. Jonas Vilkišius, Šv.
Jurgio dr. narys serga apie mėnesis laiko. Gydo 'jo
koją lietuvis Dr. Gasson
(Gvaizdikas). Linkime li
goniui greitos sveikatos,
kuri leistų jam vėl eiti
bendradarbio pareigas.

P. A. Sykes ir B. G. Sykes
LIETUVIAI ADVOKATAI
Ofisas: SANBORN BLOCK
Washingrton St.
Norwood, Mass.
Tel. Nonvood 0330
Gyvenimo Vieta:

32 1VALNUT AVĖ.
Tel. Nor\voo<l 1020

SAMUEL R. KOPLAN
ADVOKATAS
Ofisas:

1134 Washington St.

S. VASILIAUSKO — NAME
So. Nor\vood, Mass.
Tel. Norwood 1576-R
Gyvenimo Vieta:

847 NVASHINGTON ST.

Tel. Norwoo.l —- 1570-NV

WILL!AM J. GHSSHOLM
GRABORIUS
MK.VEV/s-A',4 X

Sodalietės sparčiai mo
kinasi veikalą “Išsižadėji
mas Motinos dėl Turtų”.
: Joms vadovauja Seselės
M. Consolata ir M. Annunciata iš Cambridge. Mer
gaitės labai džiaugiasi tu
rėdamos progos dirbti su
Seselėms, nes mūsų para
pijoj yra pirmas įvykis tu: rėti tokias garbingas mo
kytojas.
i

i
i
I
i

PA TA R\A VI MAS'

331 Smith St.,

Ketvirtadieni, gruodžio
24 d. (Kūčių dienoj) 4 vai.
no pietų ir 7 vai. vakare
Šv. Jurgio par. bažnyčioje
bus klausimas išpažinčių.

PROVIDENCE, R. I.
Telephone:
Ofiso: Dexter 1952
Namu: PI. 6286

EDW. V. WARABOW
(IVRUBLIASKAS)
LIETUVIS GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
1000 WashingtOD St.
NORM’OOI). MASS.
TEL. Norvood 1503

Montello Office:
10 Intervale St.
TEL Br<wki<>i< 2005
...

.

■ 11

i

G. EOWARD TAYLOR
INSURANCE
Anto-Gaisro-Gyvybhj-Nelainnij
Nilo f, iki 9 mėnespj išmokėjimui
Pristatau Platės Kasdien

Gruodžio 20 d. tuojaus
po sumos įvyko LDS. 3 kp.
ir parapijos Šv. Cecilijos
choro susirinkimas.

• v •

Kalėdų dienoj šv. mišios
bus sekančia tvarka: Ber
nelių šv. mišios įvyks vi
dunaktį, lygiai 12 vai. iš
ketvirtadienio į penktadie
nį už parapiją; antros šv.
mišios 8 vai. skaitytos už
paraniios jaunimą: trečios
— 10:30 vai. ryte giedotos
už pasaulinę taiką. Po šių
mišių bus palaiminimas
' Šv. Sakramentu. Sekma
dieninės mokyklos ir miš
parų Kalėdų dienoj nebus.
Visiems linksmių ir lai
mingu Kristaus Gimimo
švenčių linki

!

Rap.

1134 VVashington St.,

Remkite tuos profesio
So. Norvvood — Room 2 nalus ir biznierius, kurie
savo skelbimais remia
Tel. 1.N7G-R
Vai. 1 5. 7 -8:30.
“Darbininką”.
i

BROCKERT’S ALE
IS KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei nori atsigerti skanaus alaus ar ale,
atėję į tavernus ar restoranus prašykite
BROCKERT’S. Dabar galima gauti Brockert’s nevien iš krano, bet ir buteliuose.

Telefonas
Worcester, 5-4334

81 Lafayette St.,
Worcester, Mass.

BOSTONO APIELINKkS RROCKERTS Ir CREMO ALAUS Pardavė
jas ir Distribntorhis CHARLES tVAYSHVILI.E, pristato alq baltams,
reatoranaruM Ir alodams. Saukite: Ded. 1731.

6

veikta tame tautų Festijos deda visas pastangas susirinkimą, mokyklos sa-'
vale. Jei aukščiausia va
patenkinti publiką. Į ko Įėję. Narių susirinko gana
dovybė būtų suteikta “Rū
šios ponios: skaitlingai.
Susirinkimą
I misiją įeina
tos” choro dirigentui, var
A. Stepunkevičienė, M. A. atidarė pirmininkas; mai-'
KŲ
“
LYDERIAI
”
IŠSTA

gonininkui jurgiečiui, po
Kenosha, Wis. — Mūsų guonienė, A. Bieliokienė. dą atkalbėjo kleb. kun. J. TĖ LIETUVIŲ VARDĄ nui Antanui Dzikui, tai
lietuvių kolonija nemaža, Kviečia visus dalyvauti ir Karalius, draugijos Dva
ANT PAJUOKOS
būtų visai kitaip išėję, nes
paremti
šv.
Onos
draugi

sios
vadas.
bet lietuviai smarkiai pa
Gruodžio 15, “Muzikos jis yra labai puikus diri
Nutarta, kad mirus mū- Akademijoje” prie Broad gentas choro ir sceniškuo
krikę, mažai organizuoti, ją
. sų draugijos inarĮui butų gt įvyko taip vadinamas: se vaidinimuose sugeba
vieni su kitais pešasi, o
Pirmas
Lietuvis
Prisaikinužprašytos šv. mišios ir “Philadelphia’s Folk Fes- puikiai režisuoti — vado
daugumas jau ir peštis ne
tas
Teisėjas
Alkazarietis.
kad nariai prieš laidotu tival”. Buvo reprezentuo- vauti.
bemoka, užmigo saldžiu
P-nas
Vincas
Aguonis
ymiegeliu ir sunku kam
ves atkalbėtų rožančių; . jamos iš viso 12-ką tautų:
Lietu- Viename sąsiuvinyje 5nors juos beprikelti. Bet Į ra pirmas lietuvis paskir taipgi skirti grabnešius, tarp jų ir lietuviai. Lietu
tas
prisaikintu
teisėju
į
į tik su išimčia jeigu šei- vių programos dalį išpildė kios giesmės: “PER TAVO
vis dėlto ir mes kartais
.
aukštesnį
teismą.
Darba

myna nenorėtų, tai tada vietinis tautininkų choras: ŠV E N T Ą PRISIKĖLI
kai ką padarome. Štai
vosi
teisme
apie
4
savai

neskirti. Toliau kun. J.; “Daina”, bet taip netiku- MĄ”, “LINKSMA DIEgruodžio 13 d. pasikvietė-į
NA”, “REGINA COELI”,
me pas save iš Chicagos, tes. Pasibaigus teismams, ; Karalius patarė išrinkti s^ab taip gramozdiškai, ‘AVĖ REGINA” ir “AN
važinėjantį po Ameriką, ponas Aguonis grįžo prie korespondentus, kurie ra-'^a<^ lietuviams. publikoje GELŲ GIESMĖ” 35c.
šytų j lietuviškus laikraš- ‘eko vien t‘.ktai 15 sarma’
V. Uždavinį, kuris savo il ! savo kasdieninio darbo.
“DARBININKAS”
A.
Dėdinas.
cius žinias, o ypač iš draur
ga, bet gražia kalba nupa
366 W. Broadvvay,
sakojo mums gyviausius
gijos veikimo. Ragino ra-, Ir nestebėtina—‘Dainos’
So. Boston. Mass.
lietuvių tautos reikalus,;
šytis į LRKSA ir kad pri- choras nuo daug jau metų
plačiai nupasakojo Vilrašytų savo vaikus, nes stovi žemiau kritikos. Tai
niaus krašto lietuvių gy-j
tai yra labai gera organi- todėl nieko ir nesugebėjo
Iš
Moterų
Są-gos
54
kuo

venimą ir ‘jo vadavimo rei
zacija ir vertėtų visiems padaryti, kad publiką su
LIETUVON
pos
metinio
susirinkimo.
žavėjus.
Tačiau
kaltė
už
kalą. Klausėme visi ne
Per
lietuviams prie jos pri
mirksėdami jo švelnių žo Susirinkimas įvyko gruo i klausyti. Toji organizaci tą ne tiek krinta ant to DARBININKO
džių, kurie ir jaudino ir džio 3 d. Vajaus laiku są- ja turi jau apie pusantro choro, kiek ant tų ponų,
LAIVAKORČIŲ
juokino. Klabėtojas tikrai jungietės kiek galėdamos milijoną dolerių turto ir a- tautininkų “lyderių”, ku
mus buvo pagavęs ir nepa prirašė naujų narių. Dau pie 12 tūkstančių narių. rie žinodami ‘Dainos’ cho
rNTCJRAsilpnumą, leido jam viejutome, kaip dvi valandos giausiai prirašiusios na Grupė jaunų moterų, ku- ro
•
cp^itA>
nam tame tautų Festivale
L
k patapgavi n A\
prabėgo jam bekalbant. rių gavo dovanas: M. rios, kaip rašiau pereitą veikti ir tuo išstatyti lie; CERIAUN
Be paprastų mūsų lietu Stankienė ir A. Kamins- mėnesį, vaidino iš gyveni- tuvių vardą ant pajuokos
vių, prakalbos klausėsi a- kienė.
Nutarta surengti pa mo vaizdelį. Jos taip pasi- akyvaizdoje didžiulės mibu kunigai tėvai marijo
žymėjo, kad šį sekmadie- nios, įvairiausių tautų
nai Andriušis ir Čižaus- l gerbtuvių vakarą priėmi nį vaidins net ketvirtoj žmonių. Tautininkams
kas. Atsilankė ir jaunimo, IJ mui naujų narių. Į komi vietoj, tai yra Tamaaua, nors tame dalyke reikėjo
TEL JOBOJTCfi 2680?
kuris gyvai pritarė Vil siją išrinktos: M. Aukš- Pa. Pirma kartą vaidino sa™ laisvamanišką kro’----------------- -------------------niaus reikalams ir kaip čiunienė, J." Astrauskienė
j u Pa.; antrą
x - mėli
nestatyti
aukščiau viShenandoah
sos
‘
lietuvi
y
tautos
ir
J.
Medinienė.
Vakaras
tik jaunimas pasiėmė va
dovauti tą dieną įsteigta įvyks tuojaus po Kalėdų. Minersville, Pa.: trecią St. vardo _ reikėjo susitarti
VVS. skyriui. Prie sky Buvo pranešta, kad mūsų Uair, Pa., o dabar Tarną- su vietinių parapijų kleboriaus prisidėjo apie 50 na narės O. Škulienės vyras qua, Pa. Turi kvietimų iš najs įr vargonininkais ir
rių. Skyriaus valdybą su pasimirė. Sąjungietės iš Reading, Pa. ir New Phi- veikti išvien. Tai tada gal
Vietinis, kas ir būtų puikaus
daro: pirm. Kazys Stulgai- reiškė užuojautą, užprašė ladelphia, Pa.
tis, jaunas vyras, Chica- mišias ir nutarė nuėjusios
goję gimęs, Lietuvos ne- visos sukalbėti rožančių. i
matęs; vice pirm. V. Ališauskas; raštininkė Pal- Parvykusi iš Lietuvos O.
mira Gužauskaitė — taip Kratavičienė papasakojo r
Linksmiausių Kalėdų švenčių
pat jauna lietuvaitė ame trumpai apie Lietuvą ir į- Linksmiausių Kalėdų švenčių
gautus
įspūdžius.
Būvusi
rikietė ir iždininkas kasi
ninkas Pranas Stankus. sąjungietė U. Motuzaitė
BROCKTON
Visi pasižadėjome dirbti prisiuntė linkėjimus vi
NATIONAL BANK
Vilniaus labui. Per svečią soms narėms; taipgi pri-i
V. Uždavinį vilniečiams siuntė dovanų lietuviškų j 90 Main St., Brockton, Mass.
našlaičiams įteikėme su saldainių ir*riešutų. SąNARYS THE FEDERAL
dėję 16 dol. 89 et. LPo, do- jungietės tą vakarą buvo
---- Linkėjimus
INSCRANCE CORPORATION
ierį aukojome šie: V. Ali- pavaišintos,
prisiuntė
kuopai
kan.
F.
v..-:--.-:Z77
r1
šauskienė, V. Ališauskas,
A---------------------- --------- =
Kemėšis.
J. Gužauskas, Jankauskas,
Juškienė, Kaminskienė, K. i 1937 valdybon išrinkta Linksmiausių Kalėdų Švenčių
Lukauskas, S. Ruika, I■ šie: Dvasios Vadas kun.
Stankus ir T. Šumskaitė. J. B. Čižauskas, pirm. —
G. C. P. OLSSON
V. Uždaviniui žadėjome O. Kratavičienė, vice-pirGILBERT’S PAINT
min.
—
M.
Uždavinienė,
Vilniaus nepamiršti ir
STORE
protokolų rašt. — M. Vai
CLERK of COURTS
dirbti, kiek galėsime.
Aukotoja. čiūnaitė, finansų rašt. —
Plvmouth C'ountv
R. Valatkevičienė, iždinin 24 Centre St., Brockton, Mass.
ke — E. Steponauskienė,
iždo globėjos — M. Valat
kevičienė ir A. Kamins
Linksmiausių Kalėdų Švenčių
Gruodžio 10 dieną po kienė, maršalka 0. Tulaus- Linksmiausių Kalėdų švenčių
pietų atsilankė pas mus kienė, indų globėja — U.
ADVOKATAS
dvasios vadas kun. P. Ju- Mičiutienė,
jaunamečių
HATHAVVAY BAKING
raitis iš Athol, Lietuvių vedėja — E. Steponaus
Šv. Pranciškaus parapijos kienė, spaudos rėmėjų at
COMPANY
W.
F.
HALLISEY
klebonas. Klausė išpažin stovės — V. Cepalionienė
čių ir pasakė gražių pa ir O. Aksomaitienė, kores
BROCKTON, MASS.
mokslą.
pondentės — M. Vaičiū 106 Main St., Brockton, Mass.
Penktadienio ryte, gruo naitė ir J. H. Medinienė,
j/
džio 31 d., 5:30 vai. atna jaunamečių globėjos — M.
::x
n
=
šavo šv. mišias ir išdalinę Vaičiūnaitė, knygų rokuo- Linksmiausių Kalėdų švenčių
Linksmiausių Kalėdų švenčių
šv. Komuniją. Mes Green- tojos — P. Medonienė ir
fieldiečiai dėkojame dva O. Aksomaitienė, anglų
sios vadui už atsilankymą kalbos korespondentė O.'
ir suteikimą šventų malo Aksomaitienė.
nių. Linkime jam laimingų Kaip kas met, taip ir
šventų Kalėdų švenčių.
šiais metais E. Steponaus
kienė apdovanojo visas
Sekmadienį, gruodžio 13 sąjungietes gražiais sie
dieną, atsilankė pas mus niniais kalendoriais. Jeigu
iš Athol Šv. Pranciškaus kurios negavote, ateikite
S sJt|m|aį
lietuvių parapijos vargo į ateinantį susirinkimą.
|C1H R
nininkas p. J. Stačiokas ir
Kuopos korespondentė
apdovanojo mus plotkelėADVOKATAS
J. H. M.

PHILADELPHIA, PA.

GRAŽIOS VILNIAUS
IŠKILMĖS
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DETROIT, MICH.

VAŽIUOKITE

Brockton, Mass

I

SEASON ’S

REETINGS

♦

GREENFIELD, MASS.

I

X.

a

k
F
&

mis. Tariu širdingai ačiū
vargonininkui už dovanas.

RIORDON COAL CO.

*

SHENANDOAH. PA.

Šv. Onos draugija rengia
metinį balių sausio 9 die Lapkričio 13 d. Šventoną, 1937 m. Gabios rengė- jo Vardo draugija turėjo

i

I

OVIDE V. FORTTER

91 Ames St., Montello, Mass.
Tel. 1982

106 Main St., Brockton, Mass.

>.

1/

*

DggBINIKKag

Antradienis, Gruodžio 22 d., 1936

Kristus Mums Gimė

Brockton, Mass

Gul šiandieną štai ant šieno
Karalaitis iš dangaus,
Sukūrėjas, Atpirkėjas
Nusikaltusio žmogaus.
Vargšų luomą Jis pamėgo
Piemenėliai todėl bėgo
Pirmi Jo pasveikinti.
Šventus jausmus atgaivinę,
Bent atjauskim Jo vargus.
Tik užgimęs Kūdikėlis ■
Kenčia nepatogumus,
Prakartėlėj paguldytas,
Vystyklėliais suvystytas,
Kaip didžiausis beturtis.
Neregėta, negirdėta,
Kad mylėtų kas kaltus:
Pasišvenčia, vargsta, kenčia
Dievo Sūnus štai už mus.
Meilė tikrai begalinė,
Jis nuo pragaro apgynė,
Kurie šaukiasi prie Jo.
Paskubėkim ir mes bėgkim
Į bažnyčią skubinai:
Kūdikėlį Mažutėlį
Mes atrasime tenai.
Jis altoriuje gyvena,
Mūsų sieloms peno,
Už mus meldžiasi karštai.

Švenčių

NOEIL
DR. A. WAITRUS

DR. M. F. BARRETT
BROCKTON, MASS.

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

231 Main St., Brockton, Mas:

Linksmiausių Kalėdų švenčių

JsSieb

PEOPLES SAVINGS
BANK

DR. C. E. JOCOY

221 Main St., Brockton, Mass

Linksmiausių Kalėdų švenčių

L•

Linksmiausių Kalėdų švenčiu
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Linksmiausių. Kalėdų, švenčių

1
DR. J. KVARACEUS
688 No. Main St.
BROCKTON, MASS.

Shenandoah, Pa.
Gruodžio 21 d., 1936m
Brangūs Parapijiečiai:—
Šventų Kalėdų švenčių proga, mes Šv. Jurgio pa
rapijos kunigai nuoširdžiai sveikiname Jus brangūs G. W. GILBERT D.M.D
parapijiečiai ir linkime Jums visiems labai linksmų
Šv. Kalėdų ir didžiai laimingų Naujų Metų.
106 Main St., Room 328
Šiuomi taip gi norime išreikšti Jums mūsų nuo
širdų dėkingumą už visokeriopą pagelbą, kurią mums
BROCKTON. MASS
suteikėte praėjusiais metais tvarkant Jūsų parapijos
reikalus. Didžiuma iš Jūs parodėte netik daug prie
lankumo, bet ir daug geros širdies. Už viską ir vi
siems tariame nuoširdžiai ačiū!
fųouaAS npaĮujj ftĮsnuĮUisjĮUĮi
Kad Jūsų Šv. Kalėdų džiaugsmas būtų pilnas
šiuomi raginame visus Kalėdų rytą eiti prie Šv. Komunijosš Taipgi, kurie išsigalite ištieskite pagelbos
ranką parapijos pavargėliams. Apart to, nepamirškite
Mylimieji ir savo bažnyčios reikalų. Esate prašomi,
pagal išgalės padidinti Kalėdų kolektą.
Linkėdami visiems linksmų Šv. Kalėdų ir laimin
gų Naujų Metų, pasiliekame,
, ‘
<
Jūsų Kristuje, f

LINKSMŲ KALĖDŲ
IR
LAIMINGŲ NAUJŲ
METŲ
Nuo
DRAUGŲ

Merr*y Chrisfmas

Linksmiausių Kalėdų švenčiu

Linksmiausių Kalėdų švenčių

//✓ .

Baltimore, Md

DEAN & PENNY
LUMBER CO.

Kalėdos 1936 m
Brangieji!
15 No. Montello, St.
“Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga,
231
Main
St.,
Brockton,
Mass
idant
mes tau visados ir visur dėkotumėm, Viešpatie
BROCKTON, MASS.
šventasis, Tėve visagalis, amžinasis Dieve, nes per
įsikūnijusio žodžio paslaptį, nauja tavo spindėjimo
šviesa mūsų sielos akims sužibėjo, kad, regimai pažin
dami Dievą, per jį būtumėm patraukti pamilti neregi
mus dalykus”.
Taip mūsų Katalikų Motina Bažnyčia mus visus
ragina Dievui dėkoti Kalėdų mišių prefacijoj. Priimkim tą jos raginimą. Dėkokim Dievui už tą didelę Jo
mums parodytą meilę ĮSIKŪNIJUSIO ŽODŽIO pa
slapty. Pamilkim irgi tuos neregimus dvasios daly
kus, ypač Atgailos ir Eucharistijos Sakramentus.
Todėliai kviečiame kiekvieną Jūsų prie Dievo
122 Main St., Brockton, Mass.
Stalo Kalėdų rytą. Regimai Jėzus tik kartą atėjo tą
Atsakingi asmenys gali atidaryti sąskaitą x pirmą Kalėdų naktį 1936 metai atgal. Neregimai ta
čiau Jis ateina per kiekvienas šv. Mišias. Ateina, už
pas Gurney’s bile kada nori.
| gimsta, vienok ne tik tam, kad pasiliktų ant altoriaus
Tabernakule, bet kad apsigyventų žmonių širdyse.
Nereikia Įmokėti — Pats Pasirinksi Terminą
Sveikiname tad visus jus šiomis Kristaus gimi
mo sukaktuvėmis. Linkime visiems kupiną saiką dan
dovanų. Šiuos savo nuoširdžius linkėjimus mes
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
| giškų
rišame su karštu troškimu visus jus regėti priimant
šv. Komuniją Kalėdų dieną. Šv. Mišiose mes atminsim
jūsų skaitlingus reikalus. Meldžiame ir mūsų neuž
miršti savose maldose. Taigi PALAIMINTŲ ŠV. KA
LĖDŲ ir SĖKMINGIAUSIŲ NAUJŲ 1937 METŲ!
Jūsų tarnai Kristuje,

DR. F. W. MURDOCK
56 West Elm St.
BROCKTON, MASS

ChrisiuuisGreetings
HENDRICK
120 Markei St., Brockton
Tel. 835.

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

INSURANCE AGENCY
126 Main St., Brockton, Mass

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

ALL • A
MERRY CHRI5TMAS

WI5Hir<G

Kun. J. A. Karalius,
Kun. A. J. Degutis.

r)).
’v

Linksmiausių Kalėdų švenčių

DR. J. G. PHANEUF

WALTER J. BURBĖ

688 No. Main St.,

INSURANCE

ATHERTON’S
ATHERTON FURNITURE Co.

BROCKTON, MASS.

DR. J. J. NERBONNE

Gurney Bros. Co

Linksmiausių Kalėdų Švenčiu

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

Chfistmas Gm tinas
Linksmiausių Kalėdų Švenčiui
IR

ADVOKATAS

Laimingų Naujų Metų

H. J. O’SULLIVAN

NUO

ADVOKATAS

JAMES A. REILLY

DRAUGŲ
>

■

231 Main St., Brockton, Mass

BROCKTON------------------------------ THEATRE
RIALTO------------------------------------ THEATRE

Linksmiausių Kalėdų švenčių

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

SPrrrįr Xjna^
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Antradienis, Gruodžio 22 d., 1936

Ispanijoj Pranašauja
Raudonųjų Skilimą

DŽIAUGSMO PRIEŽASTIS

Mes rūpinamės, kad ne
užmiršti savo artimųjų
draugų ar pažįstamų pa
sveikinti jų gimimo dieno
je ar net kokią dovanėlę
Hendaye, Prancūzija, — lencijoje po 75 ir Barcelo- nijoj prieš sukilėlius ka
suteikti ir sykiu su jais
Iš Madrido patikimų šalti- noje tarp 30 ir 50 į parą, riauja ne ispanai, bet viso
pasidžiaugti. Ir juo tas
nių praneša, kad raudonie Tokios tai baisios žinios pasaulio komunistai.
asmuo yra mums branges
ji yra įsitikinę, kad be (iš krauju papludusios Isnis, juo daugiau jis yra
pagelbos svetimų valsty i panijos.
mums gero padaręs, tuo
bių jie jokiu būdu negalės
labiau mes džiaugiamės jo
atsilaikyti prieš sukilėlius.
gimimo šventėje.
Italijos ir Vokietijos pri
Mes žinome, kad niekas
pažinimas generolo Franmums nėra tiek gero pa
Londonas, Anglija —
cisco Franco valdžios bu
daręs, tiek džiaugsmo ir
“
The
Catholic Herald”
vęs mirtinas smūgis rau
laimės atnešęs, tiek daug
specialus korespondentas
doniesiems, kurie kaip tik
sykiu iš nelaimiu išgelbė
v Šis retas Kristaus Gimimo bažnyčios, Betliejuje, vaizdas parodo tos baž jęs, tiek brangiais turtais
iš Ispanijos karo lauko ra
tuo laiku buvo pradėję sė
nyčios skliautus, vedančiu s į tą vietą, kur gimė Kris tus Kūdikėlis 1936 metai mus apdovanojęs, kai Jė
šo:
kmingai atsispirti prieš
atgal.
“Aš girdėjau, kad kaizus Kristus. Tikrai, Jo gi
sukilėlius.
kurie laikraščiai rašo būk
mimo dienoje — Kalėdo
Madrido vadai sako, kad
nacionalistų vadai yra
se — mes privalome
vien tik komunistų pagelmasonai. Taigi pats pasi
džiaugtis ir užgimusį Kū
ba jie negalės ilgai laiky
ėmiau
dalyką
nuodugniai
tis prieš gen. Franco, ka
Vienna — Popiežiaus dikėlį sveikinti. “Ak, ge
ištirti.
rasis Jėzau, sveikiname
rines jėgas.
Nuncijus
Austriją
giria
“
Vienas
įžymus
kunigas,'
VVashington
—
Jo
Eks

Tave, šioje brangioje šven
Premiero Caballero val
Paryžius — Į Prancūzi
(kurio vardo negaliu mi celencija Apaštališkas De ją per kelioliką metų buvo kaipo pavyzdinga Quadra- tėje.”
džia nerimauja dėl jai ne
nėti, nes jį raudonieji-tuoj : legatas Jung. Valstybėms nemažai pribėgę žmonių iš gessimo Anno Enciklikos
Kalėdos yra labai bran
palankios tarptautinės pa
gyvenime vykdyme.
suimtų),
kuris
yra
arti
Amerikoje
Amleto
GiovaR
us
ij
os
.
di
šventė, nes tai Dievo
dėties, bet labiausiai ji y. Bet šalies skur
kariuomenės
ir
dalykus
PROF.
P.
DOVYDAITIS
nni
Cicognani,
iš
šv.
Tėvo
Vatikanas — Šv. Tėvas Sūnaus Jėzaus Kristaus,
ra susirūpinus dėl gręsian
das ir nedarbas sunkiai i
gerai
žino,
man
taip
pasa

Gruodžio
2
d.
š.
m.
minė

Popiežiaus
gavo
laišką,
besveikstąs,
vėl labiau su- mūsų Išvaduotojo užgimi
čio sindikalistų - socialis
juos atsiliepė. Tuo pasi
kė:
jo
savo
50
metų
amžiaus
kuriame
Bažnyčios
Gany

tų skilimo. Savitarpiniai
naudojo sovietų agentai. negalėjo. J. E. Kardinolas mo diena. Mes visi buvo
“
Nėra
jokių
įrodymu,
sukaktuves.
Prof.
Dovy

tojas
dėkoja
Amerikos
ka

raudonųjų ginčai dėl val
Jie ragino pabėgėlius grįž Paccelįi laikinai eina jo me nuodėmės vergijoje.
kad
generolas
Molą
pri

daitis
yra
žymiausias
ka

talikams už nuoširdžias ti į Rusiją; prižadėjo pareigas.
Amžinosios laimės durys
džios vietų ir taktikos di
klausąs
prie
masonų,
bet
talikų
darbininkų
vadas
maldas
ir
siunčia
savo
pa

dėja.
i jiems tenai darbą ir per- Vatikanas — šv. Tėvas buvo mums uždarytos. Per
Lietuvoje. Dėl katalikybės kaip tik atvirkščiai. Jis laiminimą.
nors ir sirgdamas ruošia savo užgimimą Jėzus išva
Nors Madrido valdžia prez. Smetonos valdžia pe visuomet kovojo prieš ma Šv. Tėvas rimtai serga. ' vežimą dykai.
Būrys rusų kazokų, (a- encikliką prieš komuniz davo visa žmoniją; Pats
Madrido gyventojai žino, reitais metais prof. Dovy sonus, nežiūrint, kad as- Melskitės.
pasidarė Vergas, kad mes
pie šimtas), neturėdami i mą.
kad valdžia nebepajėgia daitį buvo atleidusi iš pa meniai ir daug nukentėjo.
būtume laisvi: Pats vardarbo ir išsiilgę savo tė
suvaldyti anarkistų.
reigų. Sveikiname Garbin Jis yra masonų priešas.
STALINO DIDŽIAUSIAS viškės patikėjo Sovietų a- Roma — Čion įvyksta gingai gulėjo kūtėje vystvirtino, kad ji valdo kraš gąjį Jubiliatą ir linkime “Kaslink generolo QueiPRIEŠAS
gentams. Marseilles uoste trys katalikų kongresai: tykiais suvystytas, kad
tą su geležine ranka, bet ilgiausių metų!
po de Llano, tai buvo gan-1
Tie'ŠLsgdo'ršovietų laivą' spaudos propagandos, mi- mes turėtume amžiną gy
Iberijos anarkistai ne
dų, nors nėra įrodymų, Maskva, Rusija — Sta .Kada laivas išplaukė į ju- “M" tarptautinis katali- venimą.
paiso valdžios įstatymų,
kad jis dėl politiškų išro- linas kalbėdamas per ra ras, tai jiems buvo pašaKalėdų dienos šv. mišio
fi.osofijos.
dekretų ir neklauso karo
kavimų buvo prisirašęs. dio apie naują Sovietų kyta, kad kadangi jie pri- Indija — Šioje šalyje y- se kalbame:
vadų.
prie masonų. Būtų nau konstituciją tarp kito pa siekė Sovietų valdžiai išti- ra virš 4,056,155 katalikų,
Suteik mes meldžiame
dinga tai visa išaiškinti. sakė:
Nors valdžia yra įsakiu
Tave,
Visagalis Dieve, kad
kimybę ir, kadangi Rusi- Juos aprūpina 2502 kuni“
Aš
asmeniai
tvirtinu,
“
Religija
yra
mūsų
di

si, kad karo belaisviai tu Paryžius, Prancūzija —
, naujas Tavo Vienatinio
jai jie dabar esą nereika- gai.
ri būti respektuojami, ir “L’Emancipation Nationa- kad per tris mėnesius, ku džiausias priešas. Kova lingi, tai jie vežami į Ispa
i Sūnaus užgimimas padaWashington,
I).
C.
—
čia
riuos
man
prisėjo
gyventi
prieš
religiją
turi
būti
ne

įtariami dešinieji gali bū le” rašo, kad per pastarą
niją kovoti su komunistais rengiamasi pastatyti di I rvtu mus laisvus, kuriuos
ti areštuoti tik oficialūs sias dvi savaiti perėjo su nacionalistais, aš nie pailstamai varoma. Su ja prieš Franco.
j iš se^o yra pavergusios
džiulė
Kristaus
statula
—
kad
nemačiau
kariuome

kompromisų
negali
būti.
nuodėmės. Tr suteik Visa
policijos, bet anarkistai Prancūzijos rubežių į Is
Rusai nuliūdo, ir nusi
nesiskaito su įsakymais. paniją virš 20,000 Prancū nės taip persiėmusios reli “Tačiau mes turime mai gandę klausė, kas tas kaipo pareiškimą prieš ko galis Dieve, kad šiandieną
gimęs pasaulio IšvaduotoJie žiauriausiu būdu kan zijos komunistų ir stojo į gine dvasia. Vadai Fran nyti taktiką. Per dvide Franco? Jiems buvo pasa munizmą.
co,
Davila,
Yuste,
Varela
šimtį
metų
mes
kovojome
I
kina ir žudo belaisvius, be kovą prieš gen. Franco arkyta, kad tai labai žiaurus Porto Rico — Atidary jas kain vra suteikęs
ir
kiti,
yra
pavyzdingi
prieš religiją, generolas. Rusai, negalė tas katalikų moterų uni mums dievišką gimimą,
ginklius žmones.
Į miją. Tūkstančiai jų žuvo krikščionys; jie mane ste- žiaurumu
dabar
imsimės
protinių dami išsigelbėti, suprasda versitetas.
kad taip suteiktų mums ir
Vienas anarkistų vadas ir šimtai paimta nelaisvėn. bina sav0 tikėjimo tvirtujėgų.
Mes
nebūsime
atsie

T.
pareiškė: “Laikyti belais Komunistų biuras Pran mu”. Kaip dabar pavadin
mi kaip jie esą apgauti, Japonija — Per paskuti nemirtingumą”.
kę
savo
tikslo
iki
religija
vius kada maisto stoka cūzijoj verbuoja ne tik ti mūsų bolševikėlius, kuir laukė.
nius 8 metus katalikų
tik istorinė atmin tylėjo
yra kvailystė. Toliau, mes prancūzus
Nuvežti į Ispaniją jie skaičius padidėjo 22,079 I TROCKIS KAIP “AMŽI
komunistus ’ rie šaukė, kad Franco ir nebus
NAS ŽYDAS” NETURI
tis”.
nenorime siųsti kareivių bet ir kitų tautų.
tuojau
buvo
nuvaryti
į
pa

žmonėmis.
Molą
masonai?
Štai, kaip kalba “demo vojingiausias mūšio vie
VIETOS
juos saugoti. Tie karei Lenkų laikraštis “Glos
kratiškos
šalies
”
vadas...
Kinija
—
Pekino
katali

viai reikalingi fronte”. Kombatanta Polskiego” iš
tas. Kaikuriems iš jų pasi kų universitetan šįmet į- Meksika — Buvęs sovie
Todėl ir šaudo belaisvius. Lille rašo, kad komunistų
Kaunas — Gruodžio 29 sekė pabėgti iš komunistų stojo 610 naujų studentų. tų komisaras Leonas Tro
Vienas karininkas parei biuras verbuoja jaunus!
ir 30 dienomis įvyksta Ka armijos į nacionalistų pu Pietinė Amerika — St. ckis, kurio leidimas gy
škė: “Aš nieko negaliu pa lenkus ir iš anksto priža
talikų Veikimo Centro sę.
įsikūrė kataliku venti Norvegijoje baigėsi
daryti su anarkistų mili da mokėti Ispanijoj kiek Vatikanas — Šv. Tėvas, konferencija.
Ir vienas iš jų rašo į Pa Paulio
spaudos
darbininkų
sąjun- gruodžio 17 d., prašė leidi
cija. Jie kariauja ten ir vienam no 50 frankų.
ryžių savo draugui: “Da
Popiežius Pijus XI, nesis
mą apsigyventi Meksikoje.
tada, kada jie nori — jei
kaitydamas su gydytojų Mirė buvęs Kauno mies bar aš kovoju prieš raudo- ^a‘
Leidimas
jam duotas su
to tarybos narys, žydų vei nuosius po generolo Fran Ann Arbor, Mich. —
nori. Jie disciplinos nesu
draudimu
keltis
iš
lovos
pranta. Jeigu aš verščiau KOMUNISTŲ BIURAS arba atlikinėti kokius rei kėjas, Leonas Ožinskis, 73 co vėliava”.
Kun. A. J. Babcock, S. T. sąlyga, kad jis prisilaiky
YRA
GERAI
APMOKA
metų amžiaus.
juos pildyti įsakymus,
L. paskirtas North Amer. tų Meksikos įstatymų.
Tikrai
taip
suvedžioti
ir
kalus,
ketvirtadienį,
gruo

Trockis ruošiasi tuojaus
MAS
mano likimas būtų pana
džio 24 d., 12:30 vai po Lietuva pakviesta ir da velniškai meluoti suvar- College Romoje vice-rek- išvykti į Meksiką.
šus į kitų mano padėty
gėliams tegali tik bolševi-. torium.
pietų (6:30 vai. ryte E. S. lyvaus
Tarptautiniame
je— aš būčiau nušautas”.
Kadangi Prancūzijoj y- T.) pasakys Kalėdinę kal Technikos konkurse, ku kai.
K. J.
Brussėlis — Kunigaikš
Net pats anarkistų vadas, ra daug bedarbių, ypač ki bą.
tytė Juozefina, mirusio
Buenaventura Durruti bu tų šalių piliečių, tai ir Šv. Tėvas pats negalės ris įvyks gruodžio 28 —30
PREZ. ROOSEVELT
EUCHARISTINIS
Belgų karaliaus Alberto
vo bejėgis suvaldyti savo duodasi komunistams su- atsikelti, bet jį nuneš prie d. Romoje.
NEKELS
TAKSŲ
KONGRESAS
sesuo yra Benediktinų vie
karius. Jis buvęs užmuš vilioti. Dažnai biuro agen- rašomojo stalo kėdėje, kur
Washington, D. C.
tas karo lauke ir buvo pa tai nei nepasako, kur ver- bus pastatytas microphoGruodžio 17 d. konferenci nuolyne, Namur, paskirta
Santiago, Guba, — Gruo joj prez. Roosevelt užtikri viršininke.
laidotas kaipo didvyrio; buojamus bedarbius veža 1 nas.
džio 17 d. čia susirinko no, kad didesnių mokesnių
bet yra gandų, kad jo pa o tik susodinę į laivus, au Gydytojai prašyti prašė
30,000 maldininkų daly- nereikalaus nuo pelnų iki
ties kariai jį nušovė už tomobilius, ar tavorinius Bažnyčios Vado nesikelti
vauti
Eucharistiniame! 1938 m. Be to esą bus galitai, kad jis užsispyręs va traukinius kelyje palydo I ir nekalbėti, bet jis griežkongrese, kuris tęsis ketu-' ma subalansuoti valstybės
rė juos atakuoti priešus.
vai pasako, kad veža į Is I tai atsisakė klausyti ir įrias
dienas.
iždą.
Kitas nemalonus raudo paniją kovoti prieš ziau*l sakė viską paruošti broad- Mexico — Gruodžio 12 d.
niesiems faktas yra vis di rųjį” gen. Franco.
Šimtai užmušta ir
paskelbtas Meksikos?1 kata
castinimui.
“Linksmų Kalėdų ir Laimingiausių Naujų Me
dėjantis jų karių pabėgi Iš Ispanijos pranešama,
Sužeista
likams ganytojiškas laiš
mas iš kariuomenės arba kad raudonųjų valdžios s AUDĖ, BET NEPATAI kas, kurį pasirašė Apašta tų!” šiandien džiaugsmingai skamba draugų, giminių
San Salvador, Salvador,
perėjimas į priešo pusę.
ir
šeimos
narių
tarpe.
Kartu
su
linkėjimais
teikiama
KĖ
armijoj, kuri gina Madri
Gruodžio 20 d. — Čia įvy
liškas Delegatas Meksikai,
Generolo Pozos visas dą, yra visa dauguma sve Londonas — Gauta ži Monsignoras
Leopoldo mylimiems Kalėdų dovana.
ko baisus žemės drebėji
štabas ir dvidešimts eks- < timšalių.
umsaiių. Ispanų
ispanų visai ma- nių, kad gruodžio 18 d. Is Ruiz ir 40 arkivyskupų ir
Didžiai Gerb. Kunigai, brangūs geradariai ir rė mas. Dėl žemės drebėjimo
pertų iš biržos kontrolės žai. Madrido gynėjų armi- panijos karo laivas Espa- apaštališkų vikarų.
mėjai, Jūs savo geraširdingumu ir prielankumu per 8 EI Salvador miestai nu
komisijos išvyko iš Madri- goj esą 7,000 rusų, 4,000 na paleido kelis šūvius į Laišku Garb. Ganytojai ištisus pereitus metus dažnai mums sudarėt daug gra kentėjo, daugiausiai San
do į Valenciją, bet visi čekoslovakų, 2,000 pran Jungtinių Valstybių karo dar karta pareiškė Bažny žių dovanėlių. Ypatingai įvertinam kaipo Kalėdinę do Vicente miestas. Vien tik
dingo kelionėje.
cūzų, 2,000 belgų, apie 500 iaivą Erie, netoli Gijon čios nusistatymą prieš vanėlę Jūsų paramą, kuri mus palaiko mylimo Jėzu- iš San Vicente miesto
Karininkai skundžiasi, anglų ir kitų tautų.
uosto. Kada laivas Erie iš valdžios socialistišką mok Ieliaus tarnyboje. Esame Jums labai dėkingos už tą griuvėsių ištraukta daukad visos kuopos karių
Taigi komunistai saky kėlė Jungtinių Valstybių slo programą.
i giau kaip 200 lavonų. Tūk
paslaptingai dingsta, ir y- dami, kad patys Ispanijos vėliavą, ispanų laivas ap Kunigams draudžiama brangią malonę. Taigi šiandien dalinamės su Jumis stančiai namų sugriauta
ra atsitikimų, kad visi ba- piliečiai kovoja prieš gen. sisuko ir nuplaukė tolyn į duoti išrišimą tėvams, ku nuo Kūdikėlio gautomis dvasinėmis saldybėmis ir i ir apardyta. Kiek iš viso
talijonai pereina į priešų Franco armiją yra melas. juras.
rie leidžia savo vaikus lan meile. Karštai melsimės už Jus ir tesuteikia Jums žuvo tame žemės drebėji
pusę.
Ispanijos komunistai, so Laivas Espana yra suki kyti kolegijas ir mokyk Betlėjaus Kūdikėlis daug švento džiaugsmo, ramybės, me dar tikrai negalima
Pranešama, kad politi cialistai ir anarkistai visai lėlių rankose. Nors jis pa las, kuriose priimta moky pasisekimų ir sveikatos. Tebūna šios Kalėdos linksmų pasakyti. Iš kalno išsiver
nių kalinių Madride su-. neturi pasekėjų. Tai aiš- leido kelis šūvius, bet nė ti ar mokoma marksinio linksmiausios, ir Nauji Metai laimingiausi!
žusi lava pridarė dar dau
Šv. Kazimiero Seserys (Viloje)
šaudoma po 25 į parą; Va-| kiaušiai parodo, kad Ispa- vienas jų nepataikė.
giau nuostolių.
socializmo teorijos.
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