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“NEBIJOKITE!
Betliejus ir jo istorija yra se

na — o vis atrodo nauja ir pa
slaptinga. Betliejus, kurs lyg švy
turys, išblaško varginančius gy
venimo neaiškumus. Betliejus, 
kurs metas iš meto pavergia, žmo
gaus širdi, suminkština ją, iššau
kia iš ios kilnesnius žmogaus 
jausmus. Betliejaus urvas, iš ku
rio išėio į ši mūsų šaltą ir savy- 
mylinti pasauli nepaprasta, gai
vinanti šiluma ir broliška meilė 
ir ramybė, kuriu taip didžiai 
trokšta vsi žmonės ir visos tau
tos.

Kalėdos... Kalėdos... Taip, 
šiandien mes užmirštam savo gy
venimo vargus, skausmus, pa
gundas ir atėję Bažnyčion, atsi
klaupę prie prakartėlės, ilgai 
žiūrim j tą Kūdikėli, i Jo palai
mintą Motiną, i tylą Juozapą, ir 
paskęstame mintyse apie tą di
džią paslaptį Dievo meilės. Kaž
kokį permaina Įvyksta mumyse. 
Jaučiamės pakilę dvasioie. JAU
ČIAME DIEVO ARTIMUMO! 
Rodos, kad Dangus nusilenkė iš 
aukštybių ir švelniai palietė tą 
mūsų vargingą žemę. Rodos, kad 
matom tv tvarta, kame Jis gmė. 
Girdžiam angelą balsus: “Garbė 
Dievui aukštybėje ir ramybė ge
ros valios žmonėms!” Pragaras 
dreba — dangus džiaugiasi! Ma
tom piemenėlius skubiai bėgan
čius pas naujai gimusį Karalaitį., 
o ju ausyse skamba Angelo žo
džiai: “NEBIJOKITE! ŠTAI AŠ 
SKELBIU JUMS DIDI DŽIAUG
SMĄ. KURS BUS VISAI TAU
TAI, KAD ŠIANDIEN JUMS 
GIMĖ DOVIDO MIESTE IŠ
GANYTOJAS, KURS YRA 
KRISTUS.”

šventa naktis... Tyli naktis! 
Keista, šventa tyla užviešpatavo 
tą skurdžiu urvą. Karštas noras 
paima mus išlieti širdį savo dan
giškajam Karaliui — padėkoti 
Jam už Jojo atėjimą... išpažinti 
savo niekšiškumą... sekti ištiki
miau Jo pavyzdį... pasiaukoti... 
uoliau dirbti savo sielos išgany
mui! Antras tūkstantis metą jau 
baigiasi, o kasmet šioj didžioj 
šventėje visi krikščionys atsigau
na, įsigyja naują jėgą, sustiprė
ja ią tikėjimas. Skaisti viltis pa
kelia nuotaika., o meilė užlieja 
sielą.

“Nebijokite! štai skelbiu ddį 
džiaugsmą”, taria ir mums Dan
gaus Angelas, DĖL TO, KAD 
DIEVAS PASIRODĖ MŪSŲ 
TARPE! Giliausioji Kalėdą pa
slaptis ar nėra tai, ką skaitom 
šv. Rašte: “Mergaitė pradės ir 
pagimdys sūnų, ir Jis bus vadi
namas vardu Emanuelis”. Iz. 7, 
14. Paskui randam šito vardo pa
aiškinimą... jis yra DIEVAS SU 
MUMIS! Taigi nebijokite, nes 
Dievas su mumis! Atėjo pas mus 
Emenuėlis. Jei Dievas su mumis, 
tai yra vilties visas kliūtis nuga
lėti, išvaikyti miglas, atsiekti sa
vo idealus!

Dievas su mumis mūsą kūno 
panašumu. “Ir Žodis tapo kū
nu”. Kadangi Jis norėjo būti su 
mumis, todėl ir tapo kūnu, pasi
imdamas mūsą prigimtį ir pra-

Kalėdos Stebuklinga Švente
Kristaus gimimo šventė gyvai mums primena tą 

įvyki, kada Dievo Sūnus atvyko i šį pasaulį mažo be
jėgio Kūdikio pavidale, gimusio iš neturtingiausių 
tėvų ir vargingiausiose apystovose, kokiose žmogus 
kada nors būtų gimęs. O vienok tas vargingas Vaike
lis pakeitė žmonijos istoriją ir paliko pasaulio gyve
nime tokią antspaudą, kurios nieks negali išdildyti. 
Jis atnešė naują religiją, įvykdė Naująjį Įstatymą, 
paremtą ant meilės ir glaudesnio žmogaus santykia
vimo su Dievu. Su Kristaus atėjimu visai kitokia 
šviesa nušvito pasauly, visai kitokia šiluma sušildė 
žmonių širdis. Su Kristumi atvyko dangaus šviesa ir 
meilė.

Prasidėjo tuojau rodytis stebūklai: angelų gies
mė, piemenėlių atsilankymas ir jų stebėtinas, virš- 
gamtinis Dievo pažinimas ( jie buvo tamsūs nemokvti 
praščiokėliai), gyvulių nusilenkimas, stebėtinai spin- 
danti nauja žvaigždė atsiradusi ties Betliejumi ir pa
galiau iš tolimų Rytų atvykimas trijų Karalių bei Iš
minčių į tą vargingą kūtelę ir suteikimas Vaikeliui 
dovanų, pripažįstant Jį Dievu - žmogumi, Emanueliu, 
Ramybės ir Taikos Kunigaikščiu. Tie įvykiai, taip ge
rai kiekvienam krikščioniui žinomi, niekad tačiau ne
praranda kažkokios naujanybės pobūdžio. Jie niekad 
nenusidėvi, nenusibosta, tarsi tai būtų koks neišse
miamas gyvybės šaltinis. Patys didingiausi pasaulio 
istorijos įvykiai, palyginti su Kristaus Užgimimu, nu
blanksta ir traukiasi į šešėlį, į užkampį, nes juose nė
ra tos antgamtinėj šviesos, kuri snindi iš Kristaus gi- 
mimg_.šventės. Kalėdos tat dangiška šventė, kuri gv- 
vai paliečia kiekvieno žmogaus širdį, pripildo ją dė
kingumu gerajam Sutvėrėjui ir uždega karšta Išganv- 
tojo meile.

KALĖDŲ MINTYS

“ŠIANDIEN JUMS GIMĖ 
IŠGANYTOJAS”

Šiandien Betliejuj
kilnino ją. Jojo tikslas buvo, 
kad mes taptume Jojo Dievybės 
Dalininkais, kiek tai yra galima 
sutvėrimui! Reiškia Dievas atne
šė SAVO GYVENIMĄ MUMS! 
Stebūklą stebuklas! Visagalio 
Dievo gerumas! Kristaus gimi
mas yra žmonijos susigiminiavi
mas su Dievu. Mes esame Dievo 
giminaičiai! “Kristaus galybė do
vanojo mums didžiausius ir bran
giausius pažadėjimus, kad jūs 
jais pasidarytumėte Dieviškos 
prigimties dalininkai”. 2 Petr. 1, 
4. Dalintis Dievybe reiškia, kad 
mes daliniai panašūs į Visagalį 
Dievą artimoj giminystėje. Ir 
štai veržiasi iš mūsą krūtinių kar
štas prašymas Dievui, kad paža
dintą mūsą tikėjmą. Nusilenktam 
dvasioj prieš savo Sutvėrėją, Ku
ris atvyko pas mus šią naktį ir 
džiaugsmingai, kalba į mūsą šir
dis: “Tikiu, o gerasis Dieve, kad 
Tau atėjus šion žemėn, antrą 
kartą užgimiau! Tikiu, kad esu 
panašus į Tave, kai mano sieloje 
per šv. Sakramentus sušvinta pa
švenčiamoji malonė, kuri apvalo 
mane nuo nuodėmių — padaro 
mane teisingą, šventą Tavo aky
se, Dievo vaiką, Dangaus Kara
lystės įpėdinį.

DIEVAS SU MUMIS ŠV. SA- 
KRAMENTE! Neužteko Jam 
mirti dėl mūsą, bet norėjo BŪTI 
SU MUMIS IKI PASAULIO PA
BAIGAI! Tabumakulis ir dabar 
Jo prakartėlė. Ankštu Jam dabar 
Taburnakulyje, kaip ir Betlie
jaus prakartėlėje. Norėjo toliau 
mūsą panašumą į Jį palaikyti, 
maitindamas mus savo Kūnu ir 
Krauju šv. Komunijoje. “Kas 
valgo mano Kūną ir geria mano 
Kraują, tas pasilieka manyje ir 
aš jame”.

DIEVAS SU MUMIS SAVO 
BAŽNYČIOJE. Jei Šv. Bažnyčia,

linksma naujiena
nežiūrint visą audrą ir priešą 
puolimą, kaip antai, Ispanijoje, 
Rusijoje, Vokietijoje, vis vairuo
ja Petro laivą tuo pačiu entuziaz
mu, tuo pačiu pasiryžimu, kaip 
pirmaisiais amžiais; jei šv. mūsą 
Bažnyčia tebestovi, kaip vado
vaujanti pajėga visame pasauly
je, kitoms religijoms svyruojant 
ir klaidžiojant tamsybėse, TAI 
TURIME TEISĘ TVIRTINTI, 
KAD DIEVAS SU MUMIS! Tik 
reikia pažvelgti į jos dvasinius 
turtus — į visus šventuosius 
danguje ir žemėje, kaip antai į 
šv. Teresę, Prancišką Asižietį, 
Antaną, Juozapą, Magdaleną iri 
nesuskaitomą eilę kitą, iš visą 
luomą į pasiaukojančias motinas, 
tėvus, mergaites, jaunuolius. Ko
kią garbę jie visi atnešė ir dabar 
atneša Dievui! Kaip jie kovoja 
gerą kovą, tam, kad ją širdys 
būtą nuolat Kristui prakartėlė. 
Visa tai yra galingas Himnas 
Tam, Kurs lieka “su mumis iki 
pasaulio pabaigai”. Jis ne tik su 
mumis, BET MUMYSE, KAIPO 
GYVYBĖS ŠALTINIS. Todėl 
NEBIJOKITE! Nebėkim niekur.. 
Dievas su mumis! Todėl niekis y- 
ra vargas! Niekis yra skausmai! 
Niekis visi puolimai! Kartą vis
ką nugalėsim. Taigi mūsą religi
ja yra džiaugsmo relegija. Tikras 
katalikas nepriderėtą būti paniū
rąs, nusiminęs, viltį praradęs. 
Dievas su mumis!

žinoma, reikia, kad žmogus 
būtą su Dievu! Reikia tapti 
“Dievo žmonėmis”, persiimti 
Dievu, gyventi pagal Jo pavyz
dį, laikytis Jo įsakymą. Tuo bū
du einam kartu su Juo į vieną 
garbingą tikslą. Gimęs Kūdikėlis 
yra mums duotas būti mūsą Va
dovu ir Padėjėju. Su Juo žen
giame vis pirmyn kupini perga
lės vilčių, nes po Kalėdą prašvs

Mes stebime Kristų užgimusį 
Tvartely, nuo miesto toli, — 
Siela atgaivinta, nurimusi, 
Nužemintai garbina Jį.

Mes stebim kūtelę vargingąją 
Ir jaučius, ir piemenėlius, 
Ir Motiną tą stebuklingąją, 
Gaminančią Jam vystyklus.

Mes matom žvaigždelę atvykusią
Iš tolimo tyro dangaus,
Kai ji, Karalius pasitikusi,
Prie Kristaus juos ves, neapgaus.

Męs Angelus girdim pragydusius,— 
Jų himnas graudingas, taikus, 
Jie ragina žmones paklydusius 
Išganymo sekti takus.

Ir Juožap’s, įsakymą pildydams 
Vaikelį globot ir augint,
Jį glosto, kvapu savo šildydams, 
Mėgina nuo šalčio apgint.

O ką gi Vaikelis? Gal bodisi 
Tokiu žmonių svetingumu? 
Gal iš dangaus žiūrint Jam rodėsi, 
Kad žemėj bus linksma, ramu?

O, ne! Jis meilingąjį žvilgesį 
Pakreipia į žemės vargus, 
Žmonijos išganymo ilgisi, 
Jis žino, koks žygis čia bus.

Jis tyčia tą vietą sau rinkosi, 
Pasaulio paneigdams turtus, 
Šventa Jo valia ten palinkusi, 
Kur kryžius Jo laukia kartus.

O, Viešpatie, kai gi aš gėdžiūosi 
Dėl savo puikybės aklos, 
Kada aš matau Tave ėdžiose 
Bevargstant šaltuos vystykluos!

Aš seksiu Tave kiek galėdamas 
Ir būsiu ramus ir tykus, 
Kad Tu su šventomis Kalėdomis 
Palain&intum mano takus!

Jonas Kmitas.

garbingosios Velykos, čia mums 
padrąsinimas nenusileisti, bet 
drąsiai kovoti. “ImMraėlis gimė 
mums!” lai gieda mūsų sielos 
šioj didžioj krentėje, o ii mūsą

širdžių teeina karšta malda., kad 
Kristus gimtą mums ir visai žmo
nijai, kad mes ir visi gyventume 
SU JUO... IS JO... IR DĖL JO' 
KUN. PR. AUKŠTIKALNIS, S J.

Anuo metu išėjo ciesoriaus Au
gusto paliepimas surašyti visą 
pasaulį. Tas pirmas surašymas 
buvo padarytas Syrijos valdovo 
Kirino.

Ir visi ėjo įsirašydinti, kiekvie
nas į savo miestą.

Tai ir Juozapas, kadangi buvo 
iš Dovydo namu ir giminės, ėjo 
iš Galilieios, iš Nazareto miesto, 
i Judieją į Dovydo miestą, kuris 
vadinasi Betliejus, kad įsirašy
dinti draug su pažadėta sau mo
terimi Mariia, kuri buvo nėščia.

Atsitiko gi, kad jiem tenai e- 
sant, atėjo jai metas gimdyti; ir 
ji pagimdė Pirmgimį savo Sūnų, 
suvystė Ji vystyklais ir paguldė 
Ji prakartėie, nes jiems nebuvo 
vietos užeigoje.

Toje pačioje šalyje buvo pie
menų, kurie budėjo ir sergėjo per 
naktį savo bandą.

Štai Viešpaties Angelas atsisto
jo prie jų, ir Dievo skaistumas 
apšvietė juos.

Jie labai nusigando; bet Ange
las jiems tarė: Nebijokite! Nes 
štai aš skelbiu jums didį džiaugs
mą, koks bus visai tautai, kad 
šandieną jums gimė Dovydo mie
ste Išganytojas; Jis yra Kristus 
Viešpats.

Ir tas bus jums ženklas; rasite 
Kūdiki suvystytą vysktyklais ir 
paguldytą prakartėje.

Ūmai atsirado prie Angelo 
daugybė dangiškos kariuomenės, 
kurie garbino Dievą ir sakė:

Garbė Dievui aukštybėje ir ra
mybė žemėje geros valios žmo
nėms. (Luko 2, 1—14).

“NUEIKIME LIG BETLIEJUI 
IR PAMATYKIME”

Anuo metu piemenys sakė vie
nas kitam: Nueikime lig Betlie
jui ir pamatykime tai, kas įvyko, 
ka Viešpats yra mums apskelbęs.

Jie atėjo skūbindamies ir rado 
Mariją, Juozapą ir Kūdikį pagul
dytą prakartėje.

Pamatę gi, jie skelbė tai, kas 
jiems buvo pasakyta apie tą Kū
dikį.

Visi, kurie tai girdėjo, stebėjo
si, taip pat tais dalykais, kurie 
buvo jiems piemenų papasakoti.

Marija gi tėmijo sau visus ši
tuos dalykus ir svarstė juos savo 
širdyje.

Piemenys sugrįžo atgal, gar
bindami ir šlovindami Dievą dėl 
viso, ką buvo girdėję ir matę, 
taip kaip jiems buvo pasakyta. 
(Luko 2, 15—20).

DARBININKU RADIO 
PROGRAMA

Kalėdų dienoje, gruodžio 
25 d., 2 vai. po pietų įvyks 
Darbininkų Radio progra
ma, kuri susidės iš gies
mių, dainų, muzikos ir 
kalbų. Trumpą kalbelę pa
sakys kun. dek. Feliksas 
Kapočius iš Lietuvos, ku
ris sausio mėnesy grįžta į 
Lietuvą.

Prašome pasukti savo 
radio rodyklę ant 1120 ki- 
locycles ir klausytis pro
gramos. Profesijonalai ir 
biznieriai, kurie norite pa
sveikinti savo klientus 
per radio, tuojau priduo- 
kite arba prisiųskite savo 
sveikinimus Darbininku 
Radio Vadovybei, 366 W. 
Broadway, So. Boston, 
Mass. Tel. South Boston 
2680.
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VIETINĖS ŽINIOS
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PRIMICIJOS

KALĖDOS SO. BOSTONE
————

į Šv. Kalėdų metu šv. Pet
ro bažnyčioje bus: gruo
džio 23 d.’f 4 vai. po pietų, 

, v 'ii* 7:30 Vai. vak.-, ir gruo-Vakare įvyko saunas 24 dvakare H®uso. 
bankietas kun. A. Baltru-

Sekmadienį, gruodžio 19 šiūną pagerbti, parapijos Peršias dvFdienas Sese- 
d., šv. Petro lietuvių baž- svetainėje, kurį surengė Iėf ̂ 5 įtartai bese

11 1701 v-vr-t-o PUOŠ aitOTIUS.nvčioje, 11 vai. ryte kun. 
Antanas Baltrušiūnas, ku
ris gruodžio 17 d., Šv. Jo
no Seminarijos koplyčioje 
buvo įšvęstas į kunigus, 
atnašavo Pirmąsias Iškil
mingąsias šv. Mišias. Jam 
asistavo kleb. kun. P. Vir
mauskis, kun. J. Plevokas, 
kun. A. Švedas, MIC., kun. 
K. Jenkus ir altoriaus vai
kai. Turiningą pamokslą 
pasakė kun. P. Strakaus
kas, Lowell lietuvių para
pijos klebonas. Žmonių 
buvo pilnutėlė bažnyčia. 
Daug buvo iš kitų koloni
jų, ypač iš Brocktono.

Laike šv. mišių labai 
gražiai giedojo parapijos 
didysis choras, vadovau
jant muzikui R. Juškai ir 
solo giedojo pats muzikas 
Rapolas Juška ir Dr. J. 
Antanėlis.

DAKTARAI

parapijos jaunimas, vado; i <3^0^ 24 d.", yra pus
iaujau! chorui ir jo vadui ainkas _ Kūčios 
muz. Juškai. Dalyvavo a- »-

kilmiiigąs šv. mišias^ gie
dos kun. K. Jenkus. 6 vai. 
ryte mišias giedos kun. P. 
A. Virmauskis. Jis atskai- 
tys mišias 7 ir 7:30 valan
domis. Kun. K. Urbonavi
čius laikys trejas šv. mi
šias, pradėję 8:30 vai. ryt. 
Kun. A. Baltrušiūnas lai
kys Šv. mišias 9:30 vai. r. 
Suma įvyks 11 vai. r. Ce- 
lebruos kun. Pr. Aukšti
kalnis, S. J., diakonu tar
naus diakonas Aleksan
dras Motejūnas, pasionis- 
tas, subdiakonu klierikas 
J. Daunys, ceremonijo- 
rium klierikas J. Žuroms- 
kis.

i Vakare, 7 valandą, baž
nytinėje salėje, bus Mari
jos Vaikelių draugijos me
tinis teatras, vadovybėje 
Seserų Jėzaus Nukryžiuo
to.

Kalėdų vidurnakty iš-

TpI. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W Broadway, So. Bosto-n
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 Ik! 6 ir nuo 6:30 Iki 9 v. v. 
Seredomis nao 9 Iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 Iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 Iki 12 vai. dien^.

(pagal sutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inmau arti Centrai Sq 

Cambridge, Mass.

I

Tek S. B. 28Qp-R i
LIETUVIS

OPIOM ET RISTAS!
8
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Išegzaminiioju akis 
priskiriu akinius 
kreivas akis atitie- 
sinu ir amblijoniS- 

akyse sugrąžinu

buvo 16 kunigų, keletas 
profesijonalų ir biznierių. 
Primicijantą, kun. A. Bal- 
įtrušiūną, atėjus į svetai
nę, sutiko būrys altoriaus 
berniukų, pasveikino eilė
mis ir nulydėjo prie gar
bės stalo.

Virtuvėje dirbo ir prie 
stalų patarnavo choristės 
ir choristai, kas darė labai 
gražų įspūdį. Svečiams ir 
viešnioms pavalgius, kleb. 
kun. P. Virmauskis pradė
jo programą įžangine 
sveikinimo kalbele ir pa
kvietė toastmasteriu kun. 
P Strakauską, Lowell lie
tuvių nar. kleboną.

Gražias sveikinimo kal
bas pasakė šie kunigai: A. 
Švedas. MIC., K. Jenkus, 
F. Norbutas, J. 
čius, J. Plevokas, 
liukonis, MIC., S. Kneižis, 
J. Skalandis, J. Švagždys, į 
Dr. A. Bružas, P. Juškai- LDS 1-MOS KUOPOS 
tis, K. Urbonavičius, į SUSIRINKIMAS 
toastmasteris P. Strakau- Įvyks antradienį, gruodžio 
skas ir pats to vakaro kal
tininkas A. Baltrušiūnas, 
primicijantas ir iš pasau- 
lionių adv. J. Kupka ir A.
F. Kneižys.

Taipgi dalyvavo kun. J. 
Petrauskas, kuriam pora 
savaičių atgal padaryta o- 
peracija. Bet, Dievui dė
kui. taip sustiprėjęs, kad 
galėjo dalyvauti. Jo svei- 

.kiišmus perdavė toastma- 
•uteris. ..

Turiningas sveikinimo 
eiles pasakė jaunutis Al
girdas Ivaška ir dvi iš 
Brocktono mergaitės ir 
jie įteikė draugijų dova
nas.

Kun. Antanas Baltru
šiūnas kalbėjo paskiau
siai, labai susijaudinęs. 
Visiems dėkojo už suruo
šimą bankieto, linkėjimus, 
ir sveikinimus ir dovanė
les.

Bucevi- 
J. Pau- -  • v •

• V •

koše (aklose) 
šviesą tinkamu laiku. ;

J. L. PAŠAKARNIS, 0. D. Į
447 Broadway, South Boston Į

ADVOKATAI
Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

366 Broadway, 
Bouth Boston, Mass

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1046

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi 

sus legalius dokumentus
317 E St. (kampas Broadiray) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

28 d., 7:30 vai. vakare, Šv.; 
Petro parapijos salėje ant 
7tos gatvės, So. Boston,; 
Mass. Kviečiami visi na
riai dalyvauti, nes šiame 
susirinkime Įvyks valdy
bos rinkimai. Vaidyba.

SUSILAUKĖ DUKTERS
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Pereitą savaitę Juozas ir 
i Joana Mickevičiai šusilau- 
Į kė gražios dukrelės. Pp. 
Mickevičiai gyvena 308 
9th St., So. Bostone. Moti
na ir dukrelė randasi Car- 
ney ligoninėje ir jaučiasi 
gerai.

Į
vienas’

I
i 

J 
iš:

i 
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' ' I

F 
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t NUSIŽUDĖ ŽYMUS 
PROFESORIUS

Boston, Mass. Gruodžio 
20, — Massachusetts Ins-

I

(bėga du angeliukai 
priešais kitą)

ABUDU:—
Mes mažučiai Angelėliai 

dangaus aukštybių
Čion atskridome šiandieną 

matyt grožybių.
I ANGELIųEŽAS:— 
Angelėliai, viens, du, trys! 
Arčiau eikime, arčiau
(Subėga iš abiejų šonų, būrelis 

angelėlių)..
Čia mūs niekas nematys 
Mes kalbėsim paslapčia.

I ANGELIUKAS:— 
Draugužeiiai! Štai, kas čia 
Papuošta gražiausiai ?

VISI:— " - t’
Jėzaus Dieviška Širdis!
Jai garbė aukščiausia!

i«

..- ■ ■ ■ ' t.? n m.i ftrf. 
kant rūkyti, kažko įbėrė į 
taboką. Žmogus užrūkęs 
savo tabokos užmigo, tik 
pabudo policijoj ir nebera
do kišenėj 450 lt. Piktada
rys ieškomas.

GRABORIAI
S. BARASEVIČIUS IR

SŪNUS
SENIAUSIAS §IOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadway, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 2590

Gl/ven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL Columbia 2537

s

JOSEPH W. CASPER i
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
494 East Broadway 
South Boston, Mass. 5

Tel. ŠOU Boston 1437 
Residence: 198 M St. i J
Tel. ŠOU Boston 3960 

Patarnavimag Dieną ir Naktį

3C3CXX3CSCSC3£3£NXSC5CX3S3£MC50>B<3CX3k>*

Tel. South Boston 0815
D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Fanerai Home ir Bes. 

564 East Broadway 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

VISI ANGELAI:— 
Kristaus Dieviška .Širdie, 
Tau aukosiuos aš kasdien ! 
Aš myliu Tave labai, 
Nes Tu myli mus karštai.

I ANGELIUKAS :— 
Angelėliai, viens, du, trys! 
Lenkimės žemiausiai!
VISI;—_ 
.Jėzaus Širdis pamatys 
Būsim laimingiausi! 
(Visi prisiartina prie paveiks

lo ir sustoja įvariose pozose) I

VISI:—
• T ' ’

Jėzaus Dieviška Širdie/ 
Tau mes garbę duodam 
Iš vargų šalies šiandien 
Siunčiam tau paguodą. 
Tau garbė, gurbe tiktai 
Teskamba plačiausiai! 
Sies mažieji angelai 
Trokštam to karščiausiai.

(Įeina mažas vaikelis).

VAIKELIS:—
O. kas Kristų pamylėjo, 
Kas pažino Jo takus, 
Tas tamsybes nugalėjo. 
Tas prieš mirti nebaugus. 
("Kreipiasi j vieną Angelėlis). 
Pasakyk man, Angelėli, 
Dėl kokių kilnių darbų 
Tokią garbę, tokią Šlovę 
Gauni Tu nuo mūs visų?

II ANGELĖLIS:—

("priėjęs prie vaikelio). 
Kristui brangus kūdikėli. 
Aš dėl to danguj džiaugiuos, 
Kad mylėjau Jėzaus Širdį, 
Kad kasdien aš Jai lenkiuos. 
Tik už meilę Jėzus duoda 
Baltus angelo sparnus. 
Tokiems teikia jis paguodą. 
Jiems yr atviras dangus. 
O kas Jėzaus Širdį myli 
Taip karštai, labai karštai, 
Jėzus laimina jo širdį 
Jis vadinas Jo tiktai. 
O kas širdį Jam aukoja 
Ir neieško sau garbės, 
Tas laimingas toj dienoje 
Jis kasdieną vis šventės. 
(Veda prie sudėtų pasiaukoji
mo laptr ir gėlių, kurios yra 
prieš Švenč. Jėzaus širdies 
paveikslą). 
Pažiūrėk, gerute siela. 
Kiek aukų čionai sudėta 
Tasai darbas Jėzui mielas 
Jisai teiks, kas Jo žadėta. 
Jisai duos ramybę džiaugsmą 
Jis palaimins jų darbuos 
Panaikins vaidus bėi skausmą 
Ir tikėjimą jums duos. 
Eikš, aš tave pamokinsiu, 
Kaip mylėti pasakysiu. 
Klaupkis čia—prie Jo širdies. 
Rankeles prie Jos ištiesk.

Ž-dė ĮVAIRŪS SKELBIMAI
TABOKOS UŽRŪKĘS 
NETEKO 450 LITŲ

Eržvilkas, Tauragės ap
skrity] vienas Sarapiniš- 
kių km. gyventojas nusi
vedė į Nemakščius par
duoti arklį. Pardavus ark
lį, besitaisant namo va
žiuoti, priėjo prie io nepa
žįstamas žmogus ir sako: 
“aš tave pažįstu ir tavo 
vaiką. Besikalbėdami juo- 

i du nuėjo išgerti. Bege- 
! riant tas nepažįstamasis 
j paprašė tabokos ir besu- 

VAŽIUOKITE 
I1

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

Parduodu įvairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.I

fI
I 
I
I
i
I

lietės su dvasios vadu kūn.

čiai su savo kunigais prie-
Kun K. Urbonavičius, titule of Technology pro- K jenkum; Cambridge-

kalbėdamas apie primici- fesdrius Joseph T. Wood-
; jantą, pažymėjo jo gražų ruff pasikorė už savo na- 
, pasižymėjimą rrnivilrniP rnn Ties tvnvrn AA. TYiafii orr>_ 
Primicijantas buvo Semi .
narijos studentų choro ve- lio didžiame kare ir pa- 
dėias. skutinius laikus buvo gy-

Bankietas praėjo gra- dytojo priežiūroje.
žiausioje nuotaikoje. Prie —------- —
garbės stalo premicijanto ~ 
dešinėje sėdėjo jo mamy- FINE ARTS THEATRE 
tė ir kairėje tėvelis. Bro
lis Jonas padėjo priiminė
ti svečius.

Bankiete taip pat buvo 
svečių ir viešnių iš visos 
Naujos Anglijos.

... i 4 ■ ky; kun. Dr. Bružas pasi-
muzikoje. mo. Jis buvo 44 metų am- žadėjo atvežti Nashuaie- j 
vo Semi- ziaus. Jis tarnavo pašau- Įgjy. jęUn p Strakaus-

skutinius laikus buvo gy-

r

Į

I LIETUVIŲ DIEN A

Mass. Avė. prie Norway 
St., Boston, Loevvs’ Statė 
Teatro name — Gruodžio 
26 d., UUo 1 iki 5 v. po p.

-------------- -------------------- ,■■ -r

Linksmiausių Šv. Kalėdų

CASPER
PHARMACY INC.

I; i John Casper-Joseph C. Greene!;
<[ Reg. Pharm. ]>,
!> 611 Broadwav, So. Boston. į Į!>611 Broadwav,

Gasolno Stotis

321 Greenfield Mt.,

>

So. Bostono ir Cambrid
ge Seserų Jėzaus Nukry
žiuoto rėmėjai sutarė su 
minėtu teatru, minėtame 
laike, turėti Lietuvių Die
ną.

Teatras stato Monaste- 
ry ir kitus kalbančius įdo
mius paveikslus. įžanga 
5Qc^ vaikams 25c.

To paveikslo matyti va
žiuoja So. Bostono Sdda-

j kas paskelbs parapijie- 
jčiams šį įvykį bažnyčioje.

Būtų gera, kad visi lie
tuviai kunigai painfor
muotų savo parapiečius a- 
pie šią filmą.

Lietuviai, nuėję į šį te
atrą, minėtu laiku pasisa
kykite esą lietuviais. Nuo 
jūsų įžangos eis didėlis 
pelnas Seserų pasionisčių 
našlaitynui, Elmhurstė, 
Pa. Visi kviečiami

v •

I

Mr. E. A. PETRINĖS

GREENFIELD, MASS. <!
* v.* • •» •.►

Linksmiausių šv. Kalėdų

i

.■ r '

Linksmiausių šv. Kalėdų Į
E. #f. GYLOW, liic. ;

Geležiniai reikmenys, •Philco1

Radios, Grunow Ref., Maytag 

"VVashcrs <
• J

Lietuvis agentas J. Waitkus
TURNERS FALLS, MASS. j

RADIO — REFRIGERATORS - WASHHfG ItACHflfES

STANLĖY RADIO ČOM^ANY
355 W Broadway 1044 Wash„ Nor*6od.

Tel. Šou. 0558 Tel. Norwood 1498-W

Patiko nelaimę

Gruodžio 17 d. Juozą 
Montvilą, gyvenantį, 637 
E. 6th St., Šo. Bostone pa
tiko nelaimė — dirbtuvė
je popieros ruolis užkrito 
ant kojos ir sulaužė. Juo- 

i zas Montvilas yra. “Darbi
ninko” skaitytojas ir rė
mėjas. Linkime jam grei 

i tai išsveikti.

!
i

LIETUVON 
Per

DARBININKO
LAIVAKORČIŲ

BIG SAFZNG^oi^MCToįrr“
FO* MO OTHSt DESKINSMHTMEe

IORIAL (RINITE (0.- įso hjuicock rr, Ouincy, Mass.

VALGOM DAIKlt KRAUTUVĖS
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
žius produktus ir malbniai patarnauja. Nu^ję į kilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

hJVELAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue. 

Telephone Columbia 8702 
29 8avin HilI Avenue. 3" 

DORCHESTER. MASS.

PERKINS SQ. 
. CASH MARKEI

Povilas Baltrušiūnas, sav.
490 Broadway, Tel. ŠOU 3120

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway

X

v
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Tcc Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

T
X

PA’Af^fAVlKAV
CEi^AUN

TtL.JūBOJTOri 2680.——---
ISPK

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

12 Freeman St., 
'Stoughton, Mass. 
Biznio Tel. 236-W 
Namų Tel. 236-R

L STREET LIOUOR STORE
195 L STREET SOUTH BOSTON.

5 OLD QUAKER APPLE BRANDY $1.25 Pt.
20 METŲ SENUMO — BOTTLED IN BOND

į SHAWMUT GINęnrpiĄl OSHIPAHOY RUM 
Kvorta 95c. OIJūVIAIjO Kvorta $1.19

GOLD PENNANT Arielka—90 Proof—kv. $1.09 
Bay Stato Alus — 3 kenai už 25c.

DYKAI PRISTATYMAS Į NAMUS
Tel. ŠOU 4147 — J. STRIGUNAS.

83

THE SUPREME WAVE
TOBULAS PERMANENT BE DRATŲ 

NESUDARO NESMAGUMŲ 
BE CHEMIKALIŠKO ŠILDYMO

REGULIARft KAINA 
$7.00 

SPECIAL KAINA
$3.50 

IKI GRUODŽIO 20, 1937 
CASPER*S BEUATY SALON

L St., Tel. ŠOU 4645 So. Boston, Mass.
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Sveikinimai ir Linkėjimai

šias, kurios yra gana sun
kios, tad darbo yra daug.

IŠKILMINGAI ŠVENTĖ
Gruodžio 5-tą, Nekalto

Nuoširdžiai sveikiname gerbiamą Kunigiją, : 
mylimas Rėmėjas - Rėmėjus ir Prietelius, Links
mų Kalėdų ir Naujų Metų šventėmis!

Draug su galingais angelų chorais garbinda
mos meilingąjį Betliejaus Kūdikį, maldausime Jį, 
kad Naujuose Metuose dar gausesniais malonių 
turtais aplankytų ir laimintų Jus, mūs brangūs 
Geradariai, o Jūsų šeimas kad apsuptų dangiška 
ramybės dvasia.

Kalėdų ir Naujų Metų dienose Seserų koply
čioje bus atlaikytos Jūsų intencijai šv. Mišios.

Šv. Kazimiero Seserys—Chicago

Linksmiausių Kalėdų 
Švenčių

nėję.
Vaikučiai išpildys trum

pą programą kaip tai: ko- 
medijėlę, keletą dainelių, 

j deklamacijų ir t.t. vado
vystėje mok. Alenos Ban- 
džiūtės.

Linkime Jums visiems Linksmų Švenčių. Jėzaus 
Užgimimo Šventėje širdingai melšime Jo gausių ma
lonių visiems mūsų brangiems Prieteliams ir Rėmė
jams, o Naujiems Metams, kad Jums Brangieii, teik
ti? sveikatos, paguodos sielai ir gausių dvasiškų ma
lonių.

Nuoširdžiai linki,
Šv. Kazimiero Seserys, 

Juozapo Marijos Viloje.

1

t rr- ŠVENTO JURGIO PARAPIJA
129 S. JARDIN ST. SHENANDOAH, PA.

Gruodžio 19, 1937 m.

yra ma-
pripildo į g

I

Kalėdos jS

Brangūs Parapijiečiai:
Iš visų krikščionijos švenčių Šv. Kalėdos 

loniausios ir linksmiausios. Jos mūsų širdis 
džiaugsmu ir ramybe.

Per devyniolika su viršum šimtmečių
buvo laiku, ramybės ir džiaugsmo, žmonėms geros va
lios, nes toje šventėje žmonės vieni kitus sveikina i 
linksmų švenčių linkėdami, vieni kitiems dovanas tei
kia, vieni kitų už nusikaltimus ir Įžeidimus atsiprašo, | 
už padarytas skriaudas atsilygina, ir viską vieni ki- SUSIRRINKIMAS 
tiems dovanoja. Tai laikas kada žmogus stengiasi bū- i Tą pačią dieną, tuojau 
ti ramybėje su Dievu, artimu ir su savim, šia proga po 8 vai. šv. mišių įvyko 
mes Šv. Jurgio parapijos kunigai sveikiname Jus Mv- šv. Vardo draugijos susi- 
limieji Kristuje linkėdami linksmų Kalėdų švenčių, rinkimas. Nutarta Šv. 
kartu ir atsiprašome jeigu ka nors esame kada užga- Vardo šventėje tuojau po 
vę. Prie tokios širdies nuotaikos raginame ir Jus. Tik šv. mišių turėti bendrus 
prisiminkime Viešpaties Maldos žodžius: “atleisk Komunijos pusryčius. Iš- 
mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kai- rinkta komisija: adv. B. 
tininkams”. Sykes, inž. J. Jasionis, A.

Praeityje, švenčių proga, mes ragindavome Jus F Kneižys ir pirm. J. Ai- 
visus eiti prie išpažinties ir šv. Komunijos. Tame Jūs dukonis. 
visados buvote labai uolūs. Tad tikimės, kad ir šiais 
metais Šv. Kalėdų dienoje skaitlingai prie Dievo sta
lo eisite.

Taip gi mes labai įvertiname ir labai dėkingi esą- . -
me Jums visiems už uolų rėmimą parapijos reikalų. sy- Jurgio par. bazny- 
Su Jūsų pagelba šiais metais vien tik parapijos tro- C1°je įvyks vidunakti iš 
besiu pataisoms išleidome $5,611.65. Bet daug daivkų penktadienio į šeštadienį, 
dar turime taisyti. Todėl labai gražiai prašome būki- p val- rYte ir 10:30 vai. 
te duosnūs su Kalėdų kolekta.

Sveikindami Šv. Kalėdų šventėmis ir linkėdami j 
laimingų Naujų Metų, pasiliekame,

Jūsų Kristuje,
Kun. J. A. Karalius, 
Kun. A. Degutis.

Visiems Naujosios Anglijos Lietuviams

Bernardas Koraitis
73

Tad gero pasisekimo 
Dramos skyriui!

n

ŠV. MIŠIOS KALĖDOSE
Kalėdų šventėje šv. mi-

I

i

KAS GIRDĖTI . LIETUVIŲ i 
KOLONIJOSE

NORWOOD, MASS.
SĖKMINGOS MISIJOS
Šv. Jurgio lietuvių par. 

bažnyčioje gruodžio 12 d., 
3 vai. po pietų užsibaigė 
šv. misijos, kurias vedė 
iškalbingas ir energingas 
pamokslininkas kun. Ado
mas Markūnas, MIC. Žmo-

jos valdyba. Laike užkan
džių buvo linksmas šneku
čiavimas bei juokavimas.

Būtų malonu, kad dar 
daugiau merginų prisira
šytų prie šios pavyzdingos 
sodalicijos.

CHORAS
Šv. Kazimiero parap. 

choro nariai uoliai lanko
Prasidėjimo draugijos na-; repeticijas, nes Kalėdų 
rėš iškilmingai šventė Pa-, naktį giedos Leonardo mi
ndės Švč. šventę; išklau 
sė šv. mišių ir priėmė Šv 
Komuniją (In ccrpore). Kalėdų naktį ir sekan- 
Beveik visos narės daly va- čiose šventėse solistai bus 
vo toje iškilmėje. Laike sekantieji: Soprano: Ale- 
šv. mišių, draugijos pirmi- na Bandžiūtė, Julė Deres- 
ninkė Alena Bandžiūtė,kevičiutė. Tenorai: Juozą? 
perskaitė konsekracij o s 

į aktą vardu visų narių. Tas 
Š padarė begalo dideli įspū- 

nemėgsta nieko geriaus, P° -° narės giedojo:
i "Skaisčiausioji, Gražiau-
■ šioji, Rojaus Lelija”.

Po šv. mišių visos tapo 
pusryčiautų.

Visos lietuvės, kurios turės naujus I. 
J. FOX kailinius Kalėdų metu, ištikrųjų 
galės su kuo nors pasidžiaugti. Tai gra
žiausia Kalėdų dovana, nes merginos ir 
moterys gal 
kaip tai, turėti vėliausios Paryžiaus ma
dos kailinius. i

pakviestos
> kuriuos pagamino draugi-

Skyrys, Vincas Kajackas. 
Basso: Vincas Bobelis. Al
to: Ona Bandžiūtė, Adelė 
Paulauskaitė.

Širdingai ačiū klebonui 
kun. J. J. Bobinui ir varg. 
Kaz. žižiūnui, kurie bega
lo daug darbuojasi choro 
lavinime. Excelsior.

♦11 WASHINGTON STREET 

BOSTON, MASS.

L STREET LIOUOR STORE
195 L STREET (Kampas 8th St.) SOUTH BOSTON, MASS.

KALĖDŲ SPECIALS
Wisniowka — Zubrowka — Mallinowka — Wodka — Kummel 

didelis butelis už $1.50

OLD BROWNIE DEGTINĖS — 2yrs. old 90 proof— Qt $1 35

nese gražaus pelno.
Dalis pelno skiriama 

“Kalėdų eglelei”, šios pa
rapijos vaikučiams.

CALIFORNIA BRANDY 
didelis butelis $1.19

CALIFORNIA SWEET WINE 
didelis butelis 35c Gallon $1.39

BAY STATĖ ALUS 3 kenai už 25c — RUM kvorta $1.19
DYKAI PRISTATYMAI I NAMUS

Tel. ŠOU 4147 J. STRIGUNAS“ROŽIŲ” VAKARAS
Lapkr. 27-tą VVS. su

ruošė labai sėkmingą 
“Rožių vakarą”. Svečių 
atsilankė daugiau, negu 
tikėjomės. Tarpe svečių 
pastebėjau provincijos j 
kandidatą Candide Rocke-; 
fort su savo žmona, Dr. D. Į 
Speare su žmona iš Rou-I 
se’s Point, N. Y., p.p. V. ■ 
Sirvydas iš Rouse’s Point, i 
N. Y., studentą Ed. An
driukaitį ir apie 30 Mon- 
treal University studentų 
— jo draugų. Jie palinks- i 
mino publiką savo šauniu 
dainavimu bėk triukšmin
gu pasveikinimu žymesnių 
svečių. Buvo keletas mo
kytojų. varg. Kaz. žižiū- 
has su žmona ir šiaip žy
mesnių žmonių.

Begalo buvo jaukus va
karas: rožių valcas, atvi
ručiu siuntimas ir links
mas dainavimas. Tikiu, 
kad šis šokiu vakaras at-

KALĖDINĖ PROGRAMA
Kalėdinė pramogėlė į- 

vyks gruodžio 26-tą, 3 vai. 
p. p., bažnytinėje svctai-

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
l

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)SYKES & SYKES

P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 
Ofisas: SANBORN BLOCK 

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norvvood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 1VALNUT AVĖ. 
Tel. Norwood 1020

p Lietuvis Gydytojas
278 Harvard St., Tel. TRO 6330, Cambridge, Mass.

r“i ,»LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

CAMBRIDGE BOTTLING CO. INC.“Beano” Vakarėlis
Gruodžio 16 d. pp. Jačių 

• namuose, 18 Chapel St. i- 
įvyko Apaštalavimo Mal
dos draugijos “beano” va
karėlis. Rengimo komisi
joje buvo pp. M. Bartulie- 
nė, O. Pazniokaitė ir O. 

i Červokienė. Dalyvavo a- 
nie 100 moterų ir merginų. 
Vietiniai biznieriai ir na
rės suaukavo dovanas. Pd. 
Jačienė, jos duktė ir ko
misijos narės dalyves pa
vaišino skaniais užkan
džiais. Visos yra dėkingos 
pp. Jačiams už suteikimą 
savo namų vakarėliui. 
Daugiau tokiu parengimu! 

CSN.

nės gausiai lankėsi į baž
nyčią ir naudojosi Dievo 
malonėmis. Sodalicijon į- 
sirašė ir priėmė priesai
ką, rodos, 16 jaunų mer
gaičių, o į Šv. Vardo drau
giją įsirašė ir priėmė prie
saiką 14 jaunų vyrų. Taigi 
Sodalicija dabar turi a- 
pie 70 narių, o Šv. Vardo 
draugija apie 100 narių.

MONTREAL, GANADA

t

WILLIAM J. GH’SHOLM
GRABORIUS

PA TA RNA 17 IŽAS

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso; Dester 1952 

Namu: PI. 6286

I
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BROCKTON SAVINGS BANK
ĮSTOK Į CHRISTMAS CLUB

Corner Main and Conrt Streets
Deposits Received from $1 to $4,000 

Joint Accounts from $1 to $8,000 
“THE BANK ON THE HILL”

35 Ames St., Tel. 5537 Greenfield, Mass.

Užlaikome visokios degtinės ir vyno, kaip vie
tinių taip ir importuotų. Pristatome uždyką.

(17-23)

I

Lapkr. 25-tą įvyko VVS 
skyriaus susirinkimas, ra
šytojos ir oirmininkės, 
Marijos Aukštaitės na
muose.

Marija Aukštaitė labai 
tvarkingai vedė susirinki
mą. Tano įsteigtas dar 
vienas skyrius tai yra: 
“Dramos Sekcija”.

Mokytoja Alena Ban
džiūtė tapo pakviesta šį 
skyrių stipriau suorgani
zuoti, juomi rūpintis ir jį 
lavinti. Mok. Alena Ban
džiūtė paaiškino “dramos” 
vertę, jos išlavinimo re
zultatus.

Jinai ragino visus, turin
čius vaidinime gabumus, 
vienytis dramos skyriuje, 
ypač tuos, kurie turi norą 
;oje šakoje išsilavinti.

CREMO ALE
I

I

Padarytas Tam, 
Kad Patenkinus Visus!

Atėję j tavernos ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausio miežių ir tinkamai įsendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co
BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

% ? ~
& rimus (Tonic). Pristatome į krautuves, piknikus 
i! balius ir i visokius parengimus. Krautuvėse visuo- į 
$ met reikalaukite tonico su ženklu ant leibelio — ? 
« Berkshire Beverages. Taipgi turime ir Alaus A- ? 
k gentūrą. Reikale kreipkitės »į
į; CAMBRIDGE BOTTLING CO. INC. J;
| 4-6 Berkshire St. Tel. TRO 8374. Cambridge Mass. jį 

■X Savininkai: Jonas Malinauskas, Jokūbas Puzinas, !?
Juozapas F. Smilgys.

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

,« EDW. V. WARABOW
į (WRUBLIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

I- 1000 Washington St. Norwood, Mass. į
• Tel. Norwood 1503 a

MONTELLO OFFICE— jį
j 10 Intervale St. Tel. Brockton 2005, Monteilo. |

Išdirbame pirmos rūšies visokius minkštus gė- į 
‘~.......................... “ " 'U

į
i

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

tV. JONO EV. BL. P Ai ALPINE 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmlnlnkar Juoxaa Svagidy*.
601 6th St.. So. Boaton, Man. 

Vlce-Pirm. Albinas Nevlera.
16 Wlnfield St., So. Boaton, Mnas. 

Prot. RaSt. Jonas Glineckla,
5 Thomna Pk., So. Boaton. Man. 

Fin. RaSt. Alekanndraa TvaSka, 
1514 Colnmbia Rd„ S. Boston, Maaa. 

Tidininka* I'ranas Tuleikia, 
109 Bowen St, Po. Boston, Maaa.

I Maršalka Jonas Zaikta,
7 W1nfleld St. So. Boaton, Maaa. 

Draugija laiko snslrlnkirana kaa trr- 
flg nedėldlen) kiekvieno mėnesio.

■ 2 vai. po pietį). Parapijos salėj. 49?
E. 7th St, So. Boston, Maaa.

j

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 1VČ.

-rirmlnlnkė — Eva Markelenė,
I 625 E. 8th St., So. Boaton, Mm 

TeL So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona Jnnklenė. 

1428 Colnmbia Rd-, S. Boston. Ma**.
Prot. RaSt. — Bronė Cnnlenė,

29 Gonld St., W. Roibury, Man. 
Tel. PAR 1864-TV.

■rin. RaM. — Marijona Markonlntė,
1115 AVaahington St., Roallndale, Maaa. 

TeL Parkvmy 06B®-W
itdlnlnka — Ona StanfnUnt*.

105 We«t 6tb St, So. Boaton, Mm 
rvarkdarė — Ona Mftglrdlenė, Ą

i 1512 Colnmbia Rd.. So. Boaton. Man. 
Kaso* Globėja — Ona Slanrtonė, 

443 E. 7th St, So. Boaton, Man.
•ranrija savo anai rinktina laiko ka*

7:80 v»l vakar*. pob«tnyt1r>ėj «w- 
hifMJ

Vteata drangtjo* rrtkalata kreipkite* 
pa* pmtnkol* r*Mlnlnk«.
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DARBININKAS
306 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Sovietų Rinkimų 
Komedija

Pastarieji sovietų rinkimai ar tik nebus vienintelis 
pasaulio istorijoj įvykis, kuriame kandidatas būtų 
gavęs 100 nuošimčių balsų. Paprastai ir populiariau
sias politikas susiduria su opozicija, ir toji opozicija 
kaip tik įrodo, kad rinkimai buvo pravesti laisvu slap
tu balsavimu. Gi sovietuose 91 milijonas žmonių ėjo 
balsuoti ir visi ligi vieno balsavo už Staliną ir jo pa
statytus kandidatus! Tokie dalykai galimi tik pasa
kose, kurias senos močiutės seka savo anūkams. Gar
sindami, ir dar gi su pasididžiavimu, tokį balsavimo 
rezultatą, sovietų komisarai vis dėlto neapsižiūrėjo, 
kad pasaulis gardžiai pasijuoks iš tos vaikiškos ko
medijos.

Sakoma, kad gabiausias melagis yra tas, kurio 
melas daugiausia panašus į tiesą. Tokiam bet kas ga
li patikėti. Bet jei melas yra neįtikėtinai vaikiškas, 
tai melagiui jis naudos neatneša, kaip tik priešingai: 
jį paskaitys ir melagiu ir kvailiu drauge. Jeigu Stali
nas būtų mokėjęs nors kiek panaudoti savo smegenis, 
tai jis būtų įsakęs bent kokiam šimtui tūkstančių ar 
net milijonui komunistų balsuoti ne už jį, tik už ką 
kitą, tuomet gal kas ir patikėtų, kad balsavimas buvo' 
laisvas. Bet kuomet visi be išskirties balsuoja už žiau
rų diktatorių, kurs jų gimines pavaišino su kulkomis, 
tai jau aišku, kad balsavimas ne galėjo būti nė slap
tas, nė laisvas. Balsuotojai tiesiog bijosi kulkos į 
pakauši.

Naujoji sovietų konstitucija mirgėte mirga pa
reiškimais apie laisvę kalbos, laisvę spaudos, laisvę 
susirinkimų ir mitingų, laisvę gatvinių procesijų ir 
demonstracijų. Ir tai laisvei naudotis sovietų valdža 
duosianti ir spaustuves, ir popierio, ir svetaines, ir 
susisiekimą. Perskaitęs tą bombastišką frazeologiją 
bei triukšmingą, tuščiavidurę drūtmelagystę, vienas 
anglas William Chamberlain pastato tik vieną klausi
mą: jei koks menševikų vadas, pav. Danas ar Abra- 
mavičius sugrįžtų iš Paryžiaus į Maskvą ir panorėtų 
naudotis minėtomis sovietų konstitucijos privilegijo
mis ir paprašytų spaustuvės ir popierio savo pažiū
roms skleisti, ką tada darytų sovietų vyriausybė? 
Chamberlain neatsako į tą klausimą. Jis žino, kaip ir 
visi jo skaitytojai ir pati sovietų vyriausybė, kad Da
nas su Abromavyčium tik vieną kartą tokius reikala
vimus išdrįstų pastatyi, nes antru kartu jie jau tele
grafuotų — iš ano pasaulio. K.

Pasaulio Žandaras

į ir ' ant žemės reiŠkia. Kalėdos 
nėra tik istorinis įvykis, 
bet aktualus i dalykas ir: 
tūrėtų būti aktualiai pri
imtas. “Hodie x Christus 
natus ėst” — Šiandieną 

tuo esame paten-! Kristu.s "į*?® ~ fiandir 
kinti? Ar ne dėl to, kad . 7' s'rd/se' KT

, stus musų širdyse, tai mu-
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Kristaus užgimimas Bet- dėl jiems taip inenką pa- 
liejaus kūtėje neatsitiko šalpą teduodama? Ar ne 
pripuolamai, bet nuo am- dėl to, kad mes, šalies pi- 
žiu Visagalio Dievo buvo liečiai, T . „ .
skirtas mūsų pamokymui, kinti? Ar ne dėl to,
Marija ir Juozapas nerado mes, kaip anie Betliejaus '? x. , - ,. - ,
prieglaudos Betliejaus gy-1 gyventojai sakome: “Ačiū !.ųJ’r.dy?„ at.)au? Zls"s 
ventojų namuose ir turėjo Dievui, aš nuvargstu; 
prisiglausti gyvulių kūtė- turiu darbą, turiu banko- 
je. Šventoje Šeimoje mes je ir pinigų pasidėjęs: f . 
privalome matyti visus padarysi, kad kiti vargs- 
beturčius ir pavargėlius,, ta, gal taip reikia”, 
visus, kurie reikalauja ki-! Ne, taip nereikia, ir taip 
tų pagalbos, o Betliejaus neturėtų būti. Dievas yra 
gyventojuose turėtumėm žemės gerybių tiek si’tei- 
išvvsti patys save.

Nemanau, kad anie Bet
liejaus gyventojai buvo 
kietaširdžiai ar žiaurūs, 
ar neprietelingi. Ne, jie/“T* buvo toki, kai mes šiin-^le,ko tame
dieną esame. Jei jie būtu j kale padaryt:. Mes net ir 
žinoję, kad čia Dievo Sū-įauc,an?e' Kad d^binin-

J : kas, netekęs darbo, turėtų
nešioti svetimus, nudėvė
tus drabužius, kęsti alkį ir 
šalti, neturėtų pinigų jo
kiam pasilinksminimui. Ir 
visa tai dedasi, kad mes 
nesirūpiname beturčiais, 
užmirštame, kad esame 
nariai Dievo šeimos, bile 
“mums viskas gerai seka
si”. Tikrai, mes esame ne
verti klauptis prie Betlie
jaus prakartėlės, nes mes 
dar neišmokame ką Jė
zaus Kristaus atėjimas

j kęs, kad pilnai visiems jų 
į užtektų. Bet beturčių ir 
vargšų yra daug, nes mes 

i pasiteisiname, kad čia ne 
mūsų dalykas, kad mes 

mes SHih-įuegaume uune rei-

V •

nūs prašosi prieglaudos, 
žinoma, jie būtų plačiai 
atidarę savo namelių du
ris; bet kaip jie galėjo tai 
žinoti? Jie niekada nebu
vo girdėję: “Kiek sykiui 
jūs ką nors padarėte vie
nam iš Mano mažiausių 
brolių Man padarėte”. Ar
ba jei jie būtų žinoję Ma
rijos tikrą padėtį, nors 
būtų galėję lengvai suži
noti, jei būtų norėję, kai- 
kurie jų būtų suteikę šito
kią - tokią pagalbą; bet 
jie visai nesirūpino; kam 
jiems čia rūpintis apie ne
pažįstamus beturčius. Mes 
galime nujausti kaip jie 
galvojo, nes ir mes dažnai 
taip darome. Jie sakė sau: 
“Šalta naktis; aš nenorė
čiau tokioje naktyje būti 
be pastogės kaip tas vyras 
ir Moteriškė, bet ačiū Die
vui, aš turiu šiltą ir pato
gų namelį, turiu užtekti
nai maisto ir drabužių”.

Ir jie uždarė Marijai ir 
Juozapui duris: vėl ėmė 
rūpintis savo asmeniniais

v »

w •

I

I

T

aš turčius ir vargšus, ir mes 
rūpinsimės jais, juos my- 

ka lėsime kaip Kristus myle- 
4 jo ir šakė: “Gaila man 

i žmonių”. Ir dar daugiau 
1 darysime, mes dėsime vi
sas pastangas, kad nė vie
nas mūsų brolis ar sesuo 
nekęstų vargo ar bado, 
kad valstybė juos tinka
mai sušelptų.

Tačiau, nors ir neverti | 
esame klauptis prie Bet
liejaus prakartėlės. Vaike
lis Jėzus mus kviečia, Ma
rija ir Juozapas mus ragi
na ateiti ir išmokti tos di
džios artimo meilės, ku
rios Jis Savo vargingu už
gimimu mus mokė, kad 
mes nesigailėtume net sa
vo gyvybės padėti už ki- 

i tu s... “Kas Jį priėmė, 
j tiems Jis davė galės būti | 
Dievo vaikais— gimusiais, 
iš Dievo, ex Deo nati”. I 
Mes esame Dievo vaikai— 
Jėzaus Kristaus broliai ir 
seserys-, priimkime betur
čius ir jiems padėkime 
Vaikelio Jėzaus vardu. T.

VALIA

Caro laikais Rusiją vadindavo Europos žandaru, 
dėlto, kad ji ne tik savo viduje, bet ir visoj Europoj 
stengėsi palaikyti imperializmą. Caras buvo skaito
mas despotizmo ir atožangos čampionu. Visi carai la
bai uoliai dabojo savo samoderžaviją bei absoliutų 
sovereinumą, t. y. pačią griežčiausią diktatūrą ir a- 
kyliai prižiūrėdavo, kad ir visoj Europoj ta tvarka 
kiek galint išsilaikytų. Demokratiškosios valstybės ir 
bendrai pažangioji visuomenė nepakentė tokio cariš
kosios Rusijos absoliutizmo ir su panieka praminė ją 
Europos žandaru.

Dabar sąlygos pasikeitė, bet ne esmėje, o formo
je. Sovfetų Rusija taip pat virto žandaru ne vien Eu
ropos, bet ir viso pasaulio. Skirtumas tik toks, kad 
ji dabar skelbia ne carizmo, o komunizmo diktatūra. 
Sovietų vyriausybė pirmiausia žiūri, kad taip vadi
namoji proletariato diktatūra (suprask Stalino dikta
tūra) būtų kieta kaip plienas (Stalinas reiškia plieni
nis). Komunistų partijos valymai yra tokie dažni ir 
negailestingai griežti, kad joje neužilgo nebebus ne
vieno komunisto, tik paliks stalinistąi. Pasirodo, kad 
komunizmas kaitaliojasi sulig jo vadų pavardėmis: 
leninizmas, trockizmas, stalinizmas, buchadizmas, ra- 
dekizmas, belakunizmas, kamenizmas, krasinizmas ir 
tt. ir tt., iki neapriboto jo vadų skaičiaus. Dabar vi
sagalintis yra stalinizmas. Jis nepakenčia nė Šešėlio 
opozicijos ne tik darbuotėje, bet ir galvosenoj. Jis lik
viduoja oponentus be pasigailėjimo. Vieną klaidą gai
lisi padaręs, kad nelikvidavo Trockio tokiu pat būdu, 
kaip ir kitus savo oponentus, t. y. sušaudymu. Troc
kis tai opus pašinas Stalino pašonėje. Jis neapkenčia 
Trockio kaipo žydo (gruzinai žydams iš esmes ne
prietelingi), kaipo gabaus agitatoriaus ir įtakingo re- 
voliucijonieriaus. Trockis tuo pačiu Stalinui atsimoka 

«• ir agituoja prieš jį kur ir kaip tik gali. Gi Stalinas

Matas Sutkūs, garsios ir raštus, rašamošios ma- 
teisių firmos viršininkas, 
gavo nuo vieno savo raš
tinės darbininko kalėdų 
atvirutę. Nebuvo tai pir- 
ma ir vienintelė atvirutė, mas ir žmonių kalbos, bet 
kurią jis gavo prieš Kalė- Matas Sutkus nieko riegir- 
das; jis jų gavo kelios- dėjo, jis vis žiūrėjo į tą 
dešimts, bet ta viena la- Kalėdinę atvirutę. Jis nie- 
biausiai jo dėmesį atkrei- kada nejautė, kad Kalėdos 
pė. jbūtų tokios reikšmingos.

Atvirutė vaizdavo Kris- tokio didžio džiaugsmo ir 
taus užgimimą Betliejaus širdies ramybės šventė, 
kūterėje: Vaikelis Jėzus! Jis pasistatė tą atviru- 
guli ant pageltusiu sutrm- įe aid ~sav0 rašomojo sta- 
tų šiaudų; Jo veidelis^ ir kiek sykįų tą dien!į 

■ SKaistus, malinus, o ma-; pažvelgė i ją, tiek sykių 
zos rankytes ištiestos auk- i!iai susimastž. 
styn, rodos, prašančios Jį' 
paimti; dešinėje, Marija iri Kūčių naktį Matas Sut- 
Juozapas suklaupę maio-1 ^us ^oai negalėjo užmig- 
niai žiūri į Kūdikėlį, gi ti. Tos gražios Kalėdų at- 
kairėje, klūpo keletas pie- į yįrutės ir J° reikšmė mai- 
menėlių; viršui Vaikelio šeši jo vaizduotėje, šven- 
matosi būrvs angelu, gie- toji naktis! Bet pirmiau 
dančių linksmą Kalėdų i jis to šventumo bei ramu-
giesmę. Visas vaizdas iš-5mo nejautė. O taip, jaute, 
reiškia tiek daug tikro bet tai buvo labai seniai, 
džiaugsmo ir ramybės, kada jis dar buvo mažas, 
kad Matas Sutkus giliai ^a^a sykiu su savo tėve-

ne. mišių išklausyti. Bet tai 
šio jo Įvairius dokumentus i tik seni atsiminimai. Te- 
------ ----------- —---- -------  vėliai jau seniai mirė, o 
ir rūpesčių Įr tikrų vargų jis, kad ir norėtų nebeat- 
dienos. Buvo neretai ir'simintų kada paskutinį 
savi namai — pragarai. ’’ 1 
Kad taip yra liūdyja dau
gelio pakrikęs šeimos židi
nys, kur viešpatauja labai 
nejauki, apsiniaukus gy
venimo kasdienė.

Susimąstęs, bent šian
dien, prisiminęs, prieš du 

| tūkstančiu metų, Betlie
jaus apylinkės piemenų 
girdėtus Angelų giesmės 
žodžius. — Dieviškajam 
Kūdikėliui gimus — Gar
bė Dievui Aukštybėse ir 

i ramybė žemėje žmonėms 
geros Valios. Tu nebegir
dėsi savo kambary, savo 
žmonos ar sesers šiurkš- 
tesnio priekaišto, teisin
go... o kad ir kiek klaidin
go. Tu susivaldęs — nu- 
duosi negirdįs, kuom nors 
kilnesniu susirūpinęs.. Ar
ba žmona, kasdienių 
pėsčių slegiama — 
gal išsiilgusi užuojautos 
ir paguodos — ji nepaste
bės sugrįžusio vyro veido, 
arba jo mažesnio lengva
pėdiškumo, bet pasiauko
jusi, suspausta, gal širdi
mi, bet giedria šypsena —

šinėlės smarkiai ir garsiai 
barškėjo, telefonai skam
bėjo, iš gatvės per langą 
girdėjosi automobilių ūži-

susimąstė. Rastinės dar- lia*s eidavo Bernelių 
jbininkai vaikščiojo, ne- išklausyti.

I

Gurklianiškis I

Įstabiosios žmogaus šie- j valios turinčios piktų pra
los galios — protas ir va
lia. Ką galėtume pasakyti, 
kad žmogaus protas yra 
platūs ir gilus, — lygiai 
jo valia Viri didelė ir ga
linga. r

Galingos valios žmonės 
sukelia paskui save di
džiules tautas, jas veda sinasi Savo valią prievar- 

...~... .......  žygin, tokian žygin, kuris tos keliu primesti kitiems, 
reikalais ir taip neteko di-, tautą vilioja. Vado Ir toks kitų valios riuka- 
džiausios dangiškosios pa-iva-^a liepia jiems eiti pir- riavimo būdas būna daug 
laimes.

Šiose dienose

dų.
Valia turinti pikto pra

dų — siekia, damai, to- 
iliau, kaip kad ieškojime 
į aukso, tarnavimo mano- 
i nai.
I * Žmogaus protas pikto 
pradais apsvaigintas, ke-

4

j myn, nors ten būtų vilio- žiauresnis už visokias au- 
šimtai lūkesčiai ir juoda mir- kso medžiokles. Pilni ka- 

liepimu — arba net bėga tūkstančių žmonių gyvv- 
jo priešaky. Užplūsta, i bių aukos, paklotos ant 
kaip audringas debesis su- lentos, — begynusių Savo 

plotus vaiics ir minties laisvę.
Kur žavėtinai gamta

darbininkų neturi darbo; i tis Minia eina vado valios Įėjimai kitaip manančių 
• -» j » • v v • i « • ! 1 • v« ** L* ** ** 4*11 i r > a z-ia t 1l1 TTTt Tindustrijos salyje darbi
ninkui netekti darbo, reiš
kia netekti duonos ir dra
bužio. Valstybė daug kal
ba ir žada darbininkams, 
ypač bedarbiams, padėti, 
bet mes žinome, kad pa
šalpa gaunama iš valdžios, 
tik vargiai galima žmogui 
gyvybę palaikyti, o ką jau 
bekalbėti apie drabužius 
ar kitus gyvenimo patogu
mus. Gi tuo pačiu metu, 
kada valstybė taip menkai 
tešelpia darbininkus, vals-

• V

naikina didžiulius 
ir iš tų plotų 
kioja kas bent 
blizga. Krapšto, knaisioja, leivio matyta, — inilijo- 
rausiasi, — gaudo kraūhajnai žmonių skurde, juodų 
ir gabena 'kas žiba, kas į ir nuogų. Juodų, nešvarių, 
panašu į auksą. Ne kas-1 kaip ir jų kasdienis skur- 
dienėš duonos ieškojimo das; pusbadžių žmcgystų, 
vedirii, dažnai tik skane- lygiai taip pat, kaip kad 
šiai vilioja,išsvajotas gėry yra alkanos jųjų Sielos. 

Lsės ar lobiai. Kitko jiems . 'taip tų riiilijbrių skurdžių, 
,t,^ [nereikia, jie bent kitko paniekintų parijų — atsi- 

tybės vadai ir viršininkai! niekad neieškojo — kito- rado tūkstančiai baltų jų 
r . -• 'kios laimės, kuri netar- bičiulių, jų skurdo drau-

iriamoriai. Garbe ir gų. Jie subūrę jųjų pusal- 
liai išaikvoja. auksas — tebuvo jų troš- kanius vaikus ir prusina

Kodėl tiek daug betur- kimas.
Žmogaus valios žygiai,

i» ran”
kiek graži, atsitiktinai reto ke

susikrauna tūkstanči u s i kios lan 
dolerių arba kur netiks-1 nriūtų ri
liai išaikvoja.

čių, bedarbių, vargšų? Ko-

smaugia tariamuosius Trockio pasekėjus ir tūkstan
čiais juos likviduoja, t. y. nužudo. Kova tarp tų dvie
jų pavyduolių eina visu smarkumu, o dėl jos nukenčia 
kartais visai neutralūs žmonės. Ponai pešasi, o tar- 
nairi šoriai braška.

Tačiau Stalino uolumas būti komunizmo (stali
nizmo) žandaru nesibaigia Rusijos sienose. Jis užsi
mojo žandaro kontrole apjuosti visą pasaulį. Tačiau 
Stalino įtaka kaip smunka, taip smunka, daugiausiai 
pasidėkojant jo beprotiškiems žudymams. Kelios ir 
tai pačios stambiausios valstybės staliniškam komu
nizmui jau nebeprieinamos. Ispanijoj dar tebeverda 
žūtbūtinė kova, bet stalinistų reikalas kasdien eina 
prastyn. Jų pačių eilėse verda arši visokių srovių ko- 
va, į kurią ir Trockis nepatingėjo įsivelti. Pačioj Pran
cūzijoj susekta milžiniškas prieškomunistinis Sąmok
slas, kurs ne taip lengvai duosis likviduoti, žodžiu, ko
munizmo idėja, iš tolo sužavėjusi biednųomenę ne tik 
nublanksta, bet ir sukelia pasibaisėjimą; kada su -ja 
tenka arčiau susidurti. Raudona gaisro pašvaiste tik 
iš tolo graži pažiūrėti. Artimiems ji neša nelaimę, su
naikinimą ir mirtį.

Komunistinių žandarų uždavinys kasdieną vis 
sunkesnis. K.

t

I

I

jų sąmonė, lavina gražiuo
sius sielos pradus. Jie ku
ria mokyklas, ligonines ir 
tvarsto parijų žaizdas. Iš
guitus dar gyvus iš gyve
nimo raupsuotųjų būrius, 
slaugo jų kūną, gaivina 
sielas ir. guodžia — bevil- 
čiariis įžiebia suraminimą.

Tie tūkstančiai baitų — 
drauge su vietos broliais, 
— mokina, gydo, slaugo, 
ramina — ir įniršta ten, 
toli nuo artimųjų, toli nuo 
savo tėvynės, pasilieka ar
ti jų iki mirties jiems ge
ra bedarydami. •

...Pagaliau, — einame į 
čia, — rietoli mūsų esan
čią, — kuklią kaimo gat
velę, ir taip pat į dideliais 
patogumais viliojanti mie
štą. Grįžkime ant gaidį: 
savo namą, į savo kasdie
nį kamban;............ ,

Kad mūšų bute riė viėn 
švaistosi laimė, bet ateina

sykį buvo bažnyčioje. Jis 
| buvo gabus, sėkmingas 
advokatas, turėjo keturius 

' advokatus Dagelbininkus, 
o jo raštinėje dirbo net 
astuoni darbininkai. Ir kc.

i daugiau žmogus gali no
rėti? Tačiau jis vis jautė 
kad jo gyvenimas nėra 
laimingas ir ramus. Ir sa
ko jis sau: “Kiek džiaugs
mo ir ramybės Kristus at
nešė jĮ-pasaulį; kaip links
mai Jam užgimus angelai 
giedojo “Garbė Dievui 

: aukštybėse, o ant žemės 
ramybė geros valios žmc- 

įnėms! Juk Kristaus atėji- 
imas i pasauli yra didžiau- 
; sias istorinis Įvykis. Nie- 
ikas taip žmonių širdžių 
Į nepalietė ir nepermainė, 
niekas tiek žmonėms 
džiaugsmo nedavė, kaip 
Jis. Dabar aš suprantu, 

ikoks tuščias buvo mano 
: gyvenimas, koks be džiau- 
: gsmo ir be ramybės, nes 
i Kristus nebuvo mano šir
dyje. Nelaimingas tas 
žmogus, kuris negirdi Ka
lėdų angelu linksmiu gies-

traukdama pragiedrulius. |061 aaDar ®irazm •
... Nelabai nuoširdus kai- Anksti Kalėdų rytą Ma- 

mynąs, šiek tiek gal klas- tas Sutkus klūpojo bažny- 
tiftgas, negerai ar gal ne- čioje. Choras galingais, 
labai gražiai apie tave at
siliepęs, žeminęs prieš ki
tus — tu jį sutiksi Kalėdų 
rytą, — ar vėliau, po šven
čių — sutikęs pasveikinsi 
tikrai nuoširdžiai, paspau-

. rū- 
labai

• V

I

Choras galingais, 
sutartinais balsais gieda: 
“Šiandieną Kristus užgi
mė”, bet Matas tikrai gir
di savo ausyse angelų gie
smę ir mato Kūdikėlį Jėžų 
gulintį Betliejaus kūtelė- 

si ranką — visko geriau- jj6 ant“ šiaudų. Jo širdyje 
šio jam velydamas — ir tu užgimė Kristus; jo širdy- 
savo kaimyną — tikriau- je sukilo džiaugsmas ir 
šiai — ; 
rysi, ] 
kitiems gražiai
4

geru draugu pada- ramybė, jo širdyje atsira- 
kurs jau apie tave do noras sušelpti, pagel- 

l atsilieps, bėti kitiems žmonėms; jo 
gailėdamasis pirmykščio akyse pasirodė džiaugs- 
šavo ėlgėšio. Tu sūtirpdy- mo-gailesčio ašaros. 
Si pikto ledus.

Gera valia tūkstančiai 
aukojosi keliaudami pas 
niekinamus parijus, žemi-------------- r---------  -----
narinis juodukus; slaugy- biais dokumentais, klientų 
darni ligonius ir raupsuo- skaičlūs žymiai didėjo, bet 
tūbšhiš. Gerg valią tu pa-' " 
rodysi susivaldęs dėl prie
kaišto; atleidęs skriaudą, 
ar paprastą pašaipą. Susi- 

; valdęs žmogus ątlieka di
desnį valios žygi, kaip 
daugelis žymių tautos va
dų, garsių karvedžių; to
kio žmogaus valia bus di
dele ir galingą, nės ji pla
tins taiką, meilę ir ramy- 
bę. x,<v.<x,

Po švenčių Mato Sut
kaus raštinėje darbas ėjo 
paprastu tempu, jo sta
las buvo apkrautas svar-

I jis dabar buvo rairiėšhis, 
švesnesniu tonu duodavo 
įsakymus, su raštinės dar
bininkais turėjo laiko pa
sikalbėti, sužinoti jų rei- 
kaftite, dlioti patarimus, 
suraminti,-’ užjausti juos 
Jo raštinės darbininkai 
pasidarė linksmi ir paten
kinti ir jis buvo linksmas 
ir ramus, nes Kristus gy
veno jo širdyje. T.
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. DARBININKAS
NORI SUDARYTI KATA- VYSKUPAS IR 7 MIS1O- 

LIKIŠKĄ KOLONIJĄ NIEKIAI NUŽUDYTI 
KINIJOJE

%
-— ----------------  I

HARTFORD, CONN. Gruodžio 20, — Šiomis die- jMŽtų partijos centralinio 
nomis Hartforde įvyko Katalikų Industrijos klausi- \ O^zekutyvio kpmiteto šė
mais konferencija. Joje dalyvavo diecezijos vyskupas .rria?
McAuliffe, darbininkų ir industrijų vadai, valdžios at- asmeninę^emDralvi^bu 
stovai, kunigai ir pasa.Uionys. Plačiai ir nubduįiiiai 6 šal?nta3 iš K^haua 
buvo svarstyta darbininkų klausimai. Jo Ekscelencija - - - ----  - * ...
vyskupas McAuliffe, pradėdamas konferenciją, pasa
kė: “Popiežių enciklikos mums aiškiai nurodo, kaip 
reikia sudaryti socialinę tvarką, bet mūsų yra darbas 
enciklikų mintis įgyvendinti. Popiežius Pijus XI deda 
visas jėgas, kad atvesti pasaulį prie socialinio teisin
gumo. Ir šita mūsų konferencija parodo žmonėms, 
kad Katalikų Bažnyčia rūpinasi socialiniu veikimu ir 
socialiniu teisingumu: šita konferencija rodo pasau
liui, kad Bažnyčiai rūpi žmonių reikalai ir, kad Ji tūri 
nurodymus geresnei gyvenimo tvarkai. Reikia tik. 
kad Bažnyčios mokslas būtų Įgyvendintas.”

Kiti konferencijos dalyviai nurodė, kad didžiausi 
šių dienų nelaimė yra netinkąs turtų išdalinimas ir 
neapribotas kainų kilimas. Jei valdžia nesiims pa
tvarkyti kainų, kurios taip smarkiai kyla, tai darbi
ninko didesnė alga nieko nereikš. Aukštos pragyveni- 

' mo kainos neprileidžia darbininko prie reikalingi! da
lykų įsigijimo. Jei už savo algą darbininkas galėtų 
daugiau nusipirkti, daugiau daiktų būtų sunaudoja
ma ir fabrikai neatleistų darbininkų. Darbininkams 
atlyginimo ir darbo, valandų nustatymas nieko ne
reikš, jei daiktų kainos vis kils aukštyn.

—
Londonas, Gruodžio 20, 

Planuojama sudaryti ne
toli Londono miesto pil- Septyni Katalikų misio- 
nai katalikišką koloniją. 
Gražioje apylinkėje suda- 

j ryti katalikišką bendruo
menę, kur žmonės tikrai 
gyventų pagal savo tikėji
mą ir apaštalautų Dievo 
karalystei. Kada vieta bus ■ 
galutinai išrinkta, bus pri
statyta vienos šeimos na
melių ir Katalikams jie Į 

nebuvo taip žymūs, bet bus parduoti. Toje koloni- 
dąug dirbę I 
partijoje.

Tass, oficiali Rusijos ži
nių agentūra, praneša, ——.......
kad visi buvo kaltinami už Icoloiiija. būtų centras Ka- 
išdavyste, ir kaip papras
tai sako, sušaudytieji pri
sipažinę kaltais. Nenau- 
jiena. Tokia sovietu teis-

palocių. Kiti 6 komisarai i

Vatikanas, gruodžio 20,

nieriai ir vienas Vyskupas 
Kinijoje prie Chengtingfu 
ir Hopei buvo banditų pa
grobti, užmušti ir jų kū
nai sudeginti.

ANGLIJA NORI ĮTRAU
KTI AMERIKĄ I JAPO

NŲ - KINŲ KARĄ

i
! KALĖtJU Mlšlį! FREFA- 

‘ GIJA
elitiniai kaliniai 
ii dirbti jokio

Ragina Staliną Pasiskelbti 
Rusijos Caru

LONDONAS, Gruodžio 20, — Laikraštis London 
Daily Mirror praneša, kad Rusijos kariuomenės vadas 
maršalas Klement Vorošilov ragina Staliną, po “de
mokratišku rinkimu”, pasekti Prancūzijos Napoleono 
ir pasiskelbti save visos Rusijos caru. Kadangi Stali
nas mokėjo žmonės priversti už jį balsuoti ir pasirodė 
žiauresnis už senovės carus, kodėl juo nepasivadinti?

tybėse 
neverčiu— ——- v-r—
dūrbo arba sunkaus, bet 
sovietų Rusijoje politiniai 
kaliniai turi dirbti sun
kiausius darbus. Nukan
kinti ir išbadėję sovietų 
vergai - kaliniai dirba be 
atlyginimo sunkiausius 
darbus. Tai tikra vergija, 
tikras pragaras.

Tikrai verta ir teisinga, 
reikalinga ir išganinga, 
kad mes Tau visada ir vi
sur dėkotume, Viešpatie 
šventasis, Tėve visagalis, 
amžinasis Dieve, nes per 
Įsikūnijusio žodžio pa
slaptį nauja Tavo spindė
jimo Šviesa mūsų sielos a- 
kims sužibėjo, kad regi
mai pažindami Dievą, per

■ Jį būtume patraukti pa- 
' milti neregimus dalykus.

Todėl su Angelais ir Ar- 
kangelais, su Sostais ir 
Galybėmis ir su visa dan
giškos kariuomenės karei- 
vija garbės giesmę Tau 
giedame, nuolat sakyda
mi: Šventas, šventas...

KALĖDŲ VIDURNAK- 
TIES ŠV. MIŠIŲ MALDA

Dieve, kuris šiai šven- 
’ čiausiai nakčiai leidi tik
ros šviesos spindėjimu 
nušviesti, suteik, mes Ta
ve meldžiame, kad tos pa- 

. i čios Šviesos, kurios patikrai! 1 X-> slapti čia zemeje pazmo- 
įme, džiaugtumės vaisiais 
danguje, Kuris su Tavimi 
gyvena ir viešpatauja 
Dvasios šventosios vieny
bėje Dievas per amžių am-

■ žius...
i O užtekanti Šviesa, am
žinosios Šviesos atspindi.

i ir teisybės Saulė, a teik ir 
apšviesk sėdinčius tamsy- 
beje ir mirties ūksmėje...

O tautu Karaliau ir jų 
i laukiamasis/ ik kampinis 
akmuo, kuris iš abieju da- 

j rai viena, ateik ir išgel
bėk žmogų, kurį Tu leidai 

(iš žemės...
O Emanueli. mūsų Ka

raliau ir Įsta.timdavy, tau- 
i tų laukime ir jų Išganyto
ja u. ateik ir gelbėk mus. 
| Viešpatie, mūsų Dieve...

DARĖ KRATĄ SOVIETŲ 
PASIUNTINYBĖJE 

VARŠUVOJE •r
*»

Varšuva — “Maly Džie- 
nik” rašo, kad šeši iš 
SSSR atvykę GPU agentai 
darė kratą Sovietų atsto
vybės Varšuvoj patalpose. 
Agentai daryti kratą turė
jo leidimus, kurie buvo pa
sirašyti Ježovo. Visus ras
tuosius buvusio polpredo 
Davteno ir spaudos atsto
vo Aleksandrovo doku
mentus jie užantspaudavo.

Londonas, Gruodžio 20, 
komunistų joje tik Katalikai bus pri- Anglija kursto Jungt. 

imami gyventi. Jie turės Valstybes imtis griežtų 
bažnyčią ir galės kasdieną priemonių prieš Japoniją.

Anglija turi daug interesų 
Kinijoje ir jai svarbu juos 
apsaugoti. Už tai per 
spaudą sako, kad Ameri
ka neturėtų pasitenkinti 
Japonijos atsiprašymu už 
laivų nuskandinimą, bet 
turėtų drauge su ja suda
ryti griežtą nusistatymą 
prieš Japonus. Britų val
džia pažada remti bile ko
kį Roosevelto žygį prieš 
Japonus.

Anglija jaučia, kad Ja
ponija jos vienos nelabai 
bijo. Tačiau jei su Angli
ja stotų ir Amerika, tada 
Japonijos valdžiai 
būtų ko bijoti. Už tat An
glija ragina Ameriką siųs
ti laivyną i Pacifiką. Bet 
Amerika nedaug teturi in
teresų Kinijoje ir reikia 
rikėtis, kad Anglijos pra
šymų nepaklausys.

išklausyti šv. mišių. Toki

talikiškos dvasios gyveni
mo ir padėtų neturtin
giems katalikams įsigyti 
nuosavą nameli ir gyventi 

niu tvarka. gražioje apylinkėje.
Kerštas ir neapykanta

pasireiškė Rusijos komu- UTVINOVAS SKIRIA- 
nistuose visoje pilnumoje. 
Komunizmas ir yra ne kas 
kitas, kaip tik kerštas.
Komunizmo vykintojai ir kad SSSR užsienių reikalų 
kelia žmonėse kerštą. Ko- komisaras Litvinovas nuo 
munistai, iššaudę tūkstan- sausio 1 d. vis dėlto pasi
ejus ne komUniątų, susipy- trauksiąs iš dabartinės sa
ko ir pradėjo šaudyti pa- vo vietos ir būsiąs paskir-

užsienių reikalų komisijos 
pirmininku.- Toliau laik
raštis rašo, kad Sovietų 
vyriausybė atšaukianti sa
vo atstovus Wašingtone 
Trojenovskį ir Tokio — 
Slavuckį. Laikraštis Litvi- 
inovo atsistatydinimą -sieja 
i su jo konfliktu su Ježovu 
i ir Višinskiu.

MAS I NAUJĄ VIETĄ

“Daily Express” rašo

čius raudoniausius komu- tas aukštojoje taryboje 
nistus. —

i ♦ * \ .
NACIAI ĮSAKO MARŠ
KINIUS TRUMPINU

! : * - - .

Berlynas, Gruodžio 20, 
Nacių valdžia įsako, kad 
nuo Naujų Metų visi mar
škiniai būtų dviem co
liais trumpesni. Tuo sako 
bus sutaupyta milijonai 
mastų audeklo. ITALIJA KONTRO

LIUOS DAIKTŲ KAINAS

I

I

KATALIKU PASAULIS

RUSIJOJE NAUJI AREš 
TAI, SUŠAUDYMAI

Londonas, Gruodžio 20, 
Laikraštis Daily Tele- 
graph rašo, kad Maskvoje 
vėl suimta visa eilė atsa
kingų žmonių. Taip pat

Kinija — J. E. Vysku
pas H. F. Schraven, Apaš
tališkas Vikaras Generalis 
kinų banditų tapo nužu
dytas. Jis Kinijoj misijo- 
nieriavo per suvirs 40 me
tų. Šu juomi dar septini 
misijonieriai kunigai už
mušti.

Hague — Vokietijoje E. 
Frieslande Panelė Švč. 

Į apsireiškė keturioms mer
gaitėms: dvi 11 metų, o 
dvi 13 metų amžiaus. Ap
sireiškimas tyrinėjamas 
Katalikų Bažnyčios.

Manila, P. I. — Filipinų 
salų valdžia nutarė religi
jos pamokas ivesti visose 
viešose mokyklose.

Portland, Ore. — Kata
likų Bažnyčia sekančiais 
metais minės 100 metų ju
biliejų. 1838 katalikai mi
sijonieriai toje valstybėje 
pradėjo misijas.

Vancouver, B. C. — As
tuonios anglikonės Sese
rys ir perdėtinė perėjo į 
katalikų tikėjimą. Dabar 
baigia postuJaciją ir tuoj 
pradės noviciatą. Jos va
dovaus šv. Antano bendra
buty ir Mokyklą.

Chicago, III. — Dr. A. C. 
Garvey, pagarsėjęs gydy
tojas gavo garbės medali. 
Jis yra brolis kun. A. J. 
Garvey. S. J., žinomas uo- 
’us apaštalas juodukų tar
pe.

London — Airijoje, šv. 
Juozapo Draugija, Tėvų 
Jėzuitu globojama, .nu
sprendė padengti lėšas la
vinime kunigų 
riu Rusiiai.

New York — 
Taibot, S. J
kad Ispanų sukilėlių pa-* 
gelbon aukas rinks adv. J. 
M. O’Shea. Pinigai bus 
naudojami sušelpimui naš
laičių.

New York — Toledo 
vyskupas aukavo $1000. 
sušelpimui Toledo Ispani
jos našlaičių.

Netv York — 241 Jėzui
tas Filipinų salose misijo- 
nieriauja.

Vatikanas — Šv. Tėvas 
paaukojo 300,000 lirų bas
ku vaikams sušelpti San
ta ndero mieste.

Roma — Daugelis rūpi
nasi, kad būtų paskelbti 
palaimintais du popiežiai: 
Pijus IX ir Pijus X. Pra
nešamą, kad netrukus bus 
paskelbtas šventuoju Lie
tuvos ir Lenkijos apašta- 
’as Tėvas Andriejus Bo- 
bolą, S. J. Lenkai atsidėję 
taukia paskelbiant palai- 
ofintuojū Kardinolą Stasi 
Uosio, mirusi 1579 m. Ita- 
iijoje.

_ J ? Kun. P. J. J.

i —:—__—~ .i
ATLYGINIMO IR DAR
BO VALANDŲ ĮSTATY

MAS NEStbARYTAS
«----------

Washington, D. C; Gruo
džio 20, — Jungtinių Val
stybių kongresas ilgai 
svarstė darbininkų atlygi
nimo ir darbo valandų 
klausimą, ir buvo mano
ma, kad išleis tuo reikalu 
įstatymus, tačiau tiek 
daug senatorių buvo tam į..... __
priešingi, ypač, kurie a t- diecezija nupirko 80 akrų 
stovaiya pietines palies įįj-j kur manuma pastaty- 
valstybes, kad didžiuma ■ -----
balsų tas klausimas buvo 
atmestas. Prezid e n t a s

i tuo 
nepatenkintas ir sako pa
reikalausiąs atstovų pa
aiškinimo. Yra manomą, 
kad „kaip Kongresas yel 
susirinks po Naujų Metų 
tilo klausimu biiiūs bus 
vėl įneštas, <£al geriau su- 

Maskva, Rusija, Gruo- tvarkytas ir priimtas, 
džio 19 d. — Stalinas, mi
nėdamas 20 metų slapto
sios policijos sukaktį, na-] _______
skelbė, kad vėl 8 žyvūs j GnSo^
komisarai, pasižymėję ko- _ ftobert

už esninaža r7°I,V“We’ su' gham, Jungtinių Vžlstv-
“ į (šaudyti už neištikimumą K ambasasdoriįs Britar;i_

(kruvinojo   diktatoriaus • į john Hopkins 11-

Sušaudyti šie: LėO M., 
Karakhan, buvęs užšiehių j .. 
reikalų vice - komisaras ir ŲpėS VANftUfc) ŠMAfe- 
ambasadbrius Turkij a i; j KIAI PAKILO

DARBININKAI RAGINA ' sulaikyti kitu tautų laivus 
GUBERNATORIŲ BŪTI nuo įvežimo karo medzia- 

— K------------- gos ar maisto. Jau 30 karo
laivu randasi Amoy uoste. 
Anglija ruošiasi siųsti lai-

_ _ J
kad sulaikius Jaoonų žy
gius. Amerika pasiuntė 
Japonijai antra notą rei
kalaujant paaiškinimo a- 
pie laivo Panay nuskandi
nimą.

KATALIKŲ PROTESTAI PAVEIKĖ

WASHINGTON, D. C. Gruodžio 20, — Chase and 
Sanborn Coffee kompanija praeitą sekmadienio vaka
rą per radio leido pagarsėjusiai artistei Mae West vai
dinti. Jos kalba buvo toki nešvaru, dviprasmė ir įžei
džianti geru žmonių jausmus, ypač Katalikų, nes ji 
išjuokė Šventojo Rašto aprašymą apie pirmuosius tė
vus; milijonai Katalikų pasiuntė protestus ir sustojo 
tos kompanijos kavą pirkti. Tie jų protestai labai pa
veikė. Federalė Radio komisija pareikalavo iš Natio- 
nal Broadcasting Co. kopijų tos artistės kalbų. Yra 
galimybių, kad Federalė Komisija uždraus tai artis- 
tei daugiau per radio kalbėti ir sudraus radio stočių Rooseveltas"yra labai 
vadovybę. : ' _ —'

Roma, Gruodžio 20, — 
Centralinė korporatyvė 
komisija, paraginta Mus- ?uimta daug žymių Ūkrai- 
solinio, nutarė imtis griež- nos politinių veikėių, tarp 
įtesnių priemonių daiktų .............................. " ~
i kainų kontroliavimui.—
NUPIRKO 80 AKRŲ t KI

PRIEGLAUDAI

Rochester, N. Y. Gruo
džio 20, — Rochesterio

J

ti Katalikišką prieglaudą 
našlaičiams ir Seneliams.

jų švietimo komisaras Za- 
gonskis, kuris per 20 metų 
buvo Ukrainos sovnorko- 
mo narys. Iš Maskvos ofi
cialiai paskelbta, kad pro
vincijose sušaudyti 21 
žmonės, vieni už blogą ū- 
kininkavimą, kiti už va
gystes, dar kiti, kasyklų 
darbininkai, už nusikalti
mus.

KALĖDŲ GIESMĖ 
(Šv. Ambrozieiaus)

i Į

JAPONIJOS GRIEŽTA , Ji 
NOTA RUSIJAI

Tokio, Japonija, Gruo
džio 20, — Japonija pa
siuntė Rusijai griežtą no
tą, reikalaudama, kad 
tuojau būtų paleisti iš ka
lėjimo septyni japonai 
Vladivostoke, kuriuos ru
sai suėmė i 
Santykiai tarp Rusijos ir 
Japonijos kasdieną darosi 
aršesni. Bet Rusija šiais 
laikais karo nenori, nes ži
no, kad pradėjus karą, su
silauktų civilio karo, ku
ris palaidotų kruvinojo 
Stalino režimą.

1 
t 
i 
I

ambasadorius Turkij a i; 
A vėl Yenukidze, komu-

H—*

IRĖ AMBASADORIUSRofe^Rf mNGHAM

du ambasadorius Britūni-

goninėje, sulaukęs 66 me
tų amžiaus.

f

I
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Hfg 1920

♦ • to

FUCLFOR

JUGOSLAVIJOS VADAS 
PAS POPIEŽIŲ

Vatikanas, Gruodžio 20, 
I— Jugoslavijos ministerių 
pirmininkas Stojadino- 
vičius. aplanke Šv. Tėvą 
Popiežių ir su juo ilgokai 
kalbėjosi.

ii

Roma, Gruodžio 20. — 
TĮbero upės vanduo labai 
smarkiai pakilo ir tūks
tančių dolerių bridai-ė 
nuostolių. Vanduo išsiliejo 
Her kkantūs ir dpsėftiė kai- 
kūriuos tiltus. .Kariuome
nė yra pašaukta gelbėti 
darbininkams sulaikyti u- 
pes vandens išslVerž'ufią.

RAfcAMbš

108 Dorchester A ve- 
So. Boston, Mass. , 

Tel. 1830 SOUth Boston.

, Hanovėr, —
Gruodžio 20.— Nacių val
džios , virširiinkaš Uąnš 
Kerrl pasakė,’ khd visos 
Bažnyčios Vokietijoje tu- 
Tės pačios sukelti finan
sus, neš valstybė joms jo
kios paramos nebeduo- 
sianti.;

MIRĖ RENGDAMASIS 
MIŠIAS LAIKYTI

Amsterdam, N. Y. Gruo
džio 20,
Gorski, 65 metų amžiaus, 
Šv. Stanislovo, lenkų pa
rapijos klebonas, staiga 
mirė besirengdamas za
kristijoje eiti atnašautų 
šv. mišių.

i Visu, ak Jėzau. Atpirkėjau. 
Kuri <Iar prieš šviesos kūrini;1 
Aukšėiausis Tėvas iš savęs 

j Pagimdė lygu Sau garbe.
*11. Tėvo atspiiidis. Šviesa. 

(Visu Viltis Tu nuolatinė.
kur siunčia Tau snal 
' y r Tavo tarnu. [da> 

. atsimink.
Kad iš l'anos švenčiausių Įsčių. 

! 1 žginnlanias kadaise, mūsų 
'Pavidalų ėmeisi kūno.
Sugrįžus skelbia ši diena. 
Padarius ratą per metus. 
Kad vienas gimdamas iš Tėvo. 

;Likai pasaulio sveikata, 
j.Ii žvaigždės, žemes, jūros. 
(Kas lik yra ]><» dangumi.

sauja giesme nūn sveikina. 
Kad lis pradžia gimimo nau.;< 
Ir mes palaimintos bangos 

j \p!i<-1 i Tavo švento kraujo. 
I Minėdami gimimo dienų, 
j(larbės giesme Tau mokam 
Į Tebūna. Jėzau. Tau garbė. 
(Kuris gimęs iš šventos Panos, 
j Drauge su Tėvu ir Dvasia 
| Per amžių amžius 1h* ribų.

APIE 70,000 KINIEČIU 
ŽUVO PRIE NANKINGO T

Shanghai, Gruodžio 20, i Pažvelgt. i 
Japonų laikraščiai rašo, Kiek žemėj ? 
kad kovoje orie Nankingo, (Daiktu Leidėjau. 
Kinų sostinės, daugiau kanos švenč
kaip 70,000 kiniečių žuvo. 
Japonai Nankmgą paėmė ; 
Jie tuo tarpu tvarkosi ir į 
mano greitai pradėti kovą 
pietinėje dalyte Kinijos. 
Pranešama, kad 50,000 Ja
ponų kareiviu nuo Shan
ghai ir Nankingo rengiasi 
į pietinę Kiniją, užimti 

Kun. Anton kwangtung provincija ir 
Canton uostą. Pietų Kini
joje Anglija turi didelius 
interesus, ir yra baimės, 
kad Japonai gali smarkiai 
susikirsti su Britais. Išro
do, kad Japonai nori už
imti Kinijos uostus ir taip

Į

visa.

•loni

•»

misijonie-

Kun. F. 
paskelbė,

KANDIDATU

. Detroit, Mich., Gruodžio
20, • _ Darbininkų unijos Ę^krascius,
atstovai savo suvažiavimo . ......~
išnešė pageidavimą, kad 
dabartinis Detroit valsty
bės gubernatorius Frank 
Murphy vėl būtų kandida
čių Į gubernatorius. Darbi
ninkų unija turi virš 175, 
000 narių. Gubernatorius 
Frank Murphy, laike Ge
nėjai Motors streiko pasi
rodė didžiausias darbinin- 
kų užtarėjas ir per jo pa
stangas streikas bū4o už
baigtas darbininkų laimė- 
jirųū. Streiko metu jis ne
leido policijai bei karei
viams darbininkų išvaryti 
iš dirbtuvių.

RUSIJOS KALINIAI PA
STATĖ GELEŽINKELĮ________

jfcNG. VALSTYBIŲ KA
RO LAIVAI Į JAPONI

JOS KARO LAUKĄ

Shanghai, Kinija — Du 
Jung. Valstybių karb lai- 

’ vii buvo ' pasiųsti iš čia į 
Tsingtao, kur dabar eina 
smarkūs mūšiai Japonų 
su Kiniečiais, kad apsau
gotų amerikiečių gyvybę.

Maskva, Rusija — Pra
neša iš sovietijos, kad už
baigė statyti 1800 mylių il
gumo geležinkeli Sibirijos 
sekcijoje. Nauji geležinke
li pastatė politiniai kali
niai. kurių dabar sovietų 
Rusijoje yra pilni kalėji
mai ir koncentracijos sto
vyklos.

Sovietų Rusijos žinių a- 
gentūra praneša, kad 
10.000 politinių kalinių, 
kurie statė geležinkeli, už 
gerą elgės? bus pe!eisti i 
laisvę, o kiti tūkstančiai, 
kurie dirbo, gal susilauks 
sumažinirho bausmių. Štai 
kas kelia sovietų Rusijos 
progresą? Rusijos politi
niai kaliniai. Kitose vals-
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W. W. WOOOWARD LUMBER CO.
pon~ T inirmiyrniT'rT^'Tnfui.'UHiij

mą Dievo malonėmis ir 
linki Tėveliui malonių Ka
lėdų švenčių.

t
E

T-3 E p
r.

lonijų lietuviai ir lietuvai
tės atvyks į balių ir pa 
rems kilnų tikslą.KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 

KOLONIJOSE

CAMBRIDGE, MASS.
KLEBONO LINKĖJIMAI

Nuoširdžiai sveikina vi-Į 
sus savo parapijiečius, pa-j 
žistarnus ir draugus Šv.1 
Kalėdomis ir Naujais Me-! 
tais. Linkiu visiems; 
džiaugsmingiausių Kris
taus Gimimo švenčiu ir; 
geriausių Naujų 1938 me- > 
tų. Lai Kūdikėlis Jėzus vi- j;- 
sus gausiausiai laimina.

tuvių parapijos klebonas 
kun. Pijus Juraitis ir Šv. 
Trejybės (airių) par. baž
nyčioje klausė išpažinčių, 
o ketvirtadienio ryte, 
gruodžio 16 d., 5:30 vai. 
atnašavo šv. mišias ir iš
dalino šv. Komuniją.

I
I

DARBININKŲ BALIUS
. ________

i

• LDS 113 kp. Naujų Me- 
j tų išvakarėse, gruodžio 31 
d. rengia balių, 8 vai. va
kare, Knights of Colum
bus svetainėje. Kviečia vi
sus iš visur dalyvauti. 
Bus skanių valgių ir gėri
mų. Baliaus pelnas skiria-

Šios kolonijos lietuviai mas naujos Intertype ma- 
nuoširdžiai dėkoja Tėvui šinos fondui. Tikimės, kad 
P. Juraičiui už aprūpini- vietiniai ar apylinkių ko-

SUSIRINKIMAS
Sausio 2 d., 2 vai. 

pietų, Knights of Colum-

bus salėje įvyks S. Š. V. 
J. draugijos metinis susi
rinkimas. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti. Bus na
riai fotografuojami ir 
taipgi renkama nauja Mh.1- 
dyba 1938 m. A. Dėdinas.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ ' |

. WINSLOW GARAGE I
Expert Auto Repairing jį!

1014 IVashington St. Tel. 0976-W Noruood, Mass. |

Retail Lumber Dealer
į; 488 South St.,___ Athol, Mass. J:-

t
i LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

DEPRATTI’S PACKAGE STORE
Imported and Domestic Liąuors 

Alės — Lagers — Wine’s
• -------------------------

Į; Linksmiausių šv. Kalėdų 
į .-?r,w i;o-

? Linksmiausių šv. Kalėdų
Tel. 936 Athol, Mass,

Noruood, Mass.

• I
K

ii
536 South St

DREYFUS & WHITE LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

THE LEONARD

KIMBALL-COOKEJnc. 
INSURANCE 

YORK AYMOL
EUILDING MASSACHUSETTS

\ty LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Kibi. P. Juškaitis ?.

Klebonas. ■ it
, ty

629 - 715 VVashington St.
it Tel. 1526

KALfiDOS

Kalėdų naktyje
vai. buvo šv. Mišios N. P. 
P. M. bažnyčioje Cambrid
ge. Kitos mišios bus 7—S, 
9—10—11 vai.
po pietų 3 vai.
bus teikiama, Kalėdų Die
duko, saldžių saldainių.

Pranešėjas

12:00

t’i 
i! 
?!
?! 
?!

' $Mišparai
Vaikams i?

GREENF1ELD, MASS.
Kun. Juraitis Aprūpino

Lietuvius Dvasiniais 
Reikalais

Gruodžio 15 d. i šią ko 
Joniją atvyko Atnolio lie-

!'• <>fesi<>n:il;ti. biznieriai, pr:<rn«>nin 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” 
lai verti skaitytoji; paramas.

11 Arnus St., Tel. 6585 
Greenfield, Mass.

Mes garsinamės, kad 
gauti iš 
duodame 
tavorą! 
mus.

Jūs biznį, ir 
Jums geriausi 
Ateikite pas

JUOZAS DIRSA
Laidotuvių Direktorius
Nuoširdus ir mandagus 
patarnavimas už labai 

prieinamą kainą.
13 Ellsworth St., 
VVorcester, Mass.

Tel. 4-3501 ir 4-3865

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

GAY FARM
BACHELDER’S TOYLAND

358 Main St. Athol, Mass.

V-

t

i'

| DANIEL O’CONNOR, Prop

«
£

MYOPIA CLUB 
BEVERAGE CO.

Grafton Avė., Islington, Mass.
Francis Gerulskis, Ovvner

Tel. Dedham 1304-W
Visit our TOYLAND (Near U. S. Post Office) 

Comnlete Line of Christmas Toys

Dolls — Sleds — Books — Skiis — Blocks and
A thousand and one other items

FRANK A. MORRILL, <
INC. ?

Complete Insurance Service 5 
!698 Washington St. Tel. 0125? 
I NORVVOOD. MASS. J

MILK and CREAM
Tel. Norwood 1168

ATHOL, MASS.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

ERNEST T. FREDETTEN0RW00D MALT COMPANY
Dodge and Plymouth Motor Cars

I

280 Main St. Tel. 650

I

MERRY CHR15TMA5
WISHINC - ALL* A

i! 
į

Wholesale Dealer in Choice Beers, Wines and
Liąuors

Į> 1023 VVashington St.
į *Mr. C. MURPHY, Prop. | LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

į.
?!
?!
?!
I

i
Athol, Mass. f

• — « -*. « —. • « -*.• —- *. ♦|T

I LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
f
it

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

R C A VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINES TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St.
VVoreester, Mass

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker'

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

118 Neponset St. Norvvood, Mass.

Iį!
Noruood, Mass. į

Ii S f !i
C kristinas Greetin^s ;!
Insurance & Real Estate j!

CARROLL H. W00DS
601 Washington St. Tel. 0940;! 

NORVVOOD. MASS. ;!

IJOHN P. VVELCH, DR.;’ 
| Newspapers and Magazines Ij 
Į Developing - Printing Ii 
[ Enlarging ij
I NORVVOOD, MASS. ■!

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
| HIGGIN’S & CO.
ty ATHOL, MASS.

ij*

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

!
ARTHUR J. FORREST

Gas — Fuel and Range Oil

i
990 VVashington St.

Tel. 1445-1446

i' 
V. 
i! 
i!

Kada Jums reikalingi aki 
niai, leiskite mums išegzami
nuoti akis ir pritaikinti aki 

! nius. Mes padarome dirbtinas 
i' akis.

397 Main St. Tel. 6-1944
Worcester, Mass.

275 Main St. Webster, Mass

i
i1Norvvood, Mass. j
i 
i! 
i!

EDWARD YANOVER'S
PACKAGE STORE

Užlaiko Visokius alkoholinius 
gfrfmns — Degtinę, Vyną Ir Alų.

278 Millbury Street 
Worcester, Mass.

Tel. 2-3381 Domestic nnd
Delivery Imported Branda

/ Linksmiausių šv. Kalėdų

Yvai-

I BALBONI PACKAGE !| 
STORE

860 Washington St.
N0RW00D, MASS.

i!
H
■

i

; i 456 Main St,

ii
LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

W. T. GRANT CO. |
Athol, Mass. »)

ty Tel. 377-VV Tel. 1237
p Regular Dinners - A La Carte Service—Sea Foods 
ij Soda Fountain Service
?• Open 6 A. M. to 2 A. M.
i! 467 Main St. Athol, Mass.

i

?■k

C
$ Main St.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
l M. H. FISHMAN & CO., INC. į 
j 407—413 Main St. Athol, Mass. |

| LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

JOHN J. HORRIGAN

PAIGE-KIMBAli AGENCY, INC.
Insurance of all kinds

TeL 271

Į

5 LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
į

‘JOHNSON’
JEVVELERS

Jewelry — Gifts — Repairing

We operate our own plant 
Quality Cleaning and Pressing

;| Linksmiausių šv. Kalėdų ;

i!
i!
i!
i į 165 Exchange St. — . Tel. 1289 — Athol, Mass.

CI
1 f t ij 112 Exchange St. Athol, Mass. !•;

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

j THE HOLLYWOOD SHOPPE 
| 504 Main St. Athol, Mass.

S E ASO N ’S

; NORVVOOD DAIRY |;
[Pasteurized Milk and Cream i[ 
; Nonvood, Mass. Tel. 0113 {

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

RE ET INGS
ELLIS POND ICE CO.

NORVVOOD, MASS.
Tel. 0250

i! 
i! 
r 

i4 r ----------- Athol, Mass. iį,

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ J

ANSEL T. WARD, INC.
♦

Plumbing — Heating — Petro Oil Burners 
190 Exchange Si. — Tel. 56 — Athol, Mass.

i 
i— - -



Jį LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

ii .» Evchange St.

ėreetinog^
LINKSMIAUSIŲ šv. KALĖDŲ ŠVENČIŲ “

W.OLLAY Cfi.
iii St. Athol, Mass.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĘDŲ ŠVENČIŲ
ATHOL BRANCH

CLOTHING STORE

Athol, Mass

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

469 Main St

Gifts for every woman that says Smartly Yoūrs
MEN’S STORE AND LADIE’S SHOPA Merry Christmas and Happy Nevv Year to all

.Athol, Mass,

Merry XMAS and Happy Nevv Year

JEWELER

ATHOL, MASS

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Athol, Mass.
Athol, MaSs ATHOL, MASS Overglobe Shoes made by

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Exchange St.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

578 Sbttth St, Athol, Mass.

Main St.
Wines and Cordials, Beer and Ale

Stanislovas 
iš Šv. Pran

S
1

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Marvis Supplies
i

_____________

Visi 
dar turėjo dvasiškai pasi
puošti; visi turėjo daly
vauti vienos savatiės re
kolekcijose.

Galutinai atėjus tai iš
kilmingai dienai, visi tie 
seminaristai žengė prie al
toriaus — jau pilnai pasi
puošę. Šis momentas yra 
vienas didžiausių kiekvie
no Seminaristo gyvenime. 
Tai yra jo pirmas žings
nis į kunigystės luomą.

Šiemet tame klieriku, 
skaičiuje randasi ir vienas 
lietuvis, — 
Venslauskas 
aiškaus parapijos, Miners- 
ville, Pa.

Sveikinam klieriką Ven- 
slauską, ir linkime jam 
susilaukti ir to aukščiau
sio laipsnio

Athol, Mass. jį

OVERBROOK, PA.
ŠV. KAROLIAUS SEMI
NARIJOJE IŠKILMINGI 
TONSUROS ŠVENTIMAI

Pereitą savaitę, Šven
čiausios Panelės Nekalto

į BISHOP-OODGE, INO.
i;- “Gifts that give Joy”
Jį Daugeliui mūsų draugų ir kostumerių Džiaugs 
Ji mingų Kalėdų ir Linksmų Naujų Metų

kunigystės. 
Raulas.

PHILAOELPHIA, PA,
Šv. Kazimiero lietuviu 

nar. bažnyčioje įvyko 40 
vai. atlaidai. Žmones gau
siai lankėsi ir naudojosi 
Dievo malonėmis. Lai Kū
dikėlis Jėzus laiminą šios 
parapijos lietuvius. F. K.

Athol, Mass. !•♦

»r. Et/ 4
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Athol, Mass. £ 
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Exchange St.

i

rą.
Tai buvo labai įspūdin- « LINKSI 

gaš vaizdas, kai į koplyte- | n
lę įžengė šie 43 jauni klie- jį "
rikai, su kryžiumi atlydė- j į 59 Main St. 
ti, po du artinosi prie ai- 
toriaus, kiekvienas deši
nėj rankoj laikydamas 
degančią žvakę, o kairėje 
suvyniotą baltą, lyg snie
gas, kamžą.

Šie seminaristai yra 
septinti meto skyriaus, t. 
y. pirmo meto teologijos 
mokiniai. Tik su keliomis 
išimtimis, visi jau sep
tintus metus mokinasi 
šioje seminarijoje. Kelios 
savaitės atgal, kiekvienas 
iš jų tūrėjo išlaikyti kano7 
niškus egzaminus, patik
rinant, kad jie yra jau pa
siruošę šiam tikslui.

Visiems išlaikius kvoti
mus, Seminarijos fakulte
tas, susirinkęs slaptame 
oosėdyje, rūpestingai ap
svarstė kiekvieno kandi
dato būdą, netik kaslink 
mokslo, bet ir moraliniu 
bei pamaldumo atžvilgiu/

Po to tyrinėjimo, jei ku
ris aspirantas buvo visų 
profesorių pripažintas tin
kamu, tada, ir tiktai tada, 
jam buvo pranešta, 
lis galės apturėti tą 
seniai pageidautą — 
surą.

Bet dar neviskas!

I LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

iI 1I
| 463 Main St

I$k

11 LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

I '
I

|||
h; 453 Main St
i k

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ į

Clothing and Furnishings for Men and Boys

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
V------------------ ~

Athol, Mass. f'!
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Rytinių Valstybių Žinios
C. BROOKLYN, N. Y.
ĮSIGYSIM NAUJUS 

VARGONUS
Kleb. kun. Paulionis iš 

sakyklos paskelbė, kad 
jau yra leidimas nuo Vys
kupo, įsigyti mūsų bažny
čiai naujus vargonus. Tei
singai kleb. pastebėjo, kad 
tai bus išpildytas noras 
šios parapijos įkūrėjo a. 
a. kun. A. Kuodžio, nes ir 
palikta vieta tą liudija ir 
jų laukia. Dabartiniai var
gonai (antrarankiai) pa
statyti tik laikinai, antroj 
galerijoj, prie pat stogo. 
Nauji vargonai bus stato-! 
mi pirmoj galerijoj. Jau j 
klebonas sutartį padarė; 
su vargonų statytojais, 
tai tuoj po Naujų Metų j 
prasidės darbas. Žinoma,! 
geri vargonai daug kai
nuoja: šių vargonų kaina 
kitais laikais būt apie! 
S17.000.00. dar jie kainuos * 
virš S4000.00. Ši suma turi Į 
būt surinkta ligi vargonai) 
bus baigti. Tikimasi, kad 
juos pilnai užbaigs prieš 
Velykas. Tad, kurie para- 
pijonai dar neaukavo, tai 
prašoma pasiskubinti.

SHOVVER PARTY
Gruodžio 11 d., choristės 

E. Sonda ir O. Danušiu.tė 
surengė suprise party 
choristei V. Bulovaitei. Į 
šią pramogą susirinko 
gražių viešnių, kurios su
ruošė daug įvairių ir 
brangių dovanų. V. Bulo- 
vaitės šliūbas bus Naujų 
Metų dienoje, tuoj po su
mos.

Ši puota įvyko Sandos— 
Vasiliausku namuose 311 
Plvmouth St., Brooklyno. 
Vaišingi p. Vasiliauskai 
viešnias puikiai pavaišino.

Buvusi.

I

ponentus. L. Vyčių 7 kp.! 
žaidė su Krugers rateliu' 
iš Brockton, Mass. Vyčiai 
laimėjo.

Gruodžio 11 d. Šv. Vardo 
draugija gavo 39 punktus 
prieš 18, o Lietuvos Vy
čiai gavo 49 prieš 42 punk
tu.

komp. p. A. Aleksis.
Ryte, kleb. kun. J. Va

lantiejus atnašavo šv. mi
šias Lietuvos ir visos mu
su tautos intencijai.

Koresp.

NEVVARK, N. J.

KLUBO SUSIRINKIMAS
Gruodžio 10 d. įvyko 

Lietuvių N. P. klubo susi
rinkimas. 1938 m. į valdy
bą išrinkti šie: pirm. P. 
Valūnas; vice - pirm. J. 
Janušaitis; ižd. K. Balan
da; fin. rašt. A. Marcelę 
nas, jo pagelbininku — .' 
Marčiukaitis;

Banis;
Benesevičia;

I 
prot. rašt.

P. Banis; tvarkdarys — 
M. Benesevičia; ligonių 
lankytojai — V. Urbonas, 
L. Pronskietis.

' Šis klubas pereitais me
tais turėjo “Darbininką” 
organu. Patartina, kad ir 
1938 m. klubas pasiskirtų 

i “Darbininką” organu. 
Klubas remia parapiją ir 
našlaičius; daro rinkliavą 
ir priduoda našlaičiams.

NAUJA VALDYBA
Gruodžio 13 d. įvyko 

L. Vyčių 29 kuopos susi
rinkimas. Į valdybą 1938 
m. išrinkti šie: Dvasios 
Vadas kun. I. Kelmelis; 
pirm. Jonas Remeika; vi
ce - pirm. — Juozas Gri- 
malauskas; sekr. A. Kar- 
čauskaitė; ižd. F. Berno
taitė; fin. rašt. H. Kar- 
čauskaitė; maršalka Juo- 

i

• v

ižas Banis; korespondentė 
J. Biekšaitė. Taipgi iš
rinkta sporto taryba: P. 
Podgalskis, pirm.; pramo
gų komitetas; šokių komi
sija, ir iždo globėjai.

Nauja valdyba bus pri- 
saikinta kitame susirinki
me, sausio mėnesy.

Kazys Vaškevičius, šių 
i metų pirmininkas dėkojo 
visiems už kooperaciją šių 
metų veikime ir ragino 
narius tęsti gražų darbą 
ir padėti naujai valdyba* 
ateinančiais metais dar
buotis.

L. Vyčių 29 kp. nuošir
džiai linki maloniu Kalėdų 
švenčių visoms Lietuvos 
Vyčių kuopoms ir vi
siems rėmėjams. Na-y:.

I

j

i

FEDERACIJOS SUSI
RINKIMAS

Gruodžio 13 d. įvyko Fe
deracijos skyriaus susirin
kimas. Dalyvavo daug at
stovų. Komisija išdavė ra
portą apie prisirengimą 
paminėti Lietuvos 55<: 
metu krikšto sukaktį. Pa
minėjimas įvvko gruodžio 
14 d. Ryte išklausyta šv. 
mišių, o vakare įvyko pra
kalbos su margumynu 
programa.

Kortavimo komisija pra
nešė, kad gruodžio 17 d. 
kortavimo vakarėlio tikie- 
tai parduodami.

Federacijos 22 skyriaus 
valdybą 1938 m. sudaro 
šie: pirm. A. Aleksis; vi-

fce-pirm. P. Jakubauskas; 
rašt. M. Alubauskaitė; 

įižd. J. Kupstas; tvarkda- 
choras. ryS — p Liubinas.

NAUJŲ METŲ SUTIKI 
MAS

Šv. Jurgio par. 
rengia dideli kaukiu mas-1 
karadų balių gruodžio 31 
d., penktadienio vakarą, ■ 
reiškia, sutiks Naujus Me i 
tus. Už įvairias ir gražias! 
drapanas, bus duodamos 
dovanos. Muzika J. Navic
ko gros įvairius šokius. 
Bus užkandžių ir gėrimų. 
Tikimasi labai daug publi
kos, kaip jaunų, taip ir se
nų. Visiems bus įdomu pa
matyt šis įdomus balius. 
Jis įvyks parapijos svetai
nėje, 207 York St. Brook- 
Ivn, N. Y. Įžanga: Iš anks
to perkantiems 50c., prie 
durų 65c. Žada visi para- 
pijonys šiame baliuje da
lyvauti. Rengimo komisija 
smarkiai darbuojasi, kad 
šis balius puikiai pavyktų.

WATERBURY. CONN.
BASKET BALL ŽAIDI

MAI
Pirmąs basket b* U žai

dimas įvyko gruodžio 4 d. 
šv. Juozapo lietuviu par. 
auditorijoj. Šv. Vardo 
draugija supliekė savo o-

5/ •

• Pabandyk Butelį

PICKWICK
ALE

Baltimore, Md
Valgant KalėdųVĖL APIE P. GREB- Jonas, nuo 1924 metų turi

LIAUCKĄ ' įsigyjęs graboriaus leidi-
Malonu pranešti mūsų mą, išlaikęs kvotimus, ir 

visuomenei, kad ligonis j 
Jonas Grebliauckas, Bal
timorės vyriausias grabo
rius, pamažu sveiksta. Jo
jo taip sunki liga truputį 
mažiau jį vargina, ir sa- 

: kos geriau jaučiasi. Pas ji 
tarnaujanti slaugė, p-lė 
Juškeliutė net pranašauja, 
kad jis atsilankys į bažny
čią Kalėdų naktį, Bernelių 
mišių išklausyti.

Labai malonu man tai 
patirti, ir šiuomi norėčiau 
pranešti visiems jo drau
gams, kurie rūpinasi juo- 

imi. Tatai ypatingai svar
bu, nes buvo pasklydę gan 
dai, būk jisai mirę. Nieko 
panašaus; jis tik kiek su- 

įsirūpirio patyręs tas kal- 
; bas.

Prie progos tenka pažy
mėti, kad kai-kurie asme
nys. ar iš nesusipratimo, 
ar iš blogos valios, palei- 

i do kalbas, kad ne tik ką p 
Jonas Grebliauckas miręs, 
bet ir jo graboriaus įstai
ga jau nebeveikia. Aišku, 
tokios kalbos galėjo tik 
nuskriausti p. Grebliauc- 
ką. jo konkurentų naudai.

Kadangi mano kores
pondencija, seniau išspau
sdinta, kiek toms paska
loms davė pradžią, jau
čiu pareigą viešai praneš
ti visiems, kurie tiesos 
nori, tų paskalų klaidingu
mą. Ligonio sūnus, irgi

yra pilnai įgaliotas tuo a- 
matu verstis. Taigi, susir
gus jo tėvui, jis pats atli
kinėja visas pareigas.

i Su visais Baltimorės ge
ros valioj--žmonėmis, aš

. linkiu ligoniui Jonui Greb- 
I liauckui greitos ir stip
rios sveikatos!

Valentas Matelis.

I

Pietus!

PARSIDUODA PAS VIETINIUS PARDAVĖJUS

12 ONCŲ IR PILNOSE KVORTOSE BUTELIAIS

Linksmiausiu Šv. Kalėdų

Linksmiausiu Šv. Kalėdų

i 
i

STATĖ and TREMONT 
THEATRES

Jlosiery - Corsets - Lingėrio

Sportstvear

121 Main St. Nashua, N. H.

Brewed by HAFFENREFFER & CO., Ine., Boston, Man, BREMERS SINCE 1870

We Exter a O ar 
Best Wish.es

Linksmiausiu Šv. Kalėdų

ARDEN’S

J J
<ai 
j

Linksmiausiu Šv. Kalėdų

THE C. H. AVERY CO.

ou7
'hrishnas

!• TTouse Furnishings and į 
j! Sheet Metai Work i 
![Factory St. Nashua, N. H. S
zzz-v.VwV-vz«bz.wz.s-ZwVw>^,1 

i: j

NASHUA, N. JT.

H. C. LINTOTT

Chevrolet Dealer
iI

NASHUA, N. II.

Linksmiausiu Šv. Kalėdų

Linksmiausių šv. Kalėdų

Į 
i

Graborius ir Balsamuotojas 
423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
HILL HARDWARE & į 

PAINT CO.
35 R. R. Sąuare Tel. 2070 !' 

NASHUA, N. H. į

Linksmiausių Šv. Kalėdų

ERRY!

t

Linksmiausių šv. Kalėdų

PRISCILLA CANDY
SHOP

<5htisl;mK URISTMAS Linksmiausių šv. Kalėdų

FORTIN, the FLORISTS. J. POIRER

Complet? Home Furnishers

NASHUA PHARMACY 
CO.

JEWELRY STORE

Main St. Nashua, N. H.

de MONTIGNY INC

And TEA ROOM
153 Main St. Nashua, N. H.!;

G. M. Clark, Ph. G.

NASHUA, N. H.

LIETUVOS KRIKŠTO 
SUKAKTIES MINĖJI

MAS
Gruodžio 14 d. įvyko 

Lietuvos krikšto 550 m. 
sukakties minėjimas para
pijos mokyklos svetainė
je. Turiningas kalbas pa
sakė kleb. kun. J. Valan
tiejus, kun. E. Gradeckis, 
kun. J. Kripas ir p. J. B. 
Laučka, ‘Amerikos’ redak
torius. Dainavo pp. Lušy- 
tės, D. Markevičiūtė, N. 
Plangytė, M. Alubauskai- 
tė. Armonistas p. Marke
vičius pagrojo armonika. 
Programos vedėju buvo

Linksmiausių Šv. Kalėdų

LAMPRON’S SHOE 
STORE

Linksmiausiu šv. Kalėdų

ISĄjo iš spaudos nauja vaistu knvgn 
SVEIKATA LIGONIAMS

Gydymas visokiu ligų šaknimis, 
Augmenimis, žievėmis, žiedais. Sėk
lom ir La pala Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ii lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. Kai
na su prisluntimu $1.00. Pinigus ge
riausiai siųst Money Orderį, arba po
pierini doler] laiške. Adresas: 

PAUL MIKALAUSKAS
248 W. Fonrth St, So. Boston, Mass. 

(15-19)

Main St. Nashua, N. H. NASHUA, N. H.

86 West Pearl St.

STERLING

1 QUALITY FOOTWEAR
93 Main St. Nashua, N. H.

Linksmiausių šv. Kalėdų

Nashua, N. H. NASHUA, N. H.

NASHUA 
TELEGRAPH 

NEWS

Wish.es


nekantriai

v •

vienas

A. P. Sandys

Ramybė Geros Valios Žmonėms
Saulutės rausvosios ža

ros Judėjos kalnų pakraš
čiuose nublanko į rožinę 
vakaro spalvą. Tyli kalve
lių ir ganyklų prietema, 
kaip rami malda, apsiautė 
visą Betliejaus miesto a- 
pylinkę. Melsvi vijolatiniai 
ūkai nuklostė dangų. Nak
tis pradėjo merktis. Pa-1 
čiame Betliejaus miestely
je matyti buvo didelis 
žmonių judesys. Žmonių: 
lūpos marmėti marmėjo.! 
Greiti žingsniai parodė, 
kokį tai šiame miestelyje, 
skubotumą. Ir buvo ko i 
skubintis. Ciesorius Au
gustas, Romos Imperato
rius, išleido savo valdo
mam pasauliui įsakymą, 
kad kiekvienas įsirašy
dintų tam miestelyj iš kur 
buvo kilusi jo giminė. 
Taigi, visi Dovydo ainiai 
skubinos įsirašydinti Bet- 
liejun, nes čia buvo Dovy
do karaliaus gimimo vie
ta. Jaunos, baltais velio- 
nais dukrelės ir jų moti
nos su savo susierzinu
siais vyrais grūdosi rašti
nės link. Kelinta jau sa
vaitė kaip čia tas įrašinė- 
jimas vyksta. Raštinės pa
tarnautojai įniršusiai dir
ba. Baigia vieną surašinė
jimą, eina prie kito. Bana
lus tai dalykas jiems pa
galiau. Ne kas naujo, kad 
viena porelė, visai jaunutė 
moterėlė ir jau apysenis 
vyras, įsirašydino kaip 
Juozapas ir Mariia iš Na
zareto, paeiną iš Dovyde 
giminės.

Atlikę savo pareigą abu 
sunkiais žingsniais išėjo 
iš raštinės.

— Žinau kaip esi suvar
gusi, Marija brangioji. 
Netrukus surasime nakvy
nę. Ir jie ėjo ieškodintu 
sau vietos nakvynei.
— Ne. Gaila, nėr vietos 

tamstoms. Užeiga pilnutė
lė, — kartojosi tas pats 
monotoniškas atsakymas. 
Kartą Juozapas tikrai ma
nė gavęs vietos nakvynei, 
nes savininkė truputį pa- 
lukėio. Gal ir savininkė •/ 
būtų davusi vietos šiai po
relei, nes turėjo laisva 
kambarį, bet pamačiusi 
Marijos būklę pasibijojo 
ir tarė: — Gaila, tamste
lės, laukiu savo giminių, 
nėr vietos.

Padėkojo Juozapas savi
ninkei ir nusiminusiai ta
rė savo brangiai sužiedo- 
tinei: — Nėra vietos.

Maloniai ji nusišypsojo 
paslėpdama visą 
nuovargio . jausmą 
sielos gelmėse.
— Eikime, Marija,

no brangioji, gal už mies
telio surasime kokią bu 
veinę, kur galėsiva pasi
slėpti nuo žvarbaus vėjo ir 
šaltosios nakties. Užsod’ 
nęs savo brangią sužiedo 
tinę ant asilaičio, lengvais 
žingsniais lydėjo juos kal
no link.

Naktis šalta. Drebulys 
nukrėtė keliaujančią po
relę. Toli kalno slėny spin- 
ksėjo aiški šviesa. Jaukus 
židinys traukte traukė 
juos į save. Pusvalandį pa
ėjėję prisiartino prie švie
sos. Sulaikęs asilaitį Juo
zapas buvo beketinąs vie
tos prašytis, bet atsiminęs 
Betliejaus savininkų atsa
kymus patraukė asilaičio 1L”

rių širdys buvo nužemin
tos, tie įtikėjo ir garbino 
Dievą, Kurs tokius įsta
bius dalykus teikėsi ap
reikšti savo sutvėrimams. 

Praslinko metas nuo 
šios iškilmingos ir taip 
Dievo malonių pilnos nak
ties. Laimės spindulėlis a- 
nuomet ir oalietė senojo 
nerso Melchioro širdį. Ši- 
met dėl nežinomos prie
žasties liūdo senio širdis, 
liūdo visas jo namas.
— Hatmi, mielas,—skun

dėsi jo moteris Asą, — ta
vo brangus tėvelis diena 
iš dienos silpnyn eina. Šir
dis mano skęsta skausmu 
jūroje, kuomet pamąstau 
kad gal už dieneles, gal už 
savaitės, gal net už valan
dėlės piktoji mirtis ketina 
užgrobti mūs mieląji Mel
di i orą. O Hatmi, Hatmi. 
kiek tai džiaugsmo netek
tum be mūs brangaus Mei- 
chioro! •
— Patėmijau tai, mano 

brangioji Asą, kad tiktai 
mano brolis grįžtų. Dvide
šimts metų... Dvidešimts 
ilgų metų, kaip nesame 
matę jo gaivios šypsenos! 
Kaip jam atrodė svetima 
ši žemė. Kaip jis troško 
surasti tiesos. Atsimeni jo 
žodžius: “Aš turiu surasti 
tiesos ir laimės žvaigždę. 
Keliausiu aš tolimų Rytu 
arų keliais; grįšiu į mielą 
mano prabočių šalį. Tėvų 
mano dievai praars mano 
gyvenimo vagas. 1
— Ir kiek tai pasiryžimo 

reiškėsi jo svajose, — pri
dūrė Asą.
— Taip, taip. Gerai atsi- 

Bandos irgi kaž ko- menu kaip jis užsidegu
siai kalbėjo, — toliau tęsė

virvelę ir toliau vedė kal
no link.

Bute kaž kas sujudo.
— Asą, mano dukra, man 

rodos, kad čia kas praėjo.
— Kas čia galėtų, tėtuš, 

išėmus piemens, tokioje 
šaltoje naktyje trankytis. 
Juk dabar žiemos šalnos.
— Bet man, rodos, kad 

čia kas nors nraėjo. Iš 
priekambario įėjo Ąsos 
vyras.
— Hatmi, mano sūnau, 

ar neužgirdai ko čia pra
einant?
— Kur čia, tėveli, kas 

nors keliaus. Silsėkis, tėti.
j perdaug jūs šiomis dieno
mis rūpinatės.

Senis ką nesuprantamai 
murmėdamas sunkiais žin
gsniais nuėjo savo kamba- i 
rin.

Naktis nors šalta, bet 
rami. Pietiniam. kalno slė
ny piemenys sergėjo savo 
pavestas bandas. Jaunojo 
piemens švilpynė išdavė 

; lengvas arias - melodijas.
— Kokia tai slaptinga 

naktis, — tarė vyresnysis 
piemuo Alpėjus.
— Tikrai, tikrai, koks tai 

slaptingumas apgaubė vi- 
j są orą, — tvirtino 
| mąsčiusiai Cleopas.

— Ė, Joną, liaukis 
pęs ir sušauk kitus 
menis, — švelniai įsakė 
Alpėjus. Papūtė Joną savo 
ragą. Nuplaukė, nuaidėjo 
garsas kalnų slėniais. Sku
biai, skubiai subėgo kiti 
piemenėliai kalno papėdin.
— Sveikas, sveikas, Al- 

pėjau, — sveikinos Laba- 
nas. — Gerai, kad sušau
kei mus. Visi mes nerims
tam, 
dėl neramios.
— Taip, Labanau, aš jau- Hatmi. — Jis dar labiau

čiu ką taip nepaprasto, užsikarščiavo* ku o m e t 
Man rodos, kad kas nors----------------------------------

įvyks, 
apima.

užsi-

švil- 
pie-

mes bandėme jį perkalbė
ti. Atsimeni jo žodžius: 
“Kuopsiu į skarduosius mynėlę sulauks kada nors 
kalnus, lenksiu jų viršū- nors ypatingo
nes; brisiu per dvokian- džiaugsmo. Hatmi, aš dar 
čias pelkes; klampysiu negaliu atsigėrėt to vai- 
per rudenio purvynus; j kelio gražumu. Koks jis 
stengsiu žiemos šalty; jr,? karališkas; bet kaip jis 
tiktai tuomet atilsėsiu, i neturtingai užgimė. Kaip 
įtiktai tuomet džiaugsiuos.neturtingi jo tėvai! Man 
pavasario gajaisiais sau- vaikelio tėvas atrodė 
lės spinduliais, tiktai tuo- gerokai pasenęs. Kaip ma- 
met deimantinė ryto žie-:no širdis Prie JU linksta! 
dų rasa atvėdins mano' — Taip, jis man atrodė 

‘karštą krūtinę, kuomet apysenis. Bet koks geras, 
trumpai valandėlei gau- gailestingas, švelnus savo 
siu pažvelgti į tiesos ir jaunai gyvenimo draugei! 
laimės žvaigždę”.
— Jis išėjo laimes ieško

tų, o mes čia skęstame nu
liūdimo jūroj, — atsidus
dama skundėsi Asą.
— Ach, kad jis nors atsi

rastų! Kiek tai džiaugsmo 
būtų mano senam tėveliui. 
Nė pėdsako jo nerasta. 
Tėvelis vis rūpinos tai vie- giesmes

ną, tai kitą žinią pagaut. Man visas tas dalykas at- 
Kurie pirkliai net tarėsi jį 
matę Indijoj; kiti Graiki
joj; kiti Eigipte. Bet tė
veliui išsiuntus pasiuntinį 
tose šalyse, grįždavo netu
rį jokių žinių. Aną met jis 
buvo toks pilnas vilties, 
kuomet Romos ciesorius 
Augustas įsakė savo pa
valdiniams įsirašydin ti 
kiekvienas savo mieste. 
Bet viskas, rodos, veltui. 
Žinių kaip nėra, taip nėr.

Kuriam laikui tas mažas 
kūdikis ir jo tėvai suteikė 
jam džiaugsmo. Jis norė
jo, kad jie pasiliktu to- 
liaus pas mus. Atsimeni, 
Asą, kaip tėvelis džiaugs
me buvo paskendęs, kada 
pirma syk mes aplankėme 
tą vargingą šeimynėlę to
je oloje? Koks tai buvo 
jam džiaugsmas kada jie 
sutiko pas mus keletą die
nų apsibūti.
— Ne tik jis 

džiaugės, bet ir visi, kurie 
tą šeimynėlę aplankė. Kal
bama, kad kiekvienas ku
ris aplankė tą kuklią šei-

savo 
savo

ma-

Man rodos, 
ypatingo šiąnakt 
Mane didelė baimė

Visi piemenėliai susibū
rė, nes iš tikrųjų 
juos didelė baimė. Buvo 
vidurnaktis. Iškart aki
nanti šviesa apgaubė juos. 
Jie didžiai išsigando, nes 
Viešpaties angelas atsisto
jo prieš juos ir Dievo 
skaistumas apšvietė juos.
— Nebijokite! Štai aš 

skelbiu jums didelį džiau
gsmą, kurs bus visai tau
tai, kad šiandien jums gi
mė Dovydo mieste Išgany
tojas, kurs yra Kristus, 
Viešpats. Ir tas bus jums 
ženklas: rasite kūdikį su- 
vystytą vystyklais ir pa
guldytą prakarte.

Ūmai atsirado prie an
gelo daugybė dangiškos

apėmė

Kaip aš džiaugiuosiu, mie
loji mano Asą, kad gerie
ji piemenėliai mums pra
nešė apie to kūdikio gimi
mą. Bet kaip tau atrodo 
tie piemenų pasakojami į- 
vykiai apie tą skaistųjį 
jaunikaitį, kuris pranešė 
jiems apie pasaulio Išga
nytojo užgimimą, apie tas 

i, kurias girdėjo?

rodo truputį keistokas, 
nors aš tikiu, kad tokie 
dalykai galėtų įvykti.
— Nežinau ar patikėt 

tiems pasakojimams, ar 
ne. Bet težinau ir jaučiu,
— tvirtinančiai tarė Asą,
— kad tas mažasis kūdi
kis manyje sukelia pagar
bos jausmų. Rodos, kuo
met prie jo buvau, jaučiau 
reikalinga atiduoti jam 
karališkos pagarbos. Argi 
nedegė tavo širdis, Hatmi 
kada šioji kukli porelė rei • 
škė mums savo padėkos 
jausmus už padarytą 
jiems gerą? Įstrigo mano 
širdin ypač gi tie jūs tėtu
šiui ištarti to mažojo vai
kelio žodžiai: “Melchiorai. 
tavo gausus gailestingu
mas neliks be atlyginimo. 
Mano mielasis Sūnus tau 
suteiks ramybės, nes iš ti
krųjų esi geros valios 
žmogus”.
— Tai tie patys žodžiai, 

kuriuos piemenys girdėjo 
iš to šviesaus jaunikaičio.. 
Bet kas čia? Koks čia bil
desys ?
— Hatmi! Hatmi! Kara

liai! Kupranugariai! Tar
nai! Auksas! Šilkai! —už
dususiai šaukė įbėgęs pie
muo.
— Kur? Kas? Koki kara

liai? Kur tas auksas? Kur 
tie tarnai?
— Jie eina greitai. Nėr 

laiko.
— Sustok valan dėlę,

žmogau. Koki čia karaliai 
eina? Galva apkvaršo tau. nai triūsiuos kupranuga- 
Koki per karaliai vėlyvoje gerove. ---- -------
naktyje bekeliaus? Iš pro- ~ ”
to eini žmogau.
— Ne, ne. Klausykite 

manęs valandėlę, — įtiki
nančiai tarė piemuo. — 
Mes sergėjome savo ban- • 
das, kaip paprastai, kada 
iš tolo pamatėme žiburių 
eiseną kelyje. Jai priėjus 
artyn, mes pribėgome pasi Tęsinys 10-tame puslap.

žiūrėti kas per žmonės čia 
bekeliaują. Koks tai gra
žumas, koks tai iškilmin
gumas tos eisenos!
— Na sakyk, sakyk kas 

per vieni,
pertraukė Hatmi.
— Svetimų šalių karaliai, 

ar koki išminčiai. Kupra
nugariai auksu nudabinti, 
karaliai šilkuose pasken
dę. Deimantiniai žiedai 
mirgėjo kaip dangaus 
žvaigždės.

— Iš kokių šalių? — už
klausė senasis Melchioras, 
kuris triukšmui sukilus a- 
tėjo seklyčion.
— Nežinau, tėtuk, neži

nau. Aš bėgu pamatytų tų 
karalių. Kiti juos jau pa
sekė.
— Lauk manęs, sūnau. 

Vykstu kartu su tavim.
— Kur tamsta tėveli be

keliausi šitokioj vėlyvoj 
valandoj. Juk ir taip ne
sveikuoju Likis manie. 
Mes viską ištirsime, — i- 
sikišo Hatmi.
— Ne sūnel. Jaučiu, kad 

tie karaliai yra matę ma
no sūnų. Einu sužinot.
— Na gerai. Ne ką beda

rysi, visi vykstame.
Iškeliavo jie žinomu vie

škeliu Betliejaus link. Už 
pusvalandžio pasiekė pa
ties Betliejaus miesto rv- 
bas. Piemuo Joną jau iš 
tolo pamatė sugulusius 

I kupranugarius. Prie kuk
laus Jozuės namelio buvo 
1 susirinkę ir kiti atbėgę 
piemenėliai. Karalių tar-

i

v •

. Senasis Mel- 
chioras prisiartinęs tarnų 
tarpe prie namo pamatė ir 
vieną persą. Senis įsidrą
sinęs prisišliejo prie besi- 
triūsiančių.

i — Sveikas, sūnau, —per
siškai nasveikino Melchio-

• ras nežinomąjį tarną.
Nustebo tarnas gir-

kariuomenės, kurie srarbi-
-«o Dievą Ir sakė: Gar*- 
Dievui aukštybėse ir že-i 
-nėję ramybė geros valios; 
*monėms! Angelams pasi- 
’alinus, jie vienas ki
tiems sakė:
— Nueikime lig Betlie- 

ir pažiūrėkime to. 
Viešpats 
Jie atė- 
ir rado 
ir kūdi-
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NORFOLK LUMBER COMPANY
Building and Modernizing Headąuarters
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THOMAS F. RILEY
PLUMBING — HEATING

Tel. 0714 EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Waghingtoo St. 
NORWOOD. MASS 
TEL. Nonrood 1508 
Montello Office: 

10 Intervale 8t
TEL Brockton 2005

Linksmiausiu šv. Kalėdų j!
NORWOOD BUICK CO.I;

Norwood, Mass.

Canton Street Tel. 372 Stoughton, Mass. 'į

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

FUNEKAL PAKLOK
Stoughton, Mass. $

i! 
i!

il 
i!
i! 
i!

CEMENT

WKSTF!ELD. MASS.

Tel. Norwood 1080

GLADWIN LANE

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

MILK — CREAM

jaus 
kas įvyko, ką 
mums apskelbęs, 
io skubindamiesi 
Mariją, Juozapą
kį paguldytą prakaite. 
Pamatę gi. jie skelbė tai, 
kas jiems buvo apskelbta 
apie tą kūdikį. Žinios apie 
+ai pasklido visoj anoj ša
lyj. Visi, kurie girdėjo, 
stebėjosi visais tais daly
kais, kurie buvo jiems 
piemenų papasakoti. Kū

MER R y
Nonvood 0084-W

i

Norwood, Mass. <

Norwood, Mass. i47 Day St
< ..___________ -_________ :
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1 W. D. HUNTOON CO.
Sheet Metai Work — Oil Bumers

it
it
i'

' j 48 Day Street
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Building on Honesty and Fair Prices
57 Main St.

Linksmiausiu šv. Kalėdų
Next to the bridge

Linksmiausių Šv. Kalėdų

MILLER’S LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

W. T. GRANT CO

Good Shoes at Low Prices

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Linksmiausių Šv. KalėdųLinksmiausiu šv. Kalėdų

SPAULDING INS. COINSURANCE OF ALL KINDS J. J. NEWBERRY CO

Main St

of NEW HAMPSHIRE
Linksmiausiu šv. Kalėdų Linksmiausių Šv. Kalėdų

NASHUA, N. H

INKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

138-140 Main St. Odd Fellows Bldg. Nashua, N.H.
BELL HOSIERY

J. C. MANDELSON CQ, THE CHRISTMAS GIFT STORE
SHOPS, INC For Ali The Family

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ GOOD jCLOTHES

Nashua, N. H.

Insurance of all Kinds help you with your selections

IN THE DOWNSTAIRS STORE

Visit

MERKY CHRISTMAS LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
TO ALL IS OUR SINCERE WISH

Merry Xmas

tinas

YULETIDE CHEER

Nashua, N.

Delco— Frigidaire 
Air Conditioning -

Nashua, N. H.

Pradžia 9-tame puslap. 
džiant žmogų kalbantį sa
vo kalba. Bet tuoj susi
griebęs tarė: — Sveikas

Turi kokių nors didelių planų? Tai klausk, kokie 
bus rezultatai, bet ne kokios kliūtys tavęs laukia.

102 Main St. Nashua, N. H
NASHUA. N. H

NASHUA. N. II

MERRY CHRISTMAS and A Happy and 
Prosperous NEW YEAR

NASHUA, N. H

COAL — COKE — OIL

125 Main St. Nashua, N. H.

70 Main St. Nashua, N. H.

Ramybė Geros Valios 
Žmonėms

Route 102 
Hudson, N. H.

books — doll

BRICK HOUSE on the 
DERRY ROAD

Tel. 215-W Nashua, N. H.

To our many friends and patrons of Lithuanian 
Extraction We extend our Sincere Wishes of a

- including 
velocipedes

A store full of New merchandise of ąuality at 
reasonablę prices for Christmas Gift Shoppers 
to chosse from. Our clerks will be very glad to

žilus plaukus.
— Mano sūnau, mano il

gai laukiamas sūnau. Ir 
abu seneliai, vienas jau 
pasiekęs paskutinį gyve
nimo slenkstį, kitas jau a- 
pysenis, parpuolę pa
garbino savo Viešpatį, 
mažąjį Kūdikėlį Jėzų, Ku 
ris tiek laimės ir džiaug
smo jiems atnešė, to
kiomis gausiomis malonė
mis jų sielas apipylė.

2
Nashua, N. H.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ ’

We carry a complete line of Hamilton, Gruen, b 
Elgin, Waltham and other make watches priced j!

kokiu tikslu jie čia atke- kia mano brangiam Kūdi- 
liavę. ; . i keliui džiaugsmo, bet ir
— Mano malonusis ponas teteikia džiaugsmo ir tau 

atvykęs iš Persijos. Kitas? Melchiorai, nes išminčio 
galingasis iš Indijos; tre- Melchioro asmeny yra ta- 
čiasis nežinau iš kokios vo mylimasai, taip ilgai 
šalies. Tiek žinau, garbin- laukiamas sūnelis.
gas tamsta, kad visi jie Pažinimo džiaugsmas 
sekė žvaigždę, kuri juos sužvilgo abiejų vyrų vei- 
čion privedė. duose. Pribėgo senasis
— Malonėkite paklausti Melchioras prie savo taip 

savo viešpaties ar nesąs ilgai laukiamo sūnelio. Iš- 
girdėjęs apie senojo perso bučiavo, nuglostė jo jau 
Melchioro sūnų. Toliau ne- i' 
laukdamas tarnas įėjo vi
dun. Už valandėlės grįžo.
— Kviečia tamstą vidun 

mažojo Kūdikėlio tėvai.
Užmiršęs visus su savim 

esančius, Melchioras sku
biai žengė naman. Vaiz
das, kuris sutiko senio a- 
kis jo širdį dangišku 
džiaugsmu nutirpino. Ma
tė jis tą kuklią porelę ir 
tą karališką Kūdikį, Kurio 
taip ilgai nebuvo matęs. 
Sužvilgo jo akys, užsidegė 
jo širdis nauju džiaugsmu, 
parpuolęs ant kelių pa
garbino Mažąjį Vaikelį. Ir 
pagarbinęs Jį tuomet tik
tai pamatė, kad ne jis vie
nas savo pagarbą tereiš
kia, bet esą ir kiti; kiti 
auksu ir šilkais dėvini, 
brangiomis dovano mis, 
auksu, smilkalu ir miros 
nešini, parpuolę garbina 
ir aukoja mažajam Kūdi
kėliui savo dovanas. Susi
gėdo senis nieko neturįs, 
nasruvo jo laiko suraukš- 
’ėtas veidas ir jis po tru
putį slinko atgal.

Mažasis Kūdikėlis malo
niai pažvelgė į brangią sa
vo motinėlę.Tačiau Marija 
oamačiusi senąjį Melchio- 
rą pakviečiančiai tarė:
— Artinkis brangusai 

mūs geradėjau. Visą savo 
gyvenimą teisiai gyvenai, 
nė vieno nenuskriaudei, 
tiesos teieškojai. Dabar 
pažink, brangusai Mel- 
?hiorai, mano mylimą;? 
Sūnelį, Kurs yra Tiesa ir 
Gyvenimas, Kurs tau su
teiks paskutinėse tavo 
dienose džiaugsmo ir lai
mės, kurios taip ilgai lau
kei ir ieškojai. Susipažin- 
kie, mielas Melchiorai, su 
šiais iš svetimų šalių at
vykusiais Tiesos ir Gyve
nimo ieškančiais išmin
čiais, kurie atvyko pagar
bintų mano mylimą Sūne
lį. Mano Sūnelis atėjo į ši 
pasaulį suteikti ramybės, 
paliuosavimo iš šios pa
saulio vergijos. Pirmasis 
iš šių išminčių Baltazaras 
atvyko pagarbinti Pasau
lio šviesos; antrasis, Gas
paras, galingas ir didis 
viešpats atėjo pagarbintų 
karalių Karaliaus; ir tre
čiasis, Melchioras, atvy
kęs iš pagonų šalies, at
keliavo pagarbinti mažąjį 
Mano Sūnelį Jėzų, viso pa
saulio Išganytoją. Šių gar-

loingų ir mokytų Išminčių 
atvykimas netiktai sutei-

113 West Pearl Street
NASHUA. N. H.

Ije Main cor. Factory Streets Nashua, N. H.
j.4 .
'S.'.
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ŠIRDIM UŽ ŠIRDĮ
LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ------------------- - ’p

Šiandien Kūčių vakaras,! pildančius troškimus, turi p 
šiandien prie stalo susi
rinks gimtoji šeima. Lau
žys plotkeles, kaip visada, 
ir kaip visada linkės viens 
kitam laimės... Brangiau
sio, visus jungiančio, as
mens šį vakarą nebus, ne
bus motinos. Jau antros 
Kūčios jos nėra. Ji laimin-; 
ga, ji baigė, tik jos vaikai 
turi toliau tęsti tą liūdną
ją žemės kankinių proce
siją, turi žiūrėti į kasdie
ną blankstančius neišsi-

vaikytis, niekad nesugau- ;įį 
namą, laimę. |»

HH—-T-L..T-L- 4 - ______ 5*

sviesi, tyra liepsnelė, vie- < 
nas laimės žiburiukas — J 
tai meilė Julijai. ♦.

Ir šį liūdną Kūčių vaka- ti 
rą šviesus Julijos šešėlis ti 
sušvisdavo jo tamsių min- 5 
čių audroje, kaip angelas, ! 
kaip išgelbėtoja. Pavasari j 
jie susitiko, susipažino vi- 3 
sai atsitiktinai. Ne iš kar
to ji atkreipė į save dėme- $ 
sį, ne iš karto ji jam pa- $ 
tiko. Jis buvo pratęs ma- į 
tyti kitokias moteris, bu- $ 
vo bandęs žaisti jų širdi- į! 
mis, buvo pažinęs dauge- ti! 
lio tokių širdžių tuštumą !■ 
ir žiūrėjo į visas, kaip į i; 
žaisliuką, kaip į pramogos <; 
ir liuoslaikių žmones. Juli- g 
ja, kai jis pirma sykį ja ;:i 
pamatė, atrodė keista. Ne » 
tokia, kaip anos prašmat- $• 
nios, visada draugijoj ma- ~ 
tomos, moterys. Jos žvilg- ti'. 
snis negaudė kitų žvilgs- ti! 
nių, neskraidė ant pažįs-Įs 
tarnų ir nepažįstamų, bet ‘ 
jame matėsi daug atsar
gumo, nedrąsos ir baimės, 
kad kitų ir jos sielos ra
mybė nebūtų sudrumsta. 
Julija buvo maloni, graži 
ir nuoširdžiai linksma, 
bet jos juokas neskambė
jo taip garsiai ir taip 
triukšmingai. Jos veide 
nesimatė tų bruožų, ku
riuos galima pastebėti 
veiduose tų žmonių, kurių 
širdimis jau daug kas žai
dė, kurie jau daug žmonių 
suviliojo, bet laimės neda
vė nė vienam.

Tokia Julija susidomėjo 
Domas, tokią Juliją jis 
pamilo, pamilo meile, ku
ri įsdko gerbti mylimąją, 
bet nežaisti su ja ir jos ne
suvedžioti. Kurį laiką jis 
tylėjo, bet gerai žinojo, 
kad ta mergelė kasdieną 
vis labiau užima jo mintis 
kad jam ilgu ir liūdna be 
jos.

Domas parašė vieną ki
tą laišką, iš kurių ji turė
jo suprasti apie jo meilę. 
Iš jos atsakymų jis tikėjo
si išspėti jos palankumą 
arba nepalankumą, bet... 
ji tylėjo, ji nerašė. Tas 
jos slaptingumas erzino 
Domą. Jis ją net kaltint 
pradėjo, bet negalėjo jos 
nemylėti. Jis ilgėjosi, ieš
kojo progų susitikti, o ji... 
ji, maloniai šypsanti, pa
kalbėdavo, pajuokaudavo, 
ir tik tas, kuris labai ge
rai moka stebėti žmones, 
būtų galėjęs pastebėti, 
kad ir Julija truputį pasi
keitė.

Ir štai šiandien, sunkių 
minčių kankinamas, jis 
neužmiršo jos, žinojo, kadi 
be jos bus liūdnos švenčių 
pramogos, kad be jos bus 
tamsi visa jo ateitis.

Ką gi galvojo Julija? 
Argi ji, perskaičiusi laiš
kus, juokėsi iš Domo jau
smų, ar juos suprato ir j! 
brangino. Iš karto ji neti- 
kūjo Domo žodžiais, abejo- j - 
jo jo jausmų nuoširdumu. ■! 
bet paskui... Ar jį mylėjo ■ 
Domą, to dar pati sau at- • [ 
sakyti nemokėjo, tik gerai ; i 
žinojo, kad ji rūpinosi juo.!; j 
kad jį užjautė, kad jo liū- i i į 
desys buvo jai skaudus, o i 
jo džiaugsmas buvo jos i 
laimė.

Grįžęs į savo kambarį 
Domas rado laišką, laiška 
su jos — Julijos — gimti
nės pašto antspauda. Nu-

Westlield, Mass.
Kalėdų švenčių proga sveikinu visus savo pa

rapijiečius. Lai Kūdikėlis Jėzus laimina Jus visus 
bendrai ir kiekvieną atskirai, ir lai būna mūsų vi
sų vienas aukščiausias tikslas — dirbti Dievo 

ir tautos labui.
KUN. V. PUIDOKAS, 

Šv. Kazimiero par. klebonas.

i iTaip galvojo Domas, » 
grįždamas, lėtais žings- »'*. 
niais į ~ %
Atsiminimais tur t i n g a ti! 
Kūčių vakaro nuotaika jo !■ 
neviliojo, šventės irgi ne- į. 

'siūlė jam džiaugsmo, nes “ .
į šventes jis buvo papra- būdamas, jis vaikščiojo į Į be jokios pagalbos.^ Toles-

I I 
I 
I 
Į

LIJCLtO? IvLCHiJ V, «.

į gimtąją pastogę. C garbei

L.....
nes

ti

nis gyvenimas, amžinybė.. 
šitą klausimą jo išdidus 
protas stūmė ko toliau.

Bet tarp iširusių jo min
čių, tamsios jo sielos ker

ti! anot jo, be jokių maldų, telėse dar blykčiojo viena ti! ---------------------------------------------------------------------

tęs žiūrėti tik kaip j die- bažnyčią ir tik tada jis 
nas be darbo. Jokios gi- kalbėjo poterius. Dabar... 
lesnės prasmės šventės dabar iS—j šventės dabar jis išmokslintas, 
jam neturėjo. Tik, vaiku dabar jis pats stengiasi 

tvarkyti savo gyvenimą,

WESTFIELD CO-OPERATIVE BANK

SEASON’S GREETINGS

from

SEARS ROEBUCK & CO.
Westfield, Mass.

Philip O’Meara & Son

Tel. 264-W-R

:I

Friendly Gifts From “The Friendly Store” 
Will help make your Christmas a Merry One

I
WESTFIELD, MASS. g

t

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

The Complete Department Store

$ į
^Jjj| PARK SQUARE

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Westfield, Mess.

ti į v » Jr ?v
U5ishinq 

qou Christmas
p.
X ‘rg 4

ti! 44 Main St.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Westfield, Mass.
v —

: LINEH AN’S BOOT SHOP
FINE FOOTWEAR

ii 92 Elm St. — Gowdy Block, Westfield, Mass. įj

from

W. H. FENTON CO.
CHEVROLET and OLDSMOBILE

70 Main St.
A good place to buy a car”

SEASON’S GREETINGS

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

t Lambson Service
‘ ‘ - * .

VVESTFIELD, MASS

Iį LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

t
i

I

BUDGET DEPARTMENT

l
lį
i?«
ti!

i;

i

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ $ 
Shoe Skates, Skate Straps, Hockey Sticks, Pucks į 

Skiis & Poles — Magazine Subscriptions $ 
at lovvest rates i’
R. S. CONNER -į

Westfield, Mass. į!
ti| 34 Elm St.,

MERRY CHRISTMAS TO YOU
J Say it to her with lovely, useful Gifts that you 

may be certain she’ll thank you for.
They cost no more.

ti! Our store is just jammed with so many nice 
ti! practical gifts. Christmas Shopping is easy here.*
‘!I
ti!
ti!

BRUNDAGES
“MIGHTY GOOD VALUES”

VVESTFIELD, MASS.

Jį 14—15 Broad St. VVestfield, Mass. *

i

i

Ž LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ |

I J. M. ŽALA I
Groceries, Meats, Provisions x

ž 94 Meadow St. — Tel. 1356 — Westfield, Mass. J; 
J Member N. R. O. G. ;j
į World’s Largest Food Distributors ;‘j

i

M»

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Hearn & Company
The Home of Fine Furniture & Funeral Service

COLUMBUS BUILDING, WESTFIELD, MASS.
sv

SEASON’S GREETINGS

See the
NEW 1938 FORD

85 H. P. at

HOLCOMB’S MOTOR SALES

ti!

i! 
i! 
n

Westfield, Mass. «j

i /

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

WORONŪCO SAVINGS BANK

WESTFIELD, MASS.

!
I

!
!
!
!

i
i

r________________________________________________________

' džiugo ir nusigando. Ką 
■ pasakys ji po tokios ilgos

Tęsinys 12-tame puslap.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

I
i 
i! 
i! 
i! 
i!

i! 
i

Radios — Refrigerators — Washings Machines— 
Electric Appliances

Home Appliance Co.
WESTFIELD, MASS.

i! 
i!
<! 
<!
it 
it
it 
it
it 
i!
į ’
i1

i
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ŠIRDIN UŽ ŠIRDĮ

Juozas M. Dilis Pradžia II-tame puslap

LAIKRODININKAS

CLEAR WEAVE

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

PRISIEKĘS ADVOKATASLINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
OPTOMETRISTASLINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Geležinių Daikt; Krautuvė
LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ GEORGE MASILIONIS, Sav

GRABORIAI

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲLINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲVILLAGE & GRILL RESTAURANTAI

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

StillIVAN ’S SUSE STOffiS
351 Broadvvay, Tarp D ir E gt. Sa Boston, Mass.

So. Boston.

366 Broadvvay, (Darbininko Name) So. Boston

Z3___ ______ ,________.Complinjents of the

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS)

GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS

! LIETUVIS DANTISTAS
251 W. Broadvvay, Tel. Šou 2660 So. Boston, Mass

________________________

ARCHITECT and ENGINEER
Broadvvay, Tel. Šou 9574, So. Boston, Mass.

i
cii
iiiii 290 W. Broadvvay

•; 355 Broadvvay

1044 Washington St., Norvvood, Mass.

Kalėdoms, Įvairias dovanas, Anksinius-Auk- 
suotus, Sidahrinius-Sidabniotus ir kitokius daik
telius pirkite pas laikrodininką - auksorių JUO
ZĄ DILIŲ. Aš visiems patarsiu ir padėsiu išsi
rinkti dovanėles. Taip pat taisau senus laikrodė
lius ir kitokius visokius sidabrinius bei auksinius 
daiktus. Prieš Kalėdas ofisas bus atdaras ištiso
mis dienomis ir vakarais. Patarnavimas manda
gus ir nuoširdus visuomet.

r

f/- LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
1 BRONIS KONTRIM
| REAL ESTATE— INSURANCE— CONSTABLE
S Justice of the Peace
ii Visokios rūšies apdrauda—Skubus patarnavimas 
$ 598 E. Broadvvay, Tel. Šou 1761 So. Boston, Mass. 
C Residence: 120 Marine Rd., So. Boston, Mass.

__^el. Šou Boston 2483.

LITHUANIAN FURNITŪRŲ VO. 
326-328 W. Broadway, So. Boston 

Tel. SOUth Boston 4618

nuoširdžiai melstis ir jos ■ ir aš kilsiu prašyt, 
malda bus vistiek galin- palaimintų mano 
gesnė. Už tat aš ją mylė- Dabar, dabar jos i 
siu, mylėsiu galingai, o j išgelbės mane, jos n 
kai mano sielas sutemos juk niekas negali at 
bent kiek nušvis, melsiuos

ii 491 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. §
i; Tel. ŠOU Boston 1437 į

So. Boston, Mass. ;»

e1
I Ji
i
|i 447 Broadvvay,

I LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

I
I
I
iif
įį 312 Broadvvay

ii 490 Broadvvay, Tel ŠOU 3120, So. Boston, Mass. %
Denk-, motule. Kūčių stalą 
Taip jau valandos prailgo... 
Bet motule vis užtrunka. 
Klūpo. Kalba maldą ilgą, ilgą
Jau. Jau! Tuoj bus Kūčios... 
Balta marška stalą dengia.
Brolis su šienu sugrįžo. — 
Jau pradėjom šventę, hrangią.

Tylime. Visi rimti mes. 
Tėtis baltą plotką dalo.
Po nedideli kąsnelį...
Šiąnakt Kristus gimė...
Mūs motulė atsiduso...
Ji kasmet taip atsidūsta — 
Lauke — šalta. Lauke—pusto
Vejas barškina' langinėm

| BAY VIEW MOTOR SERVICE f
!• ž

1 Hamlin St. ir E. Eighth St. So. Boston, Mass. J;
ii Telephone So. Boston 1058

Savininkai: Joe. Kapočiūnas, Peter Trečiokas |

i i

a d
393 W. Broadvvay, Tarp E ir F Sts. So. Boston. į! 

| Remkite tuos profesionalus ir biznierius, ku- į į 
į; rie savo skelbimais remia “Darbininką”. !•

So. Boston, Mass. ji

Sveikiname visus su Kalėdų Šventėmis ir 
■i Laimingais Naujais Metais. A. J. KUPSTIS, se- 
> niausiąs real estate ir insurans agentas Bostone 
M %» ir apylinkėje. Adresas, 332 W. Broadvvay, South 
į Boston, Mass.

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ J Į



Katalikų Akcija LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

So. Boston, Mass,

P. Razvadauskas

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

SILVESTRAS STROKAS, Savininkas

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲLINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ. ŠVENČIŲ

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

LINKSMIAUSIU KALĖDŲ ŠVENČIŲ
INSURANCE

South Boston, Mass

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

SVEIKINAME
LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

South Boston, Mass,

500 Rutherford Avė,, Chariestown

Didelis Kalėdinis Išpardavimas LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

834 Mass. A vemto Boston, Mass,

Tel.: Highlands 1920

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ Linksmiausiu Šv. Kalėdų

J. DOYLE IneSIUVĖJAS
393 BROADHAYALUS REISUOSE po 352 Broadway,

SO. BOSTON, MASS So. Boston, Mass.

gf-
kuria

sumanu 
darbš

Akciją 
gyveni

“Jis Visuomet Geras!”

c;'i 324 W. Broadvvay,

ę 2 metu 90 proof
« BALTIMORE Rve kv.... $1.2
* ____ __________ ________________________________________________ ___

UŽBYRĄ PRISTATOME — Tel. 9252

Galionai ir pusgalioniai degtinės 
Specialiai nupigintomis kainomis

CUMBERLAND 90 Proof
18 mėnesiu senumo kv. $1.25

So. Boston, Mass. ;

100 proof Str. degtinė
1 metu senumo wv.......... $1.25

--------- EXTRA—EXTRA! ---------
90 Proof DEGTINĖ

Kvorta $1.09 Pusė Galiono $1.95 Galionas $3.90

SO. BOSTON, MASS. j

Į tt
;•;i 371 W. Broadvvay

ii

Vyskupas M. Reinys saulis stebisi jų medžiagi
ne pažanga. Kodėl taip y- 
ra? gi todėl, kad ten yra 
visiškai atviras kelias 
žmogaus iniciatyvai. Ten 
niekas netrukdo kurti mo
kyklas, universitetus, 
draugijas, laikraščius. To
ksai New Haven’o univer- 
sitetas, pav., turi 125 na
mus mokslo reikalams; tai 
privačia iniciatyva sukur
tas ir laikomas universi
tetas. Koks tai nesvietiš
kai didelis palengvinimas 
valstybei, kad tokia dide
lė mokslo Įstaiga išlaiko
ma be jokių valstybės lė
šų, mokesčių!

Laisva iniciatyva, 
ra m panaudota, 
kultūrinį gyvenimą, 

Įveda visokius pagerini
mus. Nėra visame pasau
lyje tokio krašto, kuriame 
privati žmogaus iniciaty
va negalėtų nudirbti daug 
darbu. Iš to eina išvada. 
kad žmogaus geram su
manumui reikia duoti kuo- 
daugiausia progos pasi
reikšti, kuriant draugijas,

DĖL LANO Brandy 1/5 $1.25 
I’antė 90e. JJklelė bunka
ROMAS — 90 proof $1.15
Pante 75c. kvorta
GIN E pilna kvorta ......... 89c.

L Siekdama savo tikslo, < 
įfj kad visuomeninis gyveni- j;

mas būtų tvarkomas Kris-1 j 
taus mokslo tiesomis. Kai. f 

j! Akcija turi prieš akis i- į 
ji vairius artimesnius uždą- j; 
!• vinius. Čion priklauso: da- į 
$ lyvauti asmenim s visame j | 
§ savo parapijos religinis- Į 
£ me gyvenime, religinį gy- ! 
£ venimą ginti nuo nertame - ! 
■A tu otų priekaištu, skleisti •' 
įš visur krikščioniškaia kul- < 
!• tūra. rūpintis krikščionis- į 

ku šeimų gyvenimu, rem- ; 
!■; ti katalikiškąjį mokymą i 
£ ir auklėjima, nlatinti ir i 
£ remti katalikiškąjį moky- j 
;Į mą ir auklėjimą, platinti j. 
;♦ ir remti katalikų spauda $ 
$ rūpintis žmonių papročiu:!; 
$ dorinimu, nagai Kat. Baž- 
d nvčios mokslą spręsti so- 

cialini klausimą ir, paga- 
> liau, dėti pastangų, kad 

visas visuomeninis gyveni- 
£. mas būtu persisunkęs kil- 

nios Kristaus mokslo dva- 
į sios.

Čia suminėti uždaviniai 
§ yra bendrai išreikšti, bet !• 

jie gali būti pritaikomi § 
^ kiekvienam kraštui, kiek-h; 
į vienai vyskupijai ar para- Rį 
į pijai ir nusakyti visai pri-Įji 
į taikytu būdu kiekvienai į jį 
i! vietai. XX. į

ir ju re- « v(l 305 W. Broadvvay, 
;į
i'< Savininkai: A. P. NevieraI
i;s*

platinant spaudą, besirū
pinant labdarybe.

Katalikų Bažnyčia gerai 
žino svarbą ir reikalą pa
laikyti žmogaus 
mą, pasiaukojimą 
tumą, todėl ir

iškėlė Katalikų 
kaip kultūrinio 

mo išdavą, 
kaip labai naudingą ir tie
siog būtiną pilnutiniam 
katalikiškam gyvenimui 
pasireikšti.

Popiežius Pijus XI taip 
rašo savo ganytojiškame 
laiške Ispanijos kardino
lui Segurai 1929 m.

“Katalikų Akcija turi, 
uždą vau plėsti Kristaus; 
karalystę asmenyse, šei- i 
mose ir visuomenėje”. 
Katalikų Akcija turi vi

su pirma religini tikslą, 
būtent, kad Kristaus mok
slą vis daugiau pažintu ir 
juo gyventų asmenys, šei
mos, visuomenės. Kadangi 
tačiau religinis tikslas te
galima pilnutinai pasiekti 
sukrikščioninant ir visuo
menini gyvenimą, tad Ka-

453 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
Tel. 9GU Boston 2029

SOLUVAN’S LIQUOR STORE |
PROSPERITY MARKET |

295 BROADVVAY, SOUTH BOSTON. £

Su KALĖDOMIS ir NAUJAIS METAIS
Visus mūsų Lietuvius kostumerius — taip-pat 

ir nekostumerius. Mes norėtume, kad Tamstos vi
suomet pirktu mete pieną

j- 448 W. Broadvvay So. Boston, Mass. p
į Tel. SOUtb Boston 3612 '4i i

talikų Akcijos tikslas yr..^ 
ir visuomeninis. Iš tikrųjų J; 
Jei visuomenės gyvenimas <; 
nebūtų krikščioniškas, tai jį 
jisai darytu blogą įtaką S 
asmenims, šeimoms ir tuo jį 
būdu sutrukdytų 
liginį gyvenimą.

Kad Kat. Akcijos tikslas 
• yra ir visuomeninis, bū- 
: tent, siekiantis persunkti 
visuomeninį gyvenimą re- 

I ligine Kristaus mokslo 
I dvasia, kad Kat. .Akcijos 
I tokios pastangos yra pa- 
' laimintos ir pačiai visuo
menei, kad tokiu visuome
nės gyvenimo sukilnini- 
mu turi rūpintis ir visuo
menės vadai, apie tai au
toritetingai pasako popie
žius Pijus XI ganytojiška
me laiške Miuncheno kar
dinolui Bertram 1928 m 
Tenai Šv. Tėvas rašo: 
“Aišku, kad Katalikų Ak
cija nusipelno visą palan
kumą ir parama, ne tik 
vyskupų ir kunigu, kurie 
žino ja esant kaip MCisu 
akių lėliukę, bet ir kiek
vienos valstybės viršinin
kų ir valdininkų. Jei ji 
naudosis tokia bendra na- 
rama, ji teiks katalikų 
tautoms nuikią vaisių 
gausybe ir, žadindama sie
lose religine nuotaika, ne
maža pagelbės žemiškajai 
gerovei”. Tikrai. Jei visuo
menės narys gyvens reli
gine dvasia, tai jisai sten
gsis žiūrėti i savo visuo
menės pareigas rimtai, 
kaip į savo sąžinės reika
lavimus, Dievo įsakymais 
paremtus. Kas nebegyve
na religijos dvasia, tasai k 
tik tiek paisvs savo parei- į' 
gų, kiek jisai matys iose 
sau pelno, naudos ar bijo- - 
sis, kad jisai nebūtų Įsra- Remkite tuos profesionalus ir biznierius, kurk 
tymais baudžiamas. savo skelbimais remia “Darbininką”.

. _____ _  ____ _ <
! 1
FOUR STAR 90 proof

j Brandy kv......................... $1.50
Taipgi Brandy butelis $1.25 '

auti, jeigu tik vertai 
visa tai drauge su

daro tokią galybę, kad 
kad žmogus visai lengvai gali 

pasaky- atlikti tas prievoles, ku
rias jam Dievas uždėjo. į 

žmogaus siela, arba 
dvasia, kuri pasireiškia 
protu ir valia, yra dide

lė galybė, 
Argi žmogus turi tiek jė- galinti daug gražių suma- 
gų, kad galėtų būti Dievo nymų sugalvoti, daug gra- 
bendradarbiu? Taip, žmo- žiu darbų nuveikti. Čia pa
gaus protas, žmogaus va- si rodo žmogaus iniciaty- 
lia, žmogaus sveikata, tur- va, galinti labai daug pa- Į 
tai tos žemės, kurioje daryti. Pasižiūrėkime į A-į 
žmogus gyvena, Dievo ma-; merikos Jungtinių Valsty-į 
lonė, kurią žmogus gali bių gyvenimą. Visas pa- į

Visoje pasaulio istorijo 
je niekur nerasime didės- prašo 
nio žmogui teikiamo iš 
aukštinimo, kaip 
Šventojo Rašto 
mai, kad i

žmogus yra sutvertas į 
Dievo panašumą, kad ji
sai yra Dievo bendra

darbis.

$
Puikiausios Rūšies Gėrimai Mūsų Specialybė J! C

TIKRA DEGTINĖ ........... 98c.
COI.OMAL HOUSE. Pilna kv.

GARRISON 90 proof .... $1.09 
Str. degtinė

PROSPERITY WIXXER
TIKRA DEGTINĖ ....... $1.25 OLD HICKORY kvorta. $1.59 

?. metp senumo ruginė100 Proof. 1 mėtų senumo kv.
PROSPERITY ............... $1.19 Mes Turime Lietuviškos, 

Rusiškos ir Lenkiškos 
degtinės — Wodka

001.0 RIBBOX — 90 Proof. kv.
1 metę semi. Sarnple pante GTmj,



GARY, INDIANA.

!

431 _ 433 ESSEX ST. LAWRENCE, MASS.

Wm. A. LEGUNAS

----------------— - -——- ,
; AYishitujAou Happirte&s į

Antradienis, Gruodžio 21 d., 1937

Linksmiausių Kalėdų 
Švenčių

CROSS COAL CO.

STERLING STORES

Lawrence, Mass.

Tel. Law 5153
290 Essex St.

Lawrence, Mass.

Linksmiausių Kalėdų 
Švenčių

C
M

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIU

Čia, kaip ir kitose lietu
vių kolonijose, mūsų jau
nimas užima svarbias vie
tas mieste.

Sekantieji šio miesto 
lietuviai ir lietuvaitės, A- 
merikoje gimę ir augę, tu
ri gerus darbus: B. Pažė
ra, policininkas; J. Pelai- 
tvtė, oficialė teismo re
porterė mieste teisme; J. 
Simokaitč, telefono opera-

nrmfflnįurjncįgmhųi.u:!;

tore aukštesniojo teismo 
rūmų namo; M. Rukienė, 
mirusio policininko jauna 
našlė, telefono operatorė 
ugniagesių departmente; 
E. Bartkiūtė, slaugė Mer- 
cy ligoninėje; V. Mažei
kaitė, miesto slaugė; A. 
Saudargis, miesto maisto 
inspektorius; M. Tamaliū- 
naitė, mokytoja aukštes
nėje mokykloje; A. Rute- 
Jionis, ugniagesis; S. Pet- į 
raitisą manadžerius Ame- 
rikos Lietuvių Politikos

Lithuanian Representative

Before buying Christmas Clothes visit

t‘Jįį j Pastarasis neseniai susi- į įr pavyzdys mūsų iseivijo-
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je. Tiesa, vietos lietuvių 
organizacijos ir kleb. kun. 
Simonas S. Draugelis ne
užmiršta paremti savojo 
jaunimo.

Reikia tikėtis, kad Gary 
miesto lietuviai niekuomet 
nepasiliks nuo kitu tautu

BAY STATĖ MERCHANTS
NATIONAL BANK

OF LAVVRENCE

Member of Federal Deposit Insurance Corp.

ARLINGTON TRUST COMPANY

tuokė su A. Kazlauskaite, r&j Tikrai yra malonu ma- "J i tyti lietuvių tėvų sūnus ir 
hfM dukteris virš minėtose po- 
” zi ei jose, šiuomi galima ir gj reikia pasidžiaugti. Tai y- 

ra lietuviu jaunosios kar- 
^g’tos geistinas pasirodymas g i

ttS i ų

SlŽ
Į
II 
w\į
II
a | MERR1MACK COOPERATIVE BANK į

? Ž
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ir dar daugiau pasistengs 
savo jaunuomenės reika
luose.

Adv. N. Valasina

HAVERHILL, MASS.
NAUJAS KLUBAS

Lapkričio 11 d. čia įvyko 
susirinkimas, kuriame su
siorganizavo Lietuviu Ka
talikų klubas. Prisirašė. 
nemažai narių. Ypač jau
nimas susidomėjęs klubu

ISeason’s Greetings
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$« ir žada prisirašyti.

Gruodžio 12 d. klubas
;įi surengė prakalbas. Kalbė
ki jo vietinis inžinierius Juo

zas Belskis, kun. F. Nor
butas ir iš Lawrence p. 
Petras Zareckas. Prakal
bos žmonėms, kurių buvo 
suėję, patiko. Minėtas 
klubas rengs dažniau pra-.ir su jų Bata negali išlai- 
kalbas. kyti konkurencijos.

I
i!I 
į 
’(• 
į!

■Į ATTY. A. DOOLEY J

i į
• v

206 BAY STATĖ BUILDING

DARBAI
Šioje kolonijoje 

labai silpnai eina, 
žmonių be darbo, 
čeverykų dirbtuvėse

kyti konkurencijos. Dar
bininkams nukapojo algas 
12 nuošimčių, žadėdami 
duoti darbo, bet kaip jo 
nebuvo, taip ir nėra.

SAUGOKITĖS BEN- 
DRAFRONTININKŲ

Šios kolonijos nukrypę 
nuo katalikybės ir lietuvy
bės kaikurie lietuviai, pa
sivadinę komunistais, ren
ka parašus po peticija, 
kurią žada siųsti Lietuvos 
prezidentui, kad jis iš ka
lėjimų išleistų visus bolše
vikus. Bet kai kas sako, 
kad bolševikėhai verbuoja 
naujus narius. Kaip ten 
nebuvo, bet lietuviai netu
rėtų duoti parašų komu
nistams, kad paskui nerei
kėtų apgailestauti. Lietu
viai katalikai turime savo 
centralines organizacijas 
ir laikykimės jų. Nesiduo- 
kime suvedžioti ir išnau
doti mėtų priešams.

Kurpius.

darbai 
Daug 
Ypač

;i čeverykų dirbtuvėse ma-
| žai dirba. Kaikurios visai 
? uždarytos. Darbdaviai tei- 

LAWRENCE, MASS. į?, sinasi, kad negali siūti če-
?: verykų, nes labai daug yra 

privežta iš ČekoslovakijosK

SS3L
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THE BROADWAY SAVINGS BANK;
LINELAWRENCE, MASS. 5296454 ESSEX STREET ESSEX STREET

LAWRENCE, MASS.255 ESSEX STREET

Ckmimu
risimas ffiappittEss

Kalėdų Švenčių

Keliaukite į Lietuvą
PFR

HOLLAND-AMERICA

y- 264 ESSEX STREETį - r

?!
305 Essex Street Lawrence, Mass.

COMMUNITY SAVINGS BANK

ir;Sa*

450 ESSEX STREET LAVVRENCE, MASS. Lawrence, Mass. J

j/ufettde

^■Člli.shinp’
'*•*> % ir'

r* you.
> ® J? Ghrisimasz7

ESSEX SAVINGS BANK
LAWRENCE, MASS.

BROCKELMAN BROS., INO.
LEADING FOOD STORE

LAWRENCE, MASS.

t

į

OUR WISH LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

MENI

For Christmas
Buy your clothes with confidence from a 

Dependable Store The

LAWRENCE SAVINGS BANK

Patogūs, greiti ir Svarūs laivai. 
I Lfetnvg valiuojant parankiau
sia yra važiuoti Ala linija.

Laivai išplaukia iŠ New Yorko 
1938 m.:

ROTTERDAM   Balandžio 9, 
VOLENDAM _____  Balandžio 23,
STATENDAM .....  Balandžio 2«.
VEENDAM________ Gegužės 7,
NEW AMSTERDAM Gegužės 21.
VOLENDAM _______  Gegužės 28.

Visais kelionės reikalais kreip
kitės pas vietinius mūši] autori
zuotus agentus arba Į 
HOLLAND-AMKRICA UMK 

14 Providence Street, 
Boston, Mass.
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LAWRENCE, MASS
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Home made Sausage and Cooked Meats A

Lavvrence, Mass

LAVVRENCE, MASSSoda Waters & Ginger Alės

LAVVRENCE, MASS
LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Insuranee Investments

LAVVRENCE, MASS

25 Broadvvay
LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

i LAVVRENCE, MASS

UroadcarUng Our

SERVE MEATS

LAVVRENCE, MASS

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

PRANEŠIMAS

Šiuomi pranešame Gerb. Lietuviams kad

Xmas Greetings

GLOBĖ FURNITURE

LAVVRENCE, MASS.Tel. 26097

SAKAVIČIAUS MARKIETAS 
NAUJOJ VIETOJ Linksmiausių Kalėdų 

Švenčių

— Ak, šventas Petrai, 
nebeįsileistų Jo arba iš
juoktų.

Valandėlei užstojo tyla, 
paskui Apaštalas pakėlė 
galvą, ir , liūdnai, nuste
busiu žvilgsniu pažiūrėjęs 
į Krikščionišką Meilę, pa-

Cbevrolet — Buick Sales & Service

CheerJ

Specialty
i

1

P-nas Sakavičius sako: “Kalėdų šventėmis aš užsakiau 3 
daugybę kalakutu, ančių, žąsų ir mažą paršiuką iš New Hamp- Į 
shiere farmerių. Tavoras pirmos rūšies, o kainos žemos, kurios !• 
stebins visus kostumerius. Mūsų krautuvės darbininkai yra pa- J 
sirudšę klijantus nuoširdžiai priimti ir jiems tinkamiausiai pa- '■ 
tarnauti. Aš ir mano darbininkai linki visiems linksmiausią Jį 
Kalėdą ir laimingiausią Naują Metą”.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

“You’ll Find it at Treats”

Sakavičiaus Marketas, 298 Park St., Lawrence, Mass. bu- $ 
vo formaliai atidarytas. Atidarymo metu, Sakavičiaus draugai jj 
ir Kompaniją manageriai prisiuntė daugybę gėlią, kurios puo- 
šė naujai atidarytą krautuvę. Kompaniją vedėjai su žmonomis ;• 
dalyvavo atidaryme. Kad tinkamai ištaisius, išdekoravus, sa- jj 
vininkas nupirko visa namą. Į naujai įrengtą krautuvę įtaisy- > 
ta modemiškiausi šaldytuvai, elegantiški “show cases” ir pui- & 
klausios lentynos. Ši Sakavičiaus krautuvės atrodo viena gra- !> 
žiausią visame Lawrence mieste. Šioje krautuvėje yra užlaiko- !> 
ma pirmos rūšies produktai prieinamiausiomis kainomis ir tei- >; 
kiamas geriausis patarnavimas visiems, neatsižvelgiant Į tai 
ar kas daug ar mažai pirks. 3?

The House of Quality
- , -M

mo. Taigi, tik per plyšį 
paklausė:
— O tu čia ko nori?
— Prieglaudos.
— Kaip tai prieglaudos?
— Nes nebeturiu kur eiti.
— Bet juk tau liepta gy

venti žemėje.
— Taip, bet žmonės ma

ne išvijo.
— Bijok gi Dievo! Dėl 

kelių žmonių išsižadėjai 
savo tarnystės ir paskyri
mo?
— Mane išvarė ne keli 

žmonės, bet visos tautos.
Šventas Petras plačiai 

atidarė vartus, išėjo iš 
Rojaus ir atsisėdo ant ak
mens čia pat gulinčio.
— Kas gi atsitiko? —pa- !• 

klausė susirūpinęs. — Ma- 
tau, kad atėjai ne viena. j; 
Ką vedi su savim? į
— Tai mano dukterys: jį 

Teisingumas, Gailestingu- jį 
mas, Tiesa. jį
— Ir jos išvytos? jį
— Taip. Tarp žmonių į! 

nebėra mums vietos.
ii— Vis kalbi apie tautas V 

žemėje, bet pagalvok! 
Žmonės visą laiką tau nu- 
sidėdavo, tautos žiauriau- jį 
šiai kariaudavo, tačiau jį 
ankščiau nebėgai nuo jų. £
— .Žmonės nusidėdavo ii’ .7 

kariaudavo tarp u s a v y | 
žiauriai, tačiau širdžių gi- -fj 
lumoje turėjo tikėjimą ir jj 
buvo Įsitikinę, kad aš ori- ji 
valau būti jų gyvenimo jį 
oamatu. Dabar tikėjimas jį

[visai išgeso. Nepaliko jo jį 
nė pėdsako, šventasai Pet- jį 
rai, ir todėl man nebėr kas į! 
veikti žemėje.
— Kaip tai Įvyko? — pa- 

klausė šventas Petras. į 
Krikščioniškoji Meilė iš- jį 

tiesė žemyn ranką, kur ji 
matėsi žemės rutulys ir, jį 
na rodžiusi jame tamsią jį. 
dėmę, tarė: • "
— Iš ten. «;
Šventas Petras ilgai žiū- ;! 

rėjo, primerkęs akį, paga- į 
liau tarė: ?
— Matau... miestas! o ja- •; 

me ir aplink begalės pa- ;! 
minklų... Į;!
— Paminklai pastatyti į 

tam, kurio vardas: Nea- •; 
pykanta. I;!
— Taip... Pažįstu... Tai •! 

jis... suprantu. [;•
— Taigi įsileisk mane,'i; 

šventasai Raktininke, i vi- !; 
dų. ;!
— Tuojau. Tik pasakyk ;! 

man, ar nebandei eiti kur ;> 
kitur? I;
— Buvau Vakaruose, bet !; 

ten visas kraštas suskilęs, <; 
kad net brolis brolio ne- ;! 
ankenčia. Ten nebuvo man 
vietos. £
— Galėjai eiti dar toliau x 

— už jūrų. jj
— Neturėjau pinigų. ji 
— Na, o į kitą pusę nuo S 

Neapykantos miesto? $
— Neturėjau... paso. į.
— Niekur negalėjai? «
— Niekur! «
— Taigi, jei mūsų Nu- g 

kryžiuotasis Viešpats vėl g 
panorėtų nužengti žemėn? į

; Linksmiausių Kalėdų b 
! Švenčių i;
: CARROL :■

CONNELLY !;
COAL CO. ;!

Tel. Law 6763
360 Essex St. ;!

! Lawrence, Mass. J

e
J . .. ~
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H. Sienkevičius

Prie Rojaus Vartų

uaų Uour 
Ualetide 

a happų 
one.
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GOOD CHEER FOR CHRISTMAS
* v

A great line of practical gifts

HAMILTON & ATWATER, INC.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

į Westfield Savings Bank DOYLE & SMITU
20 Elm St

VVESTFIELD, MASS.

«

kad visi ki- 
Cellophane,

ŠIANDIEN... OLD GOLD oro - nepor- 
sunkiamas, klimato-neveikiamas pake
lis jau nebėra tik teorija. Kad EKS
TRA apvalkas aktualiai teikia ŠVIE
SUMĄ rūkytojui, tapo įrodyta diena

i! 
i! 
i! 

. i! 
‘ i!

“The reliable store for over 100 years”

60 EHsworth St. 
Vforcester, Man

BOSTON BRANGTI
1410 Columbia Rd.,

South Boston

“The Store with the new front”

SPALIS, 1935... Dvygubai-Švelnūs 
OLD GOLDS įvedė EXTRA apvalka
lą. Dvyguhą Cellophane. Dvygubą su
vyniojimą. Užtikrindami Amerikos ci- 
garetų rūkytojui ŠVIEŽIUS eigaretus 
kuę tik jis perka juos.

120 Elm St. — Tel. 115 — Westfield, Mass.

priedo ap-

LAPKRITIS, 1930... Dvygubai-Švel- 
nūs OLD GOLDS buvo pirmi vartot 
Uellophane apvalką kaip 
saugą eigaretam.

Gera idėja. Taip gera, 
ti eigaretai priėmė 
taipgi. Gera idėja — bet ne pakanka
mai gera.

Westfield, Mass. g 
j 
?! 
t! 
<!

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

i
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VVestfield. Mass. i

J
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Known for Courtesy, Quality, and Service

Aairadieniž, Gruodžio 21 d., 1937

Kun. P. J. J. siems piniginių arba daik
tais naudingų ir nenau
dingų. Kitiems Kalėdos 

(reiškia davimą dovanų bei 
Kaikuriems Kalėdii šven- elektros švieseles ar tam siuntinėjimą sveikinimų 

tės reiškia kokius nors ži- panašiai. Kitiems gavimą 
bučius, auksuotus bei. kokių dovanų: vaikams į- 
raudonus lapus, degančias i vairių žaislų; suaugu-

Musų Kalėdos

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ |
QUALITY BEVERAGES |

KNIGHT CLIIB SODA CO.
173 Elm St. — Tel. 2020 — Westfield, Mass. J 
LEWIS J. GEGOR, Mgr.

J-feėlffu 
ancl ~ 

ippiness 
- O ur 
\\ish 
to You

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
House Furnishers Undertakers

t:

i i $
$LAMBSON FURNITURE CO.

Elm & Thomas Sts. Westfield, Mass

LINKSMIAUSIŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

THE MEN’S SH3P
Elm St. Westfield, Mass.

Merry Christmas and Many thanks for your 
patronage of our store 
Our stock is complete

Big line of shirts — $1.00; $1.50; $2.00 
Neckwear 50c & $1.00

Gloves — Hosiery — Bathrobes — Hats — Suits 
Top Coats — Overcoats

į
$

1

i

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

COMMERCIAL DSSTRIBUTING CO.. INC.
WHOLESALERS and DISTRIBUTORS of

Quality Alės— Lager— Porter— P.O.N.— Cremo 

Westf ield, Mass.

L<TID< C4K£R

savo draugams ir gerada
riams. O dar kitiems Ka- 
’ėdų šventės reiškia užgi
mimą Išganytojaus vi
so pasaulio laukiamos Vil
ties.

Reikšmingai Kalėdų 
šventės pripuola žiemos 
metu, kuomet dienos 
trumpiausios, apsiniau
kusios, naktys ilgiausios 
ir šaltos. Išganytojaus gi
mimo laikais pasaulis kaip 
tik toks buvo. Išėmus žy
dus visame pasauly pago- 
nizmas viešpatavo. Meiles 
artimo tuomet nebuvo. 
A pšvietos žmonių masės, 
darbininkai visiškai ne
matė. Visur buvo vergija, 
priespauda. Ilgos naktys 
metų - metai slėgė žmoni
ją. Pasaulis turėjo Vilti, 
kad kada nors kas ateis
išlaisvins žmoniją, suteiks 
jai aošvietą ir atneš Nau
ją Mokslą — Gerąją E- 
vangeliją. Kristus tą pa-! 
darė.

Tylią gruodžio naktį 
Betliejaus tvartely, meke
no nepažintas ir niekeno 
nepriimtas gimė — pasau
lio Išganytojas. Auklė josi 
Nazarete. Dirbo paprastą i 
staliaus darbą. Jis gerai 
pažino žmonių vargus bei 
negales. Matė pasaulyje 
trūkumą meilės artimo, 
apšvietos ir pažinimo tik
rojo Dievo. Jis mokė žmo
nes išganymo kelio. Jo 
mokslas jau arti du tūks-’ 
tančiai metų kaip skel
biamas, o vienok dar ne
mažai yra tokių, kurie te
begyvena nakties tamsy- | 
bėse, dar nesulaukė Kalė
dų.

Mums Kalėdos yra dva- kelias, kuris mus veda 
sinis atgimimas. Žiemos prie Išganytojo prakartė- 
šalčiai apie mus siaučia, lės. Vienok jei norime bū
tai yra beširdis pasaulis ti Dievo vaikais, privalo- 
dažnai yra mums žiaurus, me tuomi keliu eiti. Daž- 
Siauras ir akmenuotas nai pasitaiko, kad neleng

DARBININKAS

Ką Sis Ekstra Apvalkalas

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

BEN J. F. BU YNICKI
GENERAL INSURANCE

Professional BIdg. Room 6 TVestfield, Mass. 
Atty. JAMES F. BUYNICKI 
Professional Bldg. — Room 6 

Westfield, Mass.

BET DU APVALKAI

GARANTUOJA ŠVIEŽIUS CIGARETUS

iš dienos kuone per du metu. Ir Įrody
ta visokeriopam klimate, šiltame, šal
tame, sausame ar drėgname.

Taigi OLD GOLD rūkytojas gėrė
jas netik parinkto derliaus tabakas ir 
garsiuoju OLD GOLD dvygubai-švel- 
niu skoniu.

•Jis gėrėjas šiomis puikiomis ypaty
bėmis jų geriausiam stovy. Dvyguhai- 
švelnūs OLD GOLDS yra visuomet 
ŠVIEŽI. Visuomet sveiki. Niekuomet 
neerzina. Niekuomet oro-nenuvarginti 
ir klimato-nenudėvėti.

Jūs negalit pirkti nuvėsusj OLD 
GOLD. Ekstra apvalkas yra jūsų ga
rantija.

P. LORILLARD COMPANY. Ine.

('opyris’ht., 1937, by P. Lorillard Cn.-Inc.(Įsteigta 1760)

va būti teisingam, malo
niam, pasiaukavus i a m, 
Dievo įsakymus užlaikan
čiam, Dievą ir artimą my
linčiam; bet tiktai per 
tuos gerus darbus kasmet 
mes sulauksime Naujų, 
Šv. Kalėdų, kurios pada
rys mus broliais, To, ku
ris seniai Betliejuje gimė. 
“Jis tapo žmogaus sūnų-j J 
mi, kad mes galėtume tap
ti Dievo vaikais. Jis tapo! 
bejėgis, kad tik mus su- fe 
stiprintų. Jį suvystė vys- — 
tykiais, kad mes būtume 
išlaisvinti iš nuodėmių. g 
Jis tapo mažu vaiku, kad | 
mus padarytų didžius. | 
Verkdamas Jis atėjo į šį | 
pasaulį, kad nušluostytų g 
mūsų ašaras. Gyvulių g 
tvarte Jis gimė, kad nu- I 
vestų mus į mūsų dangiš- I 
ką tėvynę. Visoje žemėje ! 
Jis neturėjo sau vietos,' 
kad tik mes turėtume vie
tos dangaus karalystėje”.

Šios Kalėdos lai būna! 
mūsų tikru dvasiniu atgi-| 
mimu. Švęskime jas ne^ 
vientik paviršutiniškai,bet " 
dvasiniai ir vidujiniai. Ei
dami pre Kūdkėlio Jėzaus 
maldaukme, kad užkurtų 
mūsų širdyse meilę Dievo 
ir artimo ir pasiaukavimą, 
kuris nebijotų jokių sun
kenybių. Jei Dievas gyvęs 
mūsų sielose, mes niekuo
met nepaklysim, o visuo
met ir iš didžiausių pavo
jų pergalėtojais išeisim ir 
Šv. Kalėdų džiaugsmo ai
dai “Kristus Gimė” skam
bės mūsų širdyse.

SEASON’S GREETINGS

Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 
kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavemus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

BROCKERT’S ALE

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

PHONE
So. Boston 

2271

Telefonas 
Worcester, 5-4335




