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Anomis dienomis
atsitiko,
kad išėjo ciesoriaus
Augusto
paliepimas
surašyti visą pa
sauli.
Tas pirmas surašymas buvo
padarytas Sirijos valdovo Kirino. Ir visi ėjo įsirašydinti, kiek
vienas į savo miestą.
Tai ir Juozapas, kadangi jis
buvo iš Dovido namų ir gimi
nės, ėjo iš Galiliejos, iš Nazare
to miesto, į Judieją, į Dovido
miestą, kuris vadinamas Bet
liejus, kad įsirašydintų drauge
su pažadėta sau moterimi Ma
rija, kurt buvo nėščia.
Atsitiko, kad jiems tenai esant, atėjo jai laikas gimdyti;
ir ji pagimdė Pirmgimį savo
Sūnų, suvystė Jį vystyklais ir
paguldė Jį prakartėje,
nes
jiems nebuvo vietos užeigoje.
Toje pačioje šalyje buvo pie
menų, kurie budėjo ir sergėjo
per naktį savo bandą. Štai Vie
špaties angelas atsistojo prie
jų, ir Dievo skaistumas apšvie
tė juos.
Jie labai nusigando; bet an
gelas jiems tarė: Nebijokite!
Nes štai aš skelbiu jums didelį
džiaugsmą, kuris bus visai tau
tai,
kad šiandien jums gimė
Dovido mieste Išganytojas, ku
ris yra Kristus Viešpats.

MecArthur Karo Jėgos Veda
Ofensyvę Naujoj Gvinėjoj
Užmušė Japonų Armijos
Komandierių
e

Iš Alijantų Centro, Aus- link Tripoli, palikdama
tralijos, gr. 21 — Gen. karo mašinas, ginklus ir
MacArthur vadovaujama amuniciją. Libijos lauarmija Būna Misijos apy- kuose Britams teko Asies
linkėję, Naujoj Gvinėjoj, 20 sunaikintų tankų, 30
pradėjo smarkią ofensy- kanuolių ir 500 kareivių,
vą prieš japonus. Kauty- kurie yra paimti į nelaisnėse nužudė japonų ko- vę.
mandierių Įeit. - gen. To----------------matore Horlį ir daug ja-'
Didelis Šaltis Vargina
ponų kareivių. MacArthu-;
Įmanęs
ro karo jėgos trenkė į pa-;
skutimas priešo dvi užsi-j
likusias grupes ir jas iš-j Naujoje Anglijoje siautaškė su dideliais priešui čia didelis šaltis. Kaikunuostoliais.
——teliuose užreet 30 laipsnių
Alijantų tankai lošia
i. Pirmadienio
svarbią rolę šioje ofensye buvo 11 laipvoje.
i zero. Šaltis
ii daug nuosRonmefio Kariuomenė
ims, kurie neBėga Iš Libijos
Idyti savo nao ir susprogo
mzdžiai; užšaLondonas, gr. 21 — Bri
,iliai. Mažiautų kariuomenės vejama
įonės iųirė dėl
Vokietijos maršalo Rommelio kariuomenė
t
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Kalėdų rytą, 5 vai. Boeitono laiku, Šv. Tėvas Pius
i XII kalbės per radio iš Va
tikano ir suteiks palaimil nimą visam krikščionišįkam pasauliui.

Pereitą sakaitę Fedsralė
valdžia būvio uždraudus
parduoti gazoliną auto
mobilistams. Leista par
duoti tik pameną vienetą
ir tai būtinam reikalui.
Pirmadienį,^gruodžio 21
d. draudimas' atšauktas,
bet uždėta nauji suvaržynai. Dabartie tik su “A”
įtampomis, tr**
ir
“C”
t
i
gaus tik po t
j
gasolino už vi

Madai Uždarė lietuves
Universitetų?
(LKFSB) Gauta žinia,
kad š. m. gruodžio mėn.
pradžioje esąs uždarytas
Kauno universitetas. Kaip
ilgam — nepasakyta. Ke
letas profesorių esą areš
tuota ir daugelis studentų
pasiųsta į koncentracijos
stovyklas. Ta žinia reika
linga patikrinimo, tik kolkas nebuvo įmanoma tą
padaryti.

Ašies VaMK
Londonas, g
reitos savaitė
Ašies vadai t
rimą su Voki
diktatorium 1
čiau pasitari!
iyvavo Itali
rius Mussolin
vo Italijos v
nisteris Ciar
riai vadai, ii
Pierre Lavai.
Kaip žinoi
karo jėgomą
visuose kart
Pasireiškia A
se nervuotum

$v. Tėvas Popiežius
Pius XII Kalbės Per Radis
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Kaip Vokiečiai Kaune
Žudė Žydus

AIGZDE
prisiminti,
y naktų
ęždutė spindi
,aus skliautų,
eiškė
tis,
įeaiški,
natysr-——
piemenėliai,
m bandas,
- ūdikėliui
is maldas.
dys,
• tas
įa sušildys
lutas.
ks silpnutis,
bebūnąs,
jau pilnutis —
vanas.
ios žemės,
b* ,resys,
- y remias

■)

(LKFSB) Viena užsie
nio informacijų agentūra
praneša, kad naciai oku
puotuose rytų kraštuose
organizavo masinius žydų
žudymus,
panaudodami
tam ne tik automatinius
gTrimę Nk fr efeSfrą bei
dujų kameras. Viena iš
pirmųjų tokio masinio žu
dymo įstaigų buvusi na
cių įrengta Kaune. Žu
dant elektra buvusi tokia
procedūra:
numatytieji
nužudyti gauna įsakymą
nusirengti, neva pasiruo
šiant į pirtį. Tada jie nu
gabenami į didelį baraką
su geležinėmis grindimis.
Durys užrakinamos ir ga
linga elektros srovė palei
džiama. Aukos numiršta
elektros pritrenktos. Kai
elektros srovė vėl išjun
giama atėję nacių vyrai
lavonus surenka ir nuve
ža palaidoti į vieną duobę.

Šiomis dier
s
žymus Airija
Užėmė Pichon I
runisijoj
Pi
Mykolas O’F
K:
Ūmai atsirado
prie angelo
-----bline, Airijoj.
lių toje apylinD;
daugybė dangiškos karinome-'. Iš Alijantų Centro, Šiau
A. a. kun.
i
Pž
nes, kurie garbino Dievą ir sa- ' rėš Afrika, gr. 21 — Pra
buvo uolus J
dėjimo čampionas. Jis bu
kė: Garbė Dievui aukštybėje ir | neša, kad Prancūzų ka
žemėje ramybė geros valios riuomenė užėmė Picho
wes Uždaromos vo išrinktas Sinn Fein or
ganizacijos vice-pirmininžmonėms.
' miestelį, 60 mylių į vaka
.jiėdose
-------------I rus nuo Sousse ir 62 my- >
ku 1917 m., ir areštavus
uoširdžiai sveikina lios į pietus nuo MedjezT
De
Valera ir kitus Airijos
Karo Produkcijos Tary
me LDS
narius, El-Bab, Tunisijoj.
N
bos pirmininko Donald M. viršininkus gegužės mėn.,
“Darbininko” ben
K
Prancūzams labai daug Nelson įsakymu visos ka 1918 m., jis vadovavo aidradarbius, skaitytojus ir pagelbėjo
T
__ isys.
sumušti nacius ro dirbtuvės bus uždary- l™* judėjimui iki De Valerėmėjus Kristaus gimimo Jung. Valstybių kovoianti tos Kalėdų šventėje. Ta- ros pabėgimo spalių mėn.,
To Dangiško Karaliaus
švenčių proga ir linkime lėktuvai, kurie sunaikino čiau Naujų Metų šventėje
Didžiausia dovana: —
m- Kada kun. O’Flagausių malonių!
;nagan
darbavosi
dėl
AinŽmonėms gerosios valios
Mūsų senoji tėvynė Lie mažiausia 10 priešo veži- turės dirbti.
; jos respublikos ir buvo at
Ramybė amžina.
tuva pavergta. Jung. Val
vykęs į Jung. Valstybes,!
Ramybės Kunigaikštį!—
NACIŲ TEISMAI
stybės yra kare už savo
tai tuo laiku pasirašyta
Toks geras, malonus!
VEIKIA^.
saugumą ir pavergtųjų
įAngli - Laisvos Valstybės
Tau norime pareikšti
tautų išlaisvinimą. Su
■ sutartis.
Ištroškusius jausmus.
(LKFSB) Vokiečių teis
glaustame visas mūsų jė
Suteik žmonėms ramybės
mas, kaip praneša “The
gas ir nuoširdžiomis mal
Karionių ūžesy:—
Sušaudė
6
Kady
Šnipus
Polish Review” Nr. 43 nu
domis prašykime Kūdikė
Tamsu mums — tepažibįs
teisė mirtį Romaną Kar
ĄĮg«W
lio Jėzaus pagalbos mūsų
Padegė Pastatus Ir Nušovė Tris
Žvaigždutė ta šviesi,
dą,
29 m., už nelegalų gin
šaliai, pavergtai Lietuvai
Kuri parodė kelią
klų
laikymą. Iš pavardės
Lėktuvus
Algiers, Algerija, gr. 21
ir kitom pavergtom tau
Beieškantiems šviesos —
galima spėti, kad tas na
— Karo vadovybė Pran
tom, ir taikos visam pa
Į Betliejaus kūtelę
cių nužudytasai jaunuolis
sauliui.
21W-KasD P^eS;
Gyventojus cūzų Afrikoj įsakė sušau
Saugiai lydėjo juos.
galėjo būti lietuvis.
dyti 6 nacių šnipus, kurie
Ta žvaigždė tebelydi
K YCfnCC, nOTCflCIJOS
buvo kaltinami šnipinėji-1
Geriausi Kalėdų Ir Naujų kad Amerikiečių bombeĮ Tavo buveines
» e w» » ♦
Savo Si iktuvių Sulaukė.riai
ir
karo
lėktuvai
puo_______
m
u
Ašies
naudai.
Kaltina

Visus, kurie paklydę,
rTdų_______
oVeiKlnHiral
,lė japonus ir jų Mundą'
mieji sušaudyti ConstanSibire
Grįžt nori prie Tavęs.
Amerikos Liet. Kat. Fe- bazę Naujoj Georgia sa- Maskva, gr. 21
Tass, tine.
J. K.
deracijos vadovybė siun- loj, Solomon salų centrą- Sovietų žinių agentūra
--------------------------------------------------------------------- (LKFSB) Gruodžio mėn.
čia visiems geriausius Ka- i linėje dalyje. Amerikie- Savo žinių i® Šveicarijos,
PRANEŠIMAS
PIRMĄ KARTĄ BOMBARDAVO j 2“ks~
ledų ir Naujų metų svei-ičiai padegė keletą namų kad Italijos karo vadovykinimus. Gimęs Kristus,ir nušovė tris japonų lėk-b® iškrausto gyventojus Pranešame, kad šis
CALCUTTĄ
• j buvo išrinktas Lietuvos
teatneša atgimimą naujos tuvus.
i® Venice ir Trieste, šiau- “Darbininko”
prezidentu. Skaudu, kad
Kalėdinis
rinės Italijos, taipgi praLietuvos ir lietuvių širdis
toks Lietuvai nusipelnęs
Kalėdines klišes talpiname iš dėjo iškraustyti iš Flo- numeris yra paskutinis
New Delhi, Indija, gr. 21 tos miesto. Tačiau padarė žmogus, daug dirbęs pa
teuždega nauja energija Pranciškonu
žurnalo “Varpe.
šią
savaitę.
Kitas
numeris
!
rence ir Bologna.
kovoje dėl Lietuvos lais jis”.
gerinimui Lietuvos vals
išeis kitą
pirmadienį,' — Oficialiai pranešama, labai mažai nuostolių.
vės ir Amerikos laimėji
tiečių padėties, dabar sa
gruodžio 28 d. Pastarasis kad Alijantai įsiveržė į
Burmą
ir
žygiuoja
pir

mo.
Į
Vilnių
Gręžiota
Daug
vo sukaktį turi švęsti Si
bus paskutinis numeris •
myn.
Kol
kas
nebuvo
bire, jei jo ten sunkios gy
šiais metais.
Svarbių Dokumentų
♦ ♦
smarkių
susirėmimų
su
venimo sąlygos dar nenu
Prašome Gerb. Bendra
priešo
jėgomis.
Spėjama,
MAKE
šeštadienį, gruodžio 26 d. š. m. įvyks Kalėdinė darbių siųsti . raštus į
(LKFSB) Aštuoniolika kamavo...
kad
japonai
traukiasi
atNaujų
Metų
“Darbinin

Darbininkų Radio programa. Prašome pasukti savo
vagonų archyvo medžia
mtr
F1 link Ayab, strateginio gos, kuri 1939 metais bu Infliacija yrą priešaą,
ko
”
numerį
taip,
kad
gaut
radio
rodyklę
ant
1150
kilocycles
ir
klausytis
gražios
U
PAYDAY
tume prieš Šv. Kalėdas uosto.
: programos ir W00P stoties, Boston, Masą.
vo išgabenta į Minską, da kurio tu negali matyti.
Radio vadovybė sveikina visus Kalėdų švenčių arba vėliausia gruodžio 26 Pirmą kartą japonai pa- bar vėl sugrąžinta į Vil- Nugalėk ją Karo Bonų
BONO DAY
sutaupomis.
d. š. m.
leido bombas ant Calcut-'nių
proga ir linki gausių Kūdikėlio Jėzaus malonių.
Ir tas bus jums ženklas; ra
site Kūdikį, suvystytą vystyk
lais ir paguldyta pralcartėje.

H

Amerikiečiai Vėl Puolė Japonų
Bazę Solomon Salose

Darbininkų Radio Programa

DARBIMI&XAS

Kun. Dr. Jonas Starkūs mini 25 metų kunigystės
sukaktį, Iš visų Amerikos lietuvių kolonijų siunčiama
jam nuoširdžių sveikinimų ir linkėjimų stiprios svei
katos ir geriausios kloties našioj visuomeninėj jo dar
buotėj. Per penkerius metus savo buvojimo Ameri
koj kun. Dr. Starkus įsigijo jaukaus populiarumo ne
tik dvasiškijos, bet ir studentijos tarpe, nes visą lai
kų ėjo profesoriaus pareigas L Kolegijoj MarianapoPrarado 41,500 Kareivių
ly, kur jį pasikvietė jo geras draugas, buvusis Marijo
nų Provincijolas, a. a. kun. Dr. J. Navickas.
Maskva, gr. 21 — Sovie- mylias p
Jaunuomenės auklėjimo iT mokymo srityje mū
tų žinios skelbia, kad rau- niamfe i
sų garbingas jubiliatas yra įsigijęs daug prityrimo,
donoji armija perėjo Don nuo ftže
A. Vaičiulaitis—Sukaktu nes per 15 metų yra buvęs gifhhiLžijbS direktorium
upę ir žygiuoja pirmyn, užmuši
Lietuvoj. Šioj šaly jam teko susidurti sU naujais lietu
Kasdien padaro apie 16 ninku ir
vininkas
vių jaunimo tipais — Amerikos studentais. Jis greitai
mylių stumdami nacius iš kino 18
suvokė jų psichologiją, savo gabiu, pastabiu protu,
pozicijų Maskvos - Ržev daug kai
(LKFSB) Lygiai prieš tarsi X-ray (Roentgeno) spinduliais, nusifotografavo
fronte. Raudonieji nužudė Sakbm
10 metų išėjo rašytojo A. jų smegenų ir širdies judesius ir jų lavinimo bei mo
ir paėmė į nelaisvę 41,500 dideliOje
Vaičiulaičio pirmoji kny kymo srityje pasijuto esąs kaip namie. Greit sučiupo
nacių kareivių ir daug ka- sti trdUlJ
ga — “Vakaras Sargo Na jų teigiamus ir neigiamus ypatumus ir savo mokslo
ro ginklų ir amunicijos.
melyje”. Ir dabar nežiū ir prityrimo lobyną kaip nereik geriau naujajai aplin
rint darbo mokykloje ir kai pritaikė. Studentams taip pat pastabumo netrūks
Specialia pranešimas sa-'
redagavimo puikaus žur ta. Jie turi ir humoro pojūtį. Jie greit pastebėjo, kad
ko, kad raudonieji atsiė
nalo “Studentų žodžio”, lietuvių kalbos, literatūros ir istorijos profesorius
mė Mankovo - Kalitvens-' ZT vfiN;
A. Vaičiulaitis randa laiko tini pernelyg lakų protą, didelį pedagogo patyrimą ’r
sukurti puikių novelių. mokslo įstaigos vedėjo įgudimą; Šu juo juokų nf
8
KUN. P# ANAS AU KŠTIK ALNIS, S. J.,
Sveikiname ir linkime Nesiduoda apgauliojamas. Be to, labai veiklus. Ve
0 šiomis dienomis Nacionalio Maldos Apaštalavimo di- sėkmingo darbo toliau.
išmokt netik gramatiką ir sintaksę, bet ypatingo
ų rektoriaus tapo paskirtas tos draugijos direktorium
mėšlo kreipia į tarmę ir kirčiavimą. Lietuvių kf
® lietuvių parapijose. Kun. Aukštikalnis, S. J. gavo vipamokos virsta labai rimtu uždaviniu? Į profeso
‘ sus įgaliojimus iš M. A. Centro, Romoje. Iš Direktoveiklumą kai kam tenka ir pašnairuoti; Bet kun. Star 
_ riaus kun. Pr. Aufeštikalnio sužinojome, kad jo dikus yra dar vienoj srityj specialistas. Jis moka savo
* džiausiąs troškimas yra, kad visose lietuvių parapijopamokas paįvairinti.
) se būtų veiklios Maldos Apaštalavimo draugijos.
Studentai netrukus pastebi, kad kun. Dr. Star
Lietuviai Tėvai Jėzuitai veda “Darbininke” “Meikus turi grynai demokratinę orientuotę, yra gerašir
Šaltinio” skyrių ir taipgi pradėjo leisti mėnesinį
dis, labai draugingas, linksmas- balsingas giedorius^\iriialiuką “žvaigždė”. Tai yra tęsinys to kilnaus ir
dainininkas ir neįmanomai gabus imitatorius — tie
didelio darbo, kuris buvo vedamas Lietuvoje,
siog menininkas toj srity. Tokie ypatumai amerikie
j.
Sveikiname Direktorių Kun, Pr. Aukštikalnį, S. J.
čiams ypatingai patinka. Tuojau susidaro šnabždesio
ir linkime Dievo palaimos!
paštas, kad lietuvių kalbos profesorius yra regular
fellow. Jo populiarumas auga kaip ant mielių. Tipin
Kai LfetmirltHsijoje Ieškogai jiems nuobodžios ir keblios lietuvių kalbos pamo
kos virsta maloniomis pramogomis. Taip ir lūkuriuo
- -A* - Ui1 f. J
ja, kad profesorius iškirstų kokį imitavimo bei pa.
mėgdžiojimo šposą. Ką čia studentams bepadyvyti,
(LKFSB) Lietuvoje nuo
kad ir patys kiaurai surūgę puritonai bei kvakeriai
karo meto užsiliko neaiš
, pragiedrėja ir plačiai šypsosi, kai pasižiūri į menišką
kios kilmės žmonių, be to
, kokio pažystamesnio ar įžymesnio asmens atvaizdavi
priviso plėšikų, kurie daž
mą. Tą savo dovaną kun. Dr. Starkus naudojo kilniam
nai gyventojams neduoda
’ tikslui: lietuviškam studentų auklėjimui paįvairinti.
ramybės. Vilniaus krašte
Taip klasiniai dramaturgai į rimčiausias savo dramas
kovodami su banditais,
.
ir šiurpulingas tragedijas įterpdavo ir komiškų seenų.
LINKSMŲ SV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
kurie skriaudė beginklius
Visapusiškai apdovanota ir tinkamai savo talengyventojus,
ūkininkus,
. tus naudojanti kun. Dr. Starkaus asmenybė nesiduožuvo policininkai: Tilint da vienu laikraštiniu straipsniu apibūdinama. Vos ke
dis, Jovaišas, Muskūnas,
letas čia patiektų brūkšnių tik dalinai jį charakteKunkavičius,
Mikalavi. rizūoja. Kas nors turįs pilnų biografinių davinių be
čius. Iwoski.
3 abejo tiksliau ir plačiau aprašys jo gyvenimo eigą ir
darbuotę čia ir Lietuvoj. Mes parankiui to neturėda
58 Dorchestef St., So. Boston,
Ryšys Su lictim
mi, tik šiuo silpnu ir nepilnu vaiždeliu turime kol kas
pasitenkinti. Šio straipsnelio netobulybę tepavadūoja
(LKFSB) Kaip praneša
mūsų nuoširdūs linkėjimai: geriausios kloties ir ati
LKFSB bendradarbis iš
tinkamos dirvos gerbiamojo jubiliato gabumams pa
Anglijos, tenai tris kartus
sireikšti.
k.
per dieną girdėti iš Lietu
bažnytinių draugijų nariams.
vos vokiečių radijo prog
Alb. NEVIERA ir Pr. RAZVADAUSKAS
Kuii. dr. Starkus mūsų koloni
rama, vokiška. Daroma
joje apsigyveno nuo pavasario
į žygių BBC įstaigoje gauti
Į lietuviškas radijo valan
Mūsų kolonijoje šių metų kaipo parapijos klebono asis
dėles. Tuo klausimu jau
gruodžio 27 dieną, kun. dakta tentas. Kadangi toks jubiliejus
daug kas padaryta. Ruo
ras J. Starkus minės 25 metų mūsų kolonijoje pirmutinis,
šiamasi pradėti į Lietuvą
jubiliejų kai įšventintas kuni todėl jis ir liks ilgai mūsų at
/. BffcšeZU.
siųsti laisvą, patriotinę
gu. Tą dieną 11 vai. bus iškil mintyje.
informaciją.
minga suma, kurią laikys jubi
■g r-e. _
-«
liatas ir jam patarnaus eilė
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

(LKFSB) Lietuvių pa
rapijoje Londone atšvęsta kun. K. A. Matulaičio
25 metai kunigystės su
kaktuvės. Ta proga į baž
nytėlę buvo susirinkę ne
tik lietuviai, bet ir sveti
mų kunigų. Po iškilmingų
Mišių patsai vyskupas su
teikė palaiminimą Šven
čiausiuoju.

IMta

garbingų dvasiškių. Vakare,
“Eikš” klube, 6 vai. įvyks iškil
mingas bankietas, kurį rengia
mūsų parap. klebonas kun. J.
I Simonaitis, parapijos vardu,
prigelbstint bilietų platinime

Kankinantis
nugaros skaus
mas greit
išnyksta

VINCAS BALUKONIS, Savininkas

Įvairūs vynai — likeriai — alus.
Puiki užeiga vyrams ir moterims.

MASSACHUSETTS

Sunūs Avtociįoje

‘gruodžio 6 d., išrinko sekančią
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Jonas Šimučiai, “Draugo”
redaktoriaus sūnūs, da 6. Vaitkus, prot, rašt. Vincen-1
bar yra USA kariai. Leo tas Damašus, Iždo Globėjai —j
nardas, kurį mes jau ank Senumas Ražauskas ir Ona Sa
Johnton's Red Cross Kompresas
padeda panaikinti kankinantį rau
sčiau pažinome iš puikios vickiene.
menų skarom* H įtempimo af sus
tingimo :— greitai ir tikrai. N*ra
darbuotės su Vyčių choru, Pašaukta į J. V. kariuomenę!
reikalo
sugaišti laike.
UMCk
dabar yra bombonešių es parapijietis Stasys Služinas, 1
Jehnson’s kompresą
patirk J®
Švelnią Silum* ir raminantį sustip
kadrilėje, o Jonas savano L. Vyčių 96-tos kp. narys.
rinimą prie darbo.
riu įstojo į aviacijos kor Lapkričio 29, mūsų parapijie
Produktas Johnson A Johnson, pa
saulio didžiausios iSdirbystis chipusą ir išvyksta į karo a- čiai, Jurgis ir Pranė Žilinskai
rurgiSkų tvarsty.
viacljos mokyklą. Patsai susilaukė dukters, kuri pakrik
gi redaktorius — jtį tėvas štyta gruodžio 12-tą, Sv. Kry
uoliai prisideda prie bonų žiaus par. bažnyčioje, vardu
Elizabeth - Ann. Ponia Žilins
platinimo.
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linskas it Člahfence.Latovas.
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labiau bus vokinamos; juo toliau, juo mažiau. Tad Če- Į
ir suklaupę kalbėti Ro
koslovakijai, Silezijai ir Poznaniui gręsia didžiausias
žančių. Atėjo metas sku
(THE WORKER)
pavojus, t. y. tokiam atsitikime, jei vokiečiai turėtų
bėti į bažnyčias ir mal
Published every Tuesday and Friday except Holidays such a> ten savo valdžią. Lietuva, kad ir gerokai nuo Berlyno
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day
“Keturios dešimtys ant-gas. Bet taip pat yra ne- dauti, kad Dievas sugrą
nutolusi,
vienok
randasi
stipraus
vokinimo
ruože.
Ji
,
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
rais Oktaviano Augusto užginčijama, kad karas y- žintų mums taiką. Malda
yra
pakeliui
į
Latviją,
kurią
vokiečiai
skaito
ko
ne
sa

yra tas galingas ginklas,
-------- by--------viešpatavimo metais, ka- ra blogas dalykas.
•AINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
vo provincija. Iš visų Pabaltijo valstybių Lietuva bu da visas pasaulis buvo tai
kuriuo mes turime kovoti
Katalikai yra ištikimi prieš tamsybių galybes,
btered aa second-claai matter Sept 12, 1915 at the post Office at Boston vo ir tebėra mažiausiai vokiečių įtakos paliesta, bet
koje... Jėzus Kristus, am
Mass. under the Act of March 3,1870.
kurios pįsU mus sunaijos geografinė padėtis nutautinimo pavojaus ne tik žinasis Dievas, gimė Bet “““
Acceptance for maiiing at special rate of poetage provided for in Section 1103
valdžios
klauso,
ją
remia,
nelikviduoja,’ bet jį ytin pabrėžia. Tad vokiečių oku liejuje...”
Act of October 8,1917, authorized on July 12,1918
kinti
pacija nieko gero Lietuvai nežada. Lietuvos sienos Taip Romos Martirolo- jai padeda apsigynimo Pirmųjų Kalėdų naktyje
SUBSCRIPTION KATES:
PRENUMERATOS KAINA
reikale. Amerikoje KataDomestic yearly ________ __ $4 00 Amerikoje metams _________ >4.00 tampriai uždarytos. Tikslių žinių vokiečiai neišlei
gija
aprašo
Jėzaus
Knsužsipelnė valdžios • nieko nebuvo silpnesnio
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams— $2.00
džia. Bet iš tų šykščių žinelių, kurios šiokiu bei kito taus užgimimą Betliejuje. nitai
Foreign yearly_____________ $5.00 Užsieny metams .......... ............. $5.00
pag
arbos
ir pagyrimo; už Į už Kūdikėlį Jėzų, pagulForeign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50 kiu būdu prasiskverbia, galime sudaryti sau vaizdą,
Dabar šiais, devyniolika milijonus dolerių jie iš-dytą prakartėje. Tačiau
kad lietuvių nutautinimas varomas visu smarkumu. šimtų keturios dešimts pirko Amerikos karo bo-‘Jis nugalėjo pasaulį. Šių
DARBININKAS
Pats Lietuvos vardas jau panaikintas. Ją tik vadina antrais metais, mes ren
366 West Broadway,
South Boston, Mass.
metų Kalėdose Kristaus
ma Rytų provincija — Osten. Jau tas vienas faktas giamės minėti Jėzaus gi nų; tūkstančiai ir tūks dvasia pasaulio atmesta
Telephone SOUth Boston 2680
tančiai Katalikų jaunuonusako pagrindinę nacių politiką. Jie taip pat
pau nepri mimą, kada visas pasaulis liu vra karo frontuose ir niekinama. Karo gink
pazjsta jokios laikines lietuvių vyriausybes. Tai chaVaiv
»•
• •
° iron.luose»
išimtai jų buvo vyriausy- lų žvangėjimas, lėktuvų
rakteringa. Paprastai užkariautose valstybėse naciai yra baisiame kare.
ūžimas padangėse, neapy
ieško Quislingų, t. y. klusnių savo pataikūnų, su ku Kalėdų naktis ateis; pa- bės apdovanoti atsižymė- kantos ir keršto kalbos
rių pagalba daug lengviau valdyti užimtą kraštą. Gi dangėse mirgės žvaigždės, jimo ženklais, šimtai jų,-------- - --------- -------Lietuvoj Quislingų nėra. Ne dėlto, kad naciai nebūtų kaip mirgėjo virš Betlie- paguldė savo gyvybę už .nustelbia angelų balsus,
jų ieškoję, bet dėlto, kad surastieji Quislingai visų jaus stainelės. Bažnyčių gavo kraštą. Niekas iš A- Į Bet Kristaus galybė ir
varpai šauks tikinčiuosius menkos vyriausybės nėra' Katalikų maldos pirmiau
Vokiečių pastangos brautis į rytus (Drang nach pirma reikalavo Lietuvos nepriklausomybės. Vokie- pagarbinti savo Išganyto- pasakęs, kad Katalikai nugalėjo žmonių aistras
Osten) jau buvo žinomos žiloj senovėj. Visas kryžuo- čiai negalėjo to pakęsti ir juos tuojau likvidavo. Ir yi- ją. Jauni ir seni žiūrės į neištikimi savo kraštui. ir Kristaus taika viešpa
Čių įsigalėjimo laikotarpis, nuo XII iki XV šimtmečio, sa lietuvių tauta taip elgiasi — ji nieko kito neprisii Betliejų su džiaugsmu ir Jie pildo savo Išganytojo tavo. Tas įvyks ir dabar,
pažymėtas nuolatinėmis su lietuviais kautynėmis, nja, tik nori savo nepriklausomos valstybės.
meile; bet senesnieji gal- įsakymą: “Atiduokite kas jei tik žmonės nueitų iki
buvo ne kas kita, tik veržimasis teutonų į rytinę Euro
Dėl tokio atkaklaus nusistatymo lietuvių tauta vos ir rūpinsis apie ateitį, ciesoriaus ciesoriui”. Bet Į Betliejaus ir sakytų: —
pos dalį. Kryžuočiai buvo prisidengę neva tai gražiu susilaukė griežtos nacių nemalonės. Lietuvos gyven- Neperdėtinai galima sa- Katalikai taip pat niekada “Viešpatie, duok taiką’
tikslu atversti stabmeldžius, bet iš tikrųjų tai jie sie tojai kenčia sunkią nacių priespaudą. Jie verčiami ei- kyti, kad šios Kalėdos negali užmiršti, kad mūsų
šiose Kalėdokė užkariauti lietuvių žemes, kad patys galėtų jose į- ti vokiečių baudžiąvą: vesti ūkį vokiečių naudai, ati randa pasaulį paskendusį Dievas yra meilės Dievas, Lietuvoje,
mažai tėra džiaugsmo,
sikurti. Lietuviams nesunku buvo atspėti kryžuočių duoti geriausią maistą, registruoti gyvulius, kurių be baisiame kare ir didžiau- kuris mums įsakė mylėti išskyrus tą, kuris paeina
tikslą, nes jų groboniški žiaurumai nieko bendra su vokiečių leidimo nevalia nei parduoti, nei maistui var šioje neapykantoje. Nuo artimą, kaip patys save. iš Betliejaus stainelės ne
krikščionybės dvasia neturėjo; tad mūsų protėviai toti ir t. t. Trumpai tariant, lietuviai neša vergų naš tos tylios ir šventos nak- Naujas šių dienų šūkis turto. Lietuvių Kūčių
atkakliai gynėsi ir galų gale, Vytauto vedami, 1410 tą. Būtų dar pakenčiama, jei ta vergija tęsėtų tik ka ties, kada Taikos Karalius negali nutildyti Jo žo- šventas paprotis ir Kalėmetais ties Žalgiriu sudavė vokiečiams mirtinį ro metu. Bet aiškiai numanu, kad naciai planuoja sis- užgimė ir angelai giedojo: džių: “Naują įsakymą Aš j dų H^iangsminga.g šventismūgį, nuo kurio jie jau nebeatsigriebė. Pagaliau XVI i t,
iškraustyt Lietuvos žmones iš jų tėvynės ‘Garbė Dievui aukštvhs
s duodu, kad jūs my-įnaas nacių vergijos už
šimtmety kryžuočių ordinas visiškai likvidavosi. Ta
abenti į kokią svetimą šalį, iš kur jau ne- ir žemėje ramybė
mėtė vieni kitus, kad smaugtas. Lietuvoje, mūčiau ketverių šimtmečių kautynės vis dėlto be pasek
na sugrįžti; gi geriausius Lietuvos ūkius valios žmonėms”, j
> Aš jus mylėjau ir jūs Sų broliams šios Kalėdos
mių nepaliko. Lietuviams giminingi prūsai buvo visiš
kiečiams kolonistams. Toks barbariškas dar nebuvo taip pi
ėtumėte vieni kitus”. Į yra panašios į pirmąsias
kai pavergti ir nutautinti, gi šiaurinėj Pabaltijo daly,
stymas tai nacių ir bolševikų išradimas, kruviname kare.
aulis yra persiėmęs Kalėdas šventoje Žemėje,
Latvijoj ir Estijoj, vokiečių elementas tiek įsigalėjo,
s savo tėvynę lietuvis jaučia, kad jam čia Tauta sukilo pr
pykanta ir kerštu, bet • Jie, kaip Marija ir Juozakad išsilaikė iki šiai dienai. Net carų laikais vokiškie
uvina nežmoniška skriauda, kurios nieku tą, valstybė prieš
negalime užmiršti Pas, mažai teturi, kas būji Pabaltijos baronai turėjo tiek įtakos, kad faktinai
, neužmokėsi. Bet moderninių barbarų šir-: bę ir visos žmogiš
itaus dvasios,
tų jų. Pirmiau atėję bol
buvo to krašto valdovais. Jie turėjo stiprią galią Pe
ė gyvuliškai užgrūdinta, nuo. žmoniškų jėgos, visas turtą
ristus, mūsų Kara- ševikai visą išvežė ką tik
terburge ir daugelis jų buvo užėmę aukštas valdiškas
mažumėlės apdrausta.
j industrija sumob
yra Taikos Karalius: galėjo, tūkstančius lietu
vietas rusų imperijoj. Stambesnieji miestai, kaip an
oboniškų nacių sumetimų ir planų lietuviai haiaiam žudymui ii
iro ramybę Aš jums vių ištrėmė į Sibirą, kitus
tai Ryga, Liepojus, Mintauja (Talinas) buvo vokiš
onės nebeturi. Vienintelė viltis iš vokiečių kinimui. Visos paj
2ku, Savo ramybę Aš tūkstančius išžudė; vėliau
kos kultūros centrai.
silaisvinti, tai visiškas Hitlerio pralaimėji- ra įtemptos sunaik
s duodu”. Ramybė že- atėjo naciai nešvelniau ir
Kad ir per keletą šimtmečių (XVI—XX) oficiali
jantų demokratinis nusistatymas bei At- vybes ir turtus kiti
e yra Jėzaus Kristaus ’ nemaloniau už bolševikus
ais vokiečių žygis rytuosna.buvo sulaikytas, bet kai
:rio pažadų džentelmoniškas išlaikymas: — Laivai, tankai, lėkt
is. Mes turime mels- pasielgė. Bet lietuviai pa
zeriai niekad nebuvo atsižadėję Pabaltijo žemių; g
5, kad ir mažiausioms tautoms būtų palik- liejus ir plienas
kaip niekada nesimel- silieka ištikimi savo Die
antra vertus, Latvijos ir Estijos baronai visuomet
osispręsti ir savo gyvenimą nepriklausomai biau branginami i
e, kad Dievas mūsų vui ir savo tėvynei. Laiskaitė Vokietiją savo tėvyne. Vis dėlto reikia pastebė
dškai tvarkyti.
gišką gyvybę,
įleistų ir kad Jo gai-mėje ir nelaimėje jie garti, kad jie labai nenoromis vykdė Hitlerio įsakymž
ta abejoti, kad taip nusiteikęs visas sveika- Tačiau Viešpats
ngumas
išgelbėtų bina Betliejaus Kūdikėlį.
kraustytis į Vokietiją. Tiesa, Hitleris juos ramino
et'
j tautos branduolys. Šiuo atžvilgiu nėra atėjo išganyti vis
iš to kruvino ir žiau- Ir mes savo maldomis ir
“apleidžiate namus, bet grįžtate į tėvynę”, bet tai
nusistačiusių grupių. Suprantama, kad į nių ir visiems šute:
j karo. Visos kitos pa- darbais padėkime savo
skambus dirbtinis šūkis mažai ką baronus tesurami
grupes negalima įskaityti tam tikro parsi- ką ir ramybę,
igos yra veltui. Malda, broliams išsilaisvinti iš
no. Jie verčiau būtų gyvenę savo namuose ir į tėvyn<
rio, kurį sudaro lietuviškos kilmės bolševi-i Krikščioniškoji
ta ir karšta malda y- žiaurios vergijos ir atgau
tik iš tolo bežiūrėję. Nestebėtina. Pabaltijuj jie jautė
i'usi ideologija įžiūri tik vienų vieną lietu- meilė nėra pači
ienatinė pasaulio tai- ti laisvę ir nepriklausomy
si ponais, o Hitlerio valdžioje tik eiliniais nacių pa
likimą — amžinai kam nors vergauti. Jei Neužginčijamas fa
viltis. Atėjo metas, bę.
7/ -. r
stumdėliais. Bet tok^ jau laikai atėjo.
ia bolševikų tvarką, tai jie tuč tuojau pra- ra tas, kad kaik
a žmonės turėtų ūž Šiose Kalėdose, kada vi
Kaip ten bebūtų, vokiečių valstybinis į rytu:
iti, kad sovietų kritikas tai nacių pakali- atsitikimuose kar
ti savo radio. padėti į sas pasaulis yra pasinėręs
brovimasis įvyko jau XX-tam amžiuje, pirmojo ir ant
tarp dviejų vergavimų — bolševikams ir leistinas ir net reikalin-' šalį laikraščius ir knygas baisiame kare. lai Kūdikė
rojo pasaulinio karo metu. Pirmąjį mėgino įvykdyt
—— nebūtų jokios kitos išeities. Ji yra ir tai
lis Jėzus ateina pas savo
kaizeris Wilhelmas H, antrąjį — Hitleris. Pirmuoju labai aiški: pilna nepriklausomybė. Bet vergai to žo- įvyko. Nevyksta tik tiems, irie bandyti nesirįžta, bet vargstančius ir verkian
atveju vokiečiai buvo giliai į Rusiją įsibrovę; antruo džio nepakenčia, nes jo esmės nesupranta. Gi Lietu- vergišku atsidėjimu vien <Lk -atorių batus telaižo. Ne čius žmones ir Savo galy
ju dar giliau. Pirmasai užsibaigė pilniausia vokiečių vos nepriklausomybė tai ne kokia svajonė ar sapnas, viena Lietuva šiandien pavergta. Jei didinga Prancū- be grąžina “ramybę žjemėkatastrofa; antrasai dar neužbaigtas, bet iš visa ko bet realus faktas, net du kartu istorijoj pasireiškęs, zija sukniubo nuo nacių brutalinės jėgos smūgių, tai je geros valios žmonėms”^
aišku, kad taip pat nepavyks, kaip ir pirmasis. Rezul Pirmu atveju tai nuo neatmenamos senovės iki rusiš- Lietuvai nėra jokios negarbės būti okupuotai, ypač
tatai nesėkmingi, bet siekimai aiškūs: norima užimti kos vergovės; antruoju atveju — išsiveržimas iš ru- kai okupantai šalia jėgos dar klastingą veidmainystę
didelius rytų plotus, artimiausius visai suvokietinti, siškos vergovės iki žiaurios bolševikų okupacijos. Kas panaudojo. Deja, vergai - parsidavėliai ryžtingų užsiMAR
o tolimiausius laikyti Vokietijos žinioje ir įtakoje. Dėl gali sakyti, kad trečias bandymas nebepavyks, nes mojimų išsilaisvinti nesupranta. Ir pati laisvė jiems
EVERY
tokio vokiečių tikslo nėra nė mažiausios abejonės.
politinės aplinkybės pernelyg sunkios? Sunkios tai neįgimta ir beprasminga. Laisvoj šaly vergams nebePAT
DAY
Vokiečių politikos tyrinėtojai pastebi štai kokį sunkios, bet ir antrojo bandymo metu nebuvo jos len- gyvenimas. Laisva aplinka, tai jiems kažkokia keista,
reiškinį: pavergtosios šalys bus vokinamos proporcin gvesnės. Lietuva tuomet atrodė visai numirus. Apie neįprasta naujanybė. Koks čia jaučiui malonumas, jei J
/♦M# DAY
gai jų atstumo nuo Berlyno. Juo arčiau Berlyno, juo nepriklausomybę, rodos, nė svajoti peteko, o bet gi ji nejunta jungo ant savo sprando?
K.t
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Kada Pasaulis Buvo Taikoje

Amžiai Nepakeitė Teutonų
Prigimties

Iš Kelionės Egiptan
CTOL &■ raKStCIS

(Ištraukos iš Prof. K. Pakšto knygų
"Aplink Afriką”. antras tomas,
133,-221 pusi. Kaunas, 1936 m.)
PRIE SFINKSO IR PIRAMIDŽIŲ
Svarbiausios Kairo įžymenybės, tai sfink
sas, Gizos arba Memfiso piramidžių grupė,
Egipto muziejus ir visa eilė gražios archi
tektūros moskių. Yra dar arabų ir koptų
muziejai ir kitų vertų lankymo vietų.

Sfinksas, piramidės ir kitos faraonų lai
kų liekanos yra kairėje Nilo pusėje, Gizos
laukuose, apie 15 kilometrų nuo Kairo, bet
lengvai pasiekiamos tramvajais ir autobu
sais. Piramidžių link tramvajus eina per Geziros salą puikiomis akacijomis nusodintu
bulvaru. Didžiosios arba Cheopso piramidės
viršūnė jau iš tolo matyti. Ji turi apie 120
metrų aukščio, o jai pastatyti reikėję apie
2.300.000 akmenų kiekvienas po pustrečios
tonos. Tie akmenys buvo imami rytiniuose

*• *J»
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Nilo pakraščiuose, perplukdomi per upę ir
paskiau gabenami į tą pakilią vietą, kur da
bar stovi Gizos piramidės. Herodotas rašo,
kad prie Cheopso piramidės statybos per 20
metų dirbę 100.000 darbininkų kasmet po
tris mėnesius. Sir Flinders Petrie aiškina,
kad šitie trys mėnesiai būdavę Nilo potvynio
metu, kai sustoja laukų darbai ir esti daug
laisvų rankų. Tačiau mūrininkai ir akmenų
tašytojai dirbdavę kiaurus metus. Savo laiš
kuose iš Egipto Lepšius rašo, kad kiekvienas
faraonas, įžengęs į sostą, tuojau pradėdavęs
statyti sau piramidę. Pradėdavęs statyti ma
žesnėje skalėje, kad galėtų užbaigti, jeigu jo
viešpatavimo laikas būti} per trumpas. Bet
viešpatavimo laikui prasitęsus, piramidė bū
davusi vis labiau plečiama, didinama, užde
dant iš oro vis didesnius akmens sluoksnius.
Piramidės viduje, kaip stipriausiojo tvirto
vėje, uolos kalne, būdavo laidojamas pats
jos autorius — faraonas.
Cheopso piramidė (egiptiškai: Ekhet
Khufu), didžiausioji Gizos grupėje, savo pa
matais apima 5 hektarus arba 12 akrų že
mės. Ji, kaip ir kitos dvi didelės ir trys ma
žosios, yra pastatyta iš gelsvo kalkakmenio,

kuriame pasitaiko fosilijų, dažniausiai numilitų. Jos paviršius buvo visas apklotas
gražesniu baltu kalkakmeniu iš Turos, į
šiaurę nuo Heluano.
Kai kam piramidės labai suimponuoja ir
patinka, kitiems jos atrodo paprastos, net
negražios, plikos... Man jos atrodo kaip me
džiagos patvarumo simbolis, kaip masės at
sparumas laiko ir jėgos veikimui. Jos nei
gražios, nei negražios. Jos kažkaip slidžiai
plikos, bet jas dengia ir maudo šviesos jūra,
išsiliejusi skaisčioje Egipto padangėje. Jos
neabejotinai didingos ir imponuojančios, bet
ne žavinčios. Jos verčia žmogų medituoti apie jo didybę ir drauge menkumą... Didybę—
nes tai didis žmogaus padaras. Menkumą —
nes piramidė stovi jau kelius tūkstančius
metų ir dar kažin kiek stovės, o jos autorių
dulkeles seniai vėjai išnešiojo, žemės ele
mentai sugėrė...
Netoli piramidžių guli išsitiesęs smėly ir
sfinksas, ramiai žiūrįs į galingojo Nilo slėnį.
Tai milžiniškas liūtas su žmogaus galva,
apvainikuota karališkais ženklais ir žalčiu.
Jis turi apie 50 metrų ilgumo ir arti 20 met
rų aukščio. Jį pastatė faraonas Khefren,

Cheopso įpėdinis, iš akmens liekanų, kurios
pasiliko čia Cheopso piramidę statant. Se
niau jis buvo beveik visas smėlio apneštas,
dabar jau visai atkastas.
Kaip piramidės, taip ir sfinksas nepadarė
man labai gilaus įspūdžio, gal iš dalies ir dėl
to, kad juos dabar jau apsupa komercinė at
mosfera. Kai tik išlipi iš tramvajaus, tuojau
čia tave apsupa visokie gidai: vieni siūlosi
istoriškas paslaptis aiškinti, kiti siūlo savo
asilus ar kupranugarius prie piramidžių pri
joti apie porą likusių pėsčiam eiti kilometrų.
Vis tai šventųjų vietų žiurkės ir parazitai,
kurių Rytuose visur pilna. Jie taip moka su
vulgarinti visą nuotaiką ir bespalviais da
žais užtepti akis, kad paskui ilgą laiką negali
pats savo tikrųjų jausmų besurasti, susi
kaupti, kontempliuoti. Jie sunaikina visą pa
sigėrėjimą...
Arti piramidžių jau atįcasta Khefreno
šventovė, imponuojanti savo formų papras
tumu ir harmoningumu. Tęsiami ir kiti kasi
nėjimo darbai ir vis dar kai kas randama ši
tuose Libijos dykumų pakraščiuose.
(Bus daugiau)
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Linksmai Švęsti Kalėdų šventę
Mylimieji Kristuje:—
Kalėdos, 1942 m.
Garbe Dievui aukštybėje ir ramybė žemėje geros
valios žmonėms! Taip aidėjo širdį džiuginanti angelų
giesmė pirmą Kalėdų naktį. Laukiamasis Išganytojas
atėjo pas savuosius, bet savieji Jo nepriėmė. Jis turė
jo gimti prakartėje, nes nebuvo vietos Jam užeigoje.
Nei šiandiena nėra vietos pasaulyje tam Jėzui, kurs
atėjo suteikti ramybę geros valios žmonėms.
Nėra šiandien ramybės dėlto, kad trūksta geros
valios žmonėms. Pasaulio galiūnai paskendę puiky
bėje nenori Jėzaus, nei Jo mokslo. Nenori jie pripažin
ti Jėzaus už Dievą; atsisako Jam atiduoti garbę, ir
vietoj mokinti žmones savitarpinės meilės ir taikos,
jie tuos žmones erzina klaidingais mokslais, mokina
juos neapykantos ir keršto taip, kad mes susilaukėm
šios baisios skerdynės, kurioj brolis brolį kankina ir
žudo žiauriau, negu žvėris žvėrį.
Antras Kalėdas mums tenka švęsu tarp karo bai
senybių. Liūdnos bus jos ne vienam. Tos tuščios vie
tos prie Kūčių stalo išspaus ne vieną ašarą. Ne vienas
tėvas, ne viena motina aimanuos savo sūnelio, kažin
kur ir kaip jis švenčia šias šventes.
Mylimieji, mes kunigai kaię tik atjaučiame šį iū
sų rūpesnį, sį jūsų mylinčiųjų širdžių skausmą. Kū
čių vakarą ne tik jūsų, bet ir mūsų kiekvienas kąsnis
bus sujungtas su atsiminimu, tų, kurių nebus mūsų
tarpe. Esame tikri, kad jūs rišite savo atsiminimus su
malda, nes tik maldoje galima rasti palengvinimą, pa
guodą ir sustiprinimą savo skausmuose.
Dievas vienas yra mūsų Gelbėtojas ir stiprybė
Tad per šias Kalėdas mes šauksimės Jo galingos pa
galbos. Kalėdų dieną DEVYNERIAS 6V. MIŠIAS atnašausim už jūsų mylimuosius karo tarnyboje. O nuo
gruodžio 26 d. iki sausio 1 d. šv. Mišias aukosim kas
dieną už jūsų intencijas. Maldausim Dievo jums kan
trybės ir stiprybės jūsų gyvenimo varguose. Duok
Dieve visiems laimingai sulaukti Pergalės ir Taikos
1943 m., kad visi vėl kartu galėtume linksmai švęsti
Kalėdų šventę.
.
.
ŠV. ALFONSO PARAPIJOS KUNIGAI
LINKSMŲ &V. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

A. J. Kupstis
Seniausias real estate ir insurance agentas
Bostone ir apylinkėje.

SĄRAŠAS
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Karo Pavojaus Metu Didžiojo Bostono Žmonėms
Pranešimas
a

Boston Elevated Railvvay važiuotojų skai•. a
čius labai padidėjo. Gesoliuo sumažinimas dar
daugiau padidina ^pasažierių, ir pasunkins
transportacijos problemą. The City of Boston
War Transportation Conservation Committee
prašo, kad asmenys, kurie gali keliauti bile ku
riuo laiku, kad nevažiuotų ant Boston Elevated Railway system susigrūdimo valandomis,
tai yra tarp 5 vai. po pietų ir 6 vai. vakare.

darbininkų dalis nepilnai sudaro pusę tų, ku
rie naudojasi Elevated linijomis vakaro valan
domis.
*
•> ' "**«
*

ČIA YRA PATRIJOT1ŠKAS REIKALAS

NUO 4:00 p. p. iki 5.-00 p. p......................35,509
NUO 5 p. p. iki 6:00 vai. vak........
..... 56,955
NUO 6:00 v. v. iki 700 v. vak.................. 27,753

Čia yra sunki transportacijos problema: Da
bar kiekvieną dieną miesto Elevated stotyse
įeina 56,955 pasažieriai nuo 5 vai. v. iki 6 vai.
vakare. Pastebėkite detalį pervežimą nuo 4
vai. p. p. iki 6 v. v.:

332 W. Broadwcry, So. Boston, Masė.

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

John's Hardvvare
Paints. vamishes, wallpapers and plumbing supplies

412 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 3835

Tarpe 5 v. v. ir 6 v. vakare, the Elevated da
bar perveža 130,000 pasažierių su savo perveži
mo sistema. Visi tie, kurie nereikalingai va
žiuoja susigrūdimo valandomis, tie labai pa
sunkina transportacijos problemą. Jie būtinai
turėtų pasiskirti tokias valandas, kurios netrugdytų būtinais reikalais keliaujantiems.

Didelė dalis darbininkų, įimant dirbančius
retail krautuvėse, apdraudos kompanijose ir
Bostono miesto ir Commonwealth of Massax*
chusetts įstaigose jau ko-operuoja ir vengia
susigrūdimo valandų.
ši ko-operuojančių

Čia jau nebėra važiuotojams vietos nuo 5 v.
p. p. ir 6 v. v. Be to, dar padidėjo važiuotojų
skaičius dėlei privatinių- susisiekimo priemo
nių sumažėjimo.

Atsiminkite, the Office of Defence TransZ
\
portation, Washingtone, pastebi, kad nėra ga
limybės gauti transportacijos įrengimų. Vie
natinė išeitis, tai pasiskirstyti valandas, kad
nebūtų tokio didelio susigrūdimo, kuris suda
rytų keliaujantiems nemalonumo.

CITY OF SOSTOH VARBANSPORTATNN CONSERVATION COMMITTEE
WILUAM B. DAY, Chairman

Manager, Transportation Dept., Boston Chamber
____
of Coouncrce
MISS ELISAKETE M. HERLIHY

Chairman, State Plaaning Board
EDWARDC. GBBHR

Assistant to General Manager, Fore River Yard,
Bebbtebem Steel, Quincy
CO)OfI8BIONBR WILUAM P. BICKBY

Boston Traffic Commiaaion
PHILIP T. DBBBOND

Begfoeer, Boston Traffic Commiaaion
UEUTENANT J. R. BENNBTT, U.SN.R.

District Trane. Officer, lst Navai District

DR. ARTHUR L. GOULD

'

Superintendent, Boston Schools

JOSEPH F. TIMILTY

Pdlice Commissioner of Boston
JOSEPH SALERNO

President, Massachusetts State C.I.O.
DANIELJ.GOGGIN

President, Boston Central Labor Union
J. B. FAJRCLOUGH, Jr.

Director of Personai and Public Relations.
Jordan Marsh Company
EDWARD DANA

■President and General Manager, Boston Elevated
Railway

(This advertiaement ta sponaored by the Boston Elevated Radway)
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dėliai viso, ką buvo girdi*
ję ir matę, taip kaip jiami
buvo pasakyta”.
“Šiandien Jums gimė Da
Pirm išvarymo Adomo Gal ne vienas pamaldus
DVI VALDŽIOS
vido mieste Išganytojas: Jis r Ievos iš rojaus daržo, krikščionis
slaptai gei
yra Kristus, Viešpats”, (šv. dievas pareiškė, kad jos
džia kada nors persikelti
Luko 2; U).
sėkla sutrins žalčio galvą. Betliejun Šv.
Visagalis Dievas paskyrė dvi valdžias rūpintis
Kalėdas
žmonijos gerove, viena bažnytinė, kita civilinė; pirmo
Štai
pirmutinė
pranašys

švęsti. Tačiau jam reikia
Laikotarpis nuo rojaus
ji turi rūpintis žmonių dvasiniais reikalais, antroji
tė, nes “jos sėkla” bus taip toli nuvykti, nes Ka
Isodo
ligi
Betliejaus
staižemiškais. Kiekviena savo srityje yra aukščiausia,
Veda TT. JĖZUITAI
nelės apėmė gan daug am Kristus, Kuris sutrins žal lėdų dieną kiekviena baž
kiekviena turi savo nustatytas ribas, kurios esmės ir
žių. Vienok žmonija, nors čio galvą, t. y. nugalės šė nyčia yra naujasis Betlie
ypatingo tikslo yra apibrėžtos, taip gad galima saky
'ir nupuolusi, vis dar tikė toną, ir atpirks žmoniją. jus, kuriame būna V. Jė
ti, jog kiekviena turi savo orbitą, kuriame jos veiks
josi sulauksiant pasaulio Šimtmečių bėgyje prana zus. Kaip prieš 19 šimtų
mas vedamas savo prigimties teise.
I Atpirkėjo. Kartas nuo šai vis aiškiau nušvietė metų Jis atėjo pas savuo
Bet kadangi kiekviena iš tų valdžių turi autori
tetą valdyti tuos pačius žmones, ir kadangi tie patys
Ir vėl Šventos Kalėdos išaušta laike karo. Šįmet Įkarto pranašai išsklaidy busimojo Mesijo ypaty sius į Kūdikio panašumą,
žmonės, nors skirtingu atžvilgiu, gali būti abiejų val Taikos Karalaičio Gimimo Dienoj daugelio mintysi _vo truputy nezinystes bes. Pagaliau vienas pas taip ir šįmet ateis pas
džių ribose ir teisėse, Dievas, kuris pramato visus da skrįs pas jaunuolius narsiai kovojančius svetimuose rūkus kaslink busimojo kelbė: “Ir tu, Betliejau, mus Duonos pavidalu.
Judo žeme, anaiptol neesi Kaip seniau užslėpė Savo
lykus ir yra abiejų valdžių Autorius, paženklino kiek kraštuose. Kiti atmins tuos, kurie jau yra garbingai | Išganytojo.
vienos veiksmą santykyje su kita. “Nes nėra valdžios, paaukavę gyvybę už tėvynę. Pasiilgimo ašaros sus" mažiausia tarp vyresnių didenybę ir dieviškumą,
kaip tik iš Dievo”. Jei tas nebūtų taip, apgailėtini su pindės akyse tų, kurie juos pažino ir mylėjo. O mes atiiktl • bet turėtume sugrįžti jų Judo vietų; nes iš tavęs lygiai taip pat ir dabar
sikirtimai ir ginčai tankiai iškiltų, ir neretai žmonės, visi, nors ir žinom, jog teisingai kariaujam ir jog šalis Į prie trečio žingsnio — tvarkin- kils vadas, kuris valdys užslėps Švč. Sakramente
kaip keleiviai priėję kryžkelę, susirūpinę abejotų, ne yra galinga, prisiartinsim šią Kalėdų Dieną prie Pra- go protavimo, ir išsirinkti nau- Mano tautą, Izraelį”.
Savo garbę ir dievybę.
žinodami kuriuo keliu eiti. Tada dvi valdžios duotų kartėlės, ne tik su paprastu, kūdikišku kitų Kalėdų ją būdą prieiti prie protingo re- Taigi, Betliejuj turės
priešingus įsakymus ir būtų pareigos apleidimas vie džiaugsmu, bet taipgi pražysim, kad galingasis Tai- Įzultbto, prisimenant, kad turi- gimti žadėtasis Atpirkė Betliejus reiškia tą pat,
nos ar kitos neklausyti. Bet taip manyti apie Dievo kos Karalaitis mus apsaugotų. Nes Jis yra ir Teisin-1 m** sveiką, išrišimą savo minty- jas. Nuo nupuolimo, žmo ką ir “duonos namai”.
Priderančiai tat “duonos
išmintį ir gerumą yra priešinga žmogaus protui.
gumo Karalius ir Amžinasis Viešpats ir ta tų Valdo-Į ir galime drąsiai naudoti vi nės vis ieškojo kelio atgal namuose” ir gimė toji
Net ir gamtos tvarkoje, Dievas taip visą sutvar vas.
są eilę gerų išrišimų, kolei vie į rojų; deja, jo neberado.
kė, kad vienas daiktas nėra priešingas kitam, bet vis
šios Kalėdos daugeliui atneš jautrių atsiminimų nas iš jų neišskiria galimumą Bet Kristui gimus, tasai “Duona nužengianti iš
kas sklandžiai veikia pasaulio didžiajam tikslui. Tai O kiekvienam, kuris tik nujaučia karo didumą, gali I“'
dangaus”. Kalėdų rytą
kelias vingiavo per Alyvų Šv. Duona bus padauginta
gi ir tarp tų dviejų valdžių turi būti tvarkingas sąry- kilti įvairūs prisibijojimai. Nes karo našta yra kritusi 31
sys, kurį galima palyginti prie žmogaus sielos ir kū ant visų. Pinigai aukojami, laikas, darbas, vaikai. Tas Nors klekvienas žmogus is- daržą ligi Kalvarijos kal kaimuose ir miestuose,
no vienybės. To sąryšio esmė ir veikimo plotis supran- daug reiškia ateičiai. Ir iš to galim spęsti, jog Visa- galvoja sveiką kelią veikimui no, ant kurio V. Jėzus žodžiu, visame pasauly.
***s tik, kaip Mes pirmiau nurodėme, suprantan galio Dievo Apvaizda, kuri kitais laikais sergėjo šią jJis žin°- kad turi būti nuoėir- žmonėms vėl atidarė ro Kalėdų rytą galėsime ir
i e. /ienos valdžios esmę, jos prakilnumą ir tikslo Šalį, neapleis ir šiuo laiku.
Vis dėlto mes valgyli tos dangiško
dūmas, vienok jam dažnai sto- jaus vartus.
bumą. Viena jų turi ypatingą tikslą rūpintis žmoTačiau, pasaulis yra paskendęs kare ir gal vi- kuoja drąsos veikti be užtvirti- žmonės nenustojo vilties sios Duonos.
žemiškąja gerove, kita dangaus amžinais džiaugs siems priseis daug nukentėti pirm negu tamsūs de-|nimo kitų.
pamatyti Dievo Sūnų. Bet
. s. Taigi, kas tik žmogiškuose dalykuose yra iš po besiai bus išsklaidyti. Dėlto esame labai reikalingi pa Šis apsireiškimas yra pama laiko pilnybei įvykus, jie Nors Kalėdų metu mefl
žio šventa, kas tik iš savo prigimties, arba tikslo mokinimų, kurie mus paguostų. O tie pamokinimai y
Jo nepriėmė. Jis sutvėrė švenčiam Kūdikėlio gimi
liečia sielų išganymą, arba Dievo garbinimą, visa tai ra skelbiami prie Kristaus Prakartėlės. M" om mažą tinis silpnumas, kuris dažniau dangų, žemę ir žmones, ir mą, tačiau kažkodėl už
yra skirta Bažnyčios valdžiai ir sprendimui. Visa kas KfyįiirSK. 4įnom įr tikim, jog Jis yra Dievas, švenčiau- siai įrodo pražūtingumą. Galu
nužengiant iš dan- mirštam padėkoti ir švč.
tinai, tiktai sveikas pr<
liečia civilinę ar politinę tvarką priklauso civilinei vaJ
s taip mus myli, kad Dievo Sūnus yra atė- yra reikalingas, jei no
s, savieji Jį atmetė. Motinai Marijai? Juk per
džiai. Pats Jėzus Kristus davė įsakymą, kad kas yr
. nuraminti ir išgelbėti. Dangaus aukštybėje
Ii, “nėra vietos”. Ar ją atėjo pasaulin mūsų
Ciesoriaus būtų atiduota Ciesoriui, ir kas priklaus
is, čionai suvystytas vystyklais. Stojęs be- siekti sveiką nuosprer
liūdnesnių už tuos žo- Atpirkėjas, ir tuomi jinai
“Dvi galvos”, sakoi
Dievui būtų Dievui ir atiduota.
drąsina mus kantriaisunkumhs nešti;- skais? O pasauli, kaip gi davė mums Dovaną, už
ingiems skausmus palengvinti. Pradeda iš- geriau, nei viena”. Ta
KONKORDATAS
ijai taip atsakyti! Kur kurią nėra brangesnės. Ir
larbą nedatekliuje ir kentėjime. Jis yra pa-1 tas išsireiškimas tų, k
Tačiau yra atsitikimų, kuriuose, taikos ir laisvi
dingo tavo dėkingu- nu° Betliejaus prakartė
siems, kurie nori amžinai Dievą regėti, kai protauti arba yra pat
gerovei, galimas yra sudaryti kitas sugyvenimo sut
lės ligi Golgotos viršūnės,
s?
užmerktos daugiau nebematyti pasaulio pra- perdaug baugūs ką n
kimas. Mes kalbame apie tai, kada valstybių vadai
Toje pačioje šalyje bu- įį “f““™
'T
džiaugsmų bei liūdesių. Kas nesistengs Kūdi- niai nuveikti. Tokie j
Romos Popiežiai sudaro santykius, liečiant kokį no
ko,
ką
tik
turėjo.
Bet
koks
staus nurodymų pasekti, tas negalės gyve- jie stumsis pirmyn, i
piemenų, kurie budėjo
ypatingą reikalą. Tuose atsitikimuose Bažnyčia p
tų
pakelti;
negalės
pagaliau
įeiti
į
Dievo
Kakitų
užtvirtinim
sergėjo per naktį savo didelis buvo jos atsilygini
reiškia savo ypatingą motinišką meilę, didžiausį m
ndą”. Angelas pranešė mas! Ji dabar> esanti dan
lonumą ir pataikavimą, be savo principų laužymo.
4. daugiau negu kada kitados, turim dėti pas-L“*1
Toki tai, kaip trumpai nurodėme, Krikščioniški
ms linksmą naujieną guje su savo Sūnum, ir
" :ad kuo arčiausiai priėjus ^Betliejaus Kū-p“'
civilinės draugijas organizacija; nesudaryta be apg
jie tarė' vienas kitam- Syvens su Juo amžinai.
voiimo, ar laisvai išsvajota, bet pagrįsta tikriausi;
Jueikime lig Betliejaus Už tat būkime dėkingi ir
,xmet
pasaulis
atrodė
visiškai
pražuvęs,
pas
r^
8
’
.
nel
šaltas
>
visi
principais ir pačiu žmogaus protu užtvirtinta.
pamatykime tai, kas į- Švč. Panelei Marijai už
atėjo Kristus, Marijos, Savo Skaisčiausios
k* kltl aP]
rko, ką Viešpats yra tokią brangią žmonijai
BASNTeiOS NAUDA
nkose. Taip ir dabar įvyks. šv. Paulius sako,
ir> žinoma, per
ums apskelbęs. Jie atė- Dovaną.
s, kurie myli Dievą, viskas gerai išeina. Ir ka- šalį visus kitus dab
Tokioje valstybės organizacijoje nieko negali 1
» skubindamies ir rado Švč. Panelei Marijai te
ti, kas galėtų žeminti valdovus ar būtų jiems neatat
Žariją, Juozapą, ir Kūdikį ko neapsakomai didelė
karna. Krikščioniškoji valstybių tvarka ne tik neže:
na aukščiausios valdovų valdžios, bet dar pridu<
aguldytą prakartėje”.
garbė nešioti savyje V.
pastovumo ir garbės. Kada tos dėi valdžios bene
i. Ateis laikai, kada tautos numes kardą ir pa- čias keistenybes ir
Kitaip tariant, tik burė Jėzų. Tąja garbe galime
darbiauja, tada galima tikėtis gražiausių pasekn
staus Kryžių. Tada Dievas užims Savo vietą, >ats- irgi nejučiomi
ms žmonių pasveikino ka- ir mes pasidalyti, nes V.
tik reikia, kad kiekviena užsilaikytų savo srityj
los taip ilgai yra buvęs pašalintas, ir valdys chaotiškas. Jei gi
alių Karalių, atėjusį į pa Jėzų galime ir mes nešioti
tinkamai atliktų jai uždėtas pareigas.
Toje dienoje mažas Kūdikėlis ves tautas su- sies minčių, kuria. - .V.
Ori saulį. Jie atėjo į tvartelį, savo krūtinėj, priimdami
s bendroje meilėje ir pasitikėjime. Bet dabar, imančios, tuomet būsi ramus, kuris buvo pirmoji krikš Jį Šv. Komunijoj. Pagim
TOBULA VALSTYBE
kaip ir visuomet, mūsų likimas yra Dievo rankose —
čionių bažnyčia, ir ten pa džius Kūdikėlį, ji paguldė
Ir, be abejonės, valstybės sutvarkyme, kaip čia rankose Jojo, Kuris taip mus mylėjo, kad.tapo Kūdi tvirtas ir laisvas.
gimusį Jį prakartėje. Kalėdoms
nurodyta, dieviškieji ir žmogiškieji dalykai yra lygiai kėliu.
Atsimink padėtis tavo šeimos garbino naujai
išdalinti; piliečiams teisės yra užtikrintos, apsaugo
Tatgi, pasitikėjimo pilni, susirinkę prie Betlie narių ir tavo prietelių kaip ir Kūdikį. Be to, jie buvo išaušus, lai mūsų širdis
tos dieviška, prigimties ir žmogiška teise; kiekvieno jaus Prakartėlės Kalėdų Dieną, dėkokim Dievui, už viešoji nuomonė yra nepastovi pirmutiniai misijonieriai, virsta stainele, kurioje
pareiga aiškiai nurodyti ir jos išpildymas reikalauja tat, kad Jis yra mūsų Išganytojas; pasirvškim drąsiai r priešinga. Kuo labiau seksi nes visoj apylinkėj jie ilsės Kūdikėlis Jėzus; lai
mas. Ir taip savo neužtikrintoje ir sunkioje kelionėje be baimės eiti gyvenimo keliu, nes Viešpats yra mū jų palankumą, tuo mažiau gau skelbė savo kaimynams mūsų krūtinė būna V. Jė
į “miestą ne rankomis pastatyta”, jie visi mato, kad ir
stiprybė. O Švenčiausioji širdis meiliai suteiks si ir mažiau pasiduodamas, linksmą naujieną, būtent, zaus lopšeliu. Tik tada
turi saugius ir tikrus vadus ir pagelbininkus. Jie ži sų
mums.
LINKSMŲ KA tuo daugiau jie prie tavęs Kristaus gimimą. “Pieme mūsų širdyje suliepsnos
no, kad kiti turi pareigą apsaugoti jų asmenį ir jų LĖDŲ. kaipo geros valios žmonėms,
A. B. Mešlis, S. J. kryps. Pasaulis intuityviškai nys sugrįžo atgal, garbin tikra Kalėdų dvasia.
nuosavybę ir užtikrinti jiems visą, kas tik yra reika
gerbia žmogų, kuris turi drą dami ir šlovindami Dievą
Gintaras.
linga šiam gyvenimui. Toliau bendruomenė įgauna
TETA LAUMIKIENĖ
sos atlikti savo sprendimus.
tvirtumą ir pastovumą iš šventos moterystės, vienos
Kartą gydytojas pašauktas
ir nesuardomos, kame teisės ir pareigos vyro ir mo
JĖZAUS ŠIRDIS PASAULIUI...
prie
sergančios moteriškės, ša
ters tvarkomos išmintingu teisingumu ir lygybe; tin
kama pagarba yra užtikrinta moteriai vyro autorite
lę lovos stovinčiam vyrui, ta
... PASAULIS JĖZAUS ŠIRDŽIAI!
tas pagrįstas Dievo autoriteto nurodymu; tėvo val
rė:
“
Turiu
tau
pranešti
labai
iki 1:15 valandą po pietų.
Tęsinys
džia suminkštinta malonumu ir pagarba motinai ir
liūdną naujieną: tavo žmona
vaikams; ir geriausias aprūpinimas yra užtikrintas Pirmutinė mintis, kuri atėjo Kartą vienas mūsų miesto po neteko proto... jos protavimo
licininkas man išsitarė, kad jis
vaikų priežiūrai ir auklėjimui.
man į galvą, buvo šitokia: ne
jėga pasibaigė”.

ŠVENTOJI NAKTIS

LDS Studijų Rateliams

MEILĖS
r ŠALTINIS
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Kalėdos Karo Metu

Daryk Proto Pasiryžimą

Klausimai Apsvarstymui
1. Kokios yra dvi reikalingos valdžios?
2. Kas yra abiejų valdžių Įsteigėjas?
3. Ar tos valdžios yra viena kitai priešingos?
4. Ar valstybės ir Bažnyčios bendradarbiavimas rei
kalingas žmonių gerovei?

SVEIKINAME
Gražiosios šventės proga dideliu dėkingumu svei
kiname brangias Rėmėjas - Rėmėjus ir Geradarius.
Jėzaus prakartėlės vienumoje, sukūrusios tylią
maldos ugnelę, prašysime galingojo Kūrėjo gausiai
dangiškomis dovanomis nubarstyti Jūsų gailestingų
jų darbų gyvenimo kelią taip, kad kiekviena Naujų
Metų diena būtų kupinai pripildyta laikinų ir dvasi
nių turtų.
Kad Dieviškasis Vaikelis tuos turtus Jums su
teikti^— Kalėdų ir Naujų Metų antrą dieną jungsi
me mūsų maldas su šv. Mišiomis, kurios bus paauko, tos Jūsų intencija.
Jūsų geraširdingumui atsidavusios,
ŠV. KAZIMIERO SESERYS,
MOTINA M. JUOZAPA.

norėtų išeiti advokato mokslus,
galimas daiktas pietautų kartu
Žmogelis, pasižiūrėjęs į savo
ir pridūrė, “bet kokia proga aš
su abiem ir tuomi pačiu laiku
AR JOS NORITE PATIKTI
turiu tą savo gyvenimo ambi žmoną ir į gydytoją, patraukė
pasikalbėti privatiniais reika
pečiais
ir
tarė:
“
Nieko
nuosta

ciją atsiekti, kadangi turiu pil
JĖZAUS .ŠIRDŽIAI?
lais, tame, kad ponia Vasiliau
nos dienos apsaugos darbą- at baus. Per paskutinius penkioli
skienė ir Kupstienė turėjo tik likti, kaipo miesto policinin ka metų kasdieną ji man vis sa
Naujiems Metams sužibės Lietuvių Katalikų
po vieną laisvą valandą.
kas”. Jis pamiršo, kad yra ga kydavo... ‘^Palauk aš tau duo
padangėse nauja viltį nešanti
Kaip išrišti šį keblų klausi
na daug policininkų, kurie atlie biu savo smegenų”. Nebagėlė
mą?
z
“ŽVAIGŽDE”
ka abu darbu — būtent, užim buvo kitiems per gera”.
Pirmutinį klausimą, kurį sau dami apsaugos vietą, vakarais
Nežiūrint kas esi, jei gali iš
Taigi visi JĖZAUS ŠIRDIES Mylėtojai
pastačiau: Ar šis įvykis yra lanko advokatų mokyklą.
mokti nustatyti savo mintį,
skubėkite užsirašyti
vienas iš tų, kuri aš turiu išpil
daugiau atliksi pagerinsi savo
Gyvenimas
yra
pilnas
apčiuodyti, ar galiu sykiu abu atlikti?
palinkimą, apsaugosi savo ner
“Žvaigždę”
Nusistebėtumėte, kaip greitai pamų pavysdžių, kaip papras vus, prigelbėsi savo virškini
tai
atmetame
progas
atlikti
ką
atsirado išrišantis atsakymas.
mui, naktimis geriau miegosi
MALDOS APAŠTALAVIMO ir
Sutvarkiau dalyką taip, kad nors, kuri trokštame, kadang ir prigelbėsi abelnam savo gy
JĖZAUS ŠIRDIES SĄJUNGOS
sutikau ponią Vasiliauskienę turėjome pirmesnę sutartį taip venimo pasisekimui ir laimėji
Mėnesinį Laikraštį.
jos viešbutyje 12:15 valandą po sakant pietauti. Atsidūręs to mui.
kiame
keblume,
klausk
savęs
pietų. Iki 12:45 pasikalbėjome,
Leidėjai TT. Jėzuitai------ Kaina 50$ metams
Garsusis katalikų rašytojas
paskui sutvarkiau valandą, kad "Ar aš galiu abu atlikti”?
Kas prisius $1.00 gaus ir didelį, spalvuotą Jėzaus
buvo galima iki 1:15 pavalgyti Tiesa, yra nemaža progų, ku yra pasakęs: “Netikiu į likimą
Širdies paveikslą... Adresas: —
pietus su ponia Kupstiene. Pa riose sunaikiname daug bran kuris krinta žmogui nežinant
"ŽVAIGŽDĖ”
valgius pietus, ponia Vasiliaus- gaus laiko, norėdami išrišti sto kaip jis elgiasi, bet aš pilnai ti
kiu
į
likimą,
kuris
krintą,
ant
skienė išėjo j miestą savo rei vintį klausimą: “Ar turi daryti
488 E. Seventh St.f
So. Boston. Mass.
jų,
jei
jie
nieko
nedarys
”
.
kalais, o Kupstienė ir aš turė- šį ar tą, žingsni
žingsnį? Kuomet, iš
Telefonas So. Boston 2384
jome privatinį pasikalbėjimą tikrųjų. neturėtum nei vieno
(Pabaiga)
v
...

i..
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DARBININKAS

Laiškas Redakcijai
Švento Kazimiero Seserų Vienuolynas
2601 W. Marquette Road, Chicago, III.

Linksmiausių Kalėdų
‘Darbininko” skaitytojai kvie
CAMBRBGE, MASS.
čiami dalyvauti susirinkime.
Jeigu kas negalėtų būti; priKALĖDOSE MIŠIOS
. Nekalto Prasidėjimo P. šv. duokite mokestis valdybai. Da
par. bažnyčioje Kalėdų dieną bar laikas yra brangus. Taupy
mišios bus taip, kaip ir sekma kime jį. Remkime spaudą.
dieniais, būtent: 7, 8:30, 10 ir
Šv. Onos draugijos metinis
11:30 valandą.
susirinkimas įvyks sausio 17 d.,
Sekmadienį, gruodžio 20 d. 1943 metais, 2 vai. po pietų,
Nekalto Prasidėjimo P. M. lie Knigths of Columbus salėje.
tuvių parapijos bažnyčioje įvy Kviečia visas nares dalyvauti.

ko iškilmingos pamaldos Mal
das Apaštalavimo draugijos.
Laike pamaldų priimta naujų
narių. Po pamaldų įvyko tos
draugijos susirinkimas. Maldos
'Apaštalavimo Direktorius Lie
tuvių parapijoms, kun. Pr.
Aukštikalnis, S. J. dalyvavo ir
suteikė daug
pamokinimų.
Trisdešimts narių užsirašė Tė
vų Jėzuitų Amerikoj leidžiamą
“žvaigždę”.

I■ I
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Ponios Izabelės Janaitienės
sūnus, viršila Antanas Janaitis
praneša, kad iš Londono yra iš
vykęs į Afriką.

Švenčių
VISIEMS NAUJOS ANGLIJOS
fr v

LIETUVIAMS

\\

Visos lietuvės, kurios turės nau
jus I. J. FOX kailinius Kalėdų metu,
istįkrųjų galės su kuo nors pasi
džiaugti. Tai gražiausia Kalėdų do
vana, nes merginos ir moterys gal
nemėgsta nieko geriaus, kaip tai,
turėti vėliausios Paryžiaus mados
kailinius.

Darbininko Redakcijai
1942 m. gruodžio mėn. 13 d.
366 W. Broadway
So. Boston, Mass.
Gerbiamieji,
Džiaugsmingoje Kalėdų šventėje širdingai svei
kiname Jus ir linkime, kad Dieviškasis Kūdikėlis iš
Savo meile degančios Širdies išskleistų gausius malo
nių spindulius, kurie šviestų Jums gyvenimo kelyje. Į
tarpą tų malonių piname dėkingumo maldą už visų
metų dovaną — “Darbininką”, kurį siunčiate mums ir
mūsų Seselėms j misijas.
Jūs vaidinate labai svarbų vaidmenį mūsų tautos
visuomenėje. Jūs keliate mūsų tautos vardą, Jūs
spausdintu žodžiu stiprinate mūsų tautiečius — reli
giniu, kultūriniu ir moraliniu atžvilgiu. Todėl Dieviš
kasis Vaikelis — šviesos Nešėjas, telaimina Jūsų
spaudos apaštalavimo darbą ir ateinantieji Nauji 1943
Metai tebūna gausūs visomis reikalingomis maldomis.
Jums giliai dėkingos,
ŠVENTO KAZIMIERO SESERYS
MOTINAM. JUOZAPA.

Mrs. Marcelė
Meškinienė,
klubo gaisre, iškilmingai su cija Manasaitė, kuri skersai
LDS 113 kp. narė gyv. 30 Mill
penkiomis šv. mišiomis palai gatvės žiūrėjo ir sako, negalin
St., suteikė auką 100 dol. dėl
dota iš Aušros Vartų par. baž ti apsakyti arba išsivaizduoti
Tėvų Marijonų — a. a. kun. dr.
nyčios. Onytė paliko dideliame tokių baisenybių, kurias ten
Jono Navicko fondui. Nors mes
nuliūdime tėvelius, brolius, se matė. Sako, kad tas baisus re-»
mažai lietuvių turime šiame
serį ir daug giminių bei pažįs-gįDys jaj jįj mirties neišdils
411 WASHINGTON STREET
mieste, bet jų yra gana duostarnų. Graborius. Dirsa gražiai
Bernardas Koraitis
nių. P-nios Marcelės Meškiniepatarnavo
laidotuvėse.
BOSTON, MASS.
NONOM, MASS.
nės vardu stovi šeštoji stacija
Virš minėto gaisro baiseny
Marianapoly. Taipgi yra fonbes matė ir kita mūsų parapi
Kalėdų šventėje, gruodžio 25 datoriu šv. Trejybės pradinės
jos lietuvaitė, būtent, Floren“Namo
kojo N šeimynai už paaukoji-! dota ir M. Petrausko “Gloria” laukia stoti į pagelbą, kad da- *
d. šv. mišios šv. Jurgio lietu mokyklos, Greenfielde.
mą Šv. Jurgio parapijai tūks-fiš operetės “Šventoji naktis”, bartinį baisų karą laimėti.
vių parapijos bažnyčioje įvyks
tančio
dolerių (1,000.00). Kad!Apart tradicinių Lietuvos gies Worcesteriečiai sako — Va Pirk Karo Bonus ir Štampas
šia tvarka: pirmos Angelų šv.
Kalėdoms
Iš mūs miestelio yra išvykę į
mių,
bus
giedama:
Prancūzų
lio,
Placidai
tokių
parapijiečių
būtų
dau

mišios 6 vaL; antros — Ber karo tarnybą virš 20 lietuvių.
giau, tai parapija greitu laiku “Girdime, kaip Angelai”; viTAUPYK
nelių — 8 vai., ir trečios — Mes sveikiname
jaunuolius
Padėk jiems skubiai
&
galėtų statyti nauja bažnyčią. siems gerai žinoma Gruberioi Mūs
10:30 vai. rytą.
biznieriai A.
Kūdikėlio Jėzaus gimimo die
būti “Namie" išven
Sistematingai
Kas daugiau?
"Tyli naktis” tSilent Night); I Kuderauskas
operacijos ir
noje ir linkime sugrįšti pas
Mendelsohno
“Prakartėlyj” Ig. Pigaga po širdies atakos
giant Long Distance
Finansuok
/
mus sveikiems su pergale.
GRfflfffiD. MASS.
AČIŪ
(Mark, the Herald Angel sveiksta. Abu jau pradėjo savo
Savo Namus
Šaukimų.
A. Dėdinas.
iVisiems clevelandiečiams ge- Sing); Fr. Handelio “Nužengė kasdieninį užsiėmimą.
Sistematingai
Antanas Aguonius įstojo į U.
rai žinomas graždaiktų savi Dievas iš dangaus” (Joy to the
S. Navai Training station,
ninkas I. Šamas, 7604 Superior World)
CtEVRAMD, OHK)
ir “Migk,
Vaikeli,
Parapijos choras Kalėdoms
Newport, R. L Jis yra jaunas
gatvė, paaukojo Šv. Jurgio pa migk” (Sleep, My Saviour, mokinasi gražių giesmių. Vyrui
Didžiausia Ko-operative
ir gabus lietuvis. Pp. M. Aguorapijai naują sieninį laikrodį. Sleep); šioms visoms gies- mažai beliko, vienok bus gra
Banka
$».
Jurgio
Parapija
niai gyv. 5 Laurel St. ir yra
Pereitą
sekmadienį kunigai mėms yra pritaikinti arba iš* • žus
* giedojimas.
Massachusetts
valstijoje
LDS 113 kp. nariai, “Darbinin
per
pamokslą
dėkojo
ųž
tą'versti
lietuviški
žodžiai
var.
V.
KALĖDŲ LINKĖJIMAI
Parapijos jaunimas, t vado
ko” rėmėjai. Linkitfe ją sūnui
naudingą dovaną. Tokius Mėtų-1 Greičiaus.
Gintarė vaujant muz. J. Čižauskui, ren
Šis
skyrius
linki
visiems,
MerdiantsCo-operative
Antanui laimingo
gyvenimo
vius biznierius turėtų remti
linksmų
Šventų
Kalėdų
ir
lai

giasi
prie
metinio
Minstrel
tarnyboje.
Bank
visi Cleveiando lietuviai katamingų Naujų 1943 M.
Show. Pamokos esą trečiadie
WORCESTB,
MASS.
24 School St., Boston
likai.
niais, parapijos svetainėje.
Pas mus apsilankė gerb. JusJūs valdytojai, didžiūnai,
gis Stačiokas iš Atbol, Mass.,
Aušros Vartų Parapija
KLEBONAS SUSIŽEIDĖ
meskit
kardą ir šarvus; duokit
Worcester Federal Savings
Šv. Pranciškaus parapijos varRANKĄ
garbę
Tam
Galiūnui,
Kurį
gar

Bankas
kvietė muz. Čižauską
gonininkas, ir apdovanojo plotŠiomis dienomis graborius
Albert R. Barker
Jau
antra
savaitė,
kai
klebo

bina
dangus.
Piemenėliai,
grei

išpildyti
prieš
Kalėdas
vargo

kelėmis.
Tai
tikrai
bus
malonu
Petras
Karalius
sėkmingai
iš

.i /
Pirmiau—Pope Opticat Co.
laukti Šv. Kalėdų. Mas labai tai bėgkit, į Betliejų paskubė nas kun. V. Vilkutaitis negali laikė kvotimus ‘post graduate’ nais koncertą, banko patalpose.
kit; bėgkit Jėzų aplankyt. Kū laikyti mišių iš priežasties su- kurso, Boston School of Anato- Bet iš priežasties daug įvairių
dėkojame už dovanas.
Kada Jums reikalingi
sižeidimo rankos. Parapijiečiai
dikėlį pamatyt.
leiskite
mums Išegzaminuoti aki
darbų
ir
plotkelių
išnešiojimo,
my & Embalming. Šią mokyk
linki
klebonui
greito
pasveiki

Ir pritaikinti akinius. Mes padaro
Saldžiausios Širdies V. J.
lą p. Karalius užbaigė su pasi buvo priverstas atsisakyti. me dirbtinas akis.
mo, kad vėl galėtų darbuotis
BAZARAS
draugijos metinis susirinkimas
žymėjimu 1936 metais, laidotu Vienok turėjo prižadėti tą vė
397 MAIN ST.
Tel. S-1944
Šįmet šv. Jurgio bazaras bu bažnyčioj.
įvyksta 1943 m. sausio 3 dieną,
vių direktoriaus skyrių. Jis tuo liau padaryti.
WORCESTER. MASS.
275 Main SL,
Webster, Mato.
2 vai. po pietų, Knigths of Co vo sėkmingas. Gryno pelno liko
nepasitenkino. Šių metų pra
PRIDUOKITE KAREIVIŲ
Leitenantas
J.
Matačinskas,
lumbus salėje. Visų narių pa arti trys tūkstančiai ir pusė
džioj vėl įstojo, kad pasiekus
ADRESUS
reiga atsilankyti į metinį susi (3500.00). Klebonas kun. Vin
balsamuotojo laipsnį. Ką ir at buvęs choro narys, dabar ran
rinkimą. Bus rinkimas valdy cas Vilkutaitis dėkojo bažny- Yra renkami visoj mūsų die siekė. Jis dabar yra ne tik lai dasi Camp. Atterbury, Ind.,
WiffiamICII' p 11». II
bos ir aptarimai draugijos ge čioų žmonėms už tokį gausų cezijoj kareivių vardai ir jų a- dotuvių direktorius, bet ir bal- kur užima kareivių instrukto
GRABORIUS
rėmimą bazaro, o darbinin dresai, kad patalpinus juos į samuotojas. P-nąs Karalius su riaus vietą. Žada Kalėdoms su
rovei.
“
Asmeniškas
Patarnavimas'’
kams tarė didelį ačiū už jų pa didelę katalikų kareivių knygą, savo mamyte gyvena gražiame savo jauna žmonele atvažiuoti
JOS būkite -tikri.
kad Kalėdų
LDS 113 kuopos metinis su sidarbavimą per astuonias ba kuri jau yra pradėta spausdin name ant Vemon St., prie Suf- pas tėvelius. Juozo tėvelis yra
metu jie labai galvos apie savo
>
331
Smith
St.,
ti. Lietuviai malonėsite atnešti
namus.
sirinkimas įvyks sausio 6 die zaro dienas.
fieW, o šermenims koplyčia parapijos gerai žinomas kolek
RROVIDENCE. R. L
vardus
į
Šv.
Jurgio
par.
klebo

ną 1943 metais, pas ponią Mar
randasi skersai kelio, 3 Winth- torius.
Telephone:
Daugelis Amerikos vaikinų iiais
niją. Tikslas yra parodyti šitai
celę Meškinienę, 30 Mill St.
ŠAUNI DOVANA
metais Kalėdų metu yra praty
rop St.
Ofiso: Dexter 1952
Laikas skiriamas 7j30 vai. va
Gruodžio 13 d. klebonas ir šaliai, kaip daug katalikų ka
bų kampėse atskirti
nuo savo
Namų: PI. 6286
Pravartu pažymėti, kad gra- A. a. Ona Giraitė, buvusi chošeimos narių.
Jie labai norėtų
reivių
tarnauja
kariuomenėj.
narė,
kuri
žuvo
Bostono
kare. Gerbiamieji LDS nariai. kunigai asistentai širdingai dėboriaus mamytė, lietuvių tarpe ro
būti namie, bet nėra galimybės.
Lietuviai čia gali daug pasi
daug veikia. Priklauso prie aTodėlei jie planuoja pasveikinti
tarnauti išlaisvinimui
savo
savo
Motiną
ir Tėvą Kalėdų
biejų parapijų- draugijų ir nie
tautos, sunešdami kodaugiaušvenčių
proga
per
telefoną.
PLAČIAUSIAI AMERKOIE SKAITOMAS
kuomet neatsisako remti lietu
siai vardų ir adresų lietuvių
yra
vių reikalus. Sesutė Matilda
Jūs galite jiems
palengvinti
kilmės kareivių.
atvykti
“namo”
nejaukdami
mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis
(slaugė), kuri valdžios buvo
long distance švenčių proga.
pasiųsta į pasaulio pagarsėjusį
DOVANOS CHORISTAMS
“Šv. Pranciškaus Varpelis”
Jei būtų skubus reikalas,
mes
“Mayo” Institutą, Rochester,
KAREIVIAMS
žinome, kad jūs būsite kantrūs
šv. Jurgio par. baž. Choras Minn. specialiam kursui, taipgi
palaukti. Jūs norėsite, kad utili
Pigiausias laikraštis yra
šiomis
dienomis
užbaigė
moks

tariniai
telefonavimai yra svar
per pamokas turėjo trumpą
"VARPELIS"
lą
ir žada Kalėdoms pas savuo
ui. Tą patį ir mes manome.
aptarimą kas link pasiuntimo
Šiemet Kalėdos karo laiku, bet Kalėdų
Metams kainuoja tik $1.00
buvusiems choristams, o dabar sius atsilankyti, prieš išvažiuo
KALĖDŲ SUGESTIJOS
siant
į
valdžios
paskirtą
vietą.
dvasia ir papročiai lai atsispindi mumyse ir
Kanadoje $2.00
kareiviams, Kalėdų dovanų. Jų
Nuliūdimo valandoj WorcesKas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių.
randasi dešimt, ir visi bus pa
šiose Kalėdose.
sveikinti su Kalėdų šventėmis teno lietuviai drąsiai gali kreiPlatintojai, surinkę fris naujas "Varpelio” prenumeratas,
MALONĖKITE
ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį”
nors maža dovanėle. Tą darbą ptis pas p. Karalių, kuris da
gali
siųsti
kam
nori.
Platintojai
surinkę
daugiausia
prenu

NETELEFONUOTI
Į KARO
atlikti yra išrinkta specialė ko bar galės daug geriau patar
linksmai
maloniai
AKTYVIUS CENTRUS
meratų
gauna
vertingų
dovanų.
nauti.
misija.

su

Kalėdų Sveikinimai

KALĖDOS ŠV. JURGIO
P-lė Placidą Vileikytė, kuri
PARAFUOS BAŽNYČIOJ
įstojo į W.A.V.EJ5., dabar ran
Kaip visuomet, taip ir šįmet dasi tolimoj Oklahoma valsty
Šv. Jurgio par. bažnyčioj įvyks bėj. Rašo, kad visapusiškai yra
Bernelių Mišios dvyliktą valan patenkinta savo užsibrėžimu
dą, Kalėdų naktį. Choras yra Dėdės Šamo Moterų armijoj.
prisirengęs visą eilę gražiausių Sako, anksti reikia keltis, per
lietuviškų ir kitokių Kalėdinių dienas sunkiai lavintis, mankšgiesmių, tarp kurių bus sugie-|tytis ir t. t., bet to nepaiso, tik

"VARPELIS"
Duoda naujausių žinių iš katalikų. gyvenimo Amerikoje ir
kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tal
pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių.
Adresas:

FRANCISCAN FATHERS
310 Oichard Street
Pittsbūrgh, Penna.
Telephone — Hemlock 6567

VISUS PASIKALBĖJI
MUS SUTRUMPINK.
O BBUMB TaCTBK 4 TCUBHRI SS
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NETELEFONUOK1TE
| PIETUS AR TOLIMUS
VAKARUS, JEI BENT BUTŲ
LABAI SVARBU

,
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Afltradimte. Gruodžk

==ės

VIETINĖS ŽINIOS

mintum

,DS NARIŲ ir “DARBININKO”
SKAITYTOJŲ D£M£$IUI

e«
dešinėn pusėn į lauką; ta
čiau tebelaukiamo svečio,
nė ženklo nebebuvo maty
ti...
Pagaliau, ji užsidarė du
ris, nusikabino nuo geleži
nio kablio ant sienos bu
vusį pakabintą didelį, ge
ležinį puodą, ir pripylusi
jį iki viršui vandens, už
dėjo jį ant įsikūrinusio
krosnies, ir vėl savo vie
ton atsisėdo. Vos tik ji su-

Kaip LDS narių, taip ir “Darbininko” skaitytojų
daugumoje
prenumerata baigiasi su gruodžio 31 d.,
U>6 botos Kuopos
2INUTK
1942
m.
Taigi,
nuoširdžiai prašome ilgai nelaukti bet
Snslrltikinias
tuojau
atnaujinti
savo prenumeratą 1943 metams.
Kareivis Jonas A. Rakaus
Būtų gera, kad LDS kuopos, kurios dar neturėjo
|vyks sekmadieni, gruodžio 27,; kas, South Bostonietis, apsive savo susirinkimų, kad juos sušauktų. Nariai, atvykę
i. m., 2 vai. po pietų, “Darbi dė su Marijona MuUaney, Bos- į susirinkimą galėtų apsimokėti savo duokles.
ninko” salėj, So. Boston, Mass. toniete, Šv. Juozapo par. baž
Prašome gerb. LDS kuopų raštininkų susirinki
nyčioje,
Charleston,
S.
C.,
mus
skelbti organe “Darbininke”, kad LDS nariai ži
Kviečiami visi nariai atsilanky
gruodžio
16
d.,
1942.
notų kada susirinkimas įvyksta.
ti, nes tai priešmetinis susirin
Šią savaitę LDS nariams ir “Darbininko” skaity
kimas, kuriame bus renkama
tojams
išsiunčiame po gražų sieninį kalendorių.
staiga kaž kas smarkiai
valdyba ir svarstomi kiti svar Gruodžio 19 d., tapo pakrikš
“
DARBI
NIN
KO
”
Administracija
pabaladojo
į jos butelio
būs klausimai.
Valdyba. tyta Karolina Rita Mykolo ir
duris.
Pasitenkinimo
jauRitos (Neveraitės) Plutų.
J. Butkevičius. smas, ūmai sužibo senuV/ŪTtf&Al
tės veide, kai ji skubėjo
Gruod. 20 d., tapo pakrikš
prie durų.. Čia, jos veido
tytas Jonas Antano Onos (Vė
TkLKirkiaadntt
išraiška, staiga parodė nesaitės) Baronų; Karolina Ona
mažą sumišimo ir nusimiParite budos, M9. Tarno Rožės (Kozmačiūtės) (Įvykis paremtas tikrais para- žvaigždutės dangiškoje nimo Ženklą, kai vieton jos
Scanlon, ir, Mykolas Prano Ju
šais, paliudytais faktais).
erdvėje, — irgi nė viena
(Lietuvi gydytoja)
lės (Kanevičiūtės) Galvin.
savo
spinduliuojančiu sūnaičio, duryse pasirodė
Tai
buvo
neapsakomai
nemaž jos neapkenčiamas
400 Broadmy,
mirgėjimu,
nesužibo
že

tamsi ir sniego pusnimis
militarinėje uniformoje
VvISSSb
Tą dieną įvyko parapijos vai audringa naktis. Tą naktį mei. Visą ištisą dieną tirš kareivis.
kams Kalėdinė programa su nublankęs mėnulis su sa tai be sustojimo snigo, o
Otoiibd
Nt»«fld8.
Kalėdų Dėduku ir dovanomis. vo švieso, —visiškai nebe dabar — pasidarė šalta,— — “Baisi naktis!” — su
R. Almandi ir J. Paulauskas drįso pasirodyti pašėlusiai baisiai šalta! Atrodė, kad šuko be ceremonijų karei
pagrojo duetą klarnetu ir ar žemės paviršiuje besiau- žmonės; ir visa kita, — šią vis. — “Gal galėčia bent
■r
naktį visiškai pranyko valandėlę laiko gauti pas
mimika. Mergaitės perstatė ba čiančiai
r*
"TJ 2805
sniego pūgai. nuo
audringojo žemės vei- Tamstą pastogę, kiek su
letą. Panelė V. Gailiūtė sudai
šilti?” — maldaujančiai
LL
navo “Šventa Naktis”. Pianu
p. Leonora Glineckytė lanko doSL.
t. AMfcUA Ė. RODD duetą paskambino Irena Rasi- Boston Teachers Kolegiją. Jai Toji pašėlusi, šiurpulin dadėjo jis.
ORTOMETRISTAI
mavičiūtė ir Veronika Ivanaus mokslas labai gerai sekasi, ga sniego pūga, kuri 1799
Senutė trumpą valandė
447 Broadteay
kaitė. Kometą papūtė Alfon
kščiąusius pažymėji- m. gruodžio mėn. pabai lę abejojo; tačiau greitai
•s. Boston, Mass.
goje, aplankė Airiją,—bu supratusi, kaip netikslu ir
sas Bakūnas. Daug gyvų v
(einame!
ofitao valanPob:—
vo
suvirs penkių dešimtų kartu pavojinga 1
dų perstatė mergaitės iš K
Nsa 9 ryto Iki 7 vaL vakar*
taus Užgimimo, pasirodė ir
o Ev. BL Pašai* metų laikotarpio, tikrai nepriimti į savo na
rekordinė sniego pūga, ataristų choras. Atskrido ir 1
Draugijos Sv. pie kurią gentkartė gent- greitai jam atsakė;
ledų Dėdukas su eglaite ir
— ‘"Tai ištikrųjų
Mišios
kartei Airijos gyventojų,
vanomis.
Tel. ŠOU 2712
nepamirštamai su baime
ntį, gruodžio 27 d., vieni antriems pasakoda
•r. J. C.
Išpažintys bus klausomos t
, Šv. Petro lietuvių vo.
čiadienį ir ketvirtadienį per .
važnyčioję įvyks Šv.
mišias, 4 v. p.p., ir 7:30 v. v.
as
LIETUVOS DUKTERŲ
31. Pašalpmės drau-

Nežinomas Pasiuntinys

ti

Vidurių
ligų, Ausų, Nosies ir Gerklės.
Vtrtofa vetietuiaa fconstruJc-

cK?.x'fol,A*r0#
Pritaiko Akinius
VaL nuo 2—4 it T—8
FVZ» ■ VU>RM vOIl,
So.

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadway,
SOUTH BOSTON, MASS.
Tat
Boston 2990
Ofiso valandos ano 9 iki 12, mto
1:3® iki 8 ir nuo 8:38 iki 9 v. v.
ano 9 tu 12 vaL dieną
ano 9 iki S vaL vak.
» ano 9 iki 12 vaL dieną
(pagal sutarti)

South

Trečiadienį bus ir Šv. Teret
novenos pamaldos. Po tam
vyks choro praktika.
Ketvirtadienį Kalėdų vigilij

ošia
Penktadienį Šv. Kalėdos. N
ra jokio pasninko.
Šv. mišios bus laikomos ši<
mis valandomis: 6 (už parap
ją), 7:30, 8 (už parapijos k<
reivius), 9, 10 (su klierikų as
šta), ir 11:30 (angliškas pa
mokslas); salėje—7, 8, ir 9:3(
Sekmadienį, gruod. 27 d. 3 v.
p. p., parapijos jaunimas vėl
suvaidins “Indiečių Rožė”. Pel
nas bus seserų mokytojų reika
lams.

Tat TROwbrtdge 9330

j. Repshis, M. D.
(REPSYS)
Lietuvis Gydytojas
279 HARVARD STREET
Kampas Inman arti Central SU.
CAMBRIDG2, MASS.

Ofisą Valandos 2—4 Ir

IVAIROS SKONMAI

PO GLOBA MOTINOS

Patriotingų tėvų, pp. Jono ir
Suzanos Glineckių, gyv. Thomas Park, dukrelė Leonora
Glineckytė
paaukojo
savo
kraujo Raudonajam Kryžiui.
Ji jaučiasi gerai ir patenkinta,
kad savo krauju gali pagelbėti
savo šaliai.

— Eva Markai,
:ijai metinės šv. miBuvo arti šv. Kalėdos. Pirmininkė
82& B. 8tb St., So. Boston
nariai privalo ateiti Mažame namely, nuoša
Tel- So. Boston 1298.
— B. Gaili
bažnytinę svetainę, lioje Roscommon Apskri Vice-Pirmininkž
8 ttTnfield St., So. Besto]
eisime bendrai į ties vietoje pas gerai dūr- ProL RaiL — Ona IvaBkiei
440 E. Sixth St, So. Bost
arekite ir draugijos j pčmis besikūrenantį kros- FIn.
RaiL — Marijona Ma
is metais atviručių nį, sėdėjo astuonių dešina- 4115 Washington
„ SL, Re
Būtinai dalyvauki- tij metų Amžinus senele, j
— oną staniuuc
Rašt. i. Glineckis šiurpiai besiklausydama 177 We*t 7tl, St, &>. Bo.

lauke bešėlstančios su vė
tra
sniego pūgos. Kad lai
Nt?ns ižiai Dėkoju
kas veltui nesiaikvotų —
p
;itinti išsiuntinėji- dievota senelė pamaldžiai
“Darbininko” 1943 kalbėjo Šv. Rožančių. Pa
orių, buvo pakvies- baigusi kalbėti kiekvieną
ve, uu&4 sudėstyti, į kurią at šv. Rožančiaus paslaptį,—
vyko nuoširdžios “Darbininko” ji pasikėlusi nuo kėdės
priėtelkos, būtent: Marytė Kil- prieidavo prie barnelio du
moniūtė, Malvina Jankevičienė, rų, — if rūpestingai va
Mykolina Ilkevičiūtė, Antani landėlę klausydavo. —
na Majauskaitė, Ona Martuse- “Tai mylimas ms.no svete
vičienė ir M. Rezgevičienė. Po lis vis dar nebeateina!...”
nia M. Jankevičienė talkinin — pabaigusi kalbėti penk
kes pavaišino skaniais pyra tąją šv. Rožančiaus pas
gais ir karšta arbata.
laptį, pusbalsiai ištarė pa
Visoms talkininkėms nuošir- ti sau senutė, {dėjusi podžiausiai dėkoju už jų pagal- rą, trejetą naūjų durpių
bą ir triūsą; lai Dievulis joms plytelių krosnių, — geŪUgausiai už tai apmoka.
j tė priėjusi prie durų, tyA. PELDtius, Adm. liai jas atidarė ir

Nuoširdžiai Sveikina

■

NOVENA ut Siela* Skaistykloje. Kaina ________________________ 20c.
NOVENA Stebuklingojo MedalikŽIio Dievo Motino* Garbei. Kaina 15c.
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DARBININKAS
366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
1

•

Ulingtan Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULIKIS, Namų Tel. Dedham liOlf-R

naktis! - Eik tik šen grei- Rašytojas Vaičiulaitis Sve
’ p .
__
čiuosis Čikagoje
„ n*
i
ay~"”
. .»
(LKFSB) Seserys Kazi, Kareivis greitai įžengę mįerįetės yra pakvietubutell°
nuslkrate sios rašytoją Vaičiulaitį į
?au n?° drabužių sniegą,
kad vasaros atosir P«eJę® artyn prie de- togų metu juotų mokyto£an<^° krosnies, godžiai jonįs paskaitas iš literatūPadėjo sustyrusias nuo ros Dabartiniu metu Vaisiūlaitis profesoriauja tėsenutę maldaudamas;
— “Ar nebūtų galima,
Tamstai, geroji senele,
paruošti man ką nors užkąsti? Matote
liauju gan is toli, ir dar
toliatt turiu keliauti...
(Bus daugiau)

legijoje,
Marianapoly.
Taip
t A Vaičiulaitis
redaguoja “Studentų Žo|urį savo ver£
tūriniu ir puikia Uetuvį.
ka kajba pasidarė geriausiu lietuvių žurnalu Ame
rikoje.

PfehĮ Amerikoje Kelionės
(spūdžiai
>

Kun. J. PaškauskatJtė labai įdomi ir vert*
ienam įsigyti. Kaina tb
Jžsakymus siųskite: “Dar
ja3”, 366 W. Broadway
oston. Mass.

jų

Adresai

JONO EV. BL. PA8ALPINĖ8
DRAUGIJOS VALDYBA

Telephone
80. BOSTON
1C58

8ayViewMetor Service
8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra
raisome visokių ttdirbys&ų šute
mobilius Taisyme Ir demoastrav
tno vieta

1 Hamlin St., ir E. 8th St.,
SOUTH BOSTON. MASS

'oe Ksjočiūnas ir Petor Trečioką
Savininkai

.Pinkas — Juozas Svagždys.
6th St, So. Boston. Mass.
Pirmininkas — Pranas Tuleikto
E. 5th SL, So. Boston, Masa
Rast. — Jonas GUneckis,
'homas Pk., So. Boston. Mass
RaSt. — Aleksandras IvaBka,
) E. Sixth St., So. Boston, Mass
inkas — Vincas Zaleskas,
3 E. 5th SL. So. Boston. Mass
ialka — Jonas Zaikis,

TvarkdarS — Ona Mizgirc
948 E, Broadray, S. Bot

Kasos GL — Elzbieta Auk
110 H SL, So. Boston, M

E. Stb St., So. Boston, Mass.

Bronis Kcntrim
CON8TA3LE
Reai Estate A Insurance
fUSTICE OF THE PEACE

598 E. B road'Aray,
SO. BOSTON, MASS
relephone South Boston 1781
Res. 120 Marine Road
Tel. SOUth Bt«aton 2483

COAL-COKE-OIL

Draugija savo sttsirinkim
antrą antradieni mėnes
vakare, pobažnytinėj r
Visais draugijos reikalai

tgija taiko susirinkimus kas trt
8 sekmadieni kiekvieno mėnesic
vai. po pietų. Parapijos salėj
*2 E. 7th SL. So. Boston. Maso

pa, protokoh) raitinin:

Krautuves

Valgom

Re*. Šou 3729

Šou 4919

Utmianlan rumitiire vo.
MOVER9•nsured and

Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

fortas

Perkirs Matėt

48 Crešcent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue

Dorchėster. Mass.

COL1981

P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sol

oeai A Lohg

Šovinę

326 - 328 West 6roadway
So. Boston, Mass.

753 Broadway

GRABORIAI

Tel. ŠOU 3120. So. Boston

S. Barasevičius ir Sūnus

(VANOS
Aukštai Įvertinamos

NOVENA prie *v. Pranei* kaus AsyfteCio. Kaina _______________ 15c.
NOVENA prie Motino* Gerosios Patarties. Kaina _____________ 20c.
NOVENA prie Dievo Motinos Nuolatines Pagelto*. Kaina______ 15c.

Grcrftoii Avė.,

Kurie iš užsisakiusiųjų negauna “Varpelio”, malonė
kite mums tuoj pranešti. Ištyrę negavimo priežastį, tuoj
prisiusime “Varpelį”. Išsikraustę į kitą butą, tuoj praneš
kite naująjį adresą. Adresus malonėkite rašyti aiškius ir
pilnus.
“Varpelio” Redakcija.

Kurios Ilgai Tveria Ir

NOVENOS

Myopia Club Beverage Co.

Skaitytojams

MOTERIS PACELBININK*
LIETUVIU GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

DSSWStSSS8StSSKS»63«ShSW3ESWWS3SSSSODS»3SS6S(SSB3SSS3S^^

Pristatėm geriausį toniką
Piknikams, Vestuvėms,
Krikštynoms ir visokiems
Parengimams.

Šv, Pranciškaus Varpelio

£

!
!

James Strigimas
Stambus So. Bostono lietuvis biznierius ii
savininkas L Street Tavern» nuošiidšiai
sveikina visus savo draugus, prietelius ir
rėmėjus ir linki linksmiOUSiy Šventų Kalėdų
| ir laimingiausių 1943 metų.

ApdOtanokite savo mylimuosius Ka
lėdų švenčių proga tokiomis dovanomis,
kdiibš bus atmintinos, ilgai tvers ir auk
štai bus įvertintos, būtent:
LaĮkrorttturi: Longines, Wittnauer, Ei
gis, Waltham, Gruen, Benius, Byson ir k.
IftMMMMat daimontiniai žiedai 14
Kt. ir Mdtinum su baltu auksu 18 Kt.
Fentanines Plunksnos ii Paišeliai:
Sheaifer's, Parkeris, Eversharp, Waterman's Moore's ir kitų.
{vairūs Meūait Draugiškumo — Zircon,
Ruby, Black Onyx, Tigėr-eye, Blue
Sapphire ir kiti. Pasirinkimas platūs,
kainos prieinamos.

fRANK G. VVHITKENS
fBWELKlt tlt LAIKRODININKAS
321 W. Broadway
Šft. BeslOn. Mass.

254 W. Broadway,
80. BOSTON. MASS
Tel. SOUth Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta:
S38 Dorchester Avė.

Tel OOLumbia 2537

CASPER

rUNERAL

187 Dorchester Street
South Boston, Mass
»----------A Mf
-----------

josepn w. tasper
(KASRERAS)
Laidotuvių Direktorius b
Batsamuotojas
NOTART PUBLIC
Patarnavimas Diena h Naktį
Koplyčia Šermenim* Dyka*
Tol 8OU Boston 1437
9OU Boston 3960

■m—ssaaa—Mtoki

ZALETSKAS
FUNERAL

HOME

584 Eaet Broadway
SOUTH BOSTON, MASS
Zatstskas
Ž. B. tsletska*
Bretonai (r Balsamubtojal

fi. A.

Patarnavimas dienų Ir naktį

Koplyčia Šermenims dykai
NOTART PUBLIC
Tel. 8OU Boston 0815

Tel ŠOU Boston 2608

DARBIMlHgAS
žiūrėtoją, p. J.
ttlepho■
n.
ė i —M.i..,
nu: Kęaray 2-6164.
I 1 ' 'į Toje svetainėje yra vaikams
II r~ y •______
mokykla. Mokytojauja Sesutės
Pranciškietės. Visi tuo lai ii

ŠV. KALĖDŲ
Ir Naujųjų Metų Proga
Šv. Pranciškaus Seserys
Karštai Sveikina Visus Geruosius
- Baranauskas apie malonutį Kūdi
Rėmėjus Ir Prašo Jiems Iš Kūdikėlio
kėlį. - širdis prie Betliejaus: Marga
Jėzaus Dįiaugsmo, Ištvermės,
lis. - Jakšto patarimai. - InSūra pers
Ramybės.
pėja tuos, kurie už centą sielą parda
vė. - Žitkus apie varguolių ašaras. Vaičiūnas ir Augustaitytė eiliuoja
apie Kalėdų žvaigždes. - Knygų im
kit, ne butelį: Vaičaitis.
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Paktas klausimas apie laik-

■■••■■■■mmauum^J rasti “Darbininką”. Jau penki

VILTIES NENUSTOK

Poetai, tie Mūsų numylėtiniai, turi dvi dideles
™.“T., .
""J.
—
dovanas, kurių mes kiti mirtingieji jiems galime paKu*,ų ,skltafe “*“• k*aa‘I>vydėti: jie turi jautrią širdį ir, antrą, lakią plunksną, Poetas prisimena anuos laikus, kai visi taip atkuri įstengia jų sielos godas raštu išpasakoti. Už tat * jautė nuo tėvynės atsiskyrusius brolius, atmena, kaip
su pagarba imame jų surimuotas knygas ir sklaidy- Kūčių vakarą staiga “kryžium sudreba maruos ranka
darni jų lapus ieškome, ką jie galvojo ir jautė, kai be- nabagė”*
siartinant Kalėdoms jų mintis lėkė prie Betliejaus
6
prakartėlės.
ANTANO BARANAUSKO KVIETIMAS
{BETLIEJŲ
Gamtos vaikas vysk. Antanas Baranauskas dva
sios akimis mato Betliejaus kūtelę ir džiaugiasi die
višku kūdikiu*.
— Koks mažutis, malonutis,
Skaistūs saulės spinduliais!
Motinėlė pasikėlė
Visų žvaigždžių ribuliais.
Aure šventas senutėlis:
Kaip jis taiso patalėlį,
Klūpo jautis, asilas...

Nariai ir narės, kurie norėsi- roetai, kaip draugijos nariai
te užsimokėti už “Darbininką”, sueito laikraštį ‘ Darbininką
bus labai gera proga tai pada-; *r j^° labai patenkinti. Draugiryti, ir kurie dar esate pilnai J°® nariai vienbalsiai nutarė
neatsilyginę už laikraštį, ™»in-! pasveikinti “Darbininko” renėkite atsiteisti šiais metais, dikciją ir administraciją Sv.
Lai būna linksmos Šv. Kalėdos Kalėdoms ir Naujais Metais, ir
vigioma, kaip mums, taip ir lai- taip
pasveikinti Lietuvių
kraičio
“Darbininko” leidė- Darbininkų Sąjungos Centro
jams.
J. Totilas, rast. Valdybą ir visus narius. Drau---------------j gija linki geriausių sėkmių aKĘARHY N. J.
į teinančiais 1943 metais, ir kad
-----------j “Darbininkas” virstų dienrašGruodžio 14 d. įvyko Šv. Var- čiu.
Korespondentas.
do draugijos susirinkimas sa.. , ~.
voje eveUinSje. Pirmininkas K.
Nuosu-diia, dėkojame uz
Nekrato atidarė susirinkimą ^eikmunua ir Imkėjumis. Mes
malda ir iššaukė valdybos na-:“1’ P41
*• Vard»
rius. Nedalyvavo iždininkas p.! au8*ja. i0® valdybą ir korės
Daunora ir flnansų rast. A. 2i-^nden** ,r “nkime 8ausi’
. ,
n .
...
, Dievo malonių tos kilnios draulinskas. Pastarasis dirba nak- ..
’
. .
gijos nariams.
umis“Darbininko” Redakcija.
Pereito susirinkimo nutari--------------mus perskaitė p. A. PaulikaiKVARK. K. J.
tis, kurie buvo vienbalsiai pri—:------imti. L. Vyčių 90 kp. atstovas
švč- Trejybės bažnyčioje Kap. J. Stasilionis atvyko ir kvie-^ėdu dienoj bus sekanti tvarka:
tė Šv. Vardo draugijos nyrina pirmos mišios bus vidunaktį,
dalyvauti šokiuose ir paremti kurias atnašaus kunigas VinVyčius skelbimu. Draugija nu- cas Černius, Marianapolio Ko-

Ir šventos giesmės kūrėjas ragina:
— Bėkit, bėkit piemenėliai, duokit garbę Kūdikė
liui prakartėj suvystytam.

TEGU SIBDYS PAS1LIEKA PRIE
PBAKABTCS TAVO!
Margalis savo jautria širdimi tarytumei kalbasi
su Dieviškuoju Kūdikiu:
— Ant kelių Marijos jau tu užmigai;
Sudiev tad Tau mes pasakysim;
Teglobie mus prieglaudos Tavo sparnai,
Tegu nuo Tavęs nepaklysim!

Tačiau poetas nori, kad'gyvenimo kelionėje mū
sų širdis visada semtųsi gaivinančios meilės iš Betlie
jaus:
Bet siusime garbę Tau, Kūdiki, vis!
Aukojam Tau išgales savo.
Tegu pasilieka čia mūsų širdis,
O, Jėzau, prie parkaitės Tavo.

NOKS SUDCIŪVĘ. KAI KŪČIŲ SIENAS^
Adomas Jakštas, kurs taip mylėjo Lietuvą ir mo
kėjo dėl tėvynės daug kentėti net ir sunkiame ištrė
mime, savo eilėrašty prisimena Kalėdų papročius Lie
tuvoje ir nenukenčia ta proga nedavęs mieliems var
gingiems Lietuvos žmonėms gero patarimo:

Nebūtų moterys, jei neturėtų jautrios širdies iri
poezijos posmais neišlietų savo kalėdinių jausmų. Tai-Į
gi prisiminkime jų vieną atstovę — J. Augustaitytę- Į
Vaičiūnaitę:

— Ant užkloto dailiai stalo
Šventą duoną vakar laužę,
Jėzum džiaukitės begalo,
Jei tik sąžinė negraužia.
Nežiūrėkit, kad sudžiūvęs
Kūnas jūs, lyg kūčių šienas,
Katalikas ir lietuvis
Turi tvirtas būt, kaip plienas.
Nes tik dorą, nes tik tiesą
Pamylėję gal iškilti,
Ir išvysti mokslo šviesą,
Ir atrasti laimės viltį.

— Seniai mes jau laukiam šventosios Nakties,
Kai žemėje himnai dangaus pasilies;
Mes eisim, kur žvaigždė išganymo ves,
Palikę užčiauptas tamsiąsias gelmes.
Ir lauktąją žvaigždę pamatę netyčia,
Mes bėgam, kur Dievas mums palenkė dangų,
Ir beria iš savo mažučių rankyčių
Grūdelį, kurą gojum didžiausiu išaugo,
Ir įnešė Kryžių į Šventąją savo bažnyčią.

GYVENIMAS —TK ADVENTAS.
LAUKIMAS ATtUMO
Ir Kaziui Inčiūrai Kūčių vakaras padaręs
neišdildomą įspūdį:
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KĄ JAUČIA DŽIOVOS PAKKSTAS
STUDUOZAS
Suvalkijos jaunuolis Pr. Vaičaitis,. kurs tik 25
metus džiaugėsi skaidria Lietuvos saule, kuro mus iš
mokino dainuoti apie samanotą bakūžę, kurs džiovos
į mirties patalą paguldytas raudojo negalėdamas to
liau gilintis į naujus mokslo pasaulius, taip dejavo,
kad žmonės sulaukę Kalėdų, vietoje tyro džiaugsmo,
sau laimės ieškosi butelyje:

— Man rodos: dar ir šiandien, kaip tada,
Ten sėdime visi sustingę.
Sugyja ne viena ten žaizda
Ir išsitiesina kelių klaidiiųjų vingiai.

— Tai geriate prakaitą savo, broleliai.
Tai darbą ant svetimo lauko, vargus.

Ir vietoje to jis siūlo naują linksmybės šaltinį:

— O kaip aš čia geisčiau, kad jums tik galėčiau
Ne tokią, — gražesnę linksmybę įteikt:
Aš jums po knygutę įbrukti norėčiau,
Kad būtų šventadienį jums ką bent veikt.
Parodyčiau jums aš gausingą šakinį,
Naudingas galėtumės semtis žinias.
Jis duotų linksmumo daugiau už degtinę:
Galėtumėt, vargo draskyti pynes”.

Bay Vicw
MARKET
Jonas Glineckis, Sav.
Mūsų valgomų daiktų krau- ;
tuvėje galima gauti visokios i
šviežios mėsos, daržovių ir i
konservų.
5

502 E. 8th St..

J

80. BOSTON, M£SS.
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Klausomės mes Lietuvos poetų balso ir mūsų šir
dys aplankiusios Betliejų, skrieja į Lietuvos laukus,
kur žiema, speigas ir pusnys. Ten dabar Kalėdų varpu
linksmą balsą drumsčia patrankų atgarsiai, patran
kų, kurios galbūt buvo sulietos iš Lietuvos bažnyčių
varpų, turėjusių žmonėms pranešti apie ramybę ge
ros valios žmonėms žemėje, h* mes veidą uždengę ran
komis sukniumbame prieš Betliejaus prakartėlę melsdarni iš dangiško Kūdikio gailestingo žvilgsnio į mus
irtnūsų tėvų žemę...
.•---K. J. Prųnskis.

Dabar Namai
Malonus Namai!
Valanda po valandos ir diena po dienos,
Namai artėja ir darosi daug svarbesniais
kiekvienam iš musų.
Kareiviams, Jūreiviams ir Marynams,
didžiausiu jų rūpesčiu yra Namai. Ir toji
-inspiracija traukia juos į mušius, su vil
timi šviesios Amerikai ateities.
Dabar, daugeliui Bostono Edisono
kostumeriams, kurie praleidžia ilgas va
landas prie karo produkcijos darbų ir il
gus vakarus namuose, gera šviesa yra
būtinai reikalinga. Daugely namuose,
žmonės naudoja savo akis daugiau negu
trečdalį. Kas reiškia didesnį reikalinguną geros'šviesos kad apsaugojus akis
nuo perdidelio įtempimo, čia yra kai kukie paprasti patarimai kaip geriausiai
gauti daugiausiai šviesos iš jūsų lempu:
J. Numazgokit lemputes ir reflektorius tankiai.
Daugely atsitikimų jus galit gaut tarp 25%
ir 30% daugiau šviesos.
2> Pakeiskite jjnodavusias lemputes naujomis.
{juodavusios lemputės eikvoja elektriką.

3.

4.

I tuščius saketus įsulrit tikrojo dydžio
lemputes.
Pakeisk tamsias arba {rudavusias uždangas

kad kiekviena lempa galėtu duot gerą šviesą
keliom ypatom. 12 colių tolis nuo lempos iki
knygos iš kurios jus mokinatės, gali suraažint net 50% naudojamos šviesos.

BOSTON EDISON COMPANY

EDISON
SHOPS

MALONIOS LEMPOS
Parankios lempos kaip šios sntvirtina karo meto moralę... ir
saugoja brangų akių regėjimą!

Ar norit pasidžiaugt tikro-didžio lem

pute?

(sigykit reikalui šiandien!
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