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Garbė Dievui Aukštybėje ir Ramybė Žemėje Geros Valios Žmonėms!

Anuo metu: išėjo ciesoriaus 
Augusto paliepimas surašyti vi
są pasaulį. Tas pirmas surašy
mas buvo padarytas Sirijos val
dovo Kūrino. Ir visi ėjo įsirašy
dinti, kiekvienas į savo miestą. 
T ai ir Juozapas, kadangi jis bu
vo iš Dovido namų ir giminės, 
ėjo iš Galiliejos, iš Nazareto 
miesto, į Judieją, į Dovido mies
tą, kurs vadinamas Betliejus, 
kad įsirašydintų drauge su pa
žadėta sau moterimi Marija, ku
ri buvo nėščia. Atsitiko, kad 
juodviem tenai esant, atėjo jai 
metas gimdyti; ir ji pagimdė 
pirmgimį savo sūnų, suvystė jį 
vystyklais ir. paguldė jį prakar- 
te, nes jiems nebuvo vietos užei
goje.

Toje pačioje šalyje buvo pie
menų, kurie budėjo ir sergėjo 
per naktį savo bandą. Štai Vieš
paties angelas atsistojo prie jų, 
ir Dievo skaistumas apšvietė 
juos. Jie labai nusigando; bet 
angelas jiems tarė: Nebijokite! 
Nes štai aš skelbiu jums didelį 
džiaugsmą, kurs bus visai tau
tai, kad šiandien jums gimė Do
vido mieste Išganytojas, kurs y- 
ra Kristus, Viešpats. Ir tas bus 
jums ženklas: rasite kūdikį su
vystytą vystyklais ir paguldy
tą prakarte. Ūmai atsirado prie 
angelo daugybė dangiškosios 
kariuomenės, kurie garbino Die
vą ir sakė: Garbė Dievui aukš
tybėje ir žemėje ramybė geros 
valios žmonėms!

Grįžo Prezidentas Rooseveltas
—

VVashington, D. C. —Pe- ša Maskvos radio, teisė: 
reitą savaitę grįžo prezi- keturius karo nusikaltę- 
dentas Rooseveltas. Sugrį- liūs, būtent, tris vokiečiui 
žęs pareiškė spaudos ats- karin'nkus: Wilhelm Lang- 
tovams, kad konferencijos held, Hans Ritz ir Richard 
Cairo ir Teherane buvo 
sėkmingos.

i Kalėdų švenčių išvaka- 
ė rėse žadėjo kalbėti per ra

dio. Jis savo kalboj pasa
kysiąs apie konferencijas 
ir kelionę. Po Naujų Metų nužudymą Kharkovo mies- 
prezidentas informuos to daug gyventojų: vyrų, 
Kongresą apie kelionę ir moterų ir vaikų, 
konferencijų nutarimus. Maskvos žinios paduo- 

Prezidentas Rooseveltas da, kad teismo vietoje bu- 
kelionėje išbuvo penkias vo susirinkus 40,000 minia 
savaites ir vieną dieną, klausytis teismo eigos ir 

sprendimo. Visi keturi kal
tinamieji prisipažinę kal
tais. Kharkovo militaris 
teismas, kurio pirmininku 
buvo majoras - gen. A. N. 
Miasnikov, nuteisė visus 
keturius pakarti, kurių 
bausmė ir buvo išpildyta.

Rusijos spauda sako, 
kad karo kriminalistų teis
mas buvo suruoštas re
miantis prezidento Roose- 
velto, premiero Churchill ir 
maršalo Stalino susitari- j 
mu bausti karo krimina- į 

listus, kurie bus sugauti. ! 
Tačiau kai kurių buvo su- j 

Londonas, gr. 20 — Pe- pra’staŲkad susitarta teisti 
reitą savaitę Kharkovo mi- karo kriminalistus tik pa- 
litaris teismas, kaip prane- sibaigus karui.

Ratzlavv, ir vieną rusą, Mi- 
khail Bulanov, kuris buvęs 
nacių gestapininkų šofe
riu.

Visi paminėti asmenys 
buvo kaltinami už žiaurų

Grižo kiek išvargęs.

Churchill Sveiksta

Londonas, gr. 20 — Pra
nešama, kad Anglijos pre
mieras Winston Churchill, 
kuris buvo sunkiai susir
gęs plaučių uždegimu, 
sveiksta. Pavojus jau praė
jęs. Jis ir sirgdamas rūpi
nosi karo eiga.

Raudonieji Pakorė 4 Karo 
Nusikaltėlius

Rusai Sutriuškino 50 Mylių 
Nacių Frontą Rusijoj

I
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Kautynėse Nužudė 20,000 Vokiečiu — 
Paėmė Daug Karo Ginklų

Londonas, gr. 20 — Ru- radio prisipažįsta pasi-j 
mo Švenčių proga siJos raudonoji armija, be-, traukią į naujas pozicijas. 

vimi« siverždama link Pabaltijo, ----------------
LDS narius, Gerb. “Darbi-.kautynėse užmušė 20,000' 
ninko” bendradar b i u s,i vokiečių ir atsiėmė 20 my- 
skaitytojus, rėmėjus ir vi-,^ plotą. Spėjama, kad 
sus geros valios žmones. į raudonoji armija, v ado-

Ivaujama gen. Ivan Bagra-I „
Suklaupę prie Kūdikėlio! mjan yra tį^ uf 40 mylių nesa, kad didele Amerikos 

Jėzaus, maldaukime Jo'nuo Polocko. , kariuomenė atvyko 60
mūsų senajai pavergtai tė- ■ transporto laivais į Angli-
vynei Lietuvai laisvės ir. Rusai, matyt, veržiasi ją. Tai aiškus pasiruoši-j 
ir nepriklausomybės, mū-' kogreičiausia užimti Po- mas invazijai, 
sų šaliai — Jung. Valsty-, locką, Nevelį ir Vitebską, i iš Washingtono prane- 

. George C. 
penkius šimtus kaimelių Marshall nebus vyriausiu 
toje srityje ir paėmė 2000 vakarinės invazijos vadu, 
vokiečių į nelaisvę. Tarp 
užimtųjų kaimelių yra mi
nimas Obol. Jeigu rusai 
tikrai tą kaimelį užėmė, tai 
jie bus perkirtę Vitebsko- 
Polocko geležinkelį.

Vokiečiai per Paryžiaus

n
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Stebekim Dangiška Vaikelie> *-

Amerikos Kariuomenė 
Anglijon

Londonas, gr. 20 — Pra-

bėms teisingos pergalės ir;Sakoma, kad rusai atsiėmė ša. kad gen. 
bendrai visam pasauliui 
taikos ir ramybės.

Kitas “Darbininko” nu
meris išeis antradienį, 
gruodžio 28 d. š. m. Vieti
niai, kaip paprastai, gaus 
pirmadienį, gruodžio 27 
dienos vakare.

I 
kas labai nustebino anglus.

Nužudė Naciu Viršininką 
Ukrainoj

Stebėkim Dangišką Vaikelį. 
Vargingoj gulintį gūtėj’:— 
Jis viską žino, viską gali, 
Nors skurdžiumi pas mus atėj’.

Jis niekin’ garbę, neigia turtą, 
Mus, moko būti nuolankiais;
Jis iškelia bedalių skurdą.
Kančias Jis deimantais pakeis. 

Istorijos sustabdė eigą: — 
Nuo Jo gimimo jau pradės 
Skaičiuot pasaulis naują laiką. 
Nauji jau šūkiai suaidės.

Jam klusnūs dangiškieji kūnai — 
Žvaigždutė štai Jo kelrodys — 
Jau dreba žemiški galiūnai, 
Kad jų sauvalę sutramdys.

Didingi Jį lankys Išminčiai. 
Brangiausių neš Jam dovanų: 
Pasauly kils didžiausi ginčai 
Dėl Jo paties, dėl Jo tarnų.

Daug kils prieš Jį. kad vėl nukristų
Žemyn, į dulkes sumalti.
Ir nusilenks visi prieš Kristų —
Ir išrinktieji, ir kalti.

Kurie Jį vygėje pagerbia 
Tikruoju Dievo Sūnumi, 
Antru atėjimu Jo garbę 
Stebės, iš džiaugsmo verkdami.

Ir priešai verks — deja, iš baimės,
Nes juos tardys ir teis, ir baus;
Jau nebeguos, jau nebelaimįs,
Daugiau nebsiūlys jiems dangaus. 

Praslinko atpirkimo laikas...
Praleido tūkstančius progų... 
Dabar atsiminimai klaikūs
Nevilties pliekia botagu...

Skubėk, žmogau, prie to Vaikelio
Ir atsigimkie sieloje.
Kad būtum ant teisingo kelio 
Paskiausio teismo dienoje. J.

LDS Nariu Ir "Darbininko"

Didžiumos LDS narių ir “Darbininko” skaitytojų 
prenumerata baigiasi gruodžio ir sausio mėnesiuose. 
Taigi nuoširdžiai prašome neužvilkti mokesčių 
simokėti laiku, kad nereikėtų rašinėti paraginimų ir 
daryti išlaidų.

Taipgi prašome LDS kuopų Sekretorių, kad para
gintumėte savo kuopų narius, kad jie artimiausiame 
susirinkime užsimokėtų savo duokles.

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA.

už-

New York. gruodžio 20— 
Britų radio praneša ir 
Jung. Valstybių valdžios 
pareigūnai užrekordavo, 
kad rusu partizanai nužu
dė Dr. Alfred Funk. Vokie- 

Į ti jos gestapo viršininką, 
. Rovno mieste, Ukrainoj.

Naciai atkeršydami, sa
ko pranešimas, nužudė to 
miestelio 100 gyventojų ir 
didelį jų skaičių pasiuntė į 
koncentracijos stovyklas.

GELEŽINKELIŲ STREIKAS 
DAR NEPRAŠALINTAS

Amerikiečiai Užėmė Naciu
Apsigynimo Tvirtovę Italijoj

*

Kruviniausią Kova - Atdaras Kelias I 
Lira Slėnį, ant Romos vieškelio

Iš Alijantų Centro. Al-1 penkiose Western Electric 
giers, gr. 20 — Jung. Vals- dirbtuvėse, 
tybių pėKsiininkų jėgos streiko buvo armijos per- 
užėmė San Pietro, tai stip- imtos, karo darbai tęsiami, 
riausia nacių apsigynimo Vyksta pasitarimai su uni- 

i tvirtovė Cassino srityj. Dėl jų vadais. f 
tos tvirtovės įvyko kruvi
niausią kova.

Kitos amerikiečių karo 
jėgos kalnuose puolė prie
šą į šiaurės rytus ir užė
mė San Cerasuola kaimelį, 
kuris yra 2000-pėdų aukš
tumoje. Ten taip pat vyks
ta smarkios kautynės.

Amerikiečių penktoji ar
mija neatlaidžiai kaujasi 
su priešu Cassino - Romos 
vieškelio srityj.

kurios dėl
11

Naujas Racionavimo Planas 
Kovo 1

VVashington, D. C., gruo
džio 20 — Kainų adminis
tratorius Chester Bowies 
nustatė kovo 1 d. dėl nau
jos pertaisytos racionavi
mo programos. Šis naujas 
maisto racionavimo planas 
yra taikomas viešbučiams 
ir valgykloms, kurių yra

Britų aštuntoji armija A- virš 400,000 visoje šalyje, 
driatiko pakraštyj užėmė 
Poggio Fiorito.

Alijantai žymiai pageri-1 
no savo pozicijas Italijoj.

!

i

Naujas planas būsiąs 
lankstesnis.

J. V. Armija Perėmė 5 
Baltimorės Dirbtuves

• • 
I -------------------------

Baltimore. Md., gr. 20 — 
Brigadier-gen. A. A. Far- 
mer. Karo Departmento 
atstovas, praneša. kad

i

Slavai Perkirto Svarbią 
Nacių Geležinkelio Liniją

Londonas, gr. 20— Ju
goslavijos patriotai sutriu
škino šeštą vokiečių ofen- 
syvą ir perkirto Bania-Lu- 
ka-Prijedor militarį gele
žinkelį.

i Amerikiečiai Užėmė Arawe Sritį
Iš Alijantų Centro. N.I vė arba sužalojo virš 30 ja- 

Gvinėja, gruodžio 20—1 ponų kovos lėktuvų. 
Pereitą savaitę Jung. Vals-j ----------------
tybiu karo jėgos įsiveržė ir n .. . ... ... u ..
užėmė Arawe sritį. New ReikfllflUJfl ItdlljOS KdrdlldUS 
Britain saloj. Arawe uos
tas yra svarbi pozicija.

Šis amerikiečių užpuoli
mas ir įsiveržimas į Arawe 
uostą japonams buvo neti-j 

pulti įsiveržusius ameri-'™^mas‘ Dalydavo apie 
kiečius, bet tas jų puoli-!3000 neopolitanų. Kalbėto
mis nebuvo sėkmingas. Pams kaŲant. kurie reika- 

lavo. kad karalius vitto-
Pranešama, kad Jung. rj0 Emanuelis atsistaty- 

Valstybių artilerija atvy- dintų. publika smarkiai 
ko pagelbon, ir amerikie- p]ojo. 
čiai užėmė dar didesnius ’__________

Atsistatydinimo

Naples. Italija, gr. 20— 
Pirmą kartą įvyko neopoli- i vt k? ai iij v* ▼ 'J nv i , . . •

ketas. Japonai bandė dar'tanl» laisvas masinis susi- 
- • omnr-i ; rinkimas. Dalyvavo apie

▼ v* ei,111 trI 1” . /-kz-v a
bet tas jų puoli-!0000 neopohtanų. Kalbėto- ** * 1 Imi n i-ii i Lr n

i
plotus New Britain saloj. Naujos Vokiečių Mokyklos
Tai neri smprikinpim niinip > ’T y

Lietuvoje
Taipgi amerikiečiai puolė 
kitą svarbią japonų pozici
ją. būtent, Rabaul New 
Britain, kur nušovė šešius 
priešo lėktuvus. Nuo tre
čiadienio, invazijos pra
džios, amerikiečiai nušo-

(LKFSB) Kėdainių aps
krityje vokiečiai steigia 
tris naujas vokiškas mo
kyklas.

Darbininkų Radio Programa
linis majoras paskelbė, 
kad griežtai draudžiama 
betkokiais civiliniais lai
vais plaukti Nemunu apa
čia gelžkelio tilto nuo su
temos iki aušros. Išimtis stoties. Boston.

i

šeštadienį, Kalėdų šventėje, gruodžio 25 d.. 2 vai. 
po pietų įvyks Kalėdinė Radio programa. Pasukite sa
vo radio rodyklę ant 1150 kilocycles ir klausykite Ka
lėdinių giesmių, lietuviškų dainų ir muzikos iš WCOP

Sveikiname visus Kristaus Gimimo šventės proga! 
Gerb. Biznieriai, draugijos ir pavieniai asmenys 

prašomi priduoti skelbimus, pranešimus ir sveikini
mus ne vėliau penkladienyj, jeigu norite, kad būtų 

Matyt naciai jaučia lie-paskelbta šeštadienį.
tuvių neprielankumą ir) DARBININKU RADIO

(LKFSB) SS brigados bijosi, kad neišsprogdintų' 366 W. Broadway, So. Boston. Mass.
įvadas ir policijos genera-Į tilto. Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449

VVashington. D. C., gr. 20 
— Baltuose Rūmuose įvy
ko penkių - valandų kon- 
fenrencija. kad prašalinti 
streiką, kurį yra nutarę 
skelbti geležinkelių darbi
ninkai. Pasitarimuose pri- tik reguliaraus susisieki- 
ėjo prie geresnio suprati- mo laivams. Nepaklausan- 
mo, tačiau sutartis dar ne- tieji šio įsakymo būsią nu- 
padaryta. Konferencija tę- šauti jiems beplaukiant, 
siama.

Jums nereikia porcijos į 
korčiukės pirkimui J. V. 
Karo Bonų.



Antradienis. Gruodžio 21. 1H43 DARBININKAS 2

ĮVAIRIOS žiniosc

M. Jankaus 85 Gimtadienis

(LKFSB) Vienas iš la
biausiai nusipelniusių Ma
žosios Lietuvos kovotojų 
— Martynas Jankus. Nuo 
jaunatvės jisai taip sielo
josi lietuvybės reikalais. 
Gimęs jisai 1858 m., taigi 
šiemet jo >5 gimtadienis. 
Jau 1882 m. jisai išleido 
lietuviškų dainų rinkinį. 
Jisai buvo besirengiąs ir 
lietuvišką laikraštį pradė
ti leisti, bet sužinojo, kad 
pradedama leisti “Aušra". 
Tada jisai pats daug pri
sidėjo prie šio lietuviškojo 
laikraščio išleidimo, net 
rizikavo duodamas garan
tiją. kad spaustuvei bus 
sumokėta už “Aušros” 
spausdinimą. Nemažai 
jam teko ir savo pinigų 
prikišti. Jis yra vienas iš 
steigėjų “Birutės" draugi
jos. kuri taip sėkmingai 
spyrėsi prieš vokietintojų 
užmačias. Jis išleido kele
tą lietuviškų knygelių, o 
“Aušrai" sustojus leido 
“Garsą". Savo laiškuose 
jis ragino Amerikos lietu
vius daugiau darbuotis dėl 
lietuvių tautos:

— Parodykite, ką galite, 
lietuviai laisvoje žemėje, 
ir aš. nors slapta, išduosiu 
knygą apie jūsų tvirtybę 
ir leisiu į Lietuvą".

Nebodavo jisai nė vokie
čiams teisybės pasakyti ir 
už tatai daug kartų yra 
sėdėjęs vokiečių kalėjime. 
M. Jankus užėmė vado-

Vokiečiai Baudžia Mirtimi I Lietuvių Suruoštoji League 
Lietuvius

(LKFSB) Kauno vokiš
kojo teismo prokuratūros 
pranešimu mirties bausmė 
įvykdyta šiems Lietuvos 
žmonėms: žemės ūkio dar
bininkui Stasiui Viganaus- . 
kui ir jo žmonai Teresei iš 
Radviliškiu, Kėdainių ap
skričio, už neteisėtą gink
lų laikymą: Jonui Lazaus
kui iš Varviškės, Kapčia
miesčio valse., Lazdijų ap
skričio ir Juozui Vitkui iš 
Kauno už nelegalų ginklų 
laikymą ir plėšimą; Bro
niui Gužiui ir Viktorui 
Kulviečiui, abu Kauno gy
ventojai, už plėšikavimą 
ant kelių.

of Natiorts' Vakariene 
Australijoje

Auksini Kunigystės Jubiliejų Mini

MILIŪNŲ KAIMAS BUVO
SUNAIKINTAS SPALIŲ 13

(LKFSB) Gavome papil-’dieną. Kaimas buvo sude- 
domų žinių, kad nacių su- gintas ir išgriautas iki pa- 
naikintasai 
mas buvo tikrai Rokiškio kurie nesipriešinę, 
apskrities.

Ta baisioji egzekucija už 
pasipriešinimą vokiečiams 
buvo Įvykdyta spalių 13

lietuvių kai- matų. Daliai gyventojų, 
vokie- 

ki-čia i 
tur.

leidę apsigyventi

Gražūs Leidiniai

(LKFSB) “Lithuanian 
Bulletin" išleido pulk. K. 

kasmet jį lankydavo atei- V. Griniaus studiją “Lith- 
vaujamą vaidmenį Klaipė- tininkų ekskursijos, 
dos lietuvių kovoje 
prisijungimo 
vos. Klaipėdos 
1923 m. 
klaipėdiečių atstovu Vals- imdavo.
*5 
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tybės Taryboje. Paskuti
niuoju laikotarpiu kone

, ku- 
gyve-dėl rios pasiekdavo jo 

prie Lietu- namą vietą — Bitėnus, čia 
sukilime juos garbingas veteranas 

Vėliau jis buvo su dideliu svetingumu pri-

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

Dr. Pauline Luzackas
400 BROADVVAY. CAMBRIDGE. MASS.

'♦» 
? 
? 
? 
?
?

i*, 
i'.

Tel. Kirkland 7119
rJJ

? 
?

Turime degtinių, vynų ir alaus pasirinkimą.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

L!NKSMIAUSIU KALĖDŲ ŠVENČIU ir

LAIMINGIAUSIU NAUJU METU

Sullivans Liquor Store
323 W. BROADVVAY. SO. BOSTON. MASS.

Tel. ŠOU 9772

BLINSTRUB’S
VILLAGE and GRILL

Mes esame specialiai pasiruošę Velykose 

pasitikti svetelius bei viešnias ir juos nuošir

džiai pavaišinti skaniais valgiais ar gardžiais 

gėrimais.

Turėsime specialiai gražią programą. 

Kviečiame visus!

Kampas D Street Ir Broadway, So. Boston.

Rezervacijas galima užsisakyti

Telefonu ŠOU 4535

(LKFSB) Brisbane 
tuviai rūgs. 25 d. buvo 
ruošę taip vadinamą — 
“League of Nations” va- 
karienę. Šio 
tikslas buvo 
australiečius 
ir užmegsti 
santykius.

Iškilmės įvyko 
Name, Brisbane, 
buvo paruošta P. 
nes ir A. Levono 
mu.

Dalyviai susidėjo iš ke
lių tautybių, todėl ir buvo 
pavadinta “League of Na
tions” vakarienė: buvo lie- 

Žinant nacių klastingu- tuvių, australiečių, ameri- 
mą nevisada galima būti kiečių, prancūzų, vengrų, 
tikrais ar 
tikro už 
mus, ką viešai paskelbta.

lie- 
su-

parengimo 
supažindinti 
su lietuviais 
glaudesnius

Lietuvių
Viskas 

Levonie- 
sumany-

Visa vakarienė buvo pa-

1 dirvoje. Beklebonaujant Mažei
kiuose prasidėjo didysis karas. 
Karo metu ir po karo klebonavo 
Viekšnių ir Josvainių parapijo
se. Pastaroje parapijoje klebo
navo 16 ir puse metų. 1937 me
tais, kviečiamas savo sesers ir 
švogerio komp. Juozo ir Vikto
rijos Žilevičių, atvyko į Jung. 
Valstybes. Aplinkybėms susi
dėjus užsiliko ilgesniam laikui, 
o dabar dėl karo nėra galimy
bės grįžti tėvynėn, kurią Ger
biamas Jubiliejatas taip myli ir 
jos ilgisi.

Jubiliejatas kun. P. Vasiliaus
kas yra labai kuklus ir rimtas 
Kristaus Vynuogyne darbinin-

Kun. Pranas Vasiliauskas kas. Jis yra suorganizavęs ir 
------------ vadovavęs nemažai katalikiškų 

Šiais metais kun. Pranas Va- jraUgijų jr organizacijų, ir 
siliauskas. Seserų Kazimierie- taipgi visuomeninio pobūdžio 
čių Juozapo Marijos Vilos ka- draugijose yra aktingai veikęs, 
pelionas. Newtown, Pa., mini Yra plačiai apsipažinęs su lite- 
savo 50 metų kunigavimo su- ratūra. Gyvendamas Lietuvoje 
kakti-------------------------------------turėjo didelį knygyną, kuris

Kun. P. \ asiliauskas yra gi- buvo prieinamas jaunimui, kur 
męs vasario 22 d., 1871 m.. Gi- tik Jubiliejatas klebonavo. At- 
baičių kaime, Meškučių parapi- gavus spaudą rašinėjo į lietuvių 
joj (Šiaulių apskr.) iš tėvų Juo- laikraščius. Atvykęs Amerikon, 
zo ir Anastazijos (Adomaitytės) bendradarbiauja lietuvių kata- 
Vasiliauskų. - : likų laikraščiams.

Kunigų įšventintas 1893 m. Į Kun P Vasiliauskas yra pa- 
Lietuvoje ir paskirtas vikaru rašęs keletą knygučių. Šiomis 
Dotnuvos parapijoj. Vikaravo dienomis išėjo iš spaudos kun. 
tai vienoje, tai kitoje vietoje. prano Vasiliausko parašyta 
Jam teko susiremti su bajorais knyga: “MANO SIELOS AT- 
dėl kalbos vartojimo bažnyčio-, GARSIAU. Apie tą leidinį tei
se. Po to išvyko į Škotiją, kur pa plačiau kituose “Darbinin- 
jis buvo kviečiamas. Pabuvęs ko” puslapiuose, šis leidinys 
trejus su viršum metus, grįžo į >Ta tikrai brangi kun. Pr. Va- 
Lietuvą, kur buvo paskirtas siliausko Jubiliejinė dovanėlė 
klebonu ir tas pareigas ėjo ke-! 
liose parapijose. Kun. Vaši-;
liauskas nebuvo užsidaręs, bet 
labai daug veikė visuomeninėje 
---------------------------------------- i

jie nužudyti iš
tuos nusikalti- ruošta lietuviškame stiliu

je. Lietuviškas “kūgelis” 
ir lietuviški pyragaičiai 
kvepėjo ant stalo. Austra- 
liečiai tais valgiais ypa
tingai domėjosi ir džiau
gėsi.

Programa susidėjo iš 
dainų, šokių ir kalbų. Bu
vo sudainuota keletas lie
tuviškų dainelių. Gražus 
buvo M. Mažonytės ir F. 
Senkienės duetas “Leiskit 
į tėvynę” ir “Lakštutė so
dely čiulbėjo”. Atsilygin
dami Australiečiai padai
navo keletą angliškų dai
nų. Gražus buvo Mrs. 
VVagner solo. Po dainų bu
vo pašokti lietuviški ir 
australiški šokiai. Su įdo
mumu australiečiai moki
nosi klumpakojį, suktinį 
ir “ragučių polką”. Buvo 
kelios kalbos. Kun. J.. Ta
mulis padėkojo svečiams 
už atsilankymą ir pakvie
timą į jų “sočiai gather- 
ings”.

Iš svečių tarpo vengras 
Aleso Baydoso savo kal
boj pabrėžė nepaprastą 
vaišingumą. Lietuviška 
vaišingumo dvasia, — sa
kė jis, — pastebima visa
me pasaulyje: Amerikoje, 
Europoje, Australijoje. 
Vakaras buvo baigtas Lie
tuvos, Australijos ir Ame
rikos himnais.

10 Mėty Nuo Mirties Rašyt. 
Kan. Pr. Žadeikio

(LKFSB) Prieš dešimtį 
metų, 1933 m. gruodžio 16 
d. mirė rašytojas ir vertė
jas kanauninkas Pranciš
kus Žadeikis, brolis dabar
tinio Lietuvos ministerio 
Vašingtone. Kan. Pr. Ža
deikis buvo kunigu Kama
juose. Braslave, Panevėžy
je. Vėliau persikėlęs į Kau
ną ėjo Šv. Kazimiero dr- 
jos sekretoriaus pareigas, 

; uoliai dalyvaudamas anų 
dienų visuomeniniame vei
kime ir daug padėdamas 
lietuviškai knygai plėstis 
Lietuvos kaime. Jis pats 
yra išleidęs įdomius “Di
džiojo Karcf Užrašus”, ku- 

. riuose vaizdžiai nusakoma 
pirmojo pasaulinio karo 
pradžia, žiauri vokiečių

mūsų išeivijai.
Sveikiname Jubiliejatą kun. 

Praną Vasiliauską ir linkime il
giausių metų!

uania in a Post-War Eu- 
rope as a Free and Inde- 
pendent Statė”. Tai anglų 
kalba paruoštoji pulkinin
ko kalba Pittsburgo kon- okupacija. Tada kun. Ža 
ferencijoje. Knygelė turi deikis buvo klebonu Pašų 
30 pusi., gražiai išleista.

— Paminint auksinį ju
biliejų šv. Trejybės para
pija Vilkes Barre. Pa. iš
leido gražų savo jubilieji
nį leidinį su skoningu, 
aukso spauvos viršeliu, su 
gausiomis iliustracijomis. 
Įžangoje J. E. vysk. W. J. 
Hafey žodis. Iš patiektų 
duomenų matyti, kad pa
rapijos nuosavybė dabar 
siekia .$145,500.00. Iš pa
duodamų faktų matyti, 
kad dabartinis 
klebonas kun.
liauskas gražiai tvarko tos 
lietuviškos kolonijos, besi- 
grupuojančios apie Švč. 
Trejybės bažnyčią, reika
lus.

I

parapijos
J. K. Mi-

Sunkumai Dotnuvos 
Mokyklai

ži-(LKFSB) Nors buvo 
nių, kad Dotnuvos akade
mija yra uždaryta, vis 
dėlto jos ūkis, neatrodo, 
kad būtų likviduotas, tik 
susiduria su daugeliu sun
kumų. Mus pasiekė žinios, 
kad ten yra iaikoma 100 
arklių, iš kurių gaunamas 
serumas. Tik nemažas 
sunkumas su pašaru. 
Taipgi stinga maisto aka-| 
demijos ūkyje laikomiems 
kralikams, balandžiams, 

i vištoms.

švyje ir, karo metu, buvo, 
perkeltas dekanu į Skuo
dą. Būdamas įtakingas ir 

i gerai mokėdamas vokie-1 
čių kalbą jisai uoliai gynė; 
Lietuvos liaudį prieš oku-į 
pantus vokiečius, išgelbė
damas nevienam ne tik 
gyvulius, turtą, bet net ir 
gyvastį. Raštijoje jis y- 
pač pasižymėjo tuo, kad 
mirus “Ilijados” vertėjui 
J. Raliui, išvertė antrąją 
pusę to garsaus graikų 
veikalo į lietuvių kalbą.

Jam mirus, broliai Povi
las ir Jonas, o taipgi sese
rys Ona ir Julė rinko ras
tus darbus ir medžiagą jo 
biografijai, kuri turėjo 
būti išleista šiemet. Me
džiaga buvo daugiausia 
pas seserį Julę Varniuose. 
Bolševikų okupacijos me
tu jos namas sudegė. Ne
turime žinių, ar žuvo visa 
surinktoji medžiaga.

25 Metai Nuo Įsigaliojimo 
C.I.C.

ne.

Nauji Suvaržymai 
Lietuvoje

ar

Ką Lietuva Dabar Įsiveža 
H Kitų Kraštų

v
Gruodžio 9 a., Newtown, Pa., 

Sv. Juozapo Maria Vilios koply
čioj įvyko iškilmingos pamal- 

' dos kun. Pr. Vasiliausko 50 me-
( LKFSB) Vokiečių įstai- tų kunigavimo sukakties proga, 
gų oficialiniu pranešimu Po pamaldų Seserys Kazimie- 
nuo 1941 m. rūgs, iki 1943 rietės suruošė vaišes, 
m. birželio į Lietuvą iš Vo- dalyvavo Jubiliejatas, 
kieti jos buvę įgabenta: kunigai ir Jubiliejato 
grynos ir maišytos veis- Viktorija žilevičienė v* rrr\ 1* 4^0 0 __  - iii _

" 1,1 ■ ■— 1 '

Naujas Alytaus 
Viršininkas

Aly-(LKFSB) Nauju
taus apskrities viršininku 
esąs paskirtas Bronius 
Pečiulis.

(LKFSB) Mūsų kores
pondentas praneša iš Lon
dono apie ten gautas ži-l 
nias, kad naciai Lietuvoje 

.įveda naujus suvaržymus: 
mašinomis pervežami 
žmonės turi būti regis
truoti. Traukiniais galima 
važiuoti vien su specialiu ■ 
nacių leidimu.

Sunkiomis bausmėmis 
baudžiami visi be leidimo 

, persikėlusieji gyventi ki
tur.

(LKFSB) Vienas iš to
buliausių teisynų pasauly
je yra Katalikų Bažnyti
nės teisės. Tas naujasis 
teisynas, lotyniškai vadi
namas Codex Iuris Cano- 
nici (sutrumpintai C.I.C.) 
įsigaliojo 1918 m., taigi
prieš 25 metus. Jį per eilę 
metų ruošė viso pasaulio 

i kat. universitetų teisių 
skyriai bei teisių specia
listai centre. Pagal šį tei- 

■ syną dabar katalikų Baž
nyčia tvarkosi visame pa
saulyje, taigi Jungtinėse 
Valstybėse, bei, kiek sąly
gos leidžia — Lietuvoje. 
Teisynas turi 2414 para
grafų.

kuriose 
svečiai 

sesuo p. 
su savo 

lės žirgų — 79, bulių 233, vyra ir dukrele. Toastmasteriu 
veislinių kiaulių 180, avių buvo kun. J. Simonaitis iš Eli- 
52, kralikų 52. zabeth. N. J. Pasakyta daug

Be to — į Lietuvą iŠ Lat- gražių ir turiningų kalbų. Aka- 
vijos buvo įvežta 61 buliai, demikės išpildė meno progra- 
o iš Estijos — 16 sidabri- mą.
nių (tokia spalva) lapių. Jubiliejatas gavo daug svei- 
Įvežus veislinius arklius kinimų ir dovanų, tačiau Jubi- 
buvo suorganizuota vals
tybiniai žirgynai, kurių e- 
są apie šimtą iš jų 19 far- 
merių rankose, 22 valsty
biniuose ūkiuose.

Kodėl vokiečiai nepa
skelbia, kiek jie gėrybių iš 
Lietuvos išvežė?

liejaus apvainikavimu buvo Šv. 
Tėvo atsiųstas palaiminimas ir 
kartu Šventojo Sosto atstovo 
sveikinimas iš Washingtono.

Kun. Pr. Vasiliauskas vi
siems nuoširdžiai dėkojo už 
sveikinimus, linkėjimus ir do
vanas. K. V.

taranavimo Tvarkraštis Savaitė, Gruodžio 12-18

150 Mėty Aukso Altoriui

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

(LKFSB) Lietuviškų 
knygų augimas prasidėjo 
nuo tikybinių veikalų. 
Maldaknygės dar per ilgą 
laiką buvo vartojamas ne 
tik bažnyčioje, bet ir kaip 
vadovėliai išmokimui 
skaityti, šiemet suėjo 150 
metų nuo to, kaip buvo iš
leista viena iš tokių pačių 
garsiausių lietuviškų mal
daknygių — “Aukso Alto
rius”.

MEAT, BUTTER, etc.
Brown stamps L. M. N and P 

in Book Three good until Jan. 1. 
Stamp Q becomes valid Dec. 19.

CANNED OR PROCESSED
FOODS

Green stamps A. B and C in Į i 
Book Four good through Dec. 
20. Stamps D. E and F good 
through Jan. 20..

SUGAR
Black stamp No. 29, marked 

“sugar”, in back of Book Four 
good for f i ve pounds 
January 15.

SHOES
Stamp 18 in Book 

indefinitely for one 
shoes. Airpiane stamp No. 1 in

through

GASOLINE
Number 8 stamps i n basic A 

i book good for three gallons

One good
pair of

Book Three ako good indefini-! through Feb. 8. BĮ and C1 cou- 
tely for one pair. I pOns štili gOod for two gallons.

FUEL OIL Į New Coupons marked B2 and
Period One coupons valid to C2 now good for five gallons.

Jan. 4. Period 2 coupons good' TIRE INSPECTION 
until Feb. 8. Class Four cou-; Inspection deadlincs for A 
pons worth 10 gallons. Class cars Mar. 31. for B and C cars 
five coupons worth 50 gallons. Feb. 29.

I1
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Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
-------- by---------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston. 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12. 1918
SUBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly ___________ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly _____________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams _________  :
Vieną kart savaitėje metams_ :
Užsieny metams ..............  :
Užsieny 1 kart sa-tėj metams

$4.00 
$2.00 
$5 00
$2.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass

■^elephone SOUth Boston 26RO

Propagandistas Prie Kvailystės

Nėr vietelės tinkamos. 
Piemenėliai, paskubėkit, 
Dovanas Jam savo dėkit, 
Kaip pasaulio Viešpačiui.

Gul Šiandieną...
Cul šiandieną jau ant šieno 
Atpirkėjas žmonijos;
Šiam Karaliui Visagaliui

ŽMONIJOS TAIKOS VILTIS

m die- 
kalendo- 

pažymėtos raudo-* 
raidėmis/ — skai- 

vieno rašytojo žo
džius, — turi dienas šven
čių ir karnavalu, bet kar
tą metuose, ir tik kartą, 
pasaul’s sustingsta rimty
je. k*5 d celebruotu atėji
ma Gyvenimo. Tik Jėzus 
iš Nazareto susilaukė ne
mirštamo atminimo visa
me pasaulyje. Jūs negalite 
Kal"dų išpjauti iš kalen
doriaus, nei iš širdžių...
Kalėdas laikys visus 
metus širdyje
— Kalėdas aš pagerbsiu — Kad žmonės 

savo širdyje ir stengsiuosi Dievuje atgimti, 
jas išlaikyti visus metus, pirma iš žmonių 
— rašė Ch. Dikensas. T ----

ii i
I

______

nas 1 
riucse 
nomis 
tome I

Prajuokinti Dievišku Vai. eli..
— Laimingas, kas savo 

į" širdyje nešioja Betliejų — 
Kurio širdyje kasdieną už
gimsta Kristus, — skelbė 
Šv. Jeronimas.

I šv. Ambroziejus 
gražų palyginimą 
žmogaus ir Dieviško 
dikėlio:
— Jis buvo kūdikiu, kad 

tu galėtumei būti tobulu 
žmogumi: jis leidosi vys
tyklais susupamas, kad tu 
būtumei laisvas nuo mir- 

i ties raiščių; jis leidosi pa- 
’ guldomas į 
kad tu galėtumei 
prie altoriaus”.

daro 
tarp
Kū-

prakaltelę,
stovėti

Žydų kalboje Betliejus Dievas, atmetamas? Am- 
reiškia Duonos Namas, žinosios atminties Popie- 
Jėzus Kristus gimė Bet- žius Pijus XI pasakė: — 
liejuje. Jis atėjo gyventi “Atskirų asmenų ir tautų 
tarp žmonių tuo metu, ka- pasipriešinimas 
da pasaulyje buvo taika ir 
ramybė, rodos, sakyte sa
kydamas pasauliui. 
Jo gimimas neša 

į jai pilną gyvenimą, 
: nimą taikingą ir
Dangaus angelai 
žmonėms: “Garbė

ramybė že- 
valios žmo-

Jėzaus 
Kristaus įstatymams at
nešė žmonijai pasibaisėti
nas pasekmes. Visų tų blo
gybių, karo ir nesutikimo 
priežastis yra tame, kad 
žmonės atsitraukė nuo Jė
zaus Kristaus, mūsų Die
vo”.

Niekas netiki, kad nu
galėjimas Vokietijos ir 

1 nėms". Jėzus Kristus pa- Japonijos atneš pasauliui 
skelbė pasauliui taikos pastovią ir teisingą taiką, 
gyvenimo pagrindus bei Atsiras nauji nesutikimai, 
dėsnius, būtent, Dievo ir nauji priešai, nes be Dievo 
artimo meilę, pasiaukoji- Įstatymų 
mo reikalingumą, nuolan
kumo reikalą, palaimą ir 
darbo prakilnumą. Jis da
vė žmonėms Dangiškosios 
duonos, kad jie 
žemiškosios.

Vėl švenčiame 
Kristaus gimimo 
Bet šiose Kalėdose 
taikos ir ramybės žemėje. 
Atėjo Taikos Kunigaikš
tis, bet randa visą pasaulį 
nuliūdime ir ašarose, 
skurde ir priespaudoje, 
ugnyje ir kraujuose. Ko
dėl nėra ramaus sugyveni
mo žmonijoje, kodėl tau
tos sukylo prieš tautas, 
kovoja, šaudosi; daro pa
sitarimus, veda konferen
cijas, sudaro sutartis, bet 
pilnos ir pastovios, teisin
gos ir demokratinės tai
kos dar nesimato; kodėl 
taip Įvyko ir vyksta? Pa
saulis atmetė Betliejaus 
Duoną ir kariauja už že- klaupę prie Jo. vardu visos 
mišką duoną, už savo vals
tybės rubežių išplėtimą, 
arba iš keršto ir neapy
kantos. Kiekviena šalis 
teigia, kad ji veda teisingą 
ir garbingą karą. Skelbia
ma, kad sunaikinus Vokje- 
tijos ir Japonijos galybes, 
būsią taika? Bet ar toji 
taika bus pastovi ir teisin
ga? Ar visos tautos, ma
žos ir didelės, turės laisvę 
ir nepriklausomybę? Di
džiųjų tautų vadai susita-

i

kad 
žmoni- 

gyve- 
ramų. 
skelbė 
Dievui

“Meluoja kaip pasamdytas”. Tą seną lietuvių pa
tarlę kaip nereik geriau patikrina rašęs žurnalui; 
“Newsweek” buvusis “braintrustininkas” Moley. Pro
tinio trusto tarnyba jau likviduota dėl tos pačios prie
žasties, kaip ir kitos nevykusios tarnybos likviduojasi: 
ji nusibankrūtyjo. Bankrotas visuomet yra trūkumo i 
bei ubagystės pasėka. Ir čia tas pat įvyko: pritrūko 
smegeninės medžiagos. Gaila, kad pakrikusių “trus
to” narių tinkamai neapdrausta. Ypač kalbamąjį rei
kėjo “sunekenksmydinti”, pasodinant atitinkamoj 
vietoj, kur jis nekliudomas galėtų save vadinti Maho
metu, Napoleonu, Bismarkiu, Newtonu ar bet kokiu 
įžymesniu asmeniu. Laisvai paleistas jis pridirbo sar
matos “Newsweek’o” leidėjams, kurie patys nežinoda
mi istorijos, praleido visą eilę Moley’o sapalionių.

Buvusis “braintrustininkas”, matomai, ar tik nebus 
pasamdytas, nes nerausdamas daro ignorantiškas 
ekskursijas istorijos ir etnografijos srity. Lietuvius 
jis padarė slavais ir jų istoriją sutapatydino su Rusija. 
Girdi, Lietuvą sukūrė Versalio sutarties dalyviai, no
rėdami suskaldyti rusų imperiją. Tuo būdu Rusijai 
esą daroma skriauda, kurią siekia padidinti Amerikos 
politikieriai. Trokšdami įsigyti daugiau savo rinki
mams balsų, politikieriai, girdi, laižosi prie lietuviškos 
kilmės Amerikos piliečių ir užtarau ja kokią ten Lietu
vą, kuri, buvusi Rusijos dalis, neperseniai iškepta nau
ja valstybėlė, nieko gero nenuveikusi ir neužsitarnau- aukštybėje ir 
janti esimo vertės, nes tik painiojasi po kojų didelėms mėje geros 
valstybėms ir kliudo joms plėstis. Be to, lietuviai esą 
palankūs vokiečiams.

Pastarasis Moley’o pareiškimas tai jau nebe žiop- Į 
liška sapalionė, bet gryna, tiksli propagan- ■ 
dinė melagystė. Kad lietuvių tauta griežtai vokie-į 
čiams priešinga, tai jau ne koks senovinis istorijos j 
faktas, bet einamoji šių dienų realybė. Tai aišku iš I 
plačiai žinomų persekiojimų, kuriuos naciai teikia bet 
kokiam, kad ir mažiausiam nepriklausomybės pasi
reiškimui. To Moley negali nežinoti. Gi istorinei infor
macijai jam priminsime griežtą lietuvių prieš vokie
čius kovą, kuri tęsėsi per ketvertą šimtmečių. Moley: 
privalo ir tai žinoti, jei kėsinasi rašyti politinius i 
straipsnius. Jei žino, tai jo melagystė didėja; jei neži
no, tai kokia sąžine jis gali rašyti piktus neigiamus 
straipsnius, kurie jo manymu gali nulemti visos lietu- j 
vių tautos likimą? Ar šiaip, ar taip, jo poelgis doriškai 
nepateisintinas.

Kai dėl Lietuvos su Rusija santykių, į Moley’o 
įrodinėjimus gaila ir atsakinėti, dėl jo nerimtos argu
mentacijos. Jam trūksta elementarinio istorijos ir et
nografijos supratimo. Jam privalu žinoti, kad lietuviai 
niekad nėra buvę slavais. Šiuo atžvilgiu jis pats save 
sukerta. Jei lietuviai palankūs vokiečiams, tai kaip 
jie gali būti slavais, amžinais vokiečių - teutonų prie
šais? Pagaliau, būti slavais, tai dar nereiškia simpati
zuoti rusams - bolševikams. Ir lenkai yra slavai, o ne
apkenčia ir neapkentė maskolių per visą savo istorijos 
eigą. Ir dar bolševikų! Kas norėtų būti bedieviu, galva
žudžių ir plėšikų valdžioje? Už ką laisvę mylinčias 
tautas stumti į barbarų vergovę? Kur čia sąžinė, kur 
žmoniškumas? Tik parsidavėlis propagandistas gali 
parodyti tiek niekšiškumo.

Apie Rusijos suskaldymą ir daromą jai skriaudą 
gali kalbėti tik nežinėlis; o jei žinąs, tai cinikas, visiš
kai atsipalaidojęs nuo padorumo pojūčio. Cariškoji 
Rusija buvo pernelyg apsirijusi svetimomis žemėmis. 
Jos sienose gyveno virš šimto kitataučių—“inorodeų”. 
Carizmui žlugus, kai kurioms tautoms pavyko įsigyti 
nepriklausomybę. Jų tarpe buvo ir Lietuva. Bet nepri
klausomybė Lietuvai nebe pirmiena. Keletas šimtme
čių atgal ji buvo plati, galinga, nepriklausoma valsty
bė. Jos sienose buvo Novgorodas, Smolenskas, Kievas. 
Tad Moley’o logika einant, visa Baltgudija, geroka 
Ukrainos dalis ir nemažas Maskolijos sklypas turėtų 
būti grąžinta Lietuvai, nes ir ji kadaise buvo suskal
dyta. Šį argumentą dar daugiau stiprina Moley’o tei- įvesti taiką. Puiku. Bet 
girnas, kad lietuviai esą slavai. Ką gi: slavai slavams ’ ’ 
tepriklauso, nes yra buvęs toks laikotarpis, kada Nov
gorodo, Smolensko ir Kievo slavai iš tiesų Lietuvai 
priklausė.

Sakoma, kad kartais nežinystė yra laimė. Bet ne 
tam, kurs rašo politinius straipsnius. Ir Moley tos lai
mės nesusilaukė. Nežinystė jį pastatė prie kvailystės 
stiebo. K.

t

nealktų

Jėzaus 
dieną, 

t nėra

Likdamas žmonių vaike-
— Rami sąžinė yra nuo- liu, Jis mus padarė Lievo

latinės Kalėdos, — kalbė- vaikais, — gražiai aiškino 
jo Franklinas. | Šv. Augustinas.

— Kalėdos, tai laikotar-^ — Kuo mes žemiau prie 
pis, kada seklyčiose užde- Vaikelio nusilenksime, tuo 
gama svetingumo ugnis ir Jis mus daugiau prie Sa- 
kada širdyse įžiebiama vęs pakels, — rašė garsu- 
meilės liepsna.
W. Irvingas.
— Ši diena visus rūpės- lūs Siiesius:

čius ir ginčus pakeis į mei-j — Tegu Kristus būtų ir 
lę, — rašė neužmirštama-'tūkstantį kartų gimęs 
sis Šekspyras apie Kalė
das.

i — Kalėdų malonumas — 
į Kristaus malonumas. Ži
nojimas, kad Dievas taip 

■numylėjo mus, kad davė 
savąjį sūnų, kaip mūsų 
mylimiausį Brolį, žmo
gaus meilę iškelia į pačias 

i aukštumas to Brolio gimi
mo dienoje. Jei Dievas' 
mus taip mylėjo, kaip gi 
mes galime nemylėti kits 
kito? — M. Babcock.

Įžiebiama vęs
— pasakė sis Prohaszka.

Gilią tiesą skelbė Ange-

kartų 
.Betliejuje, bet jei Jis nė- 
; karto negims tavo širdyje, 
jvistiek esi pražuvęs.

Su ypatingu nuoširdumu 
Šv. Teresėlė Vaikelio Jė
zaus nusako sielos pasiry- 
žimą išpildyti gimusio kū- — 
dikėlio norus; jai rodės, 

i kad dėl žmonių suklupimų 
liūdna Dieviškam kūdi
kiui ir ji kalbėjo:

— Netrokštu kito džiaug
smo. kaip Tave prajuokin
ti”.

pildymo nebus 
teisinga taika, 
nori, visi jos

sudaryta 
Taikos visi 
laukia, bet nevisi pripažįs
ta Taikos Dievą, Jėzų Kri
stų.

j Popiežius Pijus XII pa
sakė: “Tikroji taika ir 
žmonijos gerovė neįgija- 
ma kardu, bet Taikos Kū
dikėlio prakartėlės medžiu 
ir Jo mirties Kryžiaus 
medžiu, apšlakstytu Jo 
Krauju, ne keršto ir nea
pykantos krauju, bet mei
lės ir atleidimo”.

Betliejaus Kūdikėlis mo
ko mus artimo meilės, bet 
po tiek šimtmečių, žmonės 
skelbia kerštą ir neapy
kantą. Jėzaus paskelbtoji 
meilė yra būtinas taikos 
pagrindas. Popiežius Pijus 
XII sako: “Eikime i Bet
liejų. i stainelę, kur nau
jai - gimusį Taikos Kara
lių angelai garbina. Su-

'Žmogussu Kalėdų dvasia 
sieloje

į — Savymeilis, siauros 
galvosenos, piktas žmogus 
yra tai žmogus be Kalėdų 
dvasios savo sieloje. Su
siekime kuo glaudžiau su 
Kalėdomis, su ta dvasios 
diena apie kurią kiekvie
name šimtmetyje buvo 
manančių, kad ji gali būti 
visos žmonijos nusiteiki
mas, dvasia... Kalėdos yra 
dienų diena, kuri visuoti
nei žmonijos sąžinei skel
bia. kad taika Į žemę atei
na tik iš geros valios, — 
rašė G. W. Curtis.

t

— Kristaus mirtis yra di
delė paslaptis, bet jo gimi
mas — dar didesnė. Daug 
sunkiau prieiti prie min
ties, kad jis turėjo gyven
ti žmogaus gyvenimu, ne
gu suprasti, kad jei jau 
Jis tokį gyvenimą pasi
rinko, tai ir turėjo mirti. 
Stebėdamasi jo kryžiumi 
aš negaliu nesistebėti jo 
prakartėle. Vaikelis Jėzus, 
yra daugeliu atžvilgių la
biau nuostabus, kaip Jė
zus su išjuokimo rūbu ir 
erškėčių vainiku, — skel
bė Crichton.
— Įsikūnijimas parodo 

mums Dangaus Viešpatį 
tarp piemenų, Tą, kurs 
griaustiniu kalba — su
suptą vystykluose. Tą. ku
rio Dangaus apimti negali 

pasislėpusį mergelės 
įsčiuje. O, kaip senovės 
genijai būtų išgarbinę šį 
stebuklą. Kokius vaizdus 
mums būtų palikęs Home
ras ir Virgilijus apie Dievo 
Sūnų prakartėlėje, 
piemenų 
žvaigždės vedamus Išmin
čius, apie

apie
dainas, apie

Kun. Pranciškus Vasiliauskas, Seselių Kazimierie- 
čių kapelionas Newtowne, Pa., parašė knygą vardu 
“Mano Sielos Atgarsiai”. Knyga susidaro iš įvairių 
straipsnių, dalinai jau tilpusių katalikų spaudoj, dau
giausia “Drauge”. Iš paties vardo jau galima atspėti, 
kad knygos tūris bus psichologinio bei religinio pobū
džio. Ir iš tiesų taip yra. Straipsniuose atsiskleidžia 
graži ir kilni autoriaus siela. Jo mintis nekaltu papras
tumu. bet drauge ir gilia filosofine analyze bei nuo
dugniu nagrinėjimu stebi Amerikos gyvenimą. Aukš
ti, primeną Babelio bokštą, didmiesčių mūrai, judrus 
gatvių bruzdesys, nervingai įtemptas minios nusiteiki
mas. amžinas kažkur skubėjimas, nesuskaitoma auto
mobilių daugybė ir kitų susisiekimo priemonių nesvie
tiškas patogumas visa tai gyvai patraukia autoriaus grubias 
dėmesį ir verčia giliai susimąstyti: kur tie žmonės 
skuba? Kokie jų siekimai? ar verti kokio aukštesnio 
gyvenimo tikslo? ar iškyla virš kasdieninių reikalų ir 
mažmožių? Tie filosofiniai klausimai veda prie religi
nių išvadų. Matyt autorius giliai susirūpinęs dvasios 
reikalais ir kaipo tikras sielų ganytojas visur ieško 
antgamtinių pradų. Deja, viešame Amerikos gyveni
me sunku ar visai neįmanoma ką nors antgamtinio 
įžiūrėti... Ir autoriaus pastabos liūdesiu pažymėtos.

Tačiau tas liūdesis pranyksta, kai autorius iš did- silpnumu;
• V v . • v • • ■» V . -T . . , . v f yv-j nt 1 rv
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angelus, nužen
giančius Į tyrumas — apie 
mergelę - motiną, garbi
nančią savo naujai gimusį 
kūdikį ir apie tą visą jun
ginį nekaltybės, žavumo ir 
didybės, — rašė genialusis 
Chateaubriand.
Dievas benamis savo 
namuose
— Kas gi pasaulyje galė

jo pamanyti, kad rankos, 
kurios prisėjo žvaigždžių 
ir planetų beribėse pasau
lio erdvėse, kurią dieną 
pasidarytų mažesnės už 

; gyvulių galvas. 
Niekas pasaulyje negalėjo 
pagalvoti, kad Tas, 
žvaigždes galėjo 
savo baldakimu, 
da pridengtas 
stogu. O visgi 
Viešpaties keliai, 
mas suniekinti 
jėgą Jisai atėjo

suvargusios žmonijos, 
vardu nesuskaitomos dau
gybės žmonių ir visų tau
tų, kurie kenčia ar miršta, 
kurie paplūdę ašarose ir 
nelaimių prislėgti, arba 
netekę savo tėvynės: siųs- 
kime i Jėzų savo maldavi
mus. prašydami taikos ir 
geros valios, pagalbos ir 
išsigelbėjimo Bažnyčios 
maldos žodžiais, kuri šio
mis dienomis liepia savo 
vaikams prašyti Dievą, 
kad išgelbėtų žmoniją, ir 
mes sakykime: “O Ema- 
nuėli, Mūsų Karaliau ir 
Mūsų Įstatymdavy, tautų 
Laukiamasis

kurs 
padaryti 
būtų ka- 
tvartelio 

tokie yra 
Norėda- 
pasaulio 
kūdikio

norėdamas su- 
mieščio išeina į plačią tyrą erdvę ir susiduria su ža- trempti puikybę. Jis atėjo 
vinga Amerikos gamta. Jis visas atgimsta, nes aplinka i šiaudų patalą. Pasaulis 
primena jam Lietuvą, kurios taip pasiilgsta... į buvo Jo padarytas kaip

Iš viso. kun. Vasiliausko knyga daro gaivinančio) Tęsinys 5-tame pusi, 
įspūdžio. Atskiri savystoviai straipsniai sudaro daug---
įvairumo, gi kilni psichologinė autoriaus nuotaika! 
viską suglaudžia į patrauklią vienatą. K. i

klausimas ar toji taika 
bus pagal Jėzaus Kristaus 
duotą Įsakymą: “Mylėsi 
savo artimą?” j Laukiamasis ir jų Išgel-

Kaip galima tikėtis tei- bėtojau, ateik ir išgelbėk 
! singos taikos, kad Teisin- mus. Viešpatie, mūsų Die- 
gumo Viešpats ir Taikos ve”. Toje maldoje, išreikš- 
Karalius, Jėzus Kristus,1 darni mūsų nepasotinamą

taikos troškimą KristausįJet Betliejaus Kūdikėlis 
dvasioje, taikos Tarpinin-į nepripažįstamas, jei Jo 
ko tarp dangaus ir žemės, | dieviški įstatymai atmeta- I 

galima tikėtis 
gerovės? Kur 

atmetamas, ten 
brutališkumas, 

šaltas, šlykštu 
i egoizmas ir neapykanta.

Taigi Kalėdos visiems 
kad Betliejaus 
turi būti mūsų 

ir visuomeninio 
Pradžia ir Pa

ura žmonijos 
T.

kuris atėjo gyventi mūsų mi, kaip 
tarpe, mes karštai ragina- žmonijos 
me visus tikinčiuosius su- Kristus 
sijungti su Mumis maldo- siaučia 
se ir aukose". | smurtas.

Ginklams žvangant ir j 
tūkstančiams žūstant,; primena,
žmonija ir tautų vadai tu
ri suprasti, kad be Jėzaus 
Kristaus mokslo įgyven
dinimo pastovios taikos ir 
gerovės negalima tikėtis.

Kūdikėlis 
privačio 
gyvenimo 
baiga. Jis
taikos viltis. Tcafcinic Turo karalystė
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kurios viduryje 
laužo sėdė- 
— bandos

duris ir prašė:

Kalėdų tamsią naktį ėjo banda, 
senas žmogus. Jis ieškojo prie degančio 
ugnies. Jis ėjo nuo vienos senas piemuo 
pirkios prie kitos, beldėsi i saugotojas.

Žmogus, ieškąs ugnies,
— Žmones, padėkite man skubiai prisiartina prie a- 

vargšui. duokite ugnies, vių ir pastebėjo prie pie- 
Mano žmona pagimdė kū- mens kojų gulinčius tris 
diki. reikia sukurti ugnis 
ir sušildyti žmona ir vai
kelis. Pagelbėkite man’

Bet jau buvo vėlus nak
ties melas. Žmonės senai 
miegojo, ir jis negalėjo 
gauti ugnies.

Senelis ėjo toliau, žiūrė
damas ar nepamatys kur 
nakties tamsoje ugnies ži
burėlio.

Pagaliau, beeidamas jis
pastebėjo toli laukuose tė ir norėjo žengti toliau, 
ugnį. Nuėjo jos link. Bet aplink laužą, didelių

Ir iš tikrųjų laukuose de- spinduliu, gulėjo ankštai 
gė didelis laužas, kurio susiglaudusi avių banda, 
ugnis jau geso: aplink lau- Per ją jokiu būdu negali- 
žą gulėjo didelė baltų avių ma pereiti, nes-nebuvo kur

didelius šunis.
šunys, pajutę svetimą 

žmogų, pašoko ir. išplėtę 
nasrus, puolė jį, bet staiga 
nutilo, nurimo.

Plaukai jų pasišiaušė, 
balti dantys blizgėjo prie 
ugnies šviesos. Jie šoko, 
kaip pasiutę. Norėjo 
stverti už kojos, bet greit 
aprimo.

Žmogus greit jų nusikra-
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Užsiprenumeruokite Įdomiausi 
Du Kart Savaitinį Laikraštį 

DARBININKĄ”
Laikraštis "Darbininkas” yra vienas rimčiausių 

ir geriausiai mėgstančių laikraščių. Amerikoje. Jis iš
eina du sykiu i savaitę — antradieniais ir penktadie
niais.

“Darbininko” kaina metams.......
Pusei metų .................................
Imant tik vieną numeri į savaitę, 
metams kaina ..............................
Pusei metų ................................ .

$4.00
2.00

S2.00
1.00

Užsiprenumeruodami money orderį ar čeki siųskite:

DARBININKAS
366W.Broadway, So. Boston 27, Mass

Linksmiausių Kalėdų Švenčių
ir

Laimingiausių Naujų Metų!

Mt. Washington Co-perative 
Bank

fI
$
'į
IigI 430 Broadway, So. Boston, Mass.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

SOUTH BOSTON CAFE

7 v. rytą iki 12:10 vai. vidur
dienį. Nei po pietų nei vakare 
jokių pamaldų nebus.

KALĖDŲ ŠVENTE
Sekmadienį pranešta, kad iš

pažintis bus klausomos pirma
dienį ir antradienį po visų No- 
venos pamaldų. Kūčių dieną’ 
klausys net šeši kunigai. Pra-1 
dės 2 vai. po pietų ir klausys iki 
6 vai. Vakare nuo 7 vai. iki 9 v. 
Bernelių Mišios bus atnašautos 
12 vai. vidurnaktį. Prieš Mišias 
per pusvalandį bus giedamos 
Kalėdų giesmės.

Kalėdų dieną šv. mišios bus 
atnašaujamos kas valandą nuo

In behalf of all patriotic American women who have salvaged their 
used fat for war ūse, Mary Howard, of Hollyvvood, Califomia, presents 
Corporal Robert Bukin, of Perth Amboy, N. J., with a Christmas tree 
appropriately hung with presents highly acceptable in war zones. 
There is insecticide to discourage troublesome insects and pests, tari
nio acid jelly for burns and sulfa ointmer.t to prevent the spread of 
infections. All are by-products of glycerine salvaged from used fat.

stato kojos. Bet žmogus J 
būtinai norėjo prieiti prie j 
rusenančio

Tada jis 
miegančias 
jo kojomis jų nugaras, bet 
šios nė viena neatsižadino.

Kada galų gale nepažįs
tamasis priėjo prie laužo, 
pamatė piemenį. Buvo tai 
nenuoširdus ir paniuręs 
žmogus; pamatęs senelį 
arti savęs, jis pakėlė di
džiulę lazdą ir supykęs 
sviedė ją iš visų jėgų į se
nelį. Lazda sušvilpė ore ir 
pralėkusi virš senelio gal
vos nukrito laukuose.

Tada senelis tarė pieme
niui:
— Gelbėk mane, priete- 

liau! Duok man nors porą 
degančių žarijų. Mano 
žmona pagimdė kūdikį, 
reikia sukurti ugnis ir su
šildyti sergančią motiną 
ir vaikutį.

Piemuo būtų nedavęs 
ugnies, bet pamatęs, kad 
nei šunys negalėjo jo su
draskyti, nei avys nepa
budo jo mindžiojamos ir 
net lazda jo neužgavo — 
pabūgo. Nedraudė jam 
ugnies ir po valandėlės ne- 
noroms atsiliepė:
— Imkis ugnies, kiek tau 

reikia.
Bet ugnis jau geso. Dide

lių nuodėgulių jau nebe
buvo tiktai didžiulė žarijų 
krūva, iš kurios ]7 I
čiais iššokdavo ilgi mels-1 
vos ugnies liežuviai. Ka-I 
kiu būdu pasisemti degan-jės su atlaidais; dvylika žius auksuoti kraštai, 
čių žarijų nuogomis ran-|Novenų; šešiolika Litani- U___ UI__ 2.2.
komis ir nusinešti jas be .jų; trejos šv. mišios (vie- ras išleidimui šios malda- 
jokio indo? jnos iliustruotos paveikslė-

— Imkis ugnies kiek no- į liais ir vienos Liturginės— 
ri — pakartojo piktai pie-įmaldos iš Mišiolo), ir arti

laužo.
ėmė eiti per į 
avis, mindžio-

NAUJI LEIDINIAI
spaus

dinta “Darbininko” spaus
tuvėje. Spauda gera, rai
dės aiškios ir įvairios. Išo
riniai ji yra taip pat pa
traukianti. Ją puošia odos 
viršeliai, ant kurių yra lie
tuviškas auksuotas kry-

Šiomis dienomis išėjo iš Ramybės Šaltinis” 
spaudos nauja, graži mal
daknygė “Didysis Ramy
bės Šaltinis", kun. Pran- 
ciško M. Juro surinkta ir 

retkar-j išleista.
Maldaknygėje telpa gra- 

įžiausios maldos ir malde-

Kun. Pranciškus M. Ju-

Sveikiname jus su šv. Kalėdomis. Kviečiame visus 
prie karštos maldos, kad Ramybės Kunigaikštis, kurio 
gimimą minėsime, kuoveikiausiai suteiktų mums Per
galę ir Taiką. Duok Dieve kad 1944 m. Kalėdų šventę 
galėtumėm švęsti visi kartu.

Jus iš širdies mylintieji,
PARAPIJOS KUNIGAI.

Juozas Kasiosios
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md. 
Tel. Lexington 8595 

Limosinai dėl visokių reikalų

Remkite tuos profesionalus ir biznierius, kurie savo 
skelbimais remia “Darbininką”.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!
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Vincas Balukėmis, Sav.
Skanių Valgių Pasirinkimas 

Puikūs gėrimai, geras ir mandagus 
patarnavimas.

260 W. Broadvvay, So. Boston,
MASSACHUSETTS

JUOZAS ir MARIJONA BERNATONIAI, Savin.knygės negailėjo savo dar
bo ir pinigo. Didžiausias 
jo troškimas, kad malda
knygė būtų patraukli ir 
naudinga išorine išvaizda 
ir turiniu. Jo troškimas 
išsipildė.

Mes visi žinome, kad ka
ro metu produktų kainos 
yra žymiai pakilusios. Tai
gi ir maldaknygės “Didy- 

!sis Ramybės šaltinis” iš
leidimas kainavo beveik 
dvigubai tiek, kiek būtų 
kainavę prieš karą. Tačiau

I 

muo. matydamas, kad se- šimtas puslapių pašvęsta 
nelis negales jos pasiimti, maldoms į Šv. Sakramen- 
nes jokio indo, kurin butų 
galėjęs įsidėti, neturėjo 
pasiėmęs.

Tačiau senelis ramiai pa
silenkė prie gęstančio lau
žo, nuogomis rankomis 
pasiėmė didesnių žarijų ir 
susidėjo milinės skvernan, 
tarytum obuolius ar riešu-1 jis greit atrišo savo ryšu- 
tus; ugnis nesvilino jo ran
kų. nedegino jo rūbų.

Tai matydamas, piktas 
ir paniuręs piemuo labai jam, kad užklotų juo ne
nustebo. kaltą kūdikėlį.

— Kokia nuostabi šita! f 
naktis — pagalvojo jis —įdaryti — jis pamatė, ko. part gražių maldų dar teJ_ 
šunys nekanda praeivio, iki šiol neregejo, ir išgir- pa paveikslėliai. Pa-i 

! tartina visiems įsigyti1 
; maldaknygę “Didysis Ra
mybės Šaltinis”. Tai gra
žiausia ir brangiausia Ka
lėdinė dovana. Užsaky
mus siųskite šiuo adresu:

DARBININKAS, 
366 W. Broadvvay, 

So. Boston 27, Mass.

725 E. 7th St. Cor. N St., So. Boston, Mass.

tą.
Maldaknygė “Didysis

. ■

I jo. Ir iš tikrųjų jam turėjo 
būti negera ir šalta toje 
drėgnoje, tamsioje akme
ninėje landynėje.

i To vaizdo sujaudintas,,

!

lį, išėmė iš jo minkštą, . jLaviau
švelnų balto ėriuko kaileli; gios gražios maldaknygės 
ir padavė jį nepažįstama-1- ---■leidėjas nustatė labai že- 

; mą kainą, būtent, tik 
; $3.50. Maldaknygė turi!

Bet vos tik tai spėjo pa-.737 puslapius, kuriuose a- 
uaryti— jis pamate, ko į----—--------- ., , . .

avys taip kietai miega,įdo, ko dar nebuvo girdė-! 
kad ne mindžiojamos ne-!jęs.
prabunda, lazda metama. Jis pamatė būrius baltų,} 
netaiko, ugnis nedegina’., (sparnuotų angelų; jų bu-į

Atsigrįžęs į senelį ir pa-!vo pilna urvo landvnė o' 
klausė:
— Kodėl U " 

nepaprasta, nuostabi nak
tis? Kodėl tau visi nusi
lenkia ir nieko pikto ne
daro?
— Negaliu tau to pasa

kyti — atsakė nepažįsta
masis.

Po to senelis skubiai nu
ėjo. Jis kuo greičiau norė
jo sukurti ugnelę ir sušil
dyti žmoną ir kūdikėlį.

Piemuo pasekė paskui jį. 
Jis norėjo sužinoti, ką tai 
visa reiškia ir suprasti 
keistą paslaptį.

Sekdamas paskui nepa
žįstamąjį, jis atėjo ton vie
ton. kur skubėjo senelis. 
Atėjęs jis įsitikino, kadi 
senelio visai neturėta jo
kios pastogės, o jo žmona 
su mažu kūdikėliu rado 
sau patalpą akmeninėje 
grotoje (urve;; jie netu
rėjo kuo pridengia šaltų, 
drėgnų uolų, akmenų.

Piemuo stovėjo nuste
bęs ir, nors buvo negailes
tingas ir kietaširdis, bet 
pamatęs nekaltą kūdikėlį 
taip kenčiant, pasigailėjo

urvo landynė, o 
vidury jos degė nepapras- 

šiandie tokia ta ugnelė; angelai, sidabri
nėms kanklėms pritariant, 

1 giedojo, garbino Sutvėrė- 
. ją. Kuris šią naktį užgimė. 
Į Dabar piemuo suprato, 
kodėl šita naktis tokia ne
paprasta, suprato, kodėl 
džiaugiasi kiekvienas že- 

: mes sutvėrimas...
Ir kokių neapsakomų 

grožybių jis toliau pama- 
I te! Urvas žėrėte žėrėjo a- 
' kinančia šviesa, angelų 
giesmių aidai sklydo toli, 

I toli... po visą žemę. Jis ma
lte padangėse skraidančius 
'angelus, kurie giedojo 
giesmes ir garbino užgi- 

■ musį Atpirkėją.
I Džiaugsmas ir laimė su
po žemę. Visa gamta gar
bino Kristų — Kūdikėlį. O 
senas piemuo žiūrėjo ir 
klausėsi nuostabių gies- ■ 
mių. Tą tyliąją naktį jis 
išgirdo ir pamatė, apie ką 
nė negalvojo.

Piemuo puolė ant kelių 
ir ėmė melstis, dėkoti Su
tvėrėjui ūžtąją malonę,i 
kad leido jam surasti tik-l 
rąjį gyvenimo kelią. ‘K. D.'

»•

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

58 Dorchester St., So. Boston,

Alb. NEVIERA ir Pr. RAZVADAUSKAS

Kalėdų Švenčių Proga

Geriausių Linkėjimų

Savininkai —

MASSACHUSETTS
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_ Infliacija yra priešas, 
Nugalėk ją Karo Bonų 
su taupomis.

DlD*r 1

Boston Edison Compant/ 
Sako

...visuomet maistą išvyniok iš 
popieros prieš dėsiant j saldy- ' 
tųvą, išimant sušaldomąjį 
maistą. Popiera insuliuoja ir 
neprileidžia šalčio prie mais
to.

Boston Edison Compony

Cor. E Street 8C Broadvvay 
South Boston, Mass.
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LDS Studijų Rateliams
Pijus XII ir Taika

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
IŠ DU BOISO PADAUGĖS
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VALSTYBE MODERNIAME PASAULYJE
ENCIKLIKA

SPALIŲ 20 d., 1939 M.
21. Jaunuomenės Auklėjimas

Vaikų sielos, Dievo pavestos tėvams ir per Krikš 
tą paženklintos karališku Kristaus ženklu, yra nely
ginant turtas, kurį rūpestingai Dievo meilė saugoja. 
Tas pats Kristus, kuris kitados yra pasakęs Apašta
lams: “'Leiskite mažutėliams pas Mane ateiti“, nors 
pilnas gerumo ir gailestingumo, tarė baisius žodžius 
tiems, kurie piktina Jo mylimuosius vaikelius. O koks 
papiktinimas gali būti pavojingesnis, kaip vaikams 
pragaištingesnis ir ateičiai žalingesnis, kaip kad auk
lėti jaunuomenę kryptimi, tolinančią nuo Kristaus, 
kuris yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas, viešai ar slaptai 
skatinančia atsižadėti dieviškojo Atpirkėjo? Tasai 
dieviškasis Atpirkėjas, nuo kurio stengiamasi ati
traukti dabarties ir ateities jaunuomenę, tai tas pats, 
kuris iš Amžinojo Tėvo yra gavęs visą valdžią dangu
je ir žemėje. Jis laiko savo visagalėse rankose visų 
valstybių ir visų tautų likimą. Jam priklauso jų gyve
nimą sutrumpinti ar prailginti, jų klestėjimą suma
žinti ar padidinti. Iš visų daiktų, kuriuos šioji žemė 
nešioja, tik žmogaus siela tėra nemirtinga. Todėl auk
lėjimo sistema, negerbianti aptverto krikščioniškos 
šeimos darželio, kurį saugoja Dievo įstatymas, griau
nanti šeimos pagrindus ir pastojanti jaunuomenei ke
lią pas Kristų, kad “nesisemtų vandens iš Išganytojo 
versmių“. Pagaliau raginanti atsitraukti nuo Kristaus-----------------------,
ir Jo Bažnyčios ir laikanti tai ištikimybės ženklu tau- iškalbingai skelbia garsu- 

........................... " " .................sis radijo pamokslininkas 
ir rašytojas Fulton J.
Sheen.
— Pirmųjų Kalėdų metu 

visas oras drebėjo džiaug
smu, — rašo R. S. MacAr- 
thur. — Tai buvo laikas 
šventajai, serapiškai gies-, 
mei. Tegu ir dabar ateina 
džiaugsmas į mūsų namus 
ir širdis. Kristus atneša 
šviesą ir grožį, džiaugsmą 
ir garbę mūsų gyvenimo 
ir pareigų dienoms. Ateik, 
o Jėzau, bus Tau vietos 
mūsų namuose. Kitados 
Tau nebuvo vietos užeigos 
namuose ir turėjai prisi
glausti tvartelyje; dabar 
Tavo yra ką tik geriausio 
turime pas save. Mums 
būtų tik garbė iš Tavo viskas danguje 

i 
I

SUSIKAUPIMAS PADĖKAI — Amerikos kariai Ang
lijoje, per Padėkos dienos pamaldas, kurios įvyko 
Westminster Katedroj, meldėsi, '."J Apvaizdos
pagreitinti pergalę prieš priešą.

Žmones Apie Mažęjį
Kūdikį

Pradžia 3-čiame pusi, 
savi namai ir pasaulis vis 
dėlto Jo nepriėmė, ir taip 
— Kalėdos yra istorija a- 
pie Dievą, kurs buvo bena
mis savo namuose, — taip

tai ar tam tikrai grupei, pati save pasmerktų ir pati: i 
ant savęs patirtų nesugriaunamą Pranašo žodžių tie- i 
są: “Atsistojantys nuo Tavęs bus įrašyti žemėje” (Jer. I 
17, 13).

Aukščiausieji Doros Dėsniai
Klaidingoji nuomonė, skirianti valstybei neapri

botą valdžią, Garbingieji Broliai, yra pragaištinga ne 
tik tautų vidaus gyvenimui, jų gerovei ir tvarkingam 
klestėjimui, bet kenkia ir tautų tarpusavio santy
kiams, nes ardo bendruomenės vienybę, atima tautų 
teisei pagrindą ir reikšmę, atidaro kelią svetimai teisei 
laužyti, sunkina kiekvieną susiklausimą ir taikingą 
sugyvenimą.

Tiesa, žmonija pagal Dievo nustatytą gamtos 
tvarką skirstosi į visuomenines grupes ir valstybes, 
viena nuo kitos nepriklausoma tuose dalykuose, kurie 
liečia jų vidaus tvarkymąsi ir valdymąsi, bet drauge 
žmonija doriniais ir teisiniais sietais yra susieta į vie
ną didelę bendruomenę, kurios tikslas — visų tautų 
gerovė ir kuri ypatingais įstatymais gina savo vieny
bę ir siekia geresnės ateities.

Dabar aišku, kad vadinamoji absoliuti valstybės 
autonomija griežtai prieštarauja šitam patvariam 
gamtos dėsniui arba, geriau sakant, visiškai jį panei
gia, palikdama tarptautinių santykių patvarumą val
dančiųjų nuožiūrai, ir tuo vieninga ir vaisinga bendra
darbiavimą bendrai tautų gerovei padaro negalimą.

Sutarčių Išlaikymas
Taigi, Garbingieji Broliai, jei norima turėti pat

variai taikingą tautų sugyvenimą ir naudingą jų ben
dradarbiavimą, būtinai reikia, kad tautos pripažintų j 
prigimtosios teisės dėsnius, kuriais remiasi tarptau-^ 
tiniai santykiai, ir kad tų dėsnių laikytųsi. Tie dėsniai į 
reikalauja gerbti kiekvienos tautos laisvę, jos teises 
gyventi ir vispusiškai kultūrėti; jie reikalauja ištiki-į 
mai laikytis sutarčių, sudarytų ir patvirtintų tautų 
teisės taisyklėmis.

Be abejo, būtina sąlyga kiekvienam taikingam j 
tautų sugyvenimui ir, taip sakant, visų teisinių tarp 
jų santykių siela yra abipusis pasitikėjimas, tikrumas, 
kad duotas žodis bus išlaikytas ir užtikrinimo, kad 
abi pusės yra įsitikinę jog “daugiau yra verta išmintis, 
kaip karo ginklai“ (Ecc. 9, 18), kad abi pusės yra pa
siruošusios tartis, o ne griebtis smurto ir grūmojimų, 
jei pasitaiko kokių vilkinimų kliūčių ar kitokių nesu
tarimų. Tai vis dalykai, kurie gali kilti ne iš blogos va
lios, bet iš pasikeitusių aplinkybių ir priešingų reika
lavimų.

Antra vertus, atpalaiduoti tautų teisę nuo Dievo 
teisės ir ją pagrįsti vien nepriklausoma valstybių va
lia, tai būtų vis tiek, ką ją nuversti nuo garbės sosto ir 
pavesti atskirų asmenų ar kolektyvų gobšumui, ku
riems rūpės ne kas kita, kaip savo teises iškelti, o kitų 
paneigti.

1
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LAIDOTUVĖS
Du Bois, Pa. — Aleksandras 

Jenavičius, gerai žinomas du- 
boisiečiams. mirė gruodžio 2 d., 
6:30 vai. ryte.

Aleksandras Jenavičius. gi
męs Lietuvoje 1887 metų balan
džio pirmąją, prieš 35 metus 
atvyko į Du Bois. Pa., kur visą 
laiką gyveno ir priklausė, Šv. 
Juozapo lietuvių parapijai.

Gruodžio 6 dieną. 8:30 
ryte. kleb. kun. Mykolas J.
bonas laikė gedulingas pamal
das už a. a. Aleksandro Jenavi- 
čiaus sielą.

Po pamaldų ir pamokslo, ve
lionis Aleksandras Jenavičius 
nulydėtas į Šv. Juozapo lietuvių 
parapijos kapines, kur ir palai-: 
dotas.

PHILADELPHIA. PA.
ORGANIZUOJA KAREIVIŲ

MOTINAS

i Karys Jonas Garliauskas ti
kisi gauti penkių dienų atosto
gas ir sugrįžti į namus ir pra
leisti Kalėdų ar Naujų Metų 
šventes.

, Laiškas išsiųstas gruodžio 7 
d. iš London, Ontario. K.V.

t

I

vai.
Ur-

p. Pranas Matukas ir keli kiti 
viengenčiai pradėjo organizuo
ti mūsų jaunuolių, kurie yra ka
ro tarnyboje, motinas. Jeigu 
dar yra motinų, kurios norėtų 
sužinoti daugiau apie tą orga
nizaciją arba į ją įsirašyti, tai 
kreipkitės šiuo adresu: 609 N. 
12th St., Phila.. 23, Pa.

Tai girtinas ir gražus suma
nymas suorganizuoti

‘ kurių 
mūsų

"Didysis Ramybės Šaltinis" 
Turi Didelį Pasisekime

motinas, 
sūnūs ir dukterys yra 
šalies gynime.

Jurgietis.

Laukia Kario

Prieš porą savaičių pasirodė 
viena gražiausių maldaknygių, 
tai yra kun. Pr. M. Juro — DI
DYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS. 
Vos ji spėjo iš spaudos išeiti, 
tuojau pasipylė užsakymai. Pe
reitą savaitę užsisakė:

Seserys Pranciškietės iš Pitt
sburgh. Pa. 300 egz.. Tėvai 
Pranciškonai — 200 egz.. Kun. 
Dr. L. Mendelis 15 egz.; po ma
žesnį kiekį užsisakė: kun. J. 
Vaitekūnas, kun. J. Balkūnas. 
kun. M. A. Pankus, kun. J. S. 
šukevičius ir kiti. Labai dau
gelis kaip iš gerb. kunigų, taip 
ir pasauliečių ją pirko kaipo 
Kalėdų dovaną.

Philadelphia, Pa. — 
dienomis p. Adomas Garliaus- 
kas ir jo vienturtė dukrelė, p. 
Albina Garliauskaitė gavo iš 

į nuo brolėno. 
.Jono Garliausko, kuris yra ka- 

Gruodžio 11 dieną. 8:30 vai. ro tarnyboje.

Petronėlė Phillips, sulaukus
72 metų amžiaus, su šiuo pa- Kanados laišką 
šauliu atsiskyrė gruodžio 9 d. |į kiausią vietą. Jei Jis turė

jo pakelti žmoniją, Jis tu
rėjo ją pasiekti iŠ apačios, ryte, kleb. kun. Mykolas J. Ur- 
jjis išaukštino lopšelį, Jis 
nuskaidrino vaikystę, Jis 
pašventino motinystę”.

Keliauki, siela, 
į Betliejų 

j Krikščionys, — šaukia 
I D. Gregg, — stokite prie 
Betliejaus ir visas savo 
sielos duris ir langus at
verkite į Kristų... Tešvie
čia žvaigždė. Tegu Išmin- 

I čiai duoda dovanas ir gar- 
į bina piemenėliai. Tegu 
nuo bažnyčių bokštų ange
lų veidai ir teskamba diev- į 
namių varpai. Tegu vario! 
garsai ir vargonų balsai 
atsiliepia į judesius rankų, 

i kurios supa varpų virves 
ir bėginėja klavišiais ir te
gu visas oras malda suvir
pa. Tegu Kalėdų džiaugs
mo balsai pripildo žemę ir 
aidi tarp žvaigždžių. Tegu

bonas už a. a. Petronėlę Phil
lips laikė gedulingas pamaldas, 
po kurių ir pamokslo nulydėta' 
į Šv. Juozapo lietuvių parapi
jos kapines, kur ir palaidota.

Velionė Petronėlė Phillips gi
liame nuliūdime paliko dvi se
seris: Oną Laurynaitienę ir An
taniną Markienę.

t 
I

šiomis

—Pirk Defense Bonds ir Stanips—

Mylimiausia ir Geriausia
KALĖDOMS DOVANA, tai

Kun. Pr. M. Juro Išleista Maldaknygė

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS

1
>

malonaus buvimo su mu
mis. Tepranyksta visi gin
čai mūsų tarpe. Dabar 
laikas mieliems žodžiams. 
Į naujuosius metus nebe- 
sineškime senųjų nesuta
rimų; ginčų garsų tenesi
girdi dangiškoje taikos 
giesmėje. Kristus atėjo 
atnešti taiką ir nuo dan
giško sosto šiandieną len
kiasi, duodamas ramybę 
tiems, kurie Juo pasitiki. 
Jis buvo vienintelis asmuo 
iš gimusių žemėje, kurs 
galėjo pasirinkti, kaip 
Jam ateiti į pasaulį. Jis 
galėjo ateiti vyru, kaip A- 
domas, bet jis atėjo kūdi
kiu. Jisai įsijungė į žmoni
ją, pasirinkdamas silp- 

■niausį pavydąlą ir men-

šaukia: Hosana Dovydo 
Sūnui; palaimintas, kurs 
ateina Viešpaties vardu; 
Hosana aukštybėse. “Kai 
tas viskas dėsis, žiūrėki, 
mano siela, kad tu skris- 
tumei į Betliejų priimti ir 
mylėti, išpažinti ir garbin
ti. Tikrai būk tenai ir kai 
tenai Kristų pažinsi, pa
garbink Jį, įkūnyk jį į sa
ve ir vadinki Kristų —Die
vas”. K. J. Prunskis.

NEKALTOJO PRASIDĖJIMO 
ŠVENTĖ

Gruodžio aštuntąją Šv. Juo
zapo lietuvių bažnyčioje iš ryto, 
kaip sekmadienį, buvo trejos 
šv. mišios: 7:00, 8:00 ir Suma 
10:00 vai.

Kleb. kun. Mykolas J. Urbo
nas, 8 vai. ryte, laikė giedotas

i šv. mišias, išstatant Švenčiau-
I •
siąjį Sakramentą, skelbdamas 
tikintiesiems Dievo maldauti 
taikos pasauliui ir kad šis žiau
riausias karas skubiai pasibaig- 

|tų.
Švenčiausias Sakramentas 

buvo išstatytas visą dieną. Gi 
7:15 vai. vakare atsibuvo ypa
tingos pamaldos.

Žymėtina. kad Sodalietės 
prieš tą šventę kas vakarą rin
kosi į bažnyčią laikydamos no- 
veną švč. Panelės Marijos Ne
kaltojo Prasidėjimo garbei.

I

Nekalto Prasidėjimo Švč. P. Marijos dieną, gruo
džio 8, iš spaudos išėjo labai graži, įdomi kun. Pr. M. 
Juro maldaknygė — DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS. 
Ši maldaknygė Amerikoje sau lygios neturi. Taigi, už
sakykite ją kaipo Kalėdų dovaną savo tėvams, gimi
nėms ir draugams. Ši dovana bus geriausiai įvertinta.

Prašome pažiūrėti į jos trumpai suglaustą turinį: 
Maldaknygė turi 788 puslapius.
Minkštas odos viršelis; papuoštas lietuvišku kryžiumi. 

Paauksuota.
Išoriniai puiki, patraukli, bet viduje dar gražesnė. 
Joje telpa 106 paveikslėliai. Daug jų paimti iš Mišolo. 
Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnytinėms Šventėms. 
Novenų 12. Litanijų 16. Vainikų maldų (Karunkė- 

lių) 7. Giesmių 9. Trejos Mišios (Vienos Liturgi
nės). Graudūs Verksmai. Arti šimto puslapių pa
švęsta maldoms į Švenč. Sakramentą.

Nurodoma geri darbai, už kuriuos galima laimėti at
laidus. Labai daug įvairių maldų (trumpų) su at
laidais. Nurodoma gyvenimo pagrindai—atspaus
dinta visi Poteriai. Ra idės aiškios ir įvairios. Kal
ba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug.
Paskubėk įsigyti. Kaina — $3.50. Rašyk:— 

“Darbininkas”, 366 W. Broadvvay. So. Boston, Mass.
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EVERY 
PAYDAY

BONO DAY

RUOŠIASI AUKSINTO PARA
PIJOS JUBILIEJAUS 

IŠKILMĖMS 
Tuojau po pamaldų, Sodalie

tės susirinko į auditoriją, kur 
turėjo laimėjimą. Simonas Ri- 
binskas. turėjęs giliukingą No. 
3655, laimėjo §25.00 vertės Ka
ro Boną. Liko gražaus pelno, 
kuris skiriamas meniškam Šv. 
Juozapo lietuvių bažnyčios pa 
gražinimui Jubiliejaus proga.

Sumanioje kleb. kun. MykoioĮ 
J. Urbono vadovybėje parapi-

Klnutimsit A+tcvsirctvtvuii jiečiai šauciai ruošiasi PrieKlausimai /ipSVarSiyTnUl Auksinio Parapijos Jubiliejaus
1. Kas labiausia reikalinga tautų taikingam sugyve-j iškilmių sukakties, kuri žymėti- 

nimui?
2. Kaip tautos turi žiūrėti į sudarytas sutartis?

Ką Žymusis Rašytojas Kun. J. Prunskis Sako Apie 
Didįjį Ramybės Šaltinį:

JIS RAŠO:
“Sveikinu! Maldaknygė labai puiki! Tokios ne tik 

Amerikoje lietuviai neturėjo, bet nė pačioje Lietuvoje 
nebuvo. Laiko, darbo ir lėšų — daug įdėta, bet miela 
paimti į rankas. Puikios iliustracijos, tinkamos raidės, 
naujai iliustruota lietuviškais paveikslais ir ornamen
tais; žodžiu — džiaugtis yra ko, o ką nors prikišti — 
nesurandu. Sveikinu. Didelį dalyką įvykdėte!

Su pagarba,
K. J. Prunskis.
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Sutarčių Pertvarkymas
Gali atsitikti, kad ilgainiui, visiškai pasikeitusį 

aplinkybėms, kurios sudarant sutartį, nebuvo ir gal 
negalėjo būti numatytos, pati sutartis ar atskiri jos 
nuostatai vienai kuriai šaliai darosi, arba bent taip 
atrodo, neteisingi, neįvykdomi, per sunkūs. Tuo atve
ju sutartis turi būti garbingai peržiūrėta, pataisyta 
arba iš naujo sudaryta. Bet iš anksto žiūrėti į sutartį, 
kaip į tuščią nieką, ir tylomis savintis sau teisę ją 
vienšališkai laužyti, kada tai atrodys naudinga, būtųl 
vis tiek, ką visiškai pakirsti valstybių tarpusavio pa-> 
sitikėjimą. Tai būtų vis tiek, kaip griauti prigimtąją 
tvarką ir didinti tarp tautų perskyrimą, kurį būtų var
gu pataisyti.

• .cm Kalėdų
Link$mtauStti

DĖL LAISVĖS IR SAUGUMO 
TAUPYK SISTEMATINGAI 
FINANSUOK SAVO NAMUS 

SU MŪSŲ MODERNIŠKU MAŽAI 
KAINUOJANČIU LENGVAIS 

IŠSTMOKĖJIMAIS MORTGIČIU 
Jfes Esame Namu Darytojai”

T^M^RCHANTS
l u^op&uCtuK, Bank

na tuomi, kad 1944 metų ba
landžio mėnesį sukanka lygiai 
50 metų, kai kertinis senosios ■ 
Šv. Juozapo lietuvių bažnyčios 
akmuo buvo padėtas, klebopau- 
jant kun. Adomui Šimkevičiui.

Auksinio Parapijos Jubilie
jaus iškilmės bus nepaprastos 
■ ir istorinės, nes prižadėjo jose 
dalyvauti Jo Ekscelencija vys- 

į kūpąs Gannon, D. D. Be to. rei- 
j kia žinoti, kad ŠV Juozapo lie- 
I tuvių parapija Erie vyskupijoje 
yra vienintelė lietuvių parapija, 
kuri turi ne tik pradžios mo-1 
kyklą. bet ir aukštesniąją 
(High School), kurią pirmąją 
tokią mokyklą šiaurės Ameri
koje 1931 — 1932 mokslo 

j tais pradėjo klebonas
Mykolas J. Urbonas.

I

me-
kun.
A.T.

Gerbiamoji “Darbininko” Administracija

Siunčiu $ ir prašau prisiųsti

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:

Vardas

knyga (s)

Gatvė

Miestas

ir

ir

Pavardė

Valstija

i

* f t
\

t

i

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Graiton Avė., Islington Mass.

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

i9' ____  t

>
j - >
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CAMBR3GE, MASS.
NEW BRITAIH, COKM.

P'

r

t

ŠV. KALĖDŲ SULAUKU
SIEMS

.ledų šven- 
iėjlmo P.

•ė i oje 
aiando-

8:30

geriausį lietuvišką 
“Darbininką”. Ątsi-

i girdėti Ljasruvru ■ BYTIMU 
VALSTYBIŲ ZIMBS 

€ ___________________

1. .■» a
lie

> 25

tu v:

Oi uo 
1 j. ■ N 
- arijos
e . mišios 
£?: 12 v.;!.
1 ' " i

d. (K;
Prasi 

ų p. r. bažny 
i<s šiose 
unaktį.

Praeitą savaitę. Brightor.e 
Elzbietos ligoninėje, p. A. 

Ručinskienė pergyveno sunk:ą 
appendicitis operaciją. J: po o- 
pcracijos jaučiasi gerai ir 
sveiks! a. : J. A. Bačinskai y- 
ra vietiniai Cambridžiaus biz
nieriai ir nu lūs k italikiškų 
draugijų rėmėjai. Linkime p. 
A. Bačinskienei greit pasveikti.

numer:us
kučiui

Teko patirti, kad p. S. Pilk 
nis beveik via savo laisvą lail 
praleidžia besidarbuodamas p 
biikos saugumo komitete i 
taipgi salvage komitete. T 
naudingas liuoslaikio sunaud 
jimas.

Kariai marinai, skubiai neša savo vieną iš draugų, 
kai priešo kulipka jį sužeidė, kai išlipdinėjo į Bougain- 
ville salą.

Ketvirtadienį, gruodžio 16 d. 
mūsų parapij s skautų susirin
kimas įvyki Roberts mokyklas 
patalpose. N jo dabar mūsų 
skautai savo susirinkimus lai
kys R iberts mokyklos patalpo
se; jiems taipgi pavesta naudo
tis gimnastikos 
sais mankštos 
tai džiaugiasi 
nes jie turės tii 
kybes platesniam veikimu:

kambariu ir vi- 
įrankiais. Skau- 
gavę šią progą, 

ikamesnes anlin-

Kapitonas F. Radzinkynas. 
sugrįžęs iš Pacifiko kovos zo
nų. daug įdomybių papasakojo. 
Jam teko dešimt kartų su japo
nai grumtis ore: jam pasisekė 
numušti 4 japonų lėktuvus ir. 
iš kovų vis grįžęs laimingai — 
nesužeistas. Atminčiai į namus 
atsivežė japonų šautuvą, laik
rodį ir daug kitų talismanų iš 
kovų. Kpt. F. Radziukynas pas 
tėveliu:
dų. Linkime 
Radziukynui 
atostogas ir

Jį

Cambridge lietuvių karo pa
skolos bonų komitetas praneša, 
kad komitetas iki šiol jau su
registravo karo bonų už S50.- 
000.00. š:ą savaitę užsiregis
travo bonus sekanti: B. Jaku
tis 50. Miss. Petkevičiūtė 50.1

eėiuosis iki 
lakūnui 

linksmai 
Kalėdas.

po Kalė- 
kpt. F. 

praleisti

Cambridžiuje jaučiamas dide- 
is trūkumas darbininkų. Dirb- 
.uvės verčia darbininkus dirbti 
i-t sekmadieniais: žinoma, at-

z 
z z z z z z f
z z z z z z z z z įZ z 
s 
s 
J
z
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TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 
SUMAŽINIMO PLANAS

Tai yra paprastas. sumažinta kaina namams 
mortgyčių — panaujinimo planas.

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
dabar turimą mortgyčių. mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOŪt’n Boston 0379.

trumpai apibudino sės. M. Au
gusta. Labai nuoširdžiai sveiki
nimo kalbas pasakė kun. J. Va- 
lantiejus ir kun. dr. V. Andriuš- 
ka. MIC. Pabaigoje Motina M. 
Aloysa padėkojo kunigams ir 
visiems dalyvavusiems sve
čiams bei geradariams, s< s;*r j 
vardu, pažadėdama už visus 
melstis. Ten littves.

vvkęs iš E >. ono. Jis gražiai a- 
p. L U. 1.1-0 L 
ir nurodė.
kc .m s i-i c
.11 O! ją

,e.:..iin

WATERBURY, COMK.
DĖMESIUI

LDS 5 kuopos susirinkimas į- 
ks 26 d., gruodžio mėn.. pir

mą vai. po pietų. Šv. Juozapo 
parap. mokyklos patalpose.

Kviečiami visi nariai-rės atsi
lankyti į ši susirinkimą. Bus 
rinkimas valdybos dėl sekančių 
metų. Bus galima užsimokėti ir 
užsisakyti 
laikraštį 
veskite ir savo draugus ateida
mi į susirinkimą. Būtų labai 
graži ir naudinga Kalėdinė do
vana "Darbininkas”. Užsisa
kykite "Darbininką" savo drau
gams bei pažįstamiems, o jie 
skaitys ir džiaugsis juo. Prisi
mins jumis ne kartą ar du. bet 
kas dieną skaitydamas "Darbi
ninką”. Kaina 

I $3.00 metams
I

auga susirinkime.
A.D.

I
i

lygina du kart normalaus atly-’ 1944 m.. 2 vai. po pietų. Knights 
ginimo. ; of Columbus salėje. Bus valdy-

---------------- ' bos rinkimas. Draugija gražiai 
gyvuoja. Yra garbė Greenfiel- 
dietėms! Lai draugija 
per ateinančius metus.

| Redakcijos prierašas.
113 kp. susirinkimo skelbimas 
suvėluotas, nes gavome penkta
dienį. gruodžio 17 d.. “Darbi
ninkas” atspausdintas gruodžio 
16

šią savaitę pas savuosius lan
kėsi jūr. W. Žilius ir puskr. \V. 
Banevičius. -4.

NORWOOD, MASE.

D.

25

LDS

Lv - » - L G ■
kr.'md.H;' Linkėtina stiprios sveika.os, 

kantrybės įvairių nuliūdimų pa- 
tyrusiems, bei gilaus susikau
pimo Maldoje prie Kūdikėlio 
Jėzaus, prašant pasauliui ra
mybės ir taikos.

"Darbininko” 
užsisakiusiems

■J. Totilas, rašt.

PUTNAM, CONN
Kalėdų šventėje, gruodžio 

d., šv. Jurgio lietuvių par. baž
nyčioje įvyks šv. mišios vidu
naktį — 12 vai.: kitos dvejos 
šv. mišios įvyks kaip sekmadie
niais. būtent. 8 vai. ir 10:30 vai.' 
rytą. Po paskutinių sv. mišių 
bus palaiminimas Švč. Sakra
mentu. Mišparų nebus.

GREEHFIELD, MASS

d.

I

I

Lietuvių Seserų 25 Metų 
Sukaktis

Uos šventės mintį 
kiais stebuklingais 

. u > šią seserų vie- 
T oja ir veda vis į 
; gyvenimą, 
taip pat buvo su- 

s ainimas Švč. Sa- 
ugiedota Te Deum

Laudamus. padėkojant Dievui 
už visas malones, kurias sutei
kė vienuolijai per šiuos 25 jų 
gyvenimo metus.

Čia J. E. vysk. Henry O’Brien
nuo altoriaus tarė savo žodį, ap- VAKARĖLIS LIETUVOS 
sidžiaugdamas turįs laimės da- NAUDAI
lyvauti šioje iškilmėje ir padrą- Kalėdų antrą dieną, gruo-
sindamas seseris jų pasirvži- 26 d., vakare. parapijos 
muose. salėje. Bus margumynų progra

ma ir įvairūs užkandžiai. Kvie
čiama bei patartina visiems at
silankyti ir šį kilnų sumanymą 
paremti.

Į šių sukaktuvių minėjimą 
buvo suvažiavęs apstokas bū
rys žmonių, kad vos įtilpo kop
lytėlėje, 
jonai iš 
važiavę 
Boston.
Atsilankė 
Thompsono

I

RUOŠIASI PRIE AUKSINIO 
JUBILIEJAUS

šv. Andriejaus lietuvių para
pija ruošiasi minėti Auksinį Ju
biliejų.

Kun. J. Matutis lankosi į 
metinius draugijų susirinkimus 
ir kviečia draugijas išrinkti at
stovus darbuotis. Draugijų na
riai pritaria ir paskiria dar
buotojus.

Buvo bemaž visi mari- 
Marianapolio, buvo at- 
svečių iš Providence. 
Waterbury. Worcester. 

ir keletas senųjų 
gyventojų.

Iš kunigų, be suminėtųjų, bu
vo atsilankęs kun. J. Vaitekū
nas iš Providence ir kun. V. 
Puidokas iš YVestfield. Mass.

Po pamaldų visus svečius se
selės nuoširdžiai pakvietė pie
tų. Iškilmių dalyviai, susėdę už 
stalo drauge su J. E. Vysk. O’
Brien. skaniai pasistiprino, 
džiaugdamiesi, kad seselių tar
pe netrūksta tokių gerų virėjų

buvome 
ieškoti

pratę
Nekalto

Ligšioliai
Thompsone

i Prasidėjimo Švč. Panelės Mari-
:jos Seserų.
■gijo naują
Providence
Thompsono 
oficijalus adresas eina Putnamo šeimininkių.
vardu. Naujuose, erdviuose, ką 
tik pertaisytuose namuose yra

■ dabar šių lietuvių seserų cent
ras Amerikoje, ir drauge tai 
duoda progos pagalvoti ir apie 
ateities platesnius planus šios 
darbščios vienuolijos narėms, niadienį.

Gruodžio 8 dieną seserys mi- 10 vai. 30 min. šv. mišias at- 
nėjo svarbią savo gyvenimo laikė kun. dr. \. Andriuška.
sukaktį. Kaip tik prieš 25 me- MIC.. o pamokslą pasakė kun. i tą man paruoštą 
tus buvo Marijampolėje arkiv. J- 5 alantiejus. \Vaterburio kle- kuklią puotą ir dovanas.

i Aš patyriau daug malonaus 
Tą dieną seserys susilaukė džiaugsmo. Dar kartą tariu 

labai daug svečių iš Worcester. jums nuoširdų Ačiū. 
Providence. Boston. Waterbu-į Linkiu visiems linksmų Kalė- 
rv. Brooklvn. N. Y. ' dų švenčių. Jums dėkinga. —

iPer pietus vienuolijos istoriją Katrina Savickienė.

Redakcijos Atsakymai
Gavome nemažai raštų, taiko

mų į šį numerį, bet jau nebuvo 
galimybės jų sustatyti. Tilps ki
tame “Darbininko” numeryj.

I Kitas “Darbininko” numeris 
bus spausdinamas pirmadienį, 
gruodžio 27 d. Visus raštus į tą 
numerį prašome siųsti taip, 
mes gautume gruodžio 23 d.

I

I

Į

Bet neseniai jos įsi- 
namą pakelėje tarp 
ir Putnam. už pat 
sienos, ir dabar jų

Saldžiausios Širdies Viešpa
ties Jėzaus draugijos metinis 
susirinkimas įvyks sausio 2 d- 
1944 m.. 2 vai. po pietų. Knigths 
of Columbus salėje. Kviečiame 
visus gerbiamus narius daly-, 
vauti. nes bus rinkimas vaidy-’ 

į bos. metiniai

z z z z z z z z z z z z z
z mūsų drauąvstes reikalai.z z z z z z z z 
$ 
z z z z 
I
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WORCESTER, MASS
Šv. Petronėlės draugijos

kad

i

me-

sų pareiga dalyvauti.
Mūsų draugai karo tarnyboje: 

Vincas 
kinis.
Lop šaltis

raportai ir kiti tinis susirinkimas įvyko gruo- 
' 1_ džio 7. 1943. Laike susirinkimo 

nutarta suteikti vienai nariai 
-85.00 Kalėdų aukos. Dėl ser-

Aguonius. Juozas Meš-,gančios narės nutarta surengti 
Jurgis Slonius. Jurgis pramogą po Naujų Metų. Taip- 

. Jonas Mackevičius, j gi bus rengiama pramoga sau- 
Šventų Kalėdų proga, sveiki- šio 2. 1944. šv. Kazimiero par. 

nu visus gerbiamus narius na- salėje. 4-tą vai. vak. Pelnas ski- 
mie ir karo tarnyboje. Lai Kū
dikėlis Jėzus laimina mus visus 

ateinančius metus.
A. Dėdinas, pirm.

10c

Visos

I. J. FOX

411 VVASHINGTON STREET 

BOSTON. MASS.

331 SmithSt.,
PROVIDENCE. R. I.

Telephonc:

Ofiso: Dexter 1952

Namu: PI. 6286

VISIEMS NAUJOS ANGLIJOS

LIETUVIAMS

Bernardas Koraitis

Taip praėjo pirmoji iškilmių 
diena. Kadangi trečiadieni daug 
kas negalėjo atvykti i šios su
kakties minėjimą ir j seserų i- 
kurtuves. tai iškilmės buvo mi
nimos ir gruodžio 12 dieną, sek-

NUOŠIRDI PADĖKA
Reiškiu širdingą padėką už 

pareikštą man pagerbimą, ma
no gimimo dienos proga, bū
tent. mano giminaičiams T. ir 
R. Zdančiukam ir jų dukre
lėms. Edvardui ir Onai Zdan
čiukam. mano draugei E. Gele- 
vičienei ir mano gerajai tetu
lei Evai Jocienei iš Bridgeport, 
Conn.. kuri atvyko iš taip toli 
su savo šeima.

Ačiū visiems atsilankiusiems 
netikėtą ir

J. Matulevičiaus padėti pamatai bonas. 
šiai vienuolijai, kuri per tą lai
ką Lietuvoje spėjo išsišakoti ir 
apimti įvairių labdarybės 
švietimo darbo sričių.

Sunku pasakyti, kas šiandien 
į valdybą belijo įg šio vienuolyno Lietu

voje. Bet šiame krašte, laisvo- 
vl" į je Amerikoje, seserys gali pa- 

Margaret Karas, jsidžiaugti savo pažanga ir au- 
Ona Mikutaitis. i Ne per seniausiai jų tik

į šią 
narių

ir
Į

riamas parapijos naudai. Se-į 
kančios išrinktos į ’’ ’ ! 
1944 metams:

Pirm. — Ona Staliulonis.

Šv. Onos draugijos metinis Ce Pirm-
.... . , . ; fin. rašt.susirinkimas įvyks sausio 16 d..' ._

_ prot. rašt. — Ona Kershis, ka- penkics atvyko 
sierka — Mikalina Kershis. ■ dabar jau savo 

'’įĮlKas. Globėjos: Margaret Žemai-!
tis. Marijona Anusauskas. Mar-; 
šalka — Ona Volungevičienė. 
Knygų perž. — Nellie Sullivan 1 
ir Petronėlė Bačinskas.

Sekantis susirinkimas įvyks 
sausio 4. 1944. Prašoma visų 
narių atsilankyti ir klausyti vi
sų metų veikimus ir metines' 
atskaitas. K-tė.

žemę. o 
priskaito

arti 25.
Nežinia, kaip 

sukaktį šios seserys minėjo tė-
savo sidabrinę

LINKSMŲ SU. KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

Vladas J. Jakštas
Grosernės Savininkas

. 4th ST„ SO. BOSTON. MASS.

Telefonas ŠOU 1224

naujus 

metu, ištiktų

jų galės su kuo nors pasidžiaugti. Tai 

gražiausia Kalėdų dovana, nes merginos 

ir moterys gal nemėgsta nieko geriaus, 

kaip tai. turėti vėliausios Paryžiaus ma

dos kailinius.

lietuvės, kurios

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BŪDU
• Kuom'-t kankinatės vidurių uški.tėjj- 

mii — žarnos n>-v»ik!ios. įkanda ftalv*. 
nėra en^rsijos — palengvinsite sau šiuo 
m<-d<’rmšku bCki-i — kramtykite FEEN-A- 
MINT, ši skoninga kramtoma guma vi
durius liuosuoja šv.-lniai ir tikrai Milio- 
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik 
pakramtykite FEEN-A-MINT pinant gul
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sekantį ryta malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai

w. J. Chisnolm
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas"
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vynėje Lietuvoje. Bet savo nau- » 
juose namuose šiam krašte jos 

‘ iš visos širdies ruošėsi šioms 
iškilmėms, kurios išėjo net ke
leriopos: buvo tai ir sukakties 
minėjimas, ir jų Globėjos šven
tė ir namų šventinimas.

Tas iškilmes padidino savo 
dalyvavimu Hartfordo vysku-!’ 

pas Henry O’Brien. Taip pat ♦: 
buvo atvykęs iš Hartford prel. f 
J. A m botas.

Jo Ekscelencija vysk. Henry 
O’Brien 10 vai. ryto atliko nau- 4, 
jųjų namų šventinimo apeigas. Į p 
Jam asistavo marijonai Kun. it 
A. Morkūnas. Kun. V. Andrius- it

i
ka ir Kun. J. Pauliukonis.

Po šventinimo naujai įrengto-
je koplyčioje buvo iškilmingos 
mišios, kurias laikė prel. J. Am- 
botas. asistuojant domininko
nui kun. B. Žvirbliui iš Provi- 
dence College ir kun. B. Gau- 
ronskiui iš VVaterbury. Conn. , 
Ceremonijų meisteriu buvo i* 
kun. J. Vaškas.

Per šias iškilmingas mišias,^ kiną visus savo draugus, prietelius ir rėmėjus ir 
giedojo pačių seserų choras. įC linki linksmiausių šventų Kalėdų ir laimingiausių 

Po evangelijos pamokslą sakė į5* 1944 metu.
I irkun. Dr. K. Urbanavičius, at-J.- --------«...

Nuoširdžiai Sveikina
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James Strigimas
Stambus So. Bostono lietuvis biznierius ir sa

vininkas L STREET TAVERN, nuoširdžiai svei

’•!

į
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Antradienis, Gruodžio 21, 1943 DARBININKAS
ar 
i

ŽINUTES
Gruodžio 18 d., mirė, Carney

■

d., 9 vai. ryte. Naujos Kalvari
jos kapuose.

Ketvirtadienį ir penktadienį 
397 Center išpažintys klausomos rytais 

per Šv. mišias, po pietų 4 vai., 
ir vakare 7:30.

Trečiadienį, vakare, įvyks pa- 
ligoninėje. 5 mėnesius pasirgęs, maldos Šv. Teresės Novenos. 
Aleksandras Tamašauskas, 47 
metų amžiaus, gyv.
St., Dorchester, Mass. Paėjo 
Gargždų parapijos. Amerikoje 
pragyveno 30 metų. Paliko mo
terį Barborą (Mickaitę) ir sū- Penktadienį yra pasninkas šv. 
nų. Tapo palaidotas, iš Šv. Pet- Kūčia — Vigilija Šv. Kalėdų, 
ro par. bažnyčios, gruodžio 21 Vakare, bus laikoma šv. Valan

da.
I
i

DAKTARAI
šeštadienį — Šv. Kalėdos. Šv. 

Petro par. bažnyčioje šv. mišios 
bus laikomos šiomis valandomis: 
12, 6, 7, 8, 9-10-11:30; salėje. 8, 
9, 9:30.

Sekmadienį, gruodžio 26 d., 
9 vai. ryte, bus giedamos šv. mi
šios Šv. Jono Ev. Draugijos in
tencijai — metinės.

Girdžiu, kad kun. J. Balkūnas, 
Maspetho klebonas, apsiėmė pa
sakyti prakalbą So. Bostono lie
tuvių bendrame tautinės 
tės apvaikščiojime.

—
I

šven-

Jėzaus Vardo šventėje, 2 d. 
sausio, 1944. šv. Vardo draugi
ja laikys, šioje diecezijoje, iškil
mingas pamaldas. Kad tos meti
nės pamaldos būtų įspūdinges
nės. kelių parapijų draugijas su
eina vienon bažnyčion. Šį metą 
Šv. Petro ir Povilo parapijos Šv. 
Vardo draugijos vyrai ir vyrai 
Šv. "Vincento parapijos sueis dėl 
tų gražių pamaldų į Šv. Petro 
(So. Bostono) lietuvių bažny
čią. Pamaldos prasidės 3 v. p. p. 
Jos susidės iš Mišparų, pamok
slo. giesmių ir palaiminimo 
Švenčiausiu Sakramentu.

Mūsų parapijos vyrai turėtų 
įsirašyti į tą Dievą mylinčią 
draugiją ir labai skaitlingai da
lyvauti minimose pamaldose.

SAD STORY OF MR. TRASHY C. BOOK

Believing that trashy comic books are a detriment in the lives of 
children, fifth grade pupils of St. Francis Borgia School, Washing- 
ton, Mo., staged this mock funeral of "Trashy C. Book.” The books 
were tom to bits, placed in caskets, lowered into graves, a match 
applied and after the books had bumed, the children covered the rė
mams witL dirt. They hope that other schools throughout the country 
will foilow their example and thus aid in curbing juvenile delin- 

- ---------- quency. (N.C.W.C.)

Kai Gaudžia Kalėdų Varpai

kilnių jausmų 
prisimename 

žmonijos isto- 
— Kristaus už-

atėjęs tyliąją 
pasaulį, 
gadynę,

Jis vi-

Kai gūdžiai visam kata
likiškajam pasauly su
skamba Kalėdų varpai, 
jaudindami iki pat gelmių 
kiekvieną 
asmenybę, 
didžiausią 
rijos įvykį 
gimimą.

Kristus,
Kalėdų naktį į 
pradėjo naująją 
naujuosius laikus, 
sus žmones pakvietė nau
jajam gyvenimui, kuris 
prasideda šioje žemėje ir 
baigiasi dangaus karali
joj. Jis uždraudė žmogui 
būti savo geismų ir žemiš
kų dalykų vergu. Jis įkvė
pė jam tiesos, gėrio ir gro
žio ilgesį ir paragino nuo
lat kilti aukštyn ir neper
traukiamai tobulėti. Jis

Metinės Mišios

3

ĮVAIRŪS skelbimai

Sekmadienį, Marijos Vaikelių 
Draugijos vadovybėje, prigelbs- 
tint kun. Albertui Abračinskui 
ir seserims mokytojoms, įvyko 
labai puikus parapijos vaikams 
Kalėdinis parengimas. Įvairią ir 
artistišką programą išpildė vai
kučiai. Svečių, mažų ir didelių, 
buvo pilnutė bažnytinė salė. 
Kun. Abračinskas dalino vaiku
čiams dovanėles nuo eglaitės ir 
iš Kalėdų Dėduko maišo. Pa
rengimu visi buvo patenkinti. 
Verta yra remti Vaikų Marijos 
draugiją.

Kalėdų altoriams dabinti dar
buotojos parinko nuo geradarių 
aukų, gruodžio 19 d. Vienos, 
prie bažnyčios durų surinko 
$60.05. Kitos prie salės durų su
rinko $38.35. Didelis ačiū tenka 
aukuotojams ir rinkėjams.

AMERICAN
RED CROSS+

į' ĮVAIRI SKaBIMAI

gimė papras- 
prakartėlyje.

Šv. Jono Ev. BĮ. Pašalpinės 
draugijos intencijai metinės šv. 
mišios, bus atnašaujamos sek
madienį, gruodžio 26. 1943, šv. 
Petro par. bažnyčioje,’ 9-tą vai. 
ryte. Prašome visus narius bū
tinai dalyvauti. Ateikite anks
čiau. kad galėtume tinkamai su
sitvarkyti ir maršuoti “in cor- 
pore" į bažnyčią. Privaloma tu
rėti draugijos ženklus.

Rašt. J. Glineckis.

Kalėdinė Eglaitė 
Vaikeliams

i

Sekmadienį, gruodžio 26 d.. 2 
vai. po pietų 
pono Dariaus 
ledinę eglaitę 
name, C St..
graži programa.

Am. Legiono Ste- 
Postas ruošia Ka- 
vaikučiams Posto 
So. Bostone. Bus 

Valdyba.

Remkite tuos profesijonaius ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
"Darbininką”.

Piliečių Draugijos 
Valdyba

podraug įsakė žmogui būti 
laisvu, savarankišku, di
džiu ir amžinai nemiršta
mu.

Kristus 
čiausiame
bet jo kupinas žmogiškos 
tiesos mokslas užkariavo 
pasaulį. Kuklumas virto 
didybe, mažas šaltinis vir
to galinga srove, kuri už
liejo visas tautas, valsty
bes ir visus kraštus.

Kalėdų Švenčių metu 
visose bažnyčiose, maldos 
namuose ir pamaldžiose 
šeimynose iškilmingai 
giedamos giesmės, kurio
mis reiškiamas dėl Kris
taus gimimo džiaugsmas 
ir prašoma taikos bei ra
mybės visiems geros va
lios žmonėms. Ir visai tei
singai, juk Kristus buvo ir 
pasilieka . didžiausias tai
kos pranašas. Jis mokė 
net savo priešus mylėti, 
mokė išsižadėti kerštin
gumo dėsnio “akis už akį, 
dantis už dantį’’. Nekartą 
jis yra pasakęs — ramybė 
jums!

Visada, o ypač dabar, 
mūsų visuomenei ir tau
tai reikalinga ypatingai 
darni taika, šilta vienybė, 
kuri yra bet kokios gero
vės pagrindas.

Didžios Šventės proga, 
susikaupę pagalvokime a- 
pie taikos, meilės ir broliš
kumo reikalingumą ir pa
klauskime savęs, ar visa, 
kas nuo mūsų pareina, e- 
same padarę ir ar sąžinin
gai ir rūpestingai atlieka
me šioje srityje mums ski
riamas ir likimo dedamas 
didžias pareigas.

Jauni esame, varge iš-J 
ugdyti, ne peštynėms, vai
dams ir nesantaikai gim- ■ 
dė ir augino mūs motutės.!^ T z. r. + » z^X1. — 1.^4 «^z. .L Z. < . z—■. • I

sykime skardaus jų balso 
ir ryžkimės naujam, di
džiam gyvenimui, kuris 
mus keltų į dvasinių aukš
tybių viršūnes.

Kalėdų varpai skelbia 
mums naują pasauli ir 
naująjį gyvenimą, pasi- 
ryžkime ir mes atgimti 
tauriems žygiams, kil
niems darbams savajai vi
suomenei ir brangiajai tė
vynei.

Švęsdami Kalėdų Šven
tes, baigiame ir senuosius 
metus. Galime sakyti, per
nai, pradėdami naujuosius 
metus, turėjome daug vil
čių, kad didžius darbus 
nudirbsime, naujos švie
sos susilauksime. Tiesa, 
pereiti metai atnešė daug 
įvykių, netikėtumų, įvai
rių pergyvenimų, milžiniš
kų pasaulinių audrų...

Žengdami į Naujųjų Me
tų angą, apsišarvokime v- 
patingu budrumu ir nepa
laužiama valia viską lai
mėti, o būkime tikri jei 
sutartinai žengsime siekti 
savųjų idealų, nugalėsime 
visus tamsos šešėlius ir iš
ravėsime mūsų kelią apžė
lusius kerus, o tuo pačiu 
palengvės mūsų kelionė į 
šviesos ir gerbūvio rytojų, 
ir mes daug padėsime iš
kovoti mūsų tėvų žemei— 
Lietuvai — laisvę ir nepri
klausomybę...

Linksmų Šv. Kalėdų!

Petras Čaplikas
TAVERN —

Puiki vyrams užeiga.

208 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Tel. Šou 2714

Lietuvių Choras Latvių 
Šventėje

(LKFSB) Lapkričio 17 
Londone buvo savybėsd.

vakaras paminėjimui Lat- 
• vijos nepriklausomybės 
paskelbimo 25 m. sukak- 

I ties. Lietuvių choras pa
giedojo himnus, 4 latvių 
liaudies dainas ir 1 lietu- 

į vių. Dalyvavo Lietuvos ir 
I Estijos ministeriai ir pa- 
Lsakė kalbas, išgirdami ir

‘K. Ž. mūsų chorą.

PAIEŠKAU Jurgio Baškio, 
Jonkelių kaimo, Šiaulių apskri
čio ir Kastanto Juodeikio, Už
venčiu miestelio, Šiaulių apskri
čio. Juodu išvažiavę iš Lietuvos 
virš 30 metų atgal. Jei esate gy
vi ar kas apie juos žinote, ma
lonėkite pranešti, būsiu labai 
dėkinga.

Esu 6 metai atvažiavus iš Lie
tuvos. Julė Brastauskiūtė. Nau- 
dvarių kaimo. Šiaulių apskr. po 
vyru — Lileikienė. Atsišaukite: 
Mrs. Leleikas. c< Mrs. M. Vili
mas, 6903 Mazarin St., Ville- 
Emard, Montreal. Canada.

IŠSIRENDAVOJA 73 Dor
chester St., So. Boston 3 kam
barių apartmentas su bath. 
$16.00 į mėnesį. Baltos sinkos, 
2-ras aukštas. Atsišaukite ant 
pirmo aukšto F. T. Keefe. Tele
fonas Parkway 6826M.

I ŠSIRENDAVOJA 4 kamba
riai; yra šiltas vanduo, maudy
nė, du pečiai, ir virtuvėje kli- 
jonkė. Kambariai gerai ištaisy
ti ir šilti, nes per visus kamba. 
rius eina štiminės paipos į vir
šų. Vienai familijai atskiros 
dvejos durys ir didelis jardas. 
Namas randasi tarpe G ir H 
gatvių, 417 E. 5th St., So. Bos
ton, Mass. Kambarius galima 
matyti tik vakarais ir sekma- 

i dieniais per visą dieną. Atsi
šaukite: 415 E. 5th St., So. 
Boston. Mass.

IŠSIRENDAVOJA 4 kamba
riai su maudyne: yra šiltas van
duo. pečius su oil bumeriu. Ne
toli
Mrs. M. Pajaujis, 
bia Rd., So Boston. Mass.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė, 
8 Winfield St.. So. Boston. Mass.

tTot Rašt. — Ona IvaškienS,
440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass 

Fin. Rašt. — B. Cunienė.
29 Gould St.. W. Roxbury. Mass. 

Tel. Parkivay—1864-1V.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

177 West 7th St.. So. Boston, Mass 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.

948 E. Eroadvray, S. Boston, Ma3S. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė.

110 H St., So. Boston. Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
Das protokolu raštininke

t

i

SV. JONO EV. BL. PASALPINES

DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas švagždys,
601 6th St., So. Boston, Mass.

Vice-Pinr.ininkas — Pranas Tulelkls
702 E. 5th St., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
5 Thornas Pk., So. Boston. Mass. 

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass 

Iždininkas — Vincas Zaleskas,
613 E. 5th St.. So. Boston. Mass 

Maršalka — Jonas Zaikls,
501 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesic 
2 vai. po pietų. Parapijos salė; 

' 492 E. 7th St.. So Boston Mass

Frank G. Whitkens

nuo marių. Atsišaukite:
1428 Colum-

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co. j
MOVERS —;
Insured and 

Bonded 
Locat & Long 

Distance 

Moving

326 - 328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.So. Boston, Mass

i

CASPER’S BEAUTY SALON
738 E. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

COLD PERMANENT
nuo $10.00 iki $15.00

STEAM WAVE 

PERMANENT

Croquignole ir Spirai 

nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

Gruodžio 16 d. įvyko So. Bos
tono Lietuvių Piliečių draugi
jos susirinkimas, kur buvo ren
kama nauja vaidyba 1944 m. 
Valdybon išrinkti šie asmenys: 
pirm. adv. Jonas Grigalus; vf- 
ce-pirm. adv. Juozas Cunys; 
prot. rašt. Albinas Neviera: fin. 
rašt. Petras Durnas; ižd. A. J. 
Namaksy; maršalka — Vincas 
Paplauskas. Direktoriai: Dr. A. 
L. Kapochy, William A. Amsie. 
adv. K. Kalinauskas, Vladas J. 
Jakštas. Felicija Grendelytė. 
Jonas L. Petrauskas ir Juozas 
Arlauskas.

Pirmininkas adv. Grigalus 
pranešė, kad draugija įsitaisė 
naują Lietuvos vėliavą, kuri 
buvo iškelta, ir vėliava pagerb 
ti susirinkimas užbaigtas Lie
tuvos himnu.

i! 
i! 
i! 
i! 
i* 
f

-H
- ! & LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

Jo stroško, kad mūsų gy- 
venimas būtų nesulaiko- 
mas žygiavimas į tobulė- jS 
jantį rytojų, audringą pa-i£§ 
žangą į šviesos sūkurius, I g? 
jos trokšta, kad mes būtu-' 
me šviesos, o ne tamsybių 
sūnūs, ir kad mes nepra- 
dėtume ilsėtis, kol nenu
veiksime didžių žygių, ku
rių reikalauja ir mūsų sa
voji visuomenė ir tauta, 
kuriuos nuolat primena 
mums skambusis sąžinės 
balsas — “kol jaunas, o 
broli, sėk pasėlio grūdą”...

Kai gaudžia Kalėdų var
pai, lai suskambės ir vidu
jinis mūsų sielos varpas, 
kuris jautriau tekviečia į 
nuolatinį atsinaujinimą ir 
dvasinį atgimimą. Klau-

VVATCHMAKER and JEWELER

Swiss a Specialty

321 W. BROADWAY

BALLAST TUBES
POPULAR JQc EACH 

NUMBERS i7
Also limited supnly of OZ4. 

6SQ7. 12K7. 12A8. 6SK7. 6K8. 7F7, 
1LN5. 27. 26. 24A. 77.

78. 6C6. 35. 51. 25Z5. 25Z6 
WILL ALSO SUPPLY DEALEP.S 
LARGEST VARIETY OF RADIO 

TUBES IN NEW ENGLAND 
Satisfaction ouaranteed or your 
money back. Call Liberty 2337 or 
vvrite for prices on other popular 

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO.

19 High St.. Boston

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537
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Myopia Club Beverage Co.
PRANAS GERULSKIS, Savininkas

i

s

Tel. Dedham 1304-R

Kalėdų šventėse 

pavaišinkite svečius 

ir viešnias skaniu

MYOPIA CLUB

tonikų.

GRAFTON AVENUE. ISLINGTON, MASS.

Namu Dedham 1304-W

*

I

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir
Balsamuotojas 

NOTARY PVBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOLTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 
Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTA R Y PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609

I

I

I
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Kalėdos Afrikoje
Neveltui atėjo brangiosios Kalėdos! 
■Jos puošia žemelę gražiausiais žiedais, 
Jos nau ją šaltinį vilties ir paguodos 
Suteikia. Jos šviečia tiesos spinduliais.
Karšta mūs padangė, bet žmonės džiaugsmingi 
Ateina pagarbint Mariją Panelę
Jie džiaugiasi šventės sulaukę laimingi 
Ir viską užmiršo, ką vargo, ką kentė. 
"Kalėdos! Kalėdos!'’ Varpelis prabilo. 
"Kalėdos!” Kartojo vaikeliai juodi. 
“Kalėdos!” Jų balsai į dangų pakilo. 
"Kalėdos!” sušuko krikščionys visi.
Ir širdys sujudo, vilnijąs krūtinė
Ir ašara veidą rasoja, akis
Sužibo ir dreba skaisčioji žvaigždelė, 
Nušvito pasauliui Kalėdų naktis.

Įę? B B B B B B B B B B B B *ę? B B B B*■=?

JAUNUOLIŲ 
GIESMĖ

Tik tau, tik tau. Tėvyne, 
Mūs maldos ir darbai, 
širdis, valia plieninė.
Ir protas, ir krūtinė, 
Ir mintys ir jausmai! —

Sruvena laikas, plaukia: 
Gyvenimas
O žygiai laukia, — 
Į darbą šaukia 
Tėvynė Lietuva.

kova,

Garbingas jos rytojus. —
Tenesiliaus liepsnojus 
Krūtinėje drąsa! — 
Pirmyn ir per pavojus. 
Kol rytas, kol rasa!..

Kol ryto saulė švyti 
Auksiniais spinduliais, 
Pakilkim, neškim Vytį, 
Per kieto vargo sritį 
Pirmyn šviesos keliais!...

Tautiškai atvaizduoja kinietis artistas brangiąją 
Kristaus užgimimo paslaptį.

te KŪDIKĖLI JĖZAU! Vėl atėjo tavo užgimimo 
šventė. Pagoniškoji civilizacija skęsta prieblandoj, 
švinta krikščioniškoji gadynė. Klūpo prie Tavo vargo 
prakartėlės iešką Tavęs žmoneliai. Visi yra Tavęs rei
kalingi. ypač tie, kurie Tavęs dar nežino. Išalkusis įsi
vaizduoja, kad ieško duonos, o Tavęs alksta, ištroškęs 
mano, kad nori vandens, o jis Tavęs trokšta: liguistas 
svajoja apie sveikatos atgavimą, o tuo tarpu jo liga 
yra Tavęs stoka. Kas gi rūpinasi taika, tas ieško Ta
vęs. vienintelės taikos, kurioje gali pasilsėti neramiau
sios pagonių širdys.

Pirmą kartą atėjai išgelbėti: gimei gelbėti; kalbė
jai išgelbėti: leidais nukryžiuojamas išgelbėti. Tavo 
visas darbas, visas gyvenimas yra išgelbėti. Štai mes. 
misijonieriai ir tiesos iešką pagonys, šiose pilkose die
nose. šiais metais, kurie yra negirdėto šiurpo ir skaus
mo pilni, šiaukiamės Tavo pagalbos, antprigimtinio 
gelbėjimo. Lai dingsta ta baisi neapykanta, kuri ap
dengė žemę ugnimi, dūmais, grabais ir kaulais.

Tu žinai tuos dalykus, gerasis Jėzau, ir matai, kad, 
jau antrą kartą yra prisiartinusi laikų pilnuma ir kad' 
šitas pasaulis, apimtas karštligės gali būti tik Tavo! 
užtarimu išgelbėtas. Tiktai Tavo Bažnyčia, kuri kalba į 
iš Kum< - neklaidingais Tavo Vietininko žodžiais, dar,’ 
tebesilaiko ant audringųjų bangų. Niekados Tavo: 
Ka i vena nebuvo tokia reikalinga kaip šiandien, ir nie
ką d >s kaip šiandien nebuvo taip užmiršta arba pa- 
neigea.

Tu esi taikos ir ramybės Karalius! Prašalink bai
sis- -sukančio karo audras. Teskubina visi prie Ta
vo p. :kartėlės krikščionys, kurie Tavę apleido ir ieš- 

Tavęs pagonys, kad visi sutartinai giedotų — 
“Gloria in exceisis Deo!

Mūsų Amžių Kankinys
Anglų spaudoj' pasirodė Kunigo Jono Considine, Ma- 
'H''- misijonir-riaus įdomiai ir vaizdžiai parašyta kny- 

yir/id': , ta "Whm thr Korghum Tas High" (Kai Javų 
:■ './.ko derliumi). Tai veikalas kame Įspūdingai, nuo- 

:. i 'otaikingai aprašyta Kunigo Gerardo Donovan, 
Ame) kiečio misijonieriaus gyv.enmos, darbai, žiaurūs ban-

- >žp ‘olikų kankinimai ir pagaliau šiurpą sužadinanti, 
' , , /o ■ sėdimoj Kinijos šalyje mirtis. Įvyko tai
i'.vįū m. vos praslinkus penkeriems metams.

P.‘ikštf'-gets. sklandžiais sakiniais autorius atsklei- 
būdingo amerikiečio jaunystės dienas. kilnius jo sie-

■ Į- ' aižia į ja'no žmogaus dvasios gelmes ir ten\ 
I 

r iro',1 linksmumų. ryžtingumų ir kilnumą glaudžiai susi- 
; "r su išoriniu paprastumu.

Pa: r ūžęs pagonims pasišvęsti jaunuolis Gerardas Do- 
lur-'in p' žangia Maryknollių misijonierių seminarijos 
slmk>-tį ir paruoštas kilniam misijonicriavimo darbui bu-\ 
ro < tintas kunigu. Atsisveikinęs su savaisiais apleidžia 
gimtinę šals Per žalsvai ■ mėlynus vandenynus kėliau ja\ 
linksmas, energingas, jaunas kunigas į Kiniją, kur po sep- 
tgnerių kasdieni/iams misijonieriaus darbams pašvęstų 
metų, ištiko jį žiauri mirtis.

Neišdildomą įspūdį sudaro veikalas, kuomet graudžiai 
atvaizduojama Kunigo Donovan nelaimių prddžia — bar

elitu klastingas kunigo iš koplytėlės išviliojimas, mėnesiai 
nelaisvėje praleisti, skausmingas badavimas ir negailes
tingas žiaurus pasmaugimas. Tikinčiųjų atrastas sužalo
tas, vilkų apdraskytas miškuos pamestas misijonieriaus la
vonas. Tikėjimo sėkla savo krauju palaistė kun. Gerardas 
Donovan. Tačiau, ne juoda, misijonieriaus krauju sudrė
kinta Kinijos žemė užklojo baisiai nukankintų Maryknollių 
kunigų, bet priglaudė šaltą, mirtyje sustingusį lavoną prie 
savo krūtinės jo gimtinė šalelė.

e *

Šio jaudinančio misijonieriaus gyvenimo bruožus ver
tė į lietuvių kalbą klerikas Jonas Bernatonis. Klerikas Ber
natonis gimė ir augo So. Boston. Mass. Baigęs pradinę mo
kykla. tęsė aukštesniuosius mokslus lietuvių Marianapolio 
ir Bostono kolegijose. Įstojo i Šv. Jono Seminarijų, Brigh
ton. Mass., kur ir dabar ruošdamasis į kunigus suranda lai
ko ir noro lietuviškai plunksnų panaudoti.

MIELOS JAUNYSTES DIENOS
★ AIcKeesport žmonės, 1904-tais gyveno linksmai, 

pakilusioj nuotaikoje. Pittsburgh'o priemiesčio padan
gę niūriai aptemdino tiršti, palšų dūmų kamuoliai, ku
rie šuoliais veržėsi iš ilgų, anglies juodumo kaminų. 
Šie suodžių pilni stiebai iš tolo visur buvo matomi. Jie 
raižė oro erdves ir nuolatos besiveržią iš kaminų dū
mai liudijo apie miestelėnų gerbūvi. Klestėjo darbo 
žmonės.

Džiaugėsi gyvenimu ir Mykolas Donovan, dirb
tuvėje mekaniko darbą dirbąs. Atsidanginęs j McKees- 
port, Pa., sumanus darbininkas Donovan kukliai, be 
prabangos jau išgyveno virš trisdešimt metų šiame 
miestelyje. Šiandien, spalių 14 d. nerimasties šešėliai 
apgaubė paprastai ramųjį veidą. Jo mintys it verpete 
blaškėsi ir kartotinai grįžte grįžo prie lūšnelės, kurio
je lankėsi tryliktojo šeimynai priedo jo žmona. “Vis
kas Dievo rankose“, atsiduso tėvas. “Pasitikiu Dievo 
Apvaizda.”

Namuose motina jau įprastus skausmus iškentė- 
i jusi pagimdė kūdikį, tokį silpną ir menkutį, kad vy- 
: riausioji duktė, nedelsdama tuojaus vaikutį pakrikšti
jo. “Turite broliuką”, pranešė jinai kitiems šeimynos 
nariams, ir galva purtydama iš lėto pridūrė — “o Jis 
leis gyvastį”. Ir ištikro! Berniukas vos kvėpavo. Moti
na nenustojo vilties ir tyliai meldėsi, kad kūdikėliui 

! gyvybės liepsnelė neužgęstų. Tačiau, rūpestingai pri- 
žiūromas vaikelis atmetė gręsantį gyvybei pavojų: lio
vėsi verkęs ir kasdien augo stipresnis.

Kuklus Donovan šeimynos namelis stovėjo arti 
apžėlusių krūmais kalnelių. Netoliese tykiai sruveno 
sraunus upelis. Laukuose vasaros metu mirgėjo įvai
riaspalvės gėlės — skaisčios martelės, ramunėlės ir 
upelio pakrantėse, mėlynavo pijonkėlės. Pamiškėje 
linksmai čiulbėjo paukšteliai, o greitos voveraitės nuo 
vienos šakos į kitą šokinėjo. Tokiame žavingame gam
tos darželyje praleido mielas jaunystės dienas jaunu
tis Gerardas. Jo lipšnus būdas, maloni spindanti šyp
sena ir uolumas kitiems patarnauti žavėte žavėjo vi
sus. (Bus daugiau)
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Kalėdų naktį Afrikoje tik žvc'gždčs ramiai spindi virš palmė
mis apsuptą altorių. Maldingi kareiviai dalyvauja šv. mišiose.

Kalėdinis Kareivio Laiškas
Motinai

Kol sielos neatšalo, 
Kiek dvasios jėgos leis. 
Pirmyn prie idealo. 
Pirmyn takais žaliais!

Afrikos Šalyje
Gruodžio 1. 1943

Brangioji Mamyte!

Kol ateis džiaugsmo, meilės ir taikos dienos, para
šysiu dar kelias eilutes. Pereitais metais kartu džiaugė
mės Kalėdomis; susirinkus visai šeimynai prie Kūčių 
stalo, dalinomės plotkelėmis ir linkėjome kitų Kalėdų 
sulaukti. Gyvenimas lėmė kitaip. Brolis Stasys Kalėdas 
praleis kautynių laukuose Italijoje. Aš-gi, žydriosios 
Afrikos padangėje. Vienišas esu trumpam laikui, bet 
mintys skrenda į gimtinę šalelę, prie savųjų. Kaip šir
dis ilgisi tavęs, brangioji motinėle! Kaip ilgiuosi šįmet 
Kalėdų su savaisiais. Juk tai pirmas kartas, kad nebū
siu prie šeimynos stalo per Šv. Kalėdas. Tačiau, many
je gyvena viltis, kad Kūdikėlis Jėzus vis dėlto mūsų 
pasigailės. O. kad aš būčiau laisvas tą šventąjį vakarą, 
kai naktis savo švelnutėliais sparnais nusileidžia į že
mę ir žydėdamos žvaigždės ramiai spindi virš palmė
mis'apsuptą altorių! O kad Mielasis Kūdikėlis mums 
paskelbtų savo begalinę meilę ir, palikęs saulės nu
šviestą danguje savo spindintį sostą, apsuptą angelų, 
nusileistų į šią prakeikimo prislėgtą žemę, kad mes vėl 
visi būtume kaip vienas ir gyventume kaip broliai. Su
klauptume drauge ant kelių su maldingaisiais piemeni
mis ir rytų Išminčiais. Ir taip klūpotume be galo. Jo 
meilė ir paguoda tada mus tikrai lydėtų kiekviename 
žingsnyje.

šįmet Kalėdų šventės tokios nepaprastos. Ne ange
lų sparnai plasnoja padangėje, bet raižo dangaus 
skliautus plieniniai orlaivių sparnai. Raudonuoja žemė 
liepsnomis ir. griuvėsių degėsiams besmilksiant, neiš
girsi jokios “Glorios”. Ką parodys grasmingas ryto
jus? Dievas vienas težino! Kaip šios Kalėdos skiriasi 
nuo skelbiamosios meilės Evangelijos — ir vis dėlto 
jos pasės daugiau meilės, negu kitos. Meilės savo kraš
to žmonėms ir — Dievui. Aš esu tiesiog įsitikinęs, jog 
šįmet švenčių prasmė bus giliau ir tikriau pajusta, ne
gu kada nors kitados, ir, nepaisant karo, atneš dauge
liui palaimą. Draugai kareiviai daugiau susikaupę, lan
kosi į pamaldas ir tie, kurie buvo atitolę nuo bažnyčios 
grįžta, ieškodami paguodos ir gyvenimo tikslo sprendi
mo. Kalbu kai kunigas, ar ne, brangioji mamyte? Bet 
žinokite, kad karo lauke dingsta tuščios svajonės, už
klumpa mus rimtieji dalykai.

Per Kalėdas aš visą laiką skrisiu mintimis į namus 
ir džiaugsiuos drauge su jumis, iš savo pusės, tegalėda
mas tik palinkėti, kad ir Jūs pajustumėte visą šios 
šventės ramybę, palaimą ir pasitikėjimą Geruoju Die
vu. kurio rankoje visi esame. Aš niekuomet nesijaučiu 
tokis tvirtas ir stiprus dvasia, kaip tomis valandėlė
mis kai žinau, jog Jūs už mane meldžiatės.

Daug minčių skverbiasi į galvą šiandien ir jos pina
si su mintimis tų. kurie su meile apie mane mąsto likę 
namuose. Nors šiomis dienomis daugiau pasiilgsiu na
miškių. gimtinės, bet sau vis kartoju: “Čia kovoju to
kiam skurde už visų gerovę, gerai, tad tam čia ir esu: 
o jei (neverk mamytė) krisiu, tai bus gražiausias ka
reivio pastangų vainikas. Aš pasitikiu Dievui. Ir šis 
tvirtas tikėjimas, kuriame mes visi nuolankūs gyvena
me. tenuskaidrina ir tepagražina jūsų ir mūsų šias Ka
lėdų šventes.

Bučiuoju Jus. visų brangiausioji Mamyte! ir telaimi
na visus Gimusis Kristus!

Jus karštai mylįs,
sūnus Jonas.
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Amžinoji Teise

Ar skųstis ir vaitoti.
Kad laimės mums per maža?

Ar vėl į darbą stoti
Ir kurti dieną gražią?

Tad ar dabar liūdėti 
Pritiktų mano broliams? 
C. Nemuno pilieti, 
Stiprėki kaip lig šiolei!
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Pakilkime, jaunime. 
Pakilkime ir mes! 
Užtraukime atgimę 
Naujų laikų giesmes!

Išaušo mūsų rytas, — 
Būk tvirtas, it granitas. 
Kovoj ir darbuose! 
Teneužkims trimitas! 
Trimitas ir dvasia!..

Lietuvi ir lietuve, — 
Per rūką ir apgaulę. 
Sritis sapnų skurdžių. 
Pilni jausmų didžių. 
Pakilkim lig žvaigždžių!— 
Įžiebkim naują saulę — 
Ugnimis širdžių!..

Pr. Inčiūra.
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O užtekanti šviesa, amžino
sios šviesos atspindi, ir teisybės 
saule, ateik ir apšviesk sėdin
čius tamsybėje ir mirties ūks
mėje. Ps. 106.

SVEIKAS JĖZAU gimusis.

Šventas Dievo Kūdikį, 
Brangią diena švęsdami 
Užgimimo Viešpaties: 
Linksminkimės ir džiaukimės, 
Dievui garbę duodami giedoki-

[ me!
Kanklėm i s ka n kituoki m e, 

Sutartinę leiskime, 
Brangių dienų švęsdami 
Užgimimo Viešpaties: 
Linksminkimės ir džiaukimės, 
Dievui garbę duodami giedoki- 

[ me!
Dangus mums jau artinas, 

Žemėj žmonės linksminas. 
Brangią d.ieną švęsdami 
Užgimimo Viešpoties, 
Linksminkimės ir džiaukimės. 
Dievui garbę duodami giedoki- 

[ me!

Juk amžiais mes kentėjom.

Juk amžiais traukėm jungą... ' 

Pikti mus slaugė vėjai. —

Bet mūs jie nenurungė!

Nuo skausmo atsitiesęs.
Atgimk ryžtingas, naujas.
Ugdyk širdyje tiesą.
Kad Laisvė mums kaip krau

jas.

Geri kviečiai gera ir 
piauti.

Kokie tėvai, tokie ir vai
kai.

Koks medis, toks ir vai
sius.

K. Kabulis

Kai girtuoklis geria, vel
niui sako: “Būk sveikas“, 
o Dievui: “Sudiev”.




