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Boston, Mass., gruod. 22, 
— Bostono arkidiecezijos 
Arkivyskupas, Jo Eminen
cija Kardinolas O’Con- 
nell, įsakė, kad nebūtų lai
koma Kalėdose vidurnak
tinės mišios dėl karo pavo
jaus. Tokį pat pareiškimą 
padarė Manchester, N. H. 
vyskupas John B. Peter- 
son.

Veltui 
ieškos 

miesto
11, tuolių namuose, kaimo ba

kūžėse, ledinuotų ašigalių

Kaip vaikutis ilgisi mo- si dangiška upė ir dabar dien tie patys nedėkingi 
tinos veido, kaip gėlelė užlieja ir gaivina žemę, y- tvariniai pasiryžę pakar- 
trokšta saulės šviesos, patingai tyliąją gruodžio tot anų dienų istoriją. Pa- 
kaip išvargusi širdis lau- naktį. Tas paslaptingas šaulį aptemdė slėpininga 
kia paguodos, taip ištisus angelų giesmės aidas su- naktis. Ugnis ir kraujas 
keturis tūkstančius metų drebina orą, liejasi į baž- nudažė visą jo veidą. Bom- 
vargšai, nuskriaustieji nyčias, į mūsų namelius— bų sprogimai, skaudūs de- 
laukė Teisingumo Saulės nori sudrebint ir mūsų šie 
užtekėjimo

Karaliai, pranašai prieš 
žengdami į karstus skelbė žmonijos 
anūkams, kad netrukus jautė žiaurusis Erodas, nei piemenėliai 
gims visų laukiamas 
nijos Gelbėtojas.

“Rasokite dangūs, 
kitę debesys mums 
singąjį” buvo 
žemės keleivio atodūsis

, kuris 
vergovės

miege. Skendo nuėmė sunkiai slegiančią turtingas 
šaly galingieji ro- prakeikimo naštą, ištrėmi- būdamas Dievas, tapo ir 

mo verksmui padarė galą.'žmogus, kad mus padary- 
Jeruzalės gy- Liks sustingę, nejautrūs tų dangaus turtų paveldė- 

ventojai bei žiaurusis idu- Kalėdų džiaugsmui, nes jų to jais. Nors nerado sau 
mėjas Erodas; miegojo ir sielos Dievo garbei su- 
Betliejun atvykę išvargę, tvertos yra šventvagiškai 
keleiviai. Tik išvargusių išniekintos 
akių nesumerkė keli 
menėliai: jie saugojo ban- stovyla 
dą ir iš nuobodulio žarstė tis su savo sėbrais: puiky 
apmirusias anglis. , be, kerštu...

Staiga, jiems pasirodė ...Ir nebėr 
angelas 
tarė —

Kun. P. Ragažinskas 
šiais metais rinkęs aukas 
Brazilijos lietuvių katali
kų mokyklos reikalams,1 
sausio mėn 16 d. laivu 
“Brazil” grįžta Brazilijon 
į Sao Paulo miestą, kur 
darbuojasi lietuvių tarpe. 
Nuo Naujų Metų iki 16 d. 
sausio kun. P. Ragažins- 
kui laiškas galima adre
suota šitaip: 6425 Perry 
avė., Maspetb; L. I., N. Y. 
Kalidų metu bus apsisto
jęs £ Attsburghe, Seserų 
PrahciSkiečių vienuolyne.

javimai, aimanavimai nu
los jautriąsias stygas. stelbė bet kokį Ramybės 

Aną naktį, kada gimė giesmės aido skardenimą.
Gelbėtojas, ne- Palaiminti, kurie kaip 

nepaskendę 
žmo- išdidusis Augustas Ceza- žemės niekybių dulkėse, 

ris. Nejus to ir šiandien pamilę paprastą pilną nu- 
išly- šių dienų Erodai, pasinėrę sižeminimo gyvenimą su- 
Tei- egoizmo, keršto aistrose, pras Jo meilę ir leis Jam 

suvargusio Liks apkurtę ir šių dienų gimti savo sieloj. Nebede- 
Cezariai puikybės, gobšu- juos vargšai, pažemintieji, 

Laiko pilnybėje nakties mo sielvarte. Nejaus jie nes turės Ramintoją, kurs 
tamsa gaubė žemę. Pa- sieloj, kad yra gimęs Išga- verkdamas atėjo į šį pa
slaptinga tyla supo kiek- nytojas, kuris sutraukė šaulį, kad jiems ašaras 
vieną žemės gyvį ir liūlia- velnio vergovės pančius,!nušluostytų. Jis, būdamas 
vo giliam miege. Skendo nuėmė sunkiai slegiančią turtingas, tapo beturtis, 
sapnų šaly galingieji ro- prakeikimo naštą, ištrėmi-,būdamas Dievas 
mėnai ir jų išdidusis Ceza 
ris; snaudė

Tas pirmas surašymas buvo 
padarytas Sirijos valdovo Riti
no. Ir visi ėjo įsirašydinti, kiek
vienas į savo miestą.

Tai ir Juozapas, kadangi jis 
buvo iš Dovido namų ir giminės, 
ėjo iš Galiliejos, iš Nazareto I 
miesto, į Judieją, į Dovido mies
tą, kuris vadinamas Betliejus,! 
kad įsirašydintų drauge su pa-\ 
žadėta sau moterimi Marija, tu
ri buvo nėščia.

Atsitiko, kad jiems tenai e- 
sant, atėjo jai laikas gimdyti;! 
ir ji pagimdė Pirmgimį savo Sū
nų, suvystė Jį vystyklais ir pa-\ 
guldė Jį prakartėje, nes jiems 
nebuvo vietos užeigoje.

Toje pačioje šalyje buvo pie-\ 
menų, kurie budėjo ir sergėjo! 
per naktį savo bandą. Štai Vieš-1 
paties angelas atsistojo prie jų , 
ir Dievo skaistumas apšvietė! 
juos.

Jie labai nusigando; bet an-į 
gėlas jiems tarė: Nebijokite!} 
Nes štai aš skelbiu jums didelį! 
džiaugsmą, kuris bus visai tau
tai, kad šiandien jums gimė Do-I 
vido mieste Išganytojas, kuris 
yra Kristus Viešpats.

Ir tas bus jums ženklas; ra
site Kūdikį, suvystytą vystyk
lais ir paguldytą prakartėje.

Ūmai atsirado prie angelo I 
daugybė dangiškos karinome- | 
nės, kurie garbino Dievą ir sa- I 
kė: Garbė Dievui aukštybėje ir I 
žemėje ramybė geros valios Į 
'žmonėms.

ten užeigos 
kur galėtų užgimti Ramy-j maldai

Jums didį bės Kūdikėlis. Veltui tas mes maldaujam šią šiur 
džiaugsmą, kad šiandien Meilės Elgeta ieškos sau pią naktį, kuri užgulė pa 
Jums gimė Dovydo mieste numylėtinių miesto tur 
Išganytojas”. (Luk 
10).

Nakties gūdžią klaiku- eskimų trobelėse bei Afri 
mą nužėrė akinanti šviesa? kos negrų palapinėse. Vėl 
Dangaus skliautai 
to, o apmirusios žemės pa- savo ramybę; ne kaip pa- nią 
viršiuj pasirodė nesuskai- saulis duoda, aš jums duo- bėtojas 
tomi angelų būriai ir šven
toj tyloj nuaidėjo niekuo
met dar žemėj negirdėta 
giesmė: “Garbė Dievui 
aukštybėse ir ramybė ant 
žemės geros valios žmo
nėms.”

Nors Išganytojas gimė 
prieš dvidešimt šimtmečių 
visiems laikams, bet to gi
mimo sėkmė: malonė, tar-

Nebus Vidurnaktiniu Mišių 

Kalėdose
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Anomis dienomis atsitiko,\ 
kad išėjo ciesoriaus Augusto} 
paliepimas surašyti visą pašau-1

šaulį, bent vieną spindulė
lį Kalėdų Ramybės švie
sos, kuria atnešei į šį pa
saulį. Teišgirsta kiekvie
nas mūsų brolis aną 

nušvi-^tui kartos: ‘Aš duodu jums džiaugsminga Angelo ži- 
ne kaip pa- nią: “Gimė žmonijos Gel- 

Išgirdęs teapturi 
du. Tegul jūsų širdys ne- Ramybę — visokios taikos 
nusigąsta ir tenebijo’, pagrindą — ir teprisideda 
(Jon. XIV, 27). i savo gyvenimo giesme

Ir nors Jo gimimo diena, prie nekaltųjų angelų ir 
nors skamba padangėse geros valios piemenėlių 
Gloria, bet... Anuomet vos chorų: “Garbė Dievui auk- 
užgimusiam dieviškajam štybėse ir ramybė ant že- 
Kūdikiui žmonių nuode-įmes geros valios žmo- 
mės išspaudė gailias aša- nėms”.
ras, o vėliau iščiulpė ir pa- Tėv. Juvenalis Liauba, 
skutinį kraujo lašą. Šian- O. F. M.

■ę^W^IR,STAUS Gi‘ 
t y- |Į mimo švenčių 

4: rV *iPr°Sa sveiki
ni į! name LDS or- 
JkįįSteJtf ganiz. narius, 

“Darbininko” 
bendradarbius, prenume
ratorius, rėmėjus ir prie- 
telius ir prašome Kūdikė
lio Jėzaus palaimos šiai 
šaliai ir Lietuvai.

Lai Taikos ir Ramybės 
Karalius grąžina pasau
liui taiką!
LDS. Centro Valdyba, 

“Darbininko” Redakcija 
ir Administracija.

jiems pasirodė 
‘Nesibijokite — 

skelbiu

tojais
vietos žmonių tarpe, bet 
sielojos, kad mes rastume 
dangų.

Palaiminti, kurie priruoš 
Jam meilės prakartėlę!

Tyliosios nakties prie- 
I blandoj, tesulinksta kiek- 
! vieno keliai nužemintai
— u_-. “Mažasis Jėzulėli,

Į

y. ’
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Antradienis, Gruodžio 23, 1941

Darbininkų Radio Programa
' rfi .i.“ r - j '——

šeštadienį, gruodžio 27 d., 2 vai. po pietų įvyks 
Darbininkų Radio programa, kurią išpildyti kviečia
mas jaunuolių orkestras. Tai bus Naujų Metų progra
ma. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1150 ki- 
locycles ir klausytis programos iš WCOP stoties, Bos-
ton, Mass.

Darbininkų Radio programos vadovybė nuošir
džiai sveikina visus Kristaus gimimo švenčių proga ir 
linki gausių Kūdikėlio Jėzaus malonių!

Vyskupai Prižada Kraštui
<

WASHLNGTON, gruodžio 22 — Jungtinių Ameri
kos valstybių Katalikai Vyskupai pareiškė viešai, kad 
katalikai šiame kare bus ištikimi kraštui ir jo vyriau
sybei, o visos katalikiškos įstaigos pavedamos vyriau
sybei, reikalui esant, jas naudoti. Kardinolas Dougher- 
ty pareiškė: “Beveik nėra reikalo sakyti, kad mes, kaip 
visi Amerikos piliečiai, visa darysime karą laimėti ir 
savo kraštą apginti nuo priešų. Ir už tai, vyriausybės 
nuožiūrai mes pavedame visa ką turime, reikalui e- 
sant, naudoti bažnytines nuosavybes krašto gerovei”.

Arkivyskupas Michael Curley pasakė: “Mūsų 
kraštas kare — tas karas nėra mūsų pasirinktas, bet 
priverstas svetimos tautos; mes priversti esame gintis 
nuo žmogžudiško priešo. Niekada nebuvo klausimo a- 
pie katalikų ištikimybę savo kraštui. Ta ištikimybė y- 
ra pareiga, kurią kiekvienas jaučia savo sąžinėje. Pat
riotizmas reiškia tėvynės meilė, meilė, kuri išreiškia
ma patarnavimu, kur tik tas yra reikalinga, šita tėvy
nės meilė seka Dievo meilę, žodžiai: “Dievui ir Tėvy
nei” turi labai gilią reikšmę visiems katalikams”.

Amerikos katalikų vyskupų sudarytas komitetas 
studijuoti karo metu Popiežiaus Pijaus XII pareikštus 
5 taikos punktus, išleido šitokį pareiškimą:

“Jungtinių Amerikos valstybių Katalikai vysku-
• pai sudarė iš vyskupų komisiją studijuoti mūsų kraš

to karo šviesoje Popiežiaus nuordytus taikos punktus. 
Prezidentas Rooseveltas neseniai pareiškė, kad mes 
karą laimėsime. Karo metu mes turime kalbėti apie 
taiką, kuri yra mūsų įkvėpimas ir stiprybė. Aiškiai bu
vo pasakyta, kad mes kovojame už žmonių teises ir 
savo laisvės apsaugą. Nugalėjimas priešų reikš ne tik 
galybės triumfą, bet visam pasauliui palaiminimą. 
Mes netrokštame užkariauti žemių, mes neieškome at
keršyti kitiems. Mūsų ginkluotos jėgos, vieningai tau
tai pritariant, narsiai ir drąsiai kovoja už tai, ką pir
mose Kalėdose Taikos Kunigaikštis atnešė pasauliui. 
Mes kovojame už taiką ir nėra prieštaravimo su mūsų 
karu ir nuolankiu pagarbinimu Betliejaus Vaikelio.

“Vyskupų komisija, neįeidama į valstybės politi
ką, darbuosis išaiškinti taikos pagrindinius reikalavi
mus, paskelbtus Popiežiaus Pijaus XII, palikdami vals
tybės vadams smulkmeniškus taikos sutarties daly
kus. K-sijos darbas, kaip atitinka Bažnyčios vadams, ! 
yra pagelbėti vyriausybei, kad ji būtų Visagalio Dievo 
įrankiu įsteigti naują santvarką pasaulyje, kuri vi
siems žmonėms teiktų gerovę, kurioje visų žmonių tei
sės, jų vertė ir laisvė būtų sąžiningai gerbiama“.

I
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Jung. Valstybių Pakraščių sargyba pasirengusi sutikti bet kokį 
priešo puolimą: iš oro, laivyno ir k. Štai vaizdas pasislėpusių karių,* ku
rie nuolat budi ir stebi, ar nepasirodys klastingų priešų: italijos Vokieti
jos ar japonijos karo paukščiai, ar kariškos ‘žuvys’. Visokiam galimumui 
atremti prirengta “pirtis” ir tai gan karšta.

u 
mė Portugalijos salą Ti-; 
morą, Pietų Pacifike, kad( 
užkirtus kelią Japonams, i 

Portugalijos vyriausybė 
pareiškė protestą tokiam; 
užgrobimui teritorijos, bet 
Anglijos vyriausybė sako,' 
kad tai buvo reikalinga pa-' 
daryti, j 
buvo prisirengę salą už
imti ir įsisteigti kariuo
menės tvirtovę..

Berne, Šveicarija, gr. 22, Valstybes, turi būti tikslu 
— Praneša, kad Adolfas susilpninti rytinį frontą. 
Hitleris pasiėmė Vokieti-j Labai abejojama, kad 
jos armijos vadovybę, y- Japonijos banditiškai pra- 
pač Rusijos karo fronte, dėtas karas prieš Jung. 
Jis tai padarė prašalinęs Valstybes išeis į naudą 
gen. lauko maršalą Walter Vokietijai. Karas gali už- 

i von Brauchitsch’ą.
I

1 Šios permainos įvyko po 
šešių mėnesių karo su Ru-: 
sija ir po dviejų savaičių 
vokiečių traukimosi atgal 
iš Rusijos karo fronto.

| MįJViiV JCXAXXCA, XXCXVl XUCX>XX JCL

Gandai plinta, kad nacių pati pirmoji išsitrauks iš 
partijoje yra didelis skili- nacių karo fronto, o po to 
mas. Kaip žinoma, kaiku- seks kitos valstybės, ku- 
rie nacių vadai nenorėjo rias naciai turi pavergę.

į sitęsti kiek ilgiau, bet ga
ilų gale alijantai karą lai
mės. Vokietijos nacių ka
ro mašina su visais sąjun
gininkais bus sutriuškin- 

i ta.
I Spėliojama, kad Italija

v •

pradėti karo su Rusija. Pačioje Vokietijoje gali

VVasnington, gruodžio 22 nėra jokių karinių indus- 
. . - Jungtinių Amerikos vy- trijų. Kitais žodžiais sa-

nes Japonai ~ Gausybė pakeitė karo tar- kant, bus mėginta mus iš- 
nybos įstatą. Naujas įsta- gąsdinti”. 

Jtas reikalauja, kad visi vy-| 
Irai nuo 18 iki 64 metų am-> 
' žiaus būtų suregistruoti/ 
ir vyrai nuo 20 iki 44 metų 
amžiaus galės būti pa
šaukti į karo tarnybą.

Vyriausybė praneša, kad

Japonai Bombarduoja 
Manilą

Japonai nUSKaiKlinO 
Rusijos Laivę

t

Bet karas buvo pradėtas, kilti revoliucija.
ir naciai tikėjosi iki žie- Amerikos gyventojai yra 
mos sutriuškinti Rusijos tvirtai nusiteikę sunaikin- 
kariuomenę, ir po to karo ti Europos diktatūras, ku- 
mašiną pasukti į vakarus, rios sukūrė šį baisų karą. 
Tačiau įvyko kaip tik prie-.......................
šingai. Japonija buvo iš- apsigynimo ir pavergtųjų 
stumta į karą prieš Jung. tautų apgynimo karą.

Amerikos gyventojai yra

Amerika kovoja teisingą

v •

Sovietų Rusai Atsiima

Maskva, gruod. 22 — So
vietų Rusijos vyriausybė 
praneša, kad jų kariuome
nės kasdieną vis daugiau 
atsiima miestų iš vokiečių. 
Visuose frontuose vokie
čiai stumiami atgal. Mas
kva jau nepuolama ir 
bombnešių nesimato.

Rusai sako, 
nacių divizijų 
nės buvo visai
ir daug karo ginklų už
grobta. Vokiečiai esą labai 
išvargę ir visa 
bėga nuo rusų 
nės. Vokiečių 
pripažįsta, kad
ėmė Kalinino miestą ir jis

. pasitiksiąs rusų rankose 
> iki pavasario.

Nereikia Brangiau Mokėti 
(Ji Cukrų

MIRĖ ARKIVYSKUPAS RUIZ
’ ■■■ * -v

Japonijos lakūnai nuskan-; Meksika gruod. 22
Batavia, gruodžio 22

a, Filipinų Sala, grJ yynausyoe praneša, Kaa dino Rusijog . gruOa. -
Japonijos lakūnai toks surašymas vyrų bus kvhini pPrpknn ašJMorelia diecezijos Arki-
® bombarduoti Pi-Padėtas už “keletos sa- tuyonif žm0^ės ^vyskupas ir buvęs Apašta-
salų sostinę, Mani-, vaicių” laiko. Pakeitimas buvo išgerti. liskas delegatas Meksikai,

hnvo atremti Ame- karo tarnybai vyru am- _ i___ 'Leopoldo Ruiz Flores, mi-

1 i r'si n 11 o* vIViaiilICl' X. XXX£^XXAV£ •

22 — , _ 
puolė vėl bombarduoti Pi-:pradėtas 
lipinu salų sostinę, Mani-j vaičių” laiko.
lą, bet buvo atremti Ame-j karo tarnybai vyrų am-- 
rikos ir Pilipinų karinių žiaus duos galimybės A- 
galybių ir mažai tepadarė merikai turėti keturių 
nuostolių. Kad geriau at-,lijonų kariuomenę, 
remti Japonų puolimus, 
Pilipinų ir Amerikos ka
riuomenės tapo suvienytos 
po viena vadovybe.

i Gali Bombarduoti 
Wa$Hngtonę

I

o • * r, •• i , Leopoldo Ruiz Flores, mi-Sovietų Rusijos konusa-i ’
ra! pareiškė kad Rusija žiaus. R_ Į p_• v

reiškė, kad Pacifiko kare 
ji pasilieka pilnai neitrali. 
Šitas pareiškimas reiškia, 
kad Ispanijos vyriausybė 
visa daro, kad kraštas ne
būtų įtrauktas į karą.

Paskelbtas Karo Stovis 

Kuboje

Washington, grUod. 22— 
Generolas Phillip B. Fle-! 
ming, kalbėdamas per ra-' 
dio pareiškė, jog “galima'

m1’ pasilieka neitrali Pacifiko 
kare. Ar laivo nuskandini- 
mas dalykus pakeis, neži
nia, bet Rusija, matomai, 
turi užtektinai vargo su 
vokiečiais ir prieš Japonus Madridas, gruod. 22 
nieko nenori pradėti.

Ispanija Pareiškė
Nauja Vokiečiu Daina

DmmSma kusijoje

Maskva, gruod. 22 — So
vietų Rusijos žinių agen
tūra praneša, kad vokie
čių kareiviai Rusijoje dai
nuoja naują dainą: “Atgal 
į Vokietiją, Rusija yra tik
ras pragaras”.

RUSAI LAIMI JO 
NAUJA PERGALĘ

New York, gr. 22 — So
vietų Rusijos kariuomenei 

Į pavyko prasilaužti pro vo
kiečių linijas pietrytinia-

Tokio, gruodžio 22 — Ja-įme Leningrado fronte ir 
ponijos vyriausybė paskel- Ladogos ežero apylinkėje 
bė, kad puolant Hawaii sa- sudarė naciams rimtą pa
lą, gruodžio 7 d., jie nete
ko septynių povandeninių

Ispanijos vyriausybe pa-

80 Japonų Laivų Ties Luzon
Havana, C ubą, gruod. 22: tikėtis, kad Amerikos sos-'

Prezidentas Fulgencio Ba-'tinė, ‘ ‘ _____ _____ ____
tista paskelbė, kad Kuba bombarduotas. Tokio bom-; kad Japonija sutraukė 
yra karo stovyje ir taip bardavimo a:i— 
bus visa valdoma per 45 suparaližuoti 
dienas.

Washington, busj Manila, gr. 22 — Prane-
__

tikslas būtingo transportinių laivų į Pi- 
i lipinu vandenyną. Tai nea
bejojama, kad Japonija 
ruošiasi smarkiam puoli
mui Philipinų salų. Japo
nai bandys iškelti savo ka
reivius ant salų. Galima 
tikėtis didelių mūšių Paci
fiko vandenyne ir salose.

Japonijos laivai yra su
traukti ties Lingayen įlan-

šių iš Manilos universite
to.VVas’nington, gruod. 22— 

Vyriausybė pareiškė, kad 
kad keletas bus imtasi priemonių ir 

kariuome- i prižiūrima, kad pardavė- 
sunaikintai jai nereikalautų aukštes- 

• nių kainų už cukrų. Tai 
i nėra reikalo, nes cukraus 
trūkumo nėra ir neperma
toma, kad toks būtų. Ir 
pardavėjai, kurie pakelia 
cukraus kainas bus val
džios baudžiami.

I

vadovybės
centrą, nes Washingtone

palikdami 
kariuome- 

vyriausybė 
rusai atsi-

PRIEŠŲ LAIVAI PACIFIKO IR 

ATLANTIKO VANDENY- 

NUOŠĖ

Japonai Pripažįsta Save 
Nuostolius

ITALIJOJE GRASIA SUKILIMAS

dustriją, ūkininkus ne
parduoti vaisių ir mokės-1 
čių nemokėti; trukdyti ka
ro ginklų transportaciją. 
Sakoma, kad šitas sąjūdis 

Į varomas šiaurės Italijoje.
Ar iš to kas įvyks, ar ne, 
priklausys, kaip tvirta yra 
fašistinė valdžia Italijoje. 
Tik reikia pasakyti, kad 
tas italų “vieningas fron
tas” labai atsiduoda 
munizmu.

______  I 
muose Rytuose pasakyta,!San Francisco, gruod. 22 

— Priešų povandeniniai 
laivai, tur būt Japonų, ata
kavo du Amerikos preky
binius laivus, apie 200 my
lių tolumo nuo San Fran
cisco miesto. Taip pat pra
neša, kad priešo laivai
slankioja Atlantike, Ame-] dio kalbėtojas, 
rikos pakraščiuose.

vojų būti atkirstiems nuo 
susisiekimo. Šias žinias 
praneša Britų radio.

į kad Anglijos ir Amerikos ka> kuri yra no mylių į' • • A. ♦ l\ !•

■ ^-^^511(111101 Atremia Rusų Puolimus
laimėjimų į savaitę, arinaį pereįįą savaitę bandė

j ir už tai negalima tikėtis philipinų sostinės. Japo-
Londonas, gruod. 22 — I-( 

talijoje susidarė vieningas 
frontas iš socialistų, ko
munistų ir Mussolinio rė
žimo priešų, prieš fašisti
nę vyriausybę. To vienin
go fronto komisija pareiš
kia, kad jie reikalaus Itali
jos atsiskyrimo nuo Vo
kietijos; sudaryti atskirą 
taiką su Anglija, Rusija ir 

• kitomis valstybėmis, ku
rioms fašizmas buvo pa
skelbęs karą; iš visų fron
tų atšaukti Italijos karei
vius; sudaryti uniją iš Ita-

• j rj* r • - J

Ii jos' kareivių, kurie reika-’ 
lautų užbaigti karą: rag'in-j Australijos ir 
ti darbininkus trukdyti in-’kariuomenės pajėgos ūžė-’nuostolius. Apie karą Toli-

mėnesį. “Vokiečiai turi bū
ti prisirengę sunkiam ir 
žiauriam karui”, sako ra-

Hitleris Prašė Drabužių 
Kareiviams

Rusai Atsiėmė 

Volokolomską

Stockholm, gruod. 22 — 
Suomijos vyriausybė pra
neša, kad iš pietinės dalies

iškelti savo kareivius, bet 
buvo sulaikyti.

Gen. Douglas MacAr- 
thur’o komanda praneša, karo fronto jie atitraukė 
kad kiekvieną japonų žygį savo kariuomenę atgal už 
yra pasiruošę sulaikyti ir Svir upės, tarp pietinio ga- _ x_ _Až i T !

nušovė keturius Japonijos 
bombnešius, kurie lėkė 
bombarduoti Burma vieš
kelį. Japonai skelbia, kad 
jie nušovė penkis Ameri
kos lėktuvus.

v •

lo Ladoga ir Onega ežerų,! 
bet tvirtai atremia rusų 
puolimus šiaurės pakraš
čiuose. Sakoma, kad vo
kiečiai palieka Suomius 
pačius vienus kovoti prieš 
sovietų rusus.

sutriuškinti.
Kaikur japonams pavy

ko be pasipriešinimo išeiti 
ant sausumos Luzon pa
kraščiuose, kaip tai Apar- 
ri, šiaurėje, ir Vigan, 
šiaurvakaruose.

Japonai be jokio įspėji
mo banditiškai bombarda
vo Manilos miestą ir apy
linkes, kur užmušė auto
buso vairuotoją ir sužeidė 
daug studenčių, važiavu-

Vokiečiai Bombarduoja 

Angliją
Londonas, gruod. 22 —

Visoje Vokietijoje per ra- riausybė praneša, 
dio buvo daromi Hitlerio kariuomenė 
vardu atsišaukimai, kad 
žmonės aukotų drabužius

; ir kitus daiktus karei- 
! vįams. Apie karą su rusais

Londonas, gruod. 22 —į pareikšta, kati sovietų rų-
• Olandijosj sai nukenčia didžiausius

ko-

Užėmė Portugalijos Salę

Maskva, gruod. 22 —So
vietų Rusijos karinė vy- 

kad jų 
išvijo vokie

čius iš Volokolomsko, į dvi
savaites nužudė 40,000 na
cių kareivių ir nuskandino 
tris vokiečiųtransporti- 
nius laivus. Vokiečiai pra
neša, kad pasitraukiama 
pagal jų “planus”.

Amerikos lakinai Nugalėjo

lADonuc

I

Chungking, Kinija, gr. 
.22 — Amerikos lakūnai

Londonas, gruod. 22 — 
Vokiečių lakūnai bombar
davo rytinę - pietų Angli
jos dalį, bet mažai tepada
rė nuostoliu, nes Anglijos 
lagūnai jgąe nuvijo. Iš 
Londono pranešama, kad 
du vokiečių bombnešiai 
buvo nušauti.
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užpuolė Federacijos centras iš-, 
Valstybes ir leido K. Baro parašytą' 

su Italija pa- knygą apie Lietuvos oku- 
Pelnas skiriamas 

Gelbėti Fondui.

deracijos sekretoriatą, — 
2334 S. Oakley avė., Chica
go, IU-

i LGF VAJUS
Lietuvai Gelbėti Fondo 

vajus prieš šventes trupu- 
tį aprimo. Bet nesustojo. 
Chicagoje ir apylinkėse 
jau beveik visur įvyko pra
kalbos. Kalbėjo kun. K. 
Barauskas ir dr. P. Vilki

SVEIKINAME
FEDERACIJOS 
PAREIŠKIMAS

Kai Japonija
Jungtines
Vokietija
skelbė Amerikai karą, Fe- pači ją. 
deracijos centro valdyba Lietuvai 
paskelbė svarbų pareiški- Kaina, • kaip jau buvo Pa-^ Tų "pastangomis lietu- 

k centai. Jau te- jams tremtiniams šelpti 
išparduota. Di-surinku $1<631i03> Kiek 

kurioj kolonijoj buvo su
rinkta ir stambesniosios 
aukos jau buvo paskelbta

mą visuomenei, pabrėž- skelbta, 35 centai. Jau be
dama savo nusistatymą, veik pusė i
jog be rezervų rems krašto dėsnį skaičių imantiems, 
ir jos vyriausybės bei Pre- duodama žymi nuolaida, 
zidento Roosevelto pa- Raginama šią knygą iš-

Taikos Kunigaikštis Teatneša = s-gadynės gengsterių — už- daugiau knygų išleisti, 
puolikų, laimėti šį karą ir Juk Federacijos kongrese 
užtikrinti pasauliui pašto- nutarėme rūpintis lietu-' 
vią ir teisingą taiką. Be to, viškąja knyga: i 
energingai raginama lie- spausdinti, platinti, skai- 

| tuvių visuomenė visu kuo tyti.
dėtis, kad tą laimėjimą Lietuvių Kultūrinis Ins- 
užtikrinti. šis pareiškimas titutas išleido prof. K. 
išverstas anglų kalbon ir Pakšto parašytą knygą 
pasiųstas Prezidentui Roo- “The Lithuanian Situa- 
seveltui, Valstybių Sekre- tion”. Knyga anglų kalba, 
toriui Cordell Hull, Illinois Kaina 30 centų. Didesniais 

Chicagos skaičiais imant, duodama 
Labai svarbu, 

kad šią knygą plačiai pa
skleisti šio krašto žymes- 

BELAUKIANT niT P0^’.,visu°meni-
ninku, laikraštininkų ir 

Šių metų Kalėdas švęsi- kultūrininkų tarpe. Tik-

Atėjus šv. Kalėdoms, kada viens kitą sveikina ir 
dovanomis dalinasi, mes natūraliai trokštame taikos 
ir ramybės, kurią Betliejaus Vaikelis žada visiems ge
ros valios žmonėms. Reiškia, Dievulis savo žodį išlai
ko. Ramybę Jis duoda, bet iš žmonių pusės būtinai: 
reikia geros valios, kad žadėtąją ramybę galėtų įsigyti 
Vienas poetas (Krasinskis) labai tiksliai suprato ir į-
vertino geros valios svarbą. Jis parašė trumpą, bet la- gubernatoriui, 
bai reikšmingą “Geros valios himną”, kuriame prašo majorui ir žymesniesiems nuolaida. 
Dievo suteikti žmonijai “vieną vertingiausių Jo dova-; Amerikos dienraščiams.

gerąją valią”. Prašyti tokios brangios dovanos—’ ŠVENČIŲ
~ “ - --- - - “ - - —. I

nų
labai gražu, bet klausimas, kaip Dievas gali ją duoti? 
Dievas visų pirma davė žmogui laisvą valią. Tad gi vi
siškai nuo žmogaus pareina, kad ta laisvoji valia kryp-.. . , - m - ru v me ypatingose sąlygose, rai patriotiškai pasielgstų ne blogon, bet geron pusėn. Tai Dievulis, nenoreda- kurios mus vers Iabiau Su- visi tįe kurie didesniais 
mas varžyti laisvos žmogaus valios, leidžia žmogui sikaUpti, negu kuomet kiekiais užsisakys šią kny- 
elgtis kaip tinkamas. Iš to išvada, kad mes lyg ir be- nors pirmiau. Karas eina gą įr ją įteiks kaipo dova- 
reikalo prašome Dievą suteikti mums gerą valią. Ta-; visame pasaulyje. Ir Jung- ną žymesniems kitatau- 
čiau Dievas gali surasti būdą mūsų valiai taip paveik- tinęs Valstybės, kurios

to jos čia nebus kartoja
mos. Lietuvai Gelbėti Fon- 

, Y das priėmė iš Chicagoje 
ra^3-1’ buvusio “Tag Day” (lap

kričio 1 d.) surinktų aukų 
pusę, būtent $862.48. Šioji 
rinkliava buvo pravesta 
Lietuvai Gelbėti Fondo ir 
Lithuanian Nat. Relief 
Fund bendromis pastan
gomis ir dėl to surinktos 
aukos, atskaičius išlaidas, 
pasidalinta abiejų fondų 
per pusę.

j Kitos aukos LGF.: Chica
go, p. E. šamienė pridavė 
Brighton Parko LGF sky
riaus surengto kauliukų 
žaidimo pelną $35.52. Am- 
sterdam, N. Y., P. šlavei- 
kis $10.00. Hinsdale, 
Mrs. A. Rice $2.00. New 
Haven, Conn., Moterų Są
jungos apskritis $10.00. 
Seattle, Wash., A. šlapi- 

. New York, N. 
Bulevičius $25.00.

Esame padarę 15,000 Pittsburgh, Pa., Federaci- 
; vėliavos jos apskritis $175.43. Ro- 

spalvomis ženklelių, kurie chester, N. Y., Federaci- 
yra duodami tiems, kurie jos skyrius $50.00.
Lietuvai Gelbėti Fondui Iš šių aukų lietuviams 
aukoja bent vieną dolerį, tremtiniams šelpti pasiųs- 
Fondo valdyba yra tikra, ta netoli tūkstančio dol. 
kad daug kas norės šį žen- Pasiųsta Sibiran. Karui 
klelį įsigyti ir prisisegti praplitus, aukų rinkimą 
Drie savo krūtinės. Dėl to reikia pagyvinti, nes mū- 
Federacijos ir LGF sky-| sų tautos reikalai didėja.

—• v 111* T~\* -Į “ * • v 1 Tt.1 /> I

čiams. Knyga labai nau-
ti, kad ji pati įsitikintų pakrypti į gerą kelią. Tam Jis įtiek daug pastangų dėjo, jįnga įr mūsų jaunimui į- kas $2oo 
vartoja įvairiausias veikiamosios malonės priemones, kad išvengti karo,^ prieš sigyti. Y J Bi
Tokiu būdu tikinčiam žmogui visiškai tikslu Dievo JU vyriausybės ir žmonių 
prašyti, kad mūsų valią pataisytų ir sustiprintų. Kas n°rą buvo įtrauktos į kru- T;PfUVoq
tikėjimo dar neprarado, tas turi savyje geros valios vlnas grumtynes. Mūsų —1--- x—1,
pradų. Jo valia gali būti susilpnėjusi ar susnūdusi, bet teYH, ra-stas įetuva yra 
dar nesugadinta. Jei joje dar tebėr nors kibirkštėlė Priesų ° upuo a ir perse- 
dorovimo pojūčio, tai Dievo malone turi uz ko užkibti " naciai ir Ju 
ir susilpnėjusią valią palaipsniui atitaisyti. • nių Valstybių ir Lietuvos

Bet kaip gi su tais, kurių valia jau tiek sugedusi priegai> prįeg kuriuos turi- 
ir į blogą pakrypusi, kad jie tiksliai ir sumaniai prie- me kovoti. Dėl to šiemet 
šinasi Dievo valiai ir net paties Dievo buvimą užgincy- būkime taupesni. Pirkaa- 
ja? Ar dar blogiau, suvokdami, kad Dievas vis dėlto mi dovanas neužmirškime „ . ...............
yra, jie Jį niekina, tyčiomis Jam priešinasi, prieš Jį svarbiausios dovanos Dė- f*ai Pra^°mi tų ženklelių Didėja ir šelpimo pi o e-
ja? Ar dar blogiau, suvokdami,

burnoja ir visokiais būdais naikina Jo karalystę? Ar 
Dievas nėkiek jų valios nepaveikia? Tiesioginiai — ne. 
nes jie uždaro savo širdį prieš Dievo malonės veikimą. 
Nors ir čia yra išskirčių. Kartais Dievo malonė su-i 
minkština ir didžiausių bedievių širdis. Bet dažniausiai tuvos
į tokius užkietėjėlius Dievas veikia netiesioginiu būdu. 
Kadangi sustoržievėję bedieviai tik lazdos galią teat- 
jaučia ,tai Apvaizda taip surėdo, kad jie viens su kitu 
susipeša ir tol kovoja, kol viens kitą nesunaikina. Ge
riausią tam pavyzdį turime prieš savo akis: komunis
tai ir naciai, abu žiaurūs bedieviai, mirtinoj kovoj 
viens į kitą įsikibo ir kariaus iki visiško sunegalėjimo. 
Taika tik tuomet įvyks, kai jie jau nebepajėgs toliau 
kautis. Tačiau Dievo visagalybė ir išmintis gali dar ir 
kitaip surėdyti. Apjakę puikybe kovotojai, viens kitą 
gerokai sužaloję, gali atgriebti šiokią tokia smegenų 
pusiausvyrą ir susivokti, kad visai bereikalo žudo svei
kiausius savo vyrus ir barbariškai naikina krašto ger
būvį, kurį paskui bus labai sunku atstatyti. Tiesa, to
kio susipratimo galimybė labai tolima, nes kovos įkar
šty žmonės panašūs į susipešusius gaidžius: nieko ap
linkui nemato, tik savo priešo skiauturę ir niekuo ki
tu nesirūpina, kaip tik tuo, kad į ją ko smarkiausiai į- 
sikibtų. Kitais žodžiais, protingi, rodos, sutvėrimai vi
siškais bepročiais pavirsta. Susipratimo galimybė iš 
tiesų labai maža, bet ji vis dėlto yra. ir karas šiokiu ar 
kitokiu būdu gali pasibaigti. Bet tiek bent esame tik
ri, kad atėjus Kalėdoms, pilnu saugumu galime mels
tis į Taikos Kunigaikštį, kad “dėl išrinktu iu”, t. y. ge
ros valios žmonių, šios sunkios dienos būtų sutrum
pintos. K.

dei Šamui, įsigijant U. S. 
Apsigynimo Bonų, ir Lie
tuvai, paaukojant tremti
niams šelpti ir kovai Lie-

; Nepriklausomybei 
atstatyti. Lietuviams 
tremtiniams šelpti aukoki
me per Lietuvai Gelbėti 
Fondą, Nepriklausomybės 
reikalams per Federaciją. Į

i 
i

kuogreičiausiai užsisaky- ma. 
ti.

Ir knygų ir ženklelių rei
kalais reikia kreiptis į Fe-Į

ALRKF Sekretoriatas
2334 S. Oakley avė., 

Chicago, III.

KIBIRKŠTYS
"SAUGOKITĖS 
KOMUNISTŲ"

SVEIKINIMAS
Džiaugsmingomis Kalėdų ir Naujų Metų šventė

mis atėjus, nuoširdžiai sveikiname Brangias Rėmėjas, 
Rėmėjus, Geradarius ir reiškiame gilią padėką už pra
ėjusių metų palankumą bei duosnią paramą mums su
teiktą.

Kalėdų ir Naujųjų Metų antradienį šv. Mišios bus 
paaukotos Jūsų intencija. Melšime malonųjį Betlie
jaus Vaikelį dangaus dovanomis Jums gausiai. atly
ginti; Jums giliai dėkingos ir atsidavusios,

» ■

švento Kazimiero Seserys 
Motina M. Juozapa.

* * I

Kun. Prelatas Jonas Ambotas

I

LABOR TESTIMONY—Un- 
dersecretary oi Navy James 
V. Forręstai telis Senate com- 
mittee this nation mušt fore- 
go labor strife in this war 

crisis.

munistų “trikso”, jis įsivelia su 
jais į didelius ginčus. Iš pa- 
šalies klausant tokių ginčų, jei 

Tokia antrašte Brookly- to žmogaus nežinotum, galėtum 
no lietuvių ex-komunistų ir patikėti, kad jis gali būti 
laikraštis “N. G.” įdėjo sa- pronacis. Bet ištikrųjų jį trau- 
VO bendradarbio patari- kia ir provokuoja į tokius gin- 
mus lietuviams ne komu-

i nistams. Komunistus ir jų
■ triksus geriausia pažįsta šalininkas”. Tokį žmogų komu-

čus komunistai, kad kitiem at
rodytų, kad jis yra “Hitlerio

tie, kurie su komunistais 
yra ne tik turėję bendrus 
frontus, bet patys yra bu- dyti” savo ištikimybę šiai šaliai 
vę komunistų vadais 
bendradarbiais.

Štai tie W. P. patarimai: mą” su vienu iš Ten Eyck gat- 
“SAUGOKITes KOMUNISTŲ! |vėspastogės Aš protestavau,

“Mažiau apsipažinę su komu- kad jis tokių «triksų” ant ma-į

nistai skundžia atitinkamom įs
taigom ir tuomi jie bando “įro-

j “Rašančiam šiuos žodžius te
ko turėti panašų “pasikalbėji-

nistų “triksais” žmonės labai 
lengvai gali papulti į “bėdą”: 
geriau sakant, juos gali komu- 

Į nistai įtraukti į kokį nesmagu-
■ mą. Kaip prieš rusų-vokiečių 
į karo prasidėjimą, komunistai
■ šlykščiausiai terliojo šios ša- 
I lies administraciją, taip jie da- 
> bar visokiais būdais stengiasi
pasirodyti labai gerais esą ir 
kad užsipelnius sau “gerą var- 

biauriausių pro- 
kokius “triksus”

nęs nevartotų. Jis nesiliovė. Ta
da pagąsdinau nosies suploji- 
mu. Tuomet jis sustojo savo 
durną provokaciją prieš mane ir 
dar atsiprašė.

i
“Bet su kitais žmonėmis jiem 

vyksta geriau. Todėl perspėju, 
kad su komunistais nėra išro- 
kavimo užsiimti; ypatingai ku
rių santykiai su komunistais 
nėra geri — saugokitės.

“Mačiau ‘Laisvė’ garsina, kad 
, valdžia jau tyrinėja lietuviškus 
' “pronacius”. Gal būt jau yra 

komunistai žmo- mingtų ‘pasikalbėjimų’ aukų...” 
j “N. G.” redakcijai įverti-: 
i nūs W. P. patarimus, rašo:

“Tai teisingas patarimas. Ko-; 
munistai dabar rodo pirštu j 
visus savo oponentus ir rėkia: 
“Jis — pronacis!” Lygiai taip, 
kaip požeminio pasaulio pilie-

dą” griebiasi 
vokacijų. Štai

! jie vartoja:
j “Pasigauna
! gų, kurį jie žino, kad yra ko
munistų priešas, ir ima rėkti 

Į “Kam jūs ginate Hitlerį? Kam 
jūs jį teisinant” ir tt.

i “Nors užpultasis žmogus yra 
: toks pat priešas Hitlerio, kaip 
į ir Stalino, bet nežinodamas ko-

Kun. Prelatas Jonas Ambotas susilaukė 40 metų 
kunigystės. Ne tik Naujosios Anglijos, bet ir visos A- 
merikos lietuviai, sužinoję apie tą laimingą sukaktį, 

III., labai džiūgauja ir linki garbingam Jubiliatui sveikam 
sulaukti auksinio kunigystės jubiliejaus. Prelato Am- 
boto asmenybė pilnai užsitarnauja visuomeninės pa
garbos dėl jo nuopelnų Bažnyčiai ir tautai. Kaipo ku
nigas jis moka sujungti ganytojišką uolumą su prak
tišku administratoriaus sumanumu. Gana kuklią (di
dumo atžvilgiu) Šv. Trejybės parapiją jis pažingsniui 
tiek išugdė ir sustiprino, kad ji šiandien jau pasistū
mėjo priekin ir šviečia pavyzdžiu kitoms, daug stam
besniems. Gi jo uolumo apaštalavimo darbe tuomi pa
sireiškia ,kad ne vien mūro bažnyčia ir mokykla pasta
tyta, bet tos pamaldumo ir švietimo įstaigos nestovi 
tuščios, t. y. ir dvasiniu atžvilgiu yra papuoštos. Kitais 
žodžiais, parapijos dorovinimo ir jaunuomenės auklė
jimo darbas pavyzdingai vedamas. Reikia, pridurti, 
kad gerb. Jubiliatas dėl to gal ir pasiekė tokių gražių 
rezultatų, kad ilgus metus pastoviai ten išgyveno. Bu
vo keletas progų pasirinkti geresnę vietą, bet jis iš
tvermingai išlaikė savo poziciją, nes prisirišo prie 
žmonių gerojo tėvo meile ir nenorėjo jų apleisti. Para
pijiečiai, tai atjausdami, tuo pačiu savo ganytojui at
simokėjo ir tarp jų susidarė jauki prietelinga nuotai
ka.

Prelatas Ambotas giliai myli lietuvių tautą. Bet 
jo meilė ir rūpestingumas ne vien išeiviją paliečia. Jis 
siekia toliau ir dažnai mintimis po Lietuvą skrajoja, 
džiaugdamasis jos laimėjimais ir liūdėdamas dėl už
klupusios ją nelaimės. Tačiau jis nėra nusiminėlis. Jo 
rami, pastovi, pilna vilties ir gyvastingumo nuotaika 
neįsileidžia tamsaus liūdesio ar susmukusios abejonės. 
Taika, vienybė, susitarimas - sugyvenimas — visa tai, 
kas sudaro gyvenimo giedrą, Prelatui Ambotui tarsi 
įgimta, natūralu. Jei kas iššaukia jo veide nepasiten
kinimo ar neskanumo šešėlį, tai griežti savytarpiniai 
lietuvių ginčai. Tai ne tautinė narsa, tik kožkoks siau
ras kaimietiškas peštukavimas. Toliau žiūrinčiam Pre
latui tai atrodo siaura ir netikslu. Jis norėtų visus su- 

I kviesti į taikos pastogę ir vieningumo stovyklą. Jis, 
įžinoma, puikiai supranta, kad kova dėl principų neiš
vengiama. Bet kur esminiai principai nekliudo, kodėl 
gi neiti iš vieno? Tuo atžvilgiu Prelatas Ambotas yra 
tikras taikos ir susitarimo nešėjas.

Dar būtina pabrėžti, kad kun. Prelatas skaito ir 
remia visus be išskirties katalikiškus laikraščius. Už 
tai katalikų spauda, ypač “Darbininkas” taria jam 
nuoširdžios padėkos žodį. K.

tis, pasiglemžęs svetimus pini
gus, bėga ir šaukia: “Laikyki
te vagį!”

“Aš esu girdėjęs dar tokį da
lyką: Vienas Brooklyno stalin-j 
brolis eina pareigas paprasto į pais. Jie skundžia laikraš- 
špiego, kurį amerikiečiai vadi-jčius ir asmenis, kurie ne- 
na ‘stoolpigeon’u’. Tam ponui pritaria komunistų veid

mainystei, kurie nesivar- 
talioja ragožium, kaip tai 
daro komunistai. Bet 
skundais arba ‘donosais’ 
prieš patriotingus ir ištiki
mus Amerikos lietuvius 
piliečius komunistai patys 
save karia už liežuvio.

atvirą talką Hitleriui, kurią 
komunistai teikė iki šių metų 
birželio 23 dienai”.

Komunistai yra labai ge
rai išsitreniravę būti šni-

galima pasakyti, kad jis ir jo 
j vienminčiai greitai patirs, kad 
šios šalies vyriausybė nemėgs
ta pašlemėkų. Ji, be to, žino, 
'jog komunistai savo oponentus 
pravardžiuoja pronaciais ir ra
šo prieš juos ‘donosus’ tiktai 
vienu išroYavimu: kad pridengt
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Piety Amerikoje Kelionės 
Įspūdžiai

duoda aukų, kaikurie darbuoto
jai nespėjo, dėlei nenumatytų 
kliūčių, visų aplankyti, rinkimo 
atskaitos sutvarkyti ir visus 
vardus Federacijai įduoti. Bet 
kaip tik viskas bus sutvarkyta 
ir kurių dar vardai neskelbti, 
tuoj kiek vėliau bus jų vardai 
laikraščiuose paskelbti.

Lietuvai Gelbėti Fondo vajaus 
metu, kaip jau buvo laikraš
čiuose skelbta, per parapijos 
vakarienę narių įrašyta 83, au
kų $19.66. Kazimiero ir Onos 
Vaitkevičių jubiliejaus metu į- 
rašyta narių 15, aukų 50 centų. 
Dar negarsinti ir vėliaus pri
davė: Kristina Meškinieriė ir 
jos duktė Marcelė surinko narių 
23, aukų $5.14. T. Debeikiehė ir 
M. Kirmilienė narių 13, aukų 
$4.00. Ieva Balsevičienė narių 
18, aukų $2.35. Teklė Mažeikie
nė narių 9. J. Glavickas ir L. 
Volungis narių 21, aukų $1.50. 
Irena Keršiūtė narių 3, aukų 
25 centai. J. Andriuška ir A. 
Gudukas aukų $4.25. Prakalbo
se narių 17, aukų $6.28. Nuo sa
vęs atskirai patys įsirašė ir pa
aukojo 6 nariai. Iš viso vajuje 
narių mokesčių susidėjo $221. 
00; aukų susidarė $43.43. Viso 
tad lig šiolei į Lietuvai Gelbėt1 finavičius a. Stepšienė, O. Ser- savo laisvės apgynimo?! Jilk ši žvaigždėtoji vėliava 
Fondą įplaukė $264.43. Vajausjpiekienė V. Skamarakas, P. ši- tik prieš keletą dienų padarė šioje šalyje stebuklą! ji 
metu išlaidų pasidarė $8.00, tą lanskis q širvinskaitė, T. Trei-' sujungė broliškon vienybėn 130 milijonų šios šalies pi-

A’etr Havcn, Cdttrt. — Sekma
dienį. gruodžio 28 d.. 1941 įvyks 
LDS 28 metini s suslrinki- 
LDS Cėntto rmetinė apyskaita 
ir kiti svarbūs reikalai. Taipgi,

Vincas Kubertavičius.
Aukomis po 50 centų davė :'į bene, J. Burda.

P. Giras, K. Deltuva, D. Krušas,! kitų mažesnėmis 
S. Linkevičienė, S. Rukštelis, J. kojusių.

21 Lawrence St., LaWrertce, Ntass.

Best Wishes From

t
vičienė, E. BĮ u jus, Stasys Ba- 
liukonis, K. Bačinskienė, Lauri- 
nas Baliukonis, Teresė Baliuko- 
nienė, J. Balsevičius, E. Bara
nauskas, U. Balutienė, • Kliara 
Borisienė, J. Burokas, Petras 
Bagdis, O. Bulauskienė, B. Ba
kutis, Gabris Bogies, T. Čiras, 
Juozas Česnulevičius, M. Čen- 
kus, Jonas Čiras, O. Čiurinskie- 
nė, M. Dapkienė, J. Debeikis, E- 
leonora Džiaugienė, A. Figurs- 

i kis, M. Gvazdauskienė, S. Gal- 
čienė, A. Ganienė, O. Gudukie- 
nė, J. Ivoška, P. Jurkynas, E. 
Jankauskienė, M. Jurgelionienė, 
Juozas Kiela, J. Kiela, Agota 
Kielienė, O. Karpavičienė. Pet
ras Karalius, V. Krištolaitis, V. 
Kraunelis, M. Kureišienė, Juo
zas Kosulis, Juozas Keršis, M. 
Kirmilienė, A. Kvaratiejienė, A- 
gota Keršienė, Petras Lapins
kas, M. Lapinskienė, J. Luko
ševičius, Rožė Lapinskienė, E. 
Liubinienė, Ona Lapinskienė, 
Kristina Meškinienė, J. Mata- 
činskas. Jonas Meškinis, P. 
Marcinkus, T. Mažeikienė, K.

■ Mažeika, V. Pūtis, Adelė Piga-
’ gienė, M. Pajaujienė, K. Pau- ,

lauskas, M. Purienė, M. Pinkie- šios šalies piliečiai. Ji šiandien didingai iškilus šaukia 
nė, D. Skemiškienė, K. Saka- mus atlikti dabar mūsų pareigą, kad jos garbė būtų ne- 
lauskas, J. Skliutas, I. Steiman, paliesta, kad mes ir vėl po šios karo krizės galėtume 
V. Sviklas, Z. Sprindžiūnas, E. jaustis laisvi piliečiai ir turėti spaudos, žodžio ir sąži- 

| Švedienė, J. Stradan, K. Steku- nes laisvę. Šaukia tave brangus broli ir sese šioji žvaig- 
jnienė, F. Skamarakas, D. Serą- ždėtoji ir klausia kuomi prisidėjai prie jos garbės ir

jsavo

Sekmadienį, gruodžio 28 organą “Darbininką” tam 
d., tuojau po sumos, baž-' prisiųstas iš Centro gražus 
nytinėje salėje įvyks LDS ninis, puikiai įliustruotas 
81 kp. metinis susirinki- lendorius.

Juozapas Lukša, sekr.

IptraaianiM, 23, 1IĮ41 DARBININKAS

PADEK MISIJONIERIANS

fORCESTER, MASS

Aušros Varhį Parapija

Per visą lapkričio mėnesį mū
sų parapijoje buvo varomas 
Lietuvai Gelbėti Fondo vajus. 
To vajaus užbaigimui lapkričio 
30 dieną įvyko Aušros Vartų 
bažnyčios salėje prakalbos su 
dainų programa. Kalbėjo p. 
prof. Antanas Vaičiulaitis, įdo
miai nušviesdamas Lietuvos pa
dėtį ir ateities prospektus, kal
bėjo vietinis kleb. kun. K. A. 
Vasys, ragindamas šelpti Lietu
vą. Taipgi kalbėjo vietinis vi
karas kun. J. Jutkevičius, 
kreipdamasis į jaunimą ir jų 
pastangas Lietuvai. Muzikalę 
programos dalį išpildė p. J. Či- 
žauskas su mažesniuoju choru.

Parengimas buvo gražus ir 
visiems įdomus. Per prakalbas 
parinkta taipgi aukų Lietuvai. 
Nors su tuo parengimu vajus 
skaitosi baigtas, bet vis dar 
kartas nuo karto kaip kas pri-

Veltui ieškosi kilnesnio tikslo 
kaip remti misijų apaštalavimo 
darbą.

Ar žinai, kad misijų tikslas — 
Meilės misija!

Visi, kuriems tas pasiaukoji
mas glūdi arti širdies, kviečia
me prisidėti prie taip brangaus 
darbo.

Gal nežinai, kiek daug gali pa
gelbėti raisijonieriams visai 
menkos vertės dalykėliais, nuo
trupomis. Taupyk pašto ženkle
lius, įvairius blizgučius, bever-

tės senus pinigus, pasenusį auk
są ir kitką, kurie kasdien ir 
kiekviename name, mokyklos ar 
įmonėse bevertės mėtosi.

Visa tai surinkęs pasiųsk pi
giausia (4) pašto klase.

Pašto ženkleliai, aukos, ir į- 
vairūs kiti dalykai siunčiami, 
šiuo antrašu:
Mission Club

Marian Hills Seminary
Hinsdale, Ulinois.

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Visi skelbkitis “Darbininke”.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Merchants Cooperative Bank

24 Sehool St., Boston, Mass.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

SENOJI GARBĖ, kaip SIMBOLIS KOVŲ už LAIS
VĘ, kurios šešėlyje mes džiaugiamės, kad esame laisvi

išėmus, Lietuvai aukų pelnas
lieka $256.43.

Lietuvai Gelbėti Fondo na
riais tapo ir paaukojo didesnes
aukas sekantieji:

Marijona Banionienė, Pranė
Banionyte, Ieva Mašėinskičnė, House
Hirshley Food Co.. Boston Beef žiedaitis< M žibienė, A. Žibąs, Golberg, A. Tamulevičius, 
Co.

L. G. Fondo nariais tapo ir 
paaukojo po $1.00, sekantieji: 
neskaitant jau pirmiau garsin
tų:

P. Aikšnoras, E. Arias, E. At- 
kočienė, Adomaitis, t). Anusė-

Į Merrimack Co-operative Bank I
264 Essex St., Lawrehce, Mass.

Hawrence Co-operative Bank: 
i! 
ei.

£
$

navičius, Adomas Trunce, Mr. & liečiu, kurie pamiršo savo partijinius reikalus ir pa- 
Mrs. Vaitkevičius, D. Volunge-(sityžo visi kaip vienas kovai, kad ši SENOJI GARBĖ 
vičius, Petras Vaškelevičius, A. mums liudytų, kad mes ir vėl būsime laisvi, kaip ligi 
Volungevičius. Petras Vaškele- šiol buvome. Ar palietė tave tas stebuklas... ar prisi- 
vičius, A. Volungevičienė, v. dėjai prie šios šalies apgynimo...
Vferaitis, PI. Vileikytė, White“

Pranas Šimonis. V. Kubertavičius, J. arko, po kurią pasirašė “Bu- 
L. vęs” būtų “neteisinga”.

Kellog, J. Katinas, O. Matukai- Rašote: “Nors ir mūsų kalbos 
Yra dar daug yra labai begėdiškai iškraipy-

*
aukomis au- tos matomai su tikslu mus ap- 

R. šmeižti ir rimtam darbui pa- 
------------------ kenkti”.

Jeigu Tamstų kalbos yra iš
kraipytos, tai reikia paduoti 
kaip ir ką Tamstos tikrai kal
bėjote. Susirinkimas buvo vie
šas. Tamstų kalbas girdėjo visi 
dalyviai. Kol nėra įrodymo, kad 
“Buvęs” neteisingai aprašė įvy
kusį susirinkimą, mes negalime 
talpinti jįjį smerkiantį atsaky- 

jmą.
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JValtham Savings Bank

702 Main St., Tel. 3064 Waltham, Mass
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Norfolk Lumber Co.

I 

i! 
i!

LRS KUOMI SUSIRINKIMAI primenu, kad užsimokėtumėte
*_____  Į savo duokles už ateinančius

Amšterdarti, N. Y. —Įmetus. Kas užsimokės $3.00 už 
bus 
sie
ką-:

į Svarbiausia tai tas, kad Tam- 
" i stos korespondentą “Buvęs” 

į apšaukiate “vienybės ardyto
ju”! Ar galima apšaukti ką 
nors, kad ir “vienybes ardyto

ji ju”, jeigu aprašo įvykius taip, 
kaip buvo, nors tie įvykiai ir 
ardo vienybę? Tai ne korespon
dentas kaltas, kad kas nors sa
vo veiksmu ar žodžiais 
viehybę!

Stoughton
fi Phone 372

i
į Aukštos Kokybės Statybinė Įvairios Rūšies

Bridgewater 
Phone 350

mas. Prašome visų narių j 
skaitlingai dalyvauti it už-; 
simokėti savo duokles už 
organą “Datbininkiį”.

Pranas šlavei kis, sekr.

Sekmadienį, gruodžio 28 
1941 įvyks LDS 4 kp. metinis 

į susirinkimas. Sv. Pranciškaus 
parapijos svetainėje, tuoj po 
mišparų. Bus išduota LDS Cen
tro metinės apyskaita ir kiti 
svarbūs reikalai. Taipgi prime
nu, kad užsimokėtumėte savo 

! duokles už ateinančius metus, 
f kas užšimdkės $3.00 už ‘Dar-į 
bininką’ tam bus prisiųstas iš. 
Centro gražus sieninis ilius
truotas kalendorius.

J. Andriliūnas
4 kp. Raštininkas.

A. S. Trečiokui, Nevcark, N.
— Nevvarko ir Apylinkės Liet. 
Komiteto, kurio pirmininku pa- 

įsirašo A. S. Trečiokas, vice-pir- 
mininku S. F. Gudas, ir sekre
torių Vincas Ambrazevičius, 
“Atsakymas Vienybės Ardyto
jui” netilps, nes jame nėra įro
dymo, kad tilpusi “Darbininko” 
No. 94 korespondencija iš New

I 
!

Parašė Kun. J. Paškauskas 
Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”, 366 W. Broadway 
So. Boston. Mass.

Cherry & Webb Co.
The Fashion Center for Woniėn’s, Misses', 

Children's, Infanlst Appdrel, 
Spdrtswedi and Furs r-- 'J

VAIERBURŲCONN.

Vietinė LDS 5 kuopa turės 
savo susirinkimą gruodžio mėn. 
28 d., šių metų, šv. Juozapo se
nos mokyklos kambaryje, Con- 
gress avė. Susirinkimas prasi
dės 1 vai. po pietų.

Kurie norėtute užsisakyti 
“Darbininką” arba užsimokėti, 
prašome atsilankyti į minėtą 
susirinkimą.

NEBŪK PAGUL
DYTAS DĖL 

VARGINANČIŲ 
MUSKULŲ 

SUSTINGIMŲ, 
SKAUSMŲ, 
SUKINIMŲ

AR TRAUKIMŲ
JOHNSON’S

RED CROSS 
PLASTER 

tAtDOfAMA PER VIRS 5© METU 
PAKOVODAMA VAISTINĖSE

Ine.
Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

1 602 Washington Bivd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmoslnal dtl visokių reikalų.

A. P. KARLONAS 
Lietuvis Graboiius

NOTART PUBL1C

280 Chestnut St.
New Britain, Conn.

Drabužiai moterims ir vaikams
BALDAI

Sgtg 1485 Hanedtk SU Graii. 0114, Quinty, Mass.

v

i LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

of Wollaston (Quincy) Massachusetts

80 Beale Streei
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SEARS ROEBUCK ANO CO
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ir žiaurus karas, kodėl nė
ra taikos ir ramybės pa
saulyje? Žmonės neduoda 
Dievui garbės; jie užmiršo 
Betliejaus malonų Vaikelį; 
Jo įsakymus paniekino; Jo 
mokslą atmetė. Ir skaudi' 
rykštė ištiko mus.

Išsigelbėjimas yra: Visi 
atgal prie neapgalvotai, 
bereikalingai apleistų 

yra mūsų: žmonijos gerovės pamatų,

Aplinkui mus siaučia 
toks baisus neapykantos 
ir keršto karas, tiek ašarų, 
vargų ir nelaimių, tiek 
sunkenybių, kurios nevie
ną stumia į neviltį. Ir tik
rai būtų priežasties bai
mei, nusiminimui ir nevil
čiai, jei nežinotumėme, 
kad Dievas mūsų neaplei
džia; Jis viešpatauja; Jis, 
galybių Dievas, o------- r--------
Tėvas ir Gelbėtojas. ; atgal prie Betliejaus užgi-!

Įsisiūbavusios karo ban-* mūšio Karaliaus, Jėzaus: 
gos žmogaus akiai nelei- Kristaus. Tada vėl atgims1; 
džia pamatyti taikos kran-: naujas gyvenimas, pasida- 
to; griuvėsiais paversti rys taiką pasaulyje, nušvįs 
miestai mirtinai ir išnai- meilės ir bendro sutarimo 
kinimu alsuoja; tūkstan-! laikotarpis.
čių tūkstančiai tremtinių, Eikime į Betliejų. Eiki- 
belaisvių, bedalių ašaro-sme prie Taikos Kunigaikš-! 
mis patvindo visas pasau-ičio,,Jėzaus Kristaus, jei 
lio šalis. norime taikos savo gyve-j

Bet nežiūrint kaip tamsi nime, taikos visam pašau-i 
būtų laikų naktis, Betlie-: liui. Eikime ir Jį pagarbin-' 
jaus žvaigždė mums rodo kime, o būsime ramūs, nes;

su-Į 
žo-į

DARBININKAS 5

Sveikas Jėzau Gimusis

RAMYBĖS NEŠĖJAS

Kalėdų Vaikelis, Ramybės Nešėjas, 
Iš Dangiško Tėvo buveinės išėjęs, 
Pavidalą paėmė žemojo vergo, 
Kad mus išvaduotų iš amžino vargo. 
Kam Jam reikalinga kentėti ir skursti ? 
Kas Jį prie to žygio taip smarkiai pakurstė? - 
Galėjo sau žmoniškai lovoj užgimti 
Ir tinkamą vietą pasauly užimti.

Tai dieviška meilė Jį vertė aukotis:— 
Nebuvo jai galo, nebuvo jai soties...
Taip gimdamas duoda mums pamoką svarbią, 
Kad niekint mokėtume turtą ir garbę.
Kas šitam pasauly smagu ir garbinga, 
Tai Dangiškam Tėvui visai nepatinka.

& *
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išganymo, taikos ir gero-1 visa yra Jo rankose, 
vės kelią. Nežinomi Vieš- Tai žinodami, mes 
paties planai, ir niekas ne- prantame Psalmisto 
žino kokiu būdu Jis ir ši- džius: “Ko dūksta pago 
tą šiurpiąją karo šmėklą nys? Kokius tuščius pla- 
pavers įrankiu Savo pla- nūs kuria tautos? Žemės 
nams realizuoti, bet būki- karaliai susijungia, ir ku-į 
me tikri, kad tai yra Jo nigaikščiai ruošia sąmoks- 
planų įrankis ir Jis mūsų lą prieš Viešpatį... Bet Tas, 
neapleis, jei būsime verti Kuris sėdi Dangaus soste, 
Jo meilės ir pasigailėjimo. Amžinasis, juokiasi iš jų,

Betliejaus padangėje; ir galų gale Jis kalbės su' 
Angelo pasakyti žodžiai jais Savo rūstybėje”. Savo 
nuolatiniai pakartojami, priešų rankomis Visagalis 
mums: “Nebijokite; štai naikina tai, kas nėra pagal 
aš skelbiu jums didelį! Jo valią. Ar šių dienų įvy- 
džiaugsmą, kuris bus visai kiai tai neparodo? 
tautai, kad šiandien jums; Žvangant karo ginklams, 
gimė Dovido mieste Išga- reikia įsidėmėti, kad be 
nytojas, kuris yra Kristus,'Kristaus Evangelijos dės- 
Viešpats”. Tie žodžiai pri- nių, be krikščioniškos ar- 
pildo mūsų širdis viltimi timo meilės nebus žemėje! 
ir džiaugsmu. i taikos ir ramybės. Kur nė- į

Kristaus gimimas neša ra Kristaus dvasios, tenai j 
žmonijai tikrąjį gyveni-! viešpatauja brutališku- 
mą, taiką ir ramybę. “Gar-'mas, smurtas, šaltas ir 
bė Dievui aukštybėse ir šlykštus egoizmas ir nea- 
ramybė žemėje geros va-įpykanta. Taigi atgal žmo-

Iš meilės užgimęs, Taikos Kunigaikšti,
Leisk mums nuolankiai savo norą pareikšti: — 
Kad stengsimės siekti išganymo siekį, 
Bet esam silpnučiai, tad pasigailėkie!
Žiūrėk, kaip dėl karo žmonija paliegus: — 
Nebausk ją daugiau, negu neša jos jėgos! 
Sudrausk piktadarį, sutrupink jo ginklą. 
Sutraukyk žabangų vylingąjį tinklą, 
Tegu taikos rūbais pasaulis jau rėdos, 
Nes jau prisiartino šventos Kalėdos!

I----------------------------------- 
pavardė, ir kur jūs gyve
nate?”.

“Elzbieta Balčiūnienė. Ji 
našlė ir gyveno kaip šven
toji. Dabar pavojingai ser
ga. Šį rytą staigiai apsir-į 
gn •

“Kur jūs gyvenate?”
“Tolokai nuo šios vietos,!

Tėveli, netoli- Tewksburio 
rubežiaus. Trys mėnesiai 
tam atgal ji atsikraustė Į 
šią kaimynystę, tad kai
mynų mažai pažįstama, i 
Bet nesibijok, Tėveli, 
kelią gerai žinau, nepakly-! 
sime”.

Sugirgždėjo 
krumpliai ir oras pakvipo rios milžinų, 
sudegusio benzino dujo- girždančias duris, 
mis, kaip mano senas au- silpnai laikėsi prie suka- “Džiaugsmas, 
tomobilius paliko kleboni-Į vielų ir pasitraukiau lyg į Saldžiausioji Širdis su 
jos kiemą. Į šalį, norėdamas mergaitę manim”. Ji mirė metai at-

Tyli ir susikaupusi buvo praleisti. Ji dingo. Nuste- gal. Šiądien lygiai metai, 
mudviejų kelionė. Už pus- bęs, stengiausi atrasti sau kaip ji mane vieną paliko”, 

'valandžio įvažiavome į kelią,— bet dejuojantis Po ištarimo šių žodžių, 
nuošalų kaimo kelią, ir pa-j balsas, nuošaliame kam- moteriškės veide pasirodė

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
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HAMLIN'S SERVICE STATION
Į Cor. Railroad Avė., and Washington St.

Norwood 0274 Norwood, Mass.it

sargumo žiūrėjo į Viešpa- man, kur yra tavo duktė 
tį, Kuris ėjo sykiu, kaip Keno tas medalikėlis?” 
gydytojas pas ligonį. 1 “Tas medalikėlis — tai 1 

Staiga mergaitė paleido Malvinos
savo rankutę ir tarė: “ū‘ 

l; rasi mano mamytę”: 
as skambėjo jos plonas balse- 
- Į lis, ir rodė su dešine ran

kele ištiesta į mažą name- mano brangi mergaitė pa 
šeštarnių lį, kuris stovėjo tarp gi- ėmusi medalikėlį į savo 

Atidariau rankeles, pabučiavęs, pri- 
, kurios spaudė prie lūpų ir tarė:

Viešpaties 
Širdis

“Tas medalikėlis
mano dukre- 

Čia lės. Aš prisegiau prie jos 
krūtinės metai atgal, kuo
met ji gulėjo mirties pata
le. Paskutinėje valandoje,

iie
f 
I
& 
i‘.$

Granite Savings Bank

Rockport, Massachusetts

LINKSMŲ s V. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

NORWOOD, MASS.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

GARNER'S PHARMACY
639 Washington St., Norwood, Mass. 

Tel. Norwood 0038
i
1

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

DRdbkDANOVtTCM
601 Washington St., Norwood, Mass.
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siekėme savo kelionės tik- baryje šaukė mane prie rami išraiška, kaip vaivo- 
slą. Užrakinęs savo auto- ‘iJ*? 
mobilių leidomės žemyn 
kalno keliu į pakrypusį 
namelį, kuris liūdnai sto- šiam ligoniui. Gaila, išro
vė jo tarp keturių šimtme- dė nesena moteriškė ir jau

ii

B
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E. P. ČOtTEft |

Range & Fuel Oil

760 Neponsėt St., Norwood, Mass. į
__ - 7|

fe-----------

Ii
i!
i!į
S

II
i! 
g
§

mirštančios moters lovos, rykštės braižinyje skersai 
Pamatęs ją, žinojau, kad mėlyno dangaus.

laikas begalo brangus, T .. , .......
rankose, lyg iš didžio nuo
vargio atsikėlusi ji pama
žu, ir nutraukdama žo
džius, tarė: “Malvina, ma
no brangioji Malvina, ga
lutinai būsiva suvienytos 

niais Sakramentais, užde-
jau ant jos atlaidinį kry-, jos balsas įfnyJko ir 1Q. 
ziaus ženklą. Stovėdamas pos amžinai žemės kūnui 
prie lovos, ir matydamas nuęį|0 Dabar supratau, 
jos sunkų blaškymąsi, kas toji mergaitė buvo pet 
baudžiau ją nuraminti ir 
paaiškinti apie kantrumą 
ir Dievo valiai atsidavimą, 

(kuris kiekvienam ligoniui 
kurs jaučia kokį yra svarbu mirties valan

doje. Per visą mano kalbą, 
pastebėjau, kad jos akys 
buvo nukreiptos į kitą persižeįnojęS

I

lios žmonėms”. Kodėl tiekjnija prie Kristaus! Eikime tinių ąžuolų. Aš žengiau šalta mirties ranka pa- . 
pirma per gan aukštą, su
klotą sniegą. Vaikelis, ku
ris ėjo draug su manim, 
žengė paskui su tokiu len
gvu žingsniu, jei būtų gė
lių žiedelių pabarstyta po 
jos kojomis nemanyčiau, 
kad nors vienas iš tų žie-* 
dėlių liktųsi jos kojų su-Į 
trintas.

Mergaitė draugiškai lai
kė mano ranką, kaip pa
prastai daro kiekvienas 
kūdikis, 
nors, nepaprastą įvykį.

Kaip skaisti ji išrodė, 
berods pats baltas prikri
tęs sniegas daro man pri- kambario dalį, kur ant su- ženklu‘’išėlau lauk. Uždą- 
lyginimus. Ant jos kruti- -A-’-1-- 1--------J- ’

į nes pastebėjau auksinį 
tu, ką tik po pietų kritusiu įjojant eiti su manim, ma-' medalikėlį, širdies panašu- 
sniegu. Nertiielaširdingas mytė miršta”. ! mo.
vėjas greitai pripildė visus; M 
priebučio kampelius, ati-L .Pra.sau mylimasis vai- 
darydamas man duris... i . T, , . „

Didis gailestis suspaudė sus.llst.Isrodal susaIus ’
mano širdį, kuomet pama-, nau jaL
čiau stovint tarpduryje iš-* “Dėkui, Tėveli, man vi-į Matydama, kad aš tylume 
blyškusią mergaitę, žodžio sai nešalta”, ir besikalbant susikaupęs, tarė: “Aš tau 
ji netarė, bet jos išvaizda su ja užsidėjau kaliošus ir 
parodė, kad ji atėjo su ko-* sunkų paltą.
kiū nors svarbiu reikalu.* “Kaip mamytės vardas,

blogumų, kodėl tas baisus' į Betliejų! T. I
Pranas Bekampis.

Malvina Mano Brangi"
Buvau pirmame miege, Jos tamsūs plaukeliai 

kuomet durų varpelis pri- spindėjo • su nepaprastu 
kėlė mane. Greitai kėliausi išsireiškimu prieš blizgan- 
iš lovos ir skubiai apsiren- čią mėnulio šviesą. Plonai 
gęs ėjau žemyn atidaryti apsirengus, šį maža mer- 
duris. Įgaitė žiūrėjo man į akis

Kūčių naktis buvo gan su pasigailėjimu ir
šiurpulinga, kaip ir visi nuositdūinu, taip kad visą
gruodžio mėnesio vakarai. savo gyvenimą nepamirsiu j 
Mėnulis lyg su nuvargimu to^10 įspūdingo reginio., 
metė savo baltus apgaub- J0* buvo ^blyskęs,
tus šešėlio antaudus po vi-.lsvaiZ(^a skaisti.
sus laukus, nudengtus bal-; “Tėveli, ar gali neatidė-

I

Pastebėjusi kaip mano 
akys atydžiai buvo at-;keli įeili į vidų, pas pečių krei tos j jos t medalikė-

x •
lį, greitai nuėmus nuo kak
lo padavė man į rankas.

The present that not only is appreciatcd by the onc 
*ho rcccives it, būt benefits every one in America.

B E FE1 S E

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

spaudė jos kaktą, kuri 
buvo išpildyta prakaito 
lašais«... įuunai ousiva suvienytosPastiprinęs ją paskuti- Jėzaua širdyj€ Matau ta

F. A. Morrill, Ine., Agents
Insuraiice of Ali Kinds

Bigelo* Block, 698 Washington St.,
Norwood, Mass.

viena. Giliai skambėjo ma- 
no širdyje tie paskutinio 
moteriškės testamento žo
džiai: “Malvina, mano,
brangioji Malvina, galuti
nai būsiva suvienytos.” , į

Uždengęs vėstantį kūną,įlU 
t kryžiaus

f į
IL|
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?. 
Į! įack’s Taxi Service

lūžusio stalelio buvo padė- pęg girgždančias du-
ta maža popierinė dėžutė. ! rįg, kopiau į statų kalną 

Ar atnešti tau tą dėžu- _rįe savo automobiliaus. 
tę: “Klausiu jos. Ji_ galvos Tštoio girdėjau kaip mano 
linktelėjimu pritarė mano parapijos bažnyčios bokš- 
žodžiams.^ Išimdamas j.e varpai šaukė tikinčiuo- 
daiktus iš dėžutės tariau sįug j vidunaktines Rėmė
jai: “Tavo mažos mergai- lių šv Mišias>

Call us Anytime Norwood 0022
_•. • ■*. • • ■* • ■* • • « • * • • A • A • ■* • *2 M
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For your protėction ūse

THE MODERN DAIRN
Milk and Cream and other

Qtiality Dairy Products |
NORWOOD, MASS, |jai: 

tės rūbeliai, ar nė”. Mote
riškė patylomis sau viena 
ką nors lūpomis tarė:

Atsigaivinus ji silpnu 
balsu prabilo: ‘Mano bran
gios Malvinos’.

“Aš žinau ją”, toliau kal
bėjau. “Ji mane atvedė v • _ •čionai.

Moteriškė pusiau pasi
kėlusi iš lovos žiūrėjo į 
mane su plačiu nusistebė
jimu. Man ir pasidarė di- 

I dis nelauktas dalykas, 
(kuomet savo akimis žiū
rėjau į auksinį medalikėlį, 
prisegtą prie mergaitės 
rūbelio, kurį ji laikė savo

“Aš tau 
perskaitysiu kas čia para
šyta: “Džiaugsmas, Vieš
paties Saldžiausioji Širdis 
su manim”. “Mamytė, me
tai atgal uždėjo šį auksinį 
medalikėlį ant mano kak
lo, kuomet aš sirgau”. Ir 
pabučiavus medalikėlį, 
maža mergaitė vėl užsidė
jo ant savo kaklo.

Žengėme pirmyn, nekal-l 
bedami, kadangi turėjau! 
su savim švenčiausiąjį Sa
kramentą, mano tylumas 
nutildė jos kalbą. Pasižiū
rėjęs į ją, pastebėjau, kadį ligotose rankose, 
jos lūpos pyne maldas, iri ‘Moteriške’, tariau, ‘var- 
jos akys pilnos meilės irjdan teisybės, pasakyk

v •

‘ MISlU MALDOS UŽ 
MIRUSIUS

<•
Laikraštis “Darbininkas” iš- V-

i
leido labai naudingą 63 pusią- 
pių mažą knygutę — “MIŠIŲ 
MALDOS UŽ MIRUSIUS”. r,'>5*Joje yra nevien Mišių maldos j* 
uz mirusius, bet ir bendros tai- k *4 
syklės laidotuvių, mėnesinių bei 
metinių sukaktuvių metu. Yra 
maldos išlydint numirėlį iš na- ta 
mų, prie Katafalio, maldos ly-1 i!

I

I? 
i! 
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i! 
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ERNEST MAY |

Funeral Director g

85 Nichols St., Norwood, Mass.• f
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dint iš bažnyčios į kapus ir ki
tos. Knygutes spauda aiški, rai
dės didelės. Kaina tik 20c.

Užsakymus siųskite: 
“DARBININKAS” 
366 W. Broadvvay, 1 
So. Boston, Mass.
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Codl, Coke and Oil
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si gali ateiti j pagelbą. Parody
kime svetimtaučiams, kad lietu
vės - Norwoodietės nesnaudžia. 
Visos į darbą!

Virginijos užgyrimas gruodžio 15 <L, 1791 m. 
padarė Teisių Bilių dalimi Jung. Valstybių 

Konstitucijos.

Linksmiausių Kalėdų
Amerikos žmonės gruodžio 15 d. minėjo 150-tą 

sukaktį priėmimo pirmų dešimt pataisymų prie Jung. 
Valstybių Konstitucijos. Tie pataisymai yra geriau 
žinomi kaipo Teisių Bilius, ir yra dalis šios šalies kons
titucijos, garantuojant Amerikos gyventojams laisvę 
susirinkti, laisvę rašyti, laisvę kritikuoti vyriausybę, j 

Gruodžio 15 d., 1791 m., siūlomi pataisymai pra
dėjo galioti užgyrus Virginijos valstybei. Virginia pa-j 
skutinė valstybė užgyrus pataisymus, ir tas sudarė 
tris ketvirtadalius valstybių, kiek buvo reikalaujama 
įvykdinti pataisymus prie konstitucijos.

Kelios valstybės, kurios ankščiau priėmė tuos pa
taisymus, jau paminėjo tą įvykį. New Jersey valstybė, 
pirma valstybė užgyrus pataisymus, pereitą mėnesį 
minėjo 152-tą sukaktį. Jos atstovai užgyrė pataisymus 
lapkričio mėn. 20 d., 1789 m., 56 dienoms po Kongreso 
pasiuntimo pasiūlijimų valstybėms.

Prezidentinė proklamacija paskyrė gruodžio 15 
d., kaipo tautišką paminėjimą. Tai buvo “National Bill 
of Rights Day”.

Net ruošiant Jung. Valstybių Konstituciją, Teisių 
Bilius nebuvo pamirštas. Tyčiomis nepridėtas. Vieni 
seimo nariai ir Alexander Hamilton kalbėjo, stengėsi 
nurodyti, jog su aprubežiuotoms pajėgoms, suteik
toms federaliai valdžiai nereikėjo bijotis, jog ji galė
tų grąsinti žmonių civilias laisves. Kiti nariai sakė, jog 
11 valstybių jau turėjo kokius nors savo teisių bilius į 
įkorporuotus savo konstitucijose.

Bet žmonės nebuvo patenkinti. Jie dėl tų teisių 
kovojo. Visur pasipriešinimas prieš pačią konstituciją 
pasirodė. Kelios valstybės, ypatingai Rhode Island at
sisakė priimti konstituciją be teisių biliaus. Ir tik kuo
met prie konstitucijos pataisymai buvo Kongreso pri
imti, tik tuomet Amerikos žmonės sutiko konstituciją 
užgirti ir prieš ją judėjimas sustojo.

Septyniolika pataisymų, garantuojančių žmo 
nėms laisvę, buvo pasiūlyta Atstovų Bute. Senatas 
užgyrė dvylika ir pasiuntė juos valstybėms užgyrimui 
Du pataisymai, užgyrimo kurse, buvo išbraukti.
Svarbieji Pataisymai, Kuriuos Valstybės Užgy* 

rė. Ir Kurie Tapo Dalimi Konstitucijos Gruo
džio 15 (L, 1791 m., yra sekantieji:

TEISIŲ BILIUS
1. Kongresas neprivalo leisti jokio įstatymo, kuris išpažintys 4 vai.

įsteigia religiją, arba uždraudžia laisvą jos pildymą;; vai. vakare, 
neprivalo leisti jokio įstatymo, kuris suvaržytų laisvę 
žodžio ar spaudos; arba teisę žmonėms ramiai susi- 
rinkti ir kreiptis j valdžią su prašymais atitaisymui ^ bQU nurod ta kratytina ir suimtas ištikimumą savo šaliai, š

ar daiktas. ‘ ‘ —
2. Gerai tvarkoma milicija yra būtinai reikalinga g Jokig asmuQ ivalo būti atsakoraas už mirtiną

atsvos valstybes saugumui ir žmonių te.se turėt. gin-!nusikalti ar kokį m biaurj piktadarystę kitaip i 
klus .r juos nešioti neturi būt. suvaržyta (kai tjk , .. d jur,er„ (prisiekdintų teisėjtj)

3. Jokis kareivis, ta.kos laiku, neturi būti apgyven- padarytą įkaltinimą> išskyrus bylaSj ky,anėias ar. 
mijoj, laivyne ar milicijoj, esant jai pačioje karinėje 
tarnyboje laike karo arba pavojaus visuomenei, ir joks

... , asmuo dėl to paties nusikaltimo neturi būti du sykiu'vo namuose, popieruose ir kituose daiktuose nuo ne-istatomas jun jQ „ kQno bausmgn;
pamatuotų kratų ar nuo suėmimų arba užgrobimų - lima jokioje kriminalinėj by]oj versti žmOgų būdyti 
neturi būti laužoma, ir neturi būti išduodami joki va- ie- ^ve. ne atimama jam bg Iaisvė arba
rantai kitaip, kaip tik is rimtos, svarbios priežasties, turtag tįnkam<) išnagrinėjimo; negalima pa.
paremtos su priesaika arba garbes žodžiu, ir ypatingai imU privatinę nuosavybę visuomenės naudai be tei- 

singo atlyginimo.
6. Visose kriminalinėse bylose kaltinamąsis turi vė raportą Sckyulkill ir Carbon 

teisę būti greitai teisiamas ir viešame teisme, per vi- 9°“nty N*me /^Jy* kuri 
sapusiską teismą tos valstybes ir apskrities, kur pik- Po susirinkimo columbian 
tadarystė buvo papildyta, apskritys turi būt pirmiaus Dramatic Guild of Knights of 
teisėtai patikrinęs ir kaltinamajam turi būti pranešta, Columbus vaidino vieno akto 

- - - - - - - veikalą — “The Marriage”.
HNS.

VISIEMS NAUJOS ANGLUOS 
LIETUVIAMS

».

Bernardas Koraitis

v •
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LIETUVIS KUNIGAS ARMIJOS KAPELIONAS

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

411 WASHINGTON STREET

BOSTON. MASS.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

NORWOOD, MASS.

į Šv. Kalėdų dienoje, gruodžio 
25, Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioje šv. Mišios įvyks šio
mis valandomis: 6 vai. ryte 
Bernelių šv. mišios parapijiečių 
intencijai: 8 vai. parapijos jau
nimo intencijai, ir 10:30 vai. 

i suma už taiką pasaulyj. Po su
mos bus palaiminimas Švč. Sa- 

ikramentu. Mišparų nebus.
Kūčių dienoj bus klausomas 

po pietų ir 7

Gruodžio 17 d., Sąjungietės

B. Adomaitienės namuose, 46' 
Tremont St., susirinko apie 12 
moterų susiinteresavusios siu
vimo darbais Raudonojam 
Kryžiui. Visos parodė didelį en
tuziazmą tokiam kilniam tiks
lui ir pasiskirstė siuvimo dar
bais. Jei kas iš lietuvių moterų 
ar merginų turėtų kiek laiko 
pašvęsti virsminėtam darbui ar
ba mezgimui, tai gali kreiptis 
prie p. B. Adomaitienės arba to' 
skyriaus viršininkės trečiadie
niais ir ketvirtadieniais yra da
romi “Surgical Dressings” —. 
Memorial name, miestelio cent-1 
re, ir visos, kurios interesuoja-

i

Sužinojome, kad kurt. Alfon 
sos J. Paulėkas, Redemptoris- 
tas, vienas iš pirmųjų lietuvių 
kunigų, paskirtas Amerikos ar
mijos kapelionu. Kun. Paulėkas

plačiai žinomas mūsų išeivijoj 
kaipo vienas iš geriausių lietu
vių kalbos žinovų. Gimęs Ame- . 
rikoj, jis vis dėlto pamilo savo 
tėvų kalbą, nuodugniai ją paži
no ir taip sąžiningai dabojo jos 
taisyklingumą ir tyrumą, kad 
retai kuris Lietuvos ateivis ga
lėjo kiek prie jo prilygti. “Vy
tyje” jis buvo įvedęs lietuvių 
žodynėlio skyrių.

Nuoširdžiai linkime gerajam 
tėvynainiui sėkmingai eiti sun
kias kapeliono pareigas ir iš
vengti karo pavojų. Telaimina 
jį Dievulis ir sveiką mums grą
žina!

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 

i’T neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofontas.

BROCKTON, MASS.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

EDWARD V. WARABOW

FUNERAL DIRECTOR

Montello, Mass.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

TAUNTON LUMBER CO.

"fe
t!

į
ti

dintas bet kokiame name, be savininko sutikimo, ir 
karo laiku, tik įstatymiškai įrodytu būdu.

4. Žmonių teisė — būti ypatingai apsaugotais — sa-i

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

PO GLOBA MOTINOS *VC
PtrrninhikA — Eva Marksienė

625 E 8th 8t.. So. Borton. M am 
Te). So. Boston 1298 

V’ce-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
S IVinfield. St.. So. Boston, Mass 

pmt Ra<t - Ona TvaSkienė
440 E. Sixth St.. So. Boston. Mam 

Fin Rast — Marijona Markontut* 
<115 VVashington St.. Rosiindale 

Tel Parkway 2352-W. 
Iždininke — Ona StaniuMOt*

105 West 6th St.. So. Boston. Mam 
Tvarkdar* — Ona MiZRirdienfi.

1512 Cohirnblfi Rd.. So Boston 
Kasos GI.—Marijona AukAtikalniena

111 H St. So Boston. Mass 
Draugija savo susirinkimus laiko ka>- 

antra titamtnka mėnesio 7:30 -ai 
vakare pobažnytinėj svetainėj 

Y'aala draugijos reikalais kreipMtm

•V. JONO EV. BL. PATALPINE* 
ORAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Svagždya 
601 6th SL. So. Boston. Mass

Vice-Plrm Albinas P. Neviera.
16 VVinfieid SL. So Boston. Mass

Prot RaSt. Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk.. So. Boston. Mana 

Pln RaSt Ate/tsandras TvaSka
440 E. Sixth SL. So. Boston. Ma» 

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

i Maršalka Jonas Zaikis.
7 Winfieid SL. So. Boston. Mass

’ r'»raugija laiko susirinkimus kas tr» 
*ia nedėldienj kiekvieno mėnesfr 
2 vai po pietų Parapijos saiėl «cr

t

Valgomų Daiktų Krautuves

Šv. Petro ir Povilo Parapijos 
Rezoliucijos 

Rezoliucijos Pagaminimas 
Gruodžio 14 d. vakare, para-į 

pi jos svetainėje įvyko mėnesi
nis Šv. Vardo draugijos susirin-; 
kimas. Šiame susirinkime buvo 
pagaminta sekanti rezoliucija: , 

l “Kadangi Jungtinės Valstybės: 
stojo į būtiną kovą prieš priešą; ‘ 

“Kadangi Jungtinės Valstybės 
prašo kiekvieno vyro, moters ir

i vaiko pagalbos šalies apgyni
mui;

“Todėl Šv. Vardo draugijos; 
nariai Šv. Petro ir Povilo para- 

i pi joje Tamaųua, Penna. prižada: 
šioms!

Jungtinėms Valstybėms:
“Todėl jie paveda patys save' 

ir savo turtus Jung. Amerikos 
J Valstybėms.

“Su Dievo pagalba ir Dievui 
I globojant, jie paveda patys save 
šiai didžiai aukai; savo gyvybę 
Jung. Valstybių apgynimui.”

Kun. Juozapas šukevičius 
(Klebonas) 

Kun. Saliamonas Mažeika 
(Dvasios Vadas) ■ 

Dr. Sigmund Jaczak 
(Pirmininkas). Į

Susirinkime Dr. Jaczak išda-;

m. • -m. • -m. •

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

DR. JOCOY

DENTIST

"Al" Wilbur, Gen. Mgr.

Brockton. Mass.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Labell Furniture Company,Inc.
Benjamin Rosen, Rep.

»!

K

50 Center SU Brockton. Mass. į
Telephone 600 !

i

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

► JEUJELRV 101mpnnv <

198 Main St., Brockton, Mass.

i

kuom jis kaltinamas ir kodėl jis turi teisę reikalauti,, 
kad būtų akis akin pastatyti liudininkai prieš jį; vers-;

Į tinu būdu išreikalauti liudininkų, kurie liudytų jo nau-> 
dai ir turėti advokato pagalbą save apsiginti.

7. Bylose pagal bendrus įsigyvenusius įstatymus 
i (common law), kur ginčai paliečia sumą virš dvide-; 
j V • , 1 1 • » • i — I • 1 • 1 t a • • A • • •  *  * —

AMSTERDAM.N.Y.

KALĖDŲ MIŠIOS 
Šįmet, kaip ir pereitais

I

Linksmiausių Kalėdų i

b

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

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass.

Perkins Marke)

P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.• fe. X * 1 f

me- 
Įšimt dolerių turi būti palikta teisė teisimui su prisie- tais šv. Kazimiero parapijos! 
; kusiais liudytojais ir nei jokis spręstas faktas, neturi bažnyčioje įvyks šv. mišios už 
būti kitaip iš naujo tardomas jokiame Jung. Valstybių parapijiečių sveikatą. Bernelių 
teisme, kaip tik pagal taisykles bendrai įsigyvenusių mišios įvyks vidurnaktį 12 vai., 
įstatymų.

8. Neturi būt reikalaujama perdidelė kaucija h* ne- 
jturi būt uždedama perdidelės piniginės bausmės, nei 
baudžiama žiauriais ir nepaprastais nubaudimais. | 

I 9. Įvardinimas šioj konstitucijoj tam tikrų teisių ne
turi būti suprantama taip, kad tuomi būtų atimamos 
ar paneigiamos kitos teisės, kurias mano žmonės turi.

10. Tos galios, kurios nėra per konstituciją paves
tos Jung. Valstybėms, nei uždraustos per ją atskiroms 
valstybėms, yra paliekamos kiekvienai valstybei arba visiems praleisti jas linksmai, ir 
žmonėms.

. kurias atnašaus mūsų vikaras 
, kun. Juozapas Raštutis. Giedos 
j didysis choras. 10 vai. ryto su-į 

mą atnašaus kun. Raštutis. 8' 
vai. ryto skaitytos mišios. Gie
dos mokyklos vaikučiai Kalėdų, 
giesmeles, vadovybėje art. Juo
zo Alšausko, vargonininko.

Šių žinučių rašytojas sveikina 
visus šv. Kalėdų proga ir linki.

kad Kūdikėlis Jėzus suteiktų 
F.L.I.S. ramybę ir taiką’ pasauliui. Rap.lt

Linkime visiems savo kostumeriams vi- 1■ 
soje didelėje teritorijoje, kurioje esame ap
tarnavę. Lai šios šventės būva Jums linksmos 
ir malonios. Dar sykį palinkime

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

BROCKTON EDISON CO.

n 

fl 

fl

J

i
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Avietinės žinios]v--- -------------—-------- i
Gruodžio 23 d., antradienį, sausio 25 d. Panelės Stoškiūtės 

7:30 vai., vakare, bažnytinėje naujo manadžerio nurodymu sa- 
salėje, W. 5th St., parapijos vai-jlė tapo paimta dabar dėl vasa- 
kučiai statys veikalą, turės rio 8 d., 3:30 vai. p. p. Ir ,galu- 
“movies”, parengtą eglaitę ir tinai, skelbiame, jog Lietuvai 
gaus dovanų, šis Kalėdų pa- gelbėti koncertas, kuriame da- 
rengimas bus dėl visų. Jis bus lyvaus geras pianistas, art. A- 
vadovybėje kun. Al. Abračins- 
ko ir Marijos vaikelių draugi
jos. Kviečiamas į svečius yra 
ir Kalėdų Dėdukas.

Tą vakarą bažnyčioje bus lai
komos Šv. Teresės novėnos pa
maldos ir klausoma adventinė 
parapijiečių išpažintis, 
svečių kunigų.

Bus ir

polyna Stoškiūtė ir vyrų kvar
tetas, įvyks vas. Feb. 8 d., 1942.

Prašome visų tuojau pasipirk
ti koncerto įžangos bilietus. Jei 
visi patrijotingi lietuviai norė
tų šiame didžios vertės labda
ringame koncerte dalyvauti, ga
li prisieitų pakartoti koncertą 
vakare, 8 vai.

| Koncerto sėkmingumas re- 
jmiasi ant visuomenės užuojau-

Trečiadienį, įpuola Šv. Kūčia tos ir mėgimo koncertų.
— pasninkas. Tą dieną išpažin
tys bus klausomos 3:30 vai. pp. mas įvyks gruodžio 30 d., po 
ir 7:30 vai. vakare. Kviečiami Šv. Teresės novėnos pamaldų, 
visi Dievą tinkamiausiai pagar-, Visi koncerto rengėjai ir tikietų 
binti prieinant prie sakramen- platintojai bei pirkėjai 
tų, išklausant šv. mišių ir nuo-, 
širdžiai pasimeldžiant.

Koncerto rengėjų susirinki-

yra 
kviečiami ateiti į šį taip svarbų 
susirinkimą.

> K i
I, «

lyvauti art. Stoškutės koncer
te, vasario 8 d,, 1942 m.

Vienbalsiai nutarta nerengti 
šiais metais metinio baliaus, 
nes karo laiku norima prisilai
kyti nuo pasilinksminimų. Nu
tarta pirkti U. S. Defense bonų 
už tūkstantį dolerių.

Išrinkta valdyba 1942 me
tams. Pirm. — J. Švagždys: 
vice pirm. — P. Tuleikis: prot. 
rašt. — J. Glineckis: f ir., rast. 
— A Ivaška; ižd. — V. Zalec
kis; marš. — J. Zaikis. Direk
toriai — P. Tamošiūnas, A. Za
leckis, V. Valatka. V. Medonis. 
V. Stakutis. K. Rusteika, S. 
Griganavičius.

Draugijos intencijai metinės
šv. mišios įvyks sekmadienį,, 
gruodžio 28, 1941, 9-tą vai. ry
tą. Visi nariai turi sueiti anks
čiau į salę ir eisime *in corpore’.

Rašt. J. Glineckis.

____________ _______________ _

. DARBININKAS

Alijanlų 5 Punktų Konferencija
=—re-—

Japonai I iv

Jo Eminencijos nauju parė
dymu, šį metą, Kalėdų naktį, 
šv. mišių, niekur, šios diecezi
jos parapijų bažnyčiose nebus 
laikoma.

VVashington, D. C. gr. 22, 2. Sudaryti aiijanitį teikimo
Konferencija svarbiais ka- tarybą, kuri vykdydama aukš- 
ro ir po karo ateities klau- čiausios karo tarybos planus. 
Simais įvyks Baltuose Rū- išspręstų kur sąjungininkų jė- 
muose ryt arba trečiadie- goms reikalinga ilgam terminui 
nį, gruodžio 23 ar 24 dd.

Britų ambasadorius, 
Viscount Halifax jau pa
ruošė konferencijai dieno
tvarkę, kurią šiandien į- 
teiks Prezidentui Roose- 
veltui, ir su juo turės pasi
kalbėjimą. Prezidentas 
taip pat turės pasikalbėji
mą SU karo ir laivyno se--šineriją pagreitinimui ir papil-į 

George dymui tų dviejų tautų karo už
davinį.

5. Sudaryti greito susisiekimo 
sistemą, kuri duotų galimybę a- 
lijantų jėgoms be trukdymų iš 
priešų šalies skubiai vykdyti 
planus.

Tokiai konferencijai pradžią 
davė Prez. Roose velto kalba 
gruodžio 10 d.

karo reikmenų, kad galėtų sėk
mingai kovoti prieš Ašį.

3. Sudaryti sąjungą iš visų 
sąjungininkų, kurie pasižadėtų 
nedaryti atskiros taikos, bet 
kariauti karą, kaipo tarptauti
nę kovą.

4. Perorganizuoti Jung. Vals
tybių ir Britanijos valdžių ma-

ir 
ko
ne-

Sarawakas yra 50,000 
kvadratinių mylių didumo 
ir turi 500,000 gyventojų. 
Taigi reikia pripažinti, 
kad Japonams kol kas se
kasi išvyti britų kariuo
menes iš įvairių salų. Žino
ma, tas nereiškia, kad Ja
ponai laimės karą.

PADARĖ OPERACIJA

Manila, gruod. 22 — A- 
merikos karo vyriausybė 
praneša, kad negalima 
gauti jokio susisiekimo su 
Davao, kurį Japonai užė
mė. Ar Japonai visai ten 
užvaldė, ar Amerikos 
Filipinų kareiviai dar 
voja prieš užpuolikus, 
žinoma.

Kitose Pilipinų salose, 
padėtis nepasikeitė. Japo-' 
nų visi puolimai atremia
mi. Kiek tvirčiau Japonai 
įsigalėjo Hongkonge, kur 
Anglijos kariuomene neiš
gali atsilaikyti. Jau yra ti
krinama, kad japonai vi
sai užvaldysią Hongkongą. 
Britams būtų begalo dide
lis nuostolis.

Japonai taip pat baigia 
užimti Britų Malaya. Iš 
Londono pranešama, kad 
Britų kariuomenė pasi
traukė iš Penang ir ją už
leido japonams. Japonai 
užėmė visą Kadai valsty
bę, 115 mylių ilgumo, ku
rią valdė Anglija.

Toliau Japonai mėginsią 
britus išvyti iš Singapore. 
Japonai taip pat įsigalėjo 
Britų valdomoje Borneo. 
Jie užėmė Saravvaką ir tuo 
gręsia užimti britų alie
jaus šulinius Miri, iš kur 
britai kasmet gaudavo 
700,000 tonų aliejaus.

Sakoma, kad britai pasi
traukdami iš Sarawako 
sunaikino aliejaus sandė
lius ir šulinius išsprogdi
no.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Lietuviškas Viešbutis

Lietuviai, kurie atvažiuojate 
į Miamį, Flo., prašome užeiti 
į mūsų moderniškai įrengtą 

viešbutį.

HOTEL RODY 
7143 Harding Avė., 

! Miami Beach, Flo.

kretoriais ir gen.
C. Marshall.

Konferencijoje bus pa
tiekta maždaug šie penki 
punktai:

1. Sudaryti aukščiausią karo 
tarybą, kuri direguotų didžiam 
karui ir sugriautų Ašies planą 
suskaldyti sąjungininkų jėgas.

I I 
L

Pirmadienį, gruodžio 15 d., š. 
m., Vandutei Griganavičiūtei. 
Stasio ir Onos Griganavičių du
krelei padaryta ‘tonsalaites” 
operacija. Vandutė daktaro 
West priežiūroje, sveiko. Bet 
šeštadienio rytą, gruodžio 20. 
pasirodė ženklai, kurie paliudi
jo, kad reikalingas daktaras. 
Ir anksti sekmadienio rytą bu
vo Vandutė vėl nuvežta į Harly 
ligoninę, Dorchester. Mass., kur 
kartotinai padaryta skubi ope
racija. Ligone gan daug nustojo 
kraujo, bet daktaras tvirtina, 
kad gyvybei pavojaus nėra. Mes 
linkime Vandutei greit pasveik
ti ir tėveliams daugiau kantry
bės ir visiems linksmų Šv. Ka
lėdų švenčių!

Juozas M. Dilis

LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadvvay,
So. Boston, Mass.
 ■

100,000 Japonų Puola Luzoną
Kun. Virmauskis užprašė kun. 

A. J. Pauleką, Redemtoristą, A- 
merikos kariuomenės kapelio
ną į artistės Stoškiūtės koncer
tą, Vas. 8, 3:30 vai. p. p., 1942. 
Beabejo uolusis Dievo tarnas 
dar sykį atlankys Bostoną, jei 
tik jis galės. Lauksime jo iš 
New Yorko.

Kitas aukštas karininkas kon- 
certan yra kviečiamas tai leite
nantas Jurgis Glazauskas su jo 
žmona Eleonora (Zaletskaite) 
iš Tallahasee, Florida.

i

Gruodžio 28 d., 9 vai. ryte, šv. 
Jono Evangelisto pašelpinė 
draugija, minėdama savo Pa
trono metinę šventę, “in corpo
re” išklausys savo intencijai šv. 
mišias.

Lietuvai gelbėti koncertas ta
po perkeltas j Vasario 8 dieną. 
Salė buvo pirmiau paimta dėl

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

517 E. Broadvvay,
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.

(REPŠYS)
Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Kareivis Kazys Petkus rašo iš 
Honolulu saviškiams, 177 Bo- 
wen St., So. Bostone, kad jis 
sveikas ir linksmas.
X | _______________________

Gruodžio 21 d., 7:30 vai. vak., 
Tėvas J. Jenčius, MIC., rodė 
krutamus paveikslus “Fabiolę” 
ir iš Tėvų Marijonų gyvenimo ir 
veiklos. Kalbėjo kun. Virmaus- 
kis ir Tėvas Jenčius apie Varg
dienes Seseris, kurios yra apsi
gyvenusios prie Marianapolic 
Kolegijos.

Vakaro pelnas perduotas mi
nėtoms Seserims.

LANKĖSI
Šeštadienį, gruodžio 20 d., 

“Darbininke” lankėsi Motiejus 
ir Joana Grigai, pagarsėjusio 
sportininko Jono Grigo tėveliai 
iš Chelsea, Mass. Atsilankymo 
proga užsiprenumeravo “Dar
bininką”.

IVAIR0S SKELBIMAI

i

Vyksta Kruvina Kova

VVashington, D. C., gr. 22 zono saloje, Philipinuose. 
— Karo departmento ap- Japonų kareiviai atvežti 
skaičiavimu, kad nuo 80,- 80 transportiniais laivais/ 
000 iki 100,000 japonų ka- Kaikuriems pavyko išlipti 
reivių, kurie sudaro nuo ant Luzon salos. Šiaurva- 
šešių iki astuonių divizijų, kariniame Philipinų sosti- 
stojo kruvinon kovon Lu- n^s fronte eina

smarki kova. Kovoje nau
dojami tankai ir kitoki ka
ro ginklai.

Amerikiečiai tikėjosi,! 
kad japonai ruošiasi puoli- 

; mui, todėl buvo gerai pasi
puošę prieš tą puolimą, 
j “Viename punkte Japo- 
I nų laivai buvo bombarduo- 

’ jami ir nuvyti nuo pakraš- 
! čių”, sako pranešimas. 
! “Mūsų kariuomenė gerai 
; j laikosi”.
; į Japonams pavyko įsi- staigose.
1 i Tincrovnn ilonlznc TJpfllV

;! GERIAUSIUS 
i; PERMANENT WAVE
;! GALITE GAUTI UŽ JŪSŲ
i Į PINIGUS

I

i

i
I

Queen Ann Laundry

7-11 ElIerySt.,
So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 2923
Skalbiame visokius skelbimus 

Pajimame ir pristatome 
į namus dykai.

užsisakyti “Darbininko”; 
administracijoj.

Platesnių informacijų a- 
pie Defense Bonds ir 
Stamps galite gauti “Dar
bininke”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, U. S. Paš
tuose, Bankose ir kitose į-

Tel. ŠOU 4651

Dr. Albert P. Kiburis
Podiatrist - Chiropodist

(Kojų gydytojas)

479-A Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Ofiso valandos:
Nuo 9 iki 12, nuo 1 iki 5:30; 7-9 
Trečiadieniais nuo 9 iki 1 vai.

Gruodžio 23 d., 7:30 vai. vak.. 
Šv. Teresės Novėnos pamaldas 
laikys ir pamokslą sakys kun. 
Mykolas Urbonavičius, MIC., 
kurs vieši So. Bostone per šven
tes.

Vietiniai ir svečiai kunigai 
klausys išpažinčių tą vakarą.

Gruodžio 26 d., po Šv. Valan
dai bus laikomos Federacijos 
skyriaus svarbus susirinkimas.

Tą rytą, bažnyčioje, bus lai
koma daug šv. mišių. 8 vai. ry
tą šv. mišios bus laikomos už 
parapiją. Vaikų choras giedos 
per tas mišias.

Kunigai ragino žmones mels
tis šiuom tarpu prie kiekvienos 
progos.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS—
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Olstance 
Movlng

326- 328 WestBroadway
So. Boston, Mass.

Telephone
80. BOSTON

1058

Bay ViewMotorSerrice
8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių lšdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravo 

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas Ir Peter Trečioką’
Savininkai.

Tel. Kirkland 7119

Pauline Luzackas, MO, 

(Lietuvė gydytoja) 
400 Broadway, 

Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4 

” Nuo 6 iki 8.
Stkfnsd tantalo psigsf Mftart|s

t r t. a i; J

DIDŽIAUSIA 
PASELPINČ 

DRAUGIJA

Šv. Jono Ev. BĮ. Paš. draugi
jos priešmetinis susirinkimas 
įvyko pereitą sekmadienį. Ap
svarsčius bėgančius reikalus, 
skaitytas laiškas nuo Lietuvai 
Gelbėti Fondo komiteto. Priim
tas ir nutarta kodaugiausia da-

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate 4 Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483
COAL-COKE-C1L

CASPER'S BEAUK SALON
;! 33 L ST., SO. BOSTON, MASS. 
;! Tel. ŠOU 4645

gįl
ttS

I 
i

briauti į Lingayen įlankos Lietuviai, pavieniai ir 
Luzon salos srityj. Tačiau draugijos, užsisakykite 
sutiko stiprų Amerikiečių'bonus “Darbininke”, 
ir Philipiniečių pasiprieši-į -------------
nimą. j Artistės Stoškiūtės kon-

___________ ' certas nukeltas į Vasario- 
Apsaugos Bonus galite Feb. 8 d. 1942 m.

Iš Krano
%

f! 
f!

Peter P. Plevack

(PLEVOKAS)
Septyniais būdais stogų dengejas 

Sodevvall Stut Metai Work 
Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 mėnesių ižsimokėjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus 

Geras Darbas—Kainos Žemos 
317 E St., So. Boston

Tel. ŠOU 2732
Apskaitliavimai - patarimai dykai

South Boston Garage

BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.
Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir 

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus Ir 

išgrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass.

GRABOR1AI

S. Baraser'"'
Seniausias Šios Valstybės 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Tėl. SOUth Boston 2590
Gyv. vieta: 838 Dorchester Avė. 

Tel COLumbia 2537
- - - ..............„ ,

ir Sūnus

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.

(KAS0ERAS) 
Laidotuvių Direktorių* Ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieni ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tėl. 8OU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

f
it

I

$

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

i

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ << ZALETSKAS
lI

Lietuviai geriausia skalbia jūsų drapanas.

Queen Ann Laundry

v

7-9 ElUry Street
Tel. Šou. 2923

,.c 7

■c," ai -j .

So. Boston. Mass.- - >•] b L

STAR Banner

Murphy’s Pale Ale

Prize Lager

1 *

£ J STAR BREWING CO
Boston, Mass

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS 

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Graborial Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas ir naktį 
Koplyčia šeryoęąirns dykai 

NOTARY PUBLIC ’•

Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON’, MASS

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graborial Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas ir naktį
Koplyčia šeryąęąims dykai

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815
Tel. ŠOU Boston 2609

• *
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Nakties tylumoje staiga nuoširdžiu supratimu di- 
pasigirdo Betliejaus pa- džiosios žmonijos šeimos 
dangėse angelų balsai: — reikalų, kuri yra Visagalio 
“Garbė Dievui aukštybėse Dievo Apvaizdoje ir Glo- 
ir ramybė žemėje geros boję”, 
valios žmonėms”. Per 
šimtmečius tie žodžiai 
skamba pasaulyje, bet tą 
pažadėtą ramybę teranda 
geros valios žmonės. Šių 
metų Kalėdose angelų gie
smė yra tarsi pasityčioji
mas ,nes visame pasauly
je užsiliepsnojo žmogžu
diškas neapykantos karas. 
Karas sunaikino Europą;
milijonai žmonių yra be rija liudija tų žodžių tik-1 
pastogės, be maisto, be 
laisvės. To baisaus karo 
neišvengė ir Amerika. Šios 
šalies salos buvo klastin
gai priešo užpultos; tūks
tančiai Amerikos žmonių 
žuvo, nuostolių pridaryta 
milijonai dolerių vertės ir taikos. Rašydamas laišką 
tai dar tik pradžia. Ir ko
dėl? Nes žmonės, tautų va
dai, užmiršo, kad taika te
galima “geros valios žmo
nėms”.

Šiandien niekas ir nebe
kalba apie taiką, tik apie 
ilgą ir pražūtingą karą, a- 
pie sutriuškinimą tos ar 
kitos valstybės, 
tų neapykantos 
karo šauksmų 
tesigirdi balsas 
taiką.

• v
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r-. — . . DARJBI RI N K A S
teisingai ir garbingai tai
kai yra visų didelių ir ma
žų, galingų ir silpnų tautų 
gyvybinių teisių ir nepri
klausomybių užtikrini
mas. Kada ta teisių lygybė 
yra paneigta, suvaržyta 
ar įstatyta į pavojų, tada 
teisėta tvarka reikalauja, 
kad būtų padarytas atlygi
nimas, kurio saikas ir laip
snis neturi būti matuoja
mas kardu ar savymeilos 
neribotu sprendimu, bet

1 s*
r r. -js

Jo Šventenybė Pijus XII

Taika nepasiekiama 
kraujo praliejimu ar su
naikinimo kova. Pijus XII, 
savo enciklikoje, “Summii 
Pontificatus”, sako: “Ne! 
išorinėmis priemonėmis, * teisingumo ir sangrąžinio 
ne kalaviju ateina tautų dėsniais 
išgelbėjimas. Kalavijas | 
gali taikos sąlygas nusta-{ Kad tuo būdu atsta
tyti, bet negali duoti tikro-: tytoji. tvarka būtų pastovi 
sios taikos”. Pasaulio isto- b* lydima rimties, tautos 

j turi išsivaduoti iš jas 
spaudžiančius ginklavimo-; 
si vergijos ir to pavojaus, 
kad medžiaginė galybė, 
vietoje apsaugoti teises, 
nebūtų žiauri jų naikinto
ja. Tokios taikos sutartys, 
kurios neteiktų pagrindi- 

| nės reikšmės organiškai 
tolydžio plečiamam nusi
ginklavimui, lygiai me
džiaginėje, lygiai dvasinė- 

Taikos Kunigaikščio Vie- > srityje, ir kurios nesiek- 
tininkas žemėje, nuo pir- tų ištikimai įvykdyti pilno 
mos Mūsų popiežiavimo nusiginklavimo, ankščiau 
dienos Mes pašventėme ar vėliau pasirodys esan- 
savo jėgas ir savo susirū- čios netvirtos ir nepasto- 
pinimą taikos palaikymui, vios. 
o karui prasidėjus, jos su-j “3. Bet kokis tarptauti- 
grąžinimui. Neatsižvelg-; nės kaimynystės sudary

dami į laikinius nepasise-’mas turėtų prisitaikinti kurį Jėzus Kristus pa
kinius ir visas kliūtis, Mes prie visų tautų nuomonės,’skelbė Palaiminimuose ir 

kad pašalinti praeities Pamoksle ant kalno, tai

KUNIGU KALĖDŲ SVEIKINIMAI
Kalėdos, 1941 m.

rūmą.
Prie kiekvienos progos 

Pijus XII kalba apie taiką,- 
meldžiasi ir nuolatiniai 
prašo viso pasaulio Krikš
čionių melstis už sudary
mą teisingos ir pastovios

Amerikos prezidentui, 
sausio 7 dieną, 1940 m., Jo 
Šventenybė sako: “Kai

Tarp visų 
ir keršto 

tik vienas 
šaukiąs į 

nuoširdus, sujau- tą darbą tęsiame, kaip rei-Ai Uk7j MllJlAlt VC£ VAVAA Vy»JAVA j ****’*£*' a. *

dintas, bešališkas, gerbiąs kalauja Mūsų Apaštališ- klaidas ir trūkumus.

i

duoti tarptautinių sutar
čių negyvam žodžiui gyvą 
reikšmę, jei nebus persiė
mę tuo vidujiniu ir didžiu 
atsakomybės jausmu, ku
ris matuoja ir sveria žmo
nių įstatymus pagal šven
tą ir nepakeičiamą Dieviš
kojo Įstatymo taisyklę; 
jeigu jie nejaus to teisin
gumo alkio ir troškulio,

praeities Pamoksle ant kalno, tai 
Ir, visos žmonių pastangos 

sudarant, ar atstatant į bus veltui daromos. Reikia

nuoširdaus

tą neteisin- 
naudingu-

visų žmonių ir tautų tei- koji pasiuntinybė”.
sės, tėviškos meilės balsas, 
nuolatiniai šaukiąs ir ra- džio 9, 1939 m., Pijus XII uždavinys yra aukštas ir 
ginąs tautas sudaryti tei- baigia savo kalbą malda į j tuo pačiu toks sunkus ir 
singą ir pastovią taiką. Tai “Dieviškąjį Atpirkėją, kad nešąs didžias atsakomy- 
balsas Kristaus Vietinin- Jis suteiktų karaliams ir, bes, reikia prisiminti, tie 
ko žemėje, Šventojo Tėvo, valdovams ir visiems žmo- prityrimai, kurie iškilo 
Popiežiaus Pijaus XII.
POPIEŽIAUS BALSAS

Pirmoje savo kalboje, Pi
jus XII, kovo 3 dieną, 1939 
metais, šaukdamas tautas 
prie taikos, sakė: “Mes 
kalbame apie tą taiką, ku- protestantai 
ri yra kilni Dangiškoji do- džiaugiasi ir

Velykų dienoje, balan- tarptautinę tvarką, kurios į tat grąžinti žmones prie
*9

nems taiką ir tikrą sutari- pirmiau iš tolydžių suma-
nymų netinkamumo ar 

Apie Pijaus XII taikos blogo pareigų pildymo. Ir, 
darbus ir pastangas “The kadangi taip sunku — net 
Boston Herald” laikraštis, norėtųsi sakyti negalima 
gegužės 8 dieną, 1940 me- — žmogiškam silpnumui 
tais, rašo: “Katalikai ir visa permatyti ir visa už- 

teisingai tikrinti darant sutartis — 
didžiuojasi kada taip sunku yra žmo- 

vana, kuri yra visų gerų Popiežiaus Pijaus XII pa- nėms būti laisviems 
sielų troškimas, meilės ir stangomis pasaulio taikos aistrų, ir piktum; — tai į- 
' ‘ ’ '' Popiežiaus steigimas tarptautinio tei-

pasaulio smo, kuris prižiūrėtų, kad 
taiką, kuri randama san- valstybėse darbuojasi tai-j sudarytos taikos sutartys 
tykyje su Dievu, į šeimų kos sudarymui”. 
taiką, kurias sujungia ir Tnfvric cnivrnc 
sutaiko Kristaus meilė ir, 
pagaliau, į taiką tarp tau-

n. ” mą .

teisingumo vaisius. Mes sugrąžinimui, 
kviečiame visus į sąžinės atstovai visose

nuo

! būtų ištikimai pildomos, 
! ir atsitikus reikalui jas 
peržiūrėtų ir pataisytų, y- 

Popiežius Pijus XII dar- ra būtinai reikalingas tai- 
tų, kuri pasiekiama broliš- buojasi sudarymui garbin- kos sutarties 
ka meile, vieningu ir sąži- gos ir teisingos taikos, 
ningu bendradarbiavimu, “

priėmimui
1. Pagrindinė prielaida nesutikimų

------------------------------------------------------------------------------------ i

Karas neleidžia karo įstaigoms užmigti. Štai Lai
vyno Departamentas, kad ir jau vidunaktis apglėbė 
savo sparnais, vienok šviesos visuose languose, kas 
liudija, kad Laivyno viršininkai sudaro įvairius pla
nus skubotam karo veiksmui. Tai Jung. Valstybių Lai
vyno departamento rūmai.

Mylimieji Kristuje:
Ne vienais metais nebuvo taip sunku rašyti Kalė

dinius sveikinimus kaip kad šįmet. Tai, ko mes visi bi
jojome, įvyko. Baisusis karas galų gale palietė ir mūsų 
mylimąją šalį. Šiandien jau ne vienas tėvas ir motina 
verkia savo sūnaus; ne vienas brolis ir sesuo liūdi savo 
brolio, matydami jų tuščias vieta® prie Kūčių stalo. 
Liūdna ir graudu!

Tačiau, brangieji, nenusiminkim perdaug. Susi- 
raminkim per šias Kalėdų šventes prisiminę, kad Die
vas dar tebėra visų tikinčiųjų prieglauda ir stiprybė. 
Jisai tik vienas yra mūsų veikiausioji pagelba varguo
se, kurie pradeda spausti mus didžiai. Per Bernelių Mi
šias, pažvelgę į pakeltą Ostiją ir pagarbinę Jėzų Kris
tų Kielike, atsiminkit, kad Dievo Sūnus pirmą Kalėdų 
naktį gimė neturte ir varge tik tam, kad mus iš anks
to priruošus šio gyvenimo skausmams.

Nusilenkime, tad visi prieš galingojo Dievo valią. 
Nerūgokim ir nedrįskim išmetinėti Jam. Jis yra mū
sų Tėvas ir Globėjas, o mes jo mylimi vaikai. Jis mū
sų niekad neapleis. Tik siųskim Jam savo širdies mal
das, kad mūsų krašto priešai veikiai būtų pergalėti ir 
vėl grįžtų pasauly taika ir ramybė.

Kalėdų Dieną mes jūsų dvasios vadai atnašausim 
net devynerias šv. Mišias už jūsų reikalus. Naujus Me
tus pradėsim novena šv. Mišių. Kasdieną, per devy
nias dienas, per šv. Mišias iš anksto dėkosim Dievui už 
tas malones, kurias Jis teiksis išlieti ant mūsų visų 
1942 metais.

Mylimieji, sveiki sulaukę šv. Kalėdų. Lai gerasis 
Dievas paguodžia liūdinčius ir verkiančius. Lai karš
tos maldos jungia mus visus 1942 metais, prašant Die
vo Amerikai pergalės, o visam pasauliui taikos.

Jūsų mylimieji tarnai Kristuje,
Klebonas kun. Juozas Lietuvnikas 
Kun. dr. Liudvikas J. Mendelis 
Kun. Antanas J. Dubinskas.

“1. Nugalėti neapykan
tą, kuri šiandien paskirsto 
ir padalina žmones; už tai 
reikia atsižadėti tų siste
mų ir veiksmo būdų, kurie 

' nuolatiniai kursto neapy
kantą.

“2. Nugalėti nepasitikė
jimą, kuris spaudžia tarp
tautines teises ir neleidžia 
sudaryti jokio 
sutarimo.

“3. Nugalėti 
gą dėsnį, kad
mas yra teisės ir tiesos pa
grindas ir kad galybė suda 
ro teisybę; tai dėsnis, ku
ris yra pragaištingas vi
siems tarptautiniams su
tarimams.

“4. Nugalėti kovos prie
žastis, kurias sudaro eko
nominio pasaulio skirtu
mai; taigi reikia taip eko
nominius reikalus sutvar
kyti, kad kiekviena vals
tybė turėtų kas yra reika
linga jos gerovei ir visų pi
liečių padoriam pragyve
nimui.

“5. Nugalėti šaltos savy- 
mylos dvasią, kuri pasiti
kėdama savo galybei, drą
siai eina prie laužymo ne 
tik nepriklausomų valsty
bių teisių ir garbės, bet ly
giai prie paneigimo visų 
piliečių neliečiamųjų tei
sių ir tikrosios laisvės”.

Tautų vžtdai gali pada
ryti planus naujai pasau
lio santvarkai, bet jeigu 
jie nebus pagrįsti teisin
gumu ir meile, tai taika 
nebus nei teisinga nei pa
stovi. Tikroji taika turi 
būti pagrįsta nesikeičian
čiais Amžinojo Dievo įsta
tymais. Pijaus XII žodžiai 

visame 
pasaulyje: “Ne kalaviju a- 
teina tautų išgelbėjimas”, 
bet sugrįžime prie Taikos 
Kunigaikščio Jėzaus Kris
taus.

Vienas balsas šiandien 
šaukia tautas ir žmones 
prie taikos; tai balsas 
Kristaus Vietininko, Po
piežiaus Pijaus XII. Tik 
geros valios žmonėms yra 
Kristaus pažadėta taika.

Dieviškojo Įstatymo pildy
mo, kuris vienas tegali 
duoti prakilnumą ir pasto
vumą; reikia atitaisyti 
tautoms padarytus nuos
tolius ir sugrąžinti žmoni
jai taiką, taiką pagrįstą 
teisingumu ir artimo mei
le”.

Kuris geros valios žmo
gus, perskaitęs Popiežiaus 
nurodymus, nepripažins, 
kad tai yra pagrindas tei
singai ir garbingai taikai? 
Jei visos tautos, visi žmo
nės, priimtų tuos Popie
žiaus nurodymus ,ar gali
ma net svajoti, kad šian
dien pasaulyje būtų 
ras?

Bet kada nors kitas 
ras, daug baisesnis, 
saulinis karas pasibaigs, 
kaip visi karai pasibaigia. 
Reikia melstis, kad tai į- 
vyktų greitai, juo grei
čiau, tuo geriau visai žmo
nijai.
NAUJOJI PASAULINĖ 
TVARKA

Kas bus karui pasibai
gus? Ar pavergtos tautos turėtų skambėti 
bus vėl išlaisvintos, joms

ka- 

ant-
pa-

• v

SIOSE KALĖDOSE
LONG-DISTANCE
TELEFONAVIMAS

TURI BOTI
garbingam 

ir išvengimui 
ar sutarties 

sąlygų išaiškinimui.
“4. Vienas dalykas turė

tų ypač atkreipti dėmesį, 
jei yra siekiama geresnės 
santvarkos Europoje, tai 
yra valstybių ir tautų, ly
giai kaip tautinių mažu
mų, teisingi reikaiavimai 
ir tikrieji jų reikalai: rei-įgrąžinta nepriklausomy- 
kalavimai, kurie, jei ir ne 
visuomet pakankamai su- 1 
daro griežtą teisę, kada klausoma? Didžiųjų tautų 
jau yra pripažintos ir už
tvirtintos sutartys ir joms 
pasirodo priešingi, tačiau, nes Europos valstybes, a- 
reikia juos taikos būdu iš- pie tokį sutvarkymą tau- 
tirti, ir jei galima, ir tai tų, kad daugiau niekada 
yra naudinga, pakeisti su- nebepasikartotų 
tartis, kad taip nė viena*Taip buvo kalbėta laike 

pirmojo pasaulinio karo, ir tos geros valios žmonės 
tai buvo karas užbaigti vi- tegali įgyti prie 
sus karus, bet vos praėjo Kristaus Kryžiaus, 
virš dvidešimts metų, kaip 
iškilo dar žiauresnis ir 
baisesnis karas.

Sudarymui naujos san- 
' tvarkos ir teisingos, pasto
vios taikos, reikalinga yra, 
kad tautų vadai sutiktų su 
pagrindiniais reikalavi
mais. Kūčių dienoje, 1940 
metais, Popiežius Pijus 
XII tuos reikalavimus nu-

A

SUVARŽYTAS

bė? Ar mūsų tėvynė Lietu
va vėl bus laisva ir nepri- 

j 
vadai kalba apie naują Eu
ropos tvarką, apie Jungti-

I
i
■

tauta nebūtų nuskriausta. 
Taip atstačius tikrą pu
siausvyrą tarp tautų ir su
grąžinus savitarpio pasiti
kėjimo pagrindus, bus pa
šalinta daugybė priežas
čių jėgos pavartojimui.

“5. Tačiau ir geriausias, 
ir tobuliausias sutvarky
mas bus netobulas ir netu
rės pasisekimo, jei tie, ku
rie vadovauja tautų liki
mui, ir pačios tautos ne
bus labiau persiėmę ta 
dvasia,

karai.

Jėzaus

Prašykime Betliejaus 
Vaikelio, kad Popiežiaus 
balsas nepasiliktų šau
kiančiojo tyruose, bet kad 
tautų vadai ir visi žmonės 
jį išgirstų ir paklausytų. 
.Tai yra pasaulio taikos 
viltis. T.

IŠ KARO priežasties priseina Amerikie
čiams apsilenkti su tradicijomis ir papro
čiais... per Kalėdas sveikintis long-dis- 
tance telefonu bus varžoma. Šis suvaržy
mas yra reikšmingas.

Specialiai, mes prašome žmonių, gyve
nančių Naujoje Anglijoje, Kūčiose ar Ka
lėdų dieną nešaukti telefonu į pietus nuo 
New Yorko, į vakarus į Chicagą arba į 
jūrų pakraščių provincijas, nes tas gali 
sutrugdyti šalies svarbius apsigynimo 
reikalus. Armija, laivynas ir apsigynimui 
dirbančios industrijos reikalingos telefo
ną dieną ir naktį.

Mes patariame ir prašome, kad Naujo
sios Anglijos gyventojai telefonuodami. 
labai trumpai kalbėtųsi, nežiūrint, kad 
mes turime užtektinai telefono linijų ge
ram aptarnavimui.

Šis pranešimas nebuvo numatytas 
skelbti Kalėdų proga. Mes norėtume, kad 
telefonu galėtų naudotis visi, ir sveikinti 
savuosius su Šv. Kalėdomis, bet šiais me
tais yra svarbesnių dalykų... pirmiausiai 
mes turime žiūrėti ir tarnauti šalies rei
kalams. negu savo asmeniams interesams.

Mes pakartojame... būkite malonūs, 
Kūčių vakare ar Kalėdose nešaukite long- 
distance i pietus nuo New Yorko ir į va
karus Chicagos link ir į jūrų pakraščių 
provincijas.

Dėkojame Jums!

NEW ĖNGLAND TELEPHONE & TELEGRAPH CO.

k»»- viena tegali! rodė. Reikalingryra 
p r I fi .

Kas nori, kad kas nors 
gero būtų daroma, turi 
pats tai daryti.
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