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jzym us
autorius ir profesorius, 

į šį kraštą profeso- 
Benedikto kolegijoj. 
Kansas. Jis yra buvęs 
ir industrijos admi-

Praneša, kad Dr. Vladas Juo 
deika. įžymus lietuvis ekono' 
mistas, 
atvyksta 
riauti Šv 
Atchison 
prekybos 
nistratorium ir direktorium Lie-į 
tuvo įe.

Dr. Juodeika gimęs Grinkiš-! 
.kiuose, Lietuvoje. 1900 m. Sava-, 
noriai atitarnavęs Lietuvos ar-, 
mijoj. jis užbaigė teisių ir eko-| 
nomijos mokslus Prancūzijoj,! 
Austrijoj ir Lietuvoj, ir gavo; 
ekonominių mokslų daktarato; 
laipsnį. 1928 m. jis pradėjo dirb
ti Lietuvos finansų ministeri
joj. 1935 m. jis buvo paskirtas 
TTekybos ir Industrijos Depar
tamento kainų administrato
rium ir direktorium. Tas parei
gas jis ėjo iki 1940 m.

Be to, Dr. Vladas Juodeika 
buvo įžymus veikėjas Lietuvos 
katalikų organizacijose. Jis dės
tė politinę ekonomiją Lietuvos 
universitete — philosofijos ir 
teologijos fakultete nuo 1938-44. 
Per kelius metus jis buvo Lietu
vos Katalikų Akcijos Vyriausio 
Komiteto nariu.

Dr. Vladas Juodeika yra ne 
tik ekonomistas ir profesorius, 
bet taipgi ir įžymus autorius a- 
pie ekonominius ir politinius 
darbus savo krašte.

Nors Dr. Juodeikos specialybė 
yra ekonomijos moksle, tačiau 
šv. Benedikto kolegijoj jis mo
kys, kalbų, kol jis pats geriau 
susipažins su anglų kalba.

Kitą savaitę iš priežas
ties KaKdų švenčių išeis 
tik penktadienio laikraščio 
“Darbininko” laida.

Senatas Prailoina Raciona- 
vimą 6 Mėnesiams

Washington, D. C., gr. 20 
— Jung. Valstvbių Sena
tas 31 balsu prieš 30 nubal
savo prailginti karo racio- 
navimo įstatymą dar še
šiems mėnesiams.

ALF-DU šventė tai prisiminimas to die- 
1 r viškcs meilės pabučiavimo, kuri Dan- 
sl A gus suteikė Žemei.

Kai pirmąją Šventąją naktį pasigirdo tylus 
Kūdikėlio verksmas, ji tegirdėjo tik būrys pie
menėlių: šiandien tas silpnas balselis pavirto 
galingu varpų gaudimu, kurs milijonus žmonių 
sušaukė prie tVakartėlės.

Trečiadienį, gruodžio 19 
d. Bostone ir visoje pieti-į 
nėję Naujoje Anglijoje' 
nuo pat ryto siautė audra 
su sniegu. Audra ir snie- 
gas labai suparalyzavo su
sisiekimą. Geležink e 1 i ų 
stotys buvo užsigrūdusios 
žmonėmis po pietų ir vaka
re; daugelis iš pat ryto už
sisakė kambarius viešbu
čiuose, taip kad vakare ki
ti jau negalėjo gauti kam
barių.

Traukiniai, autobusai ir 
gatvekariai labai vėdavosi. 
Bostono visos mokyklos 
uždarytos. Du žmones mi
rė ir keliolika sužeista.

Ketvirtadienio rytą aud
ra buvo praėjus, tik snie
gas baltavo ir nuo pat ryto 
saulutė spinduliavo.

Budajrestas, Vengrija 
gr. 20 
kinoji 
pasirašė prekybos 
su sovietų 
kurią rusai 
veik visus
nius 
buvo patvirtinta. Jung. Betliejuj 
Valstybės ir Anglija griež- bus nuoširdi, 
tai pasipriešino tokiai su- nėlių ir Tave 
tarčiai.

Vengrijos nauja valdžia 
praneša dabar, kad ji likvi
duos Vengrų - Sovietų pre-

Ir prigyvenome:
Vieton Dieviško Kūdikė

lio balso, girdisi verksmai 
milijonų benamių vaikų.

Vietoj vienos malonės 
nekaltos mergaitės, kuriai 
nebuvo vietos visame mies
te, — milijonai moterų, 
kurių namai pelenais pa
virtę, kurios neturi vietos 
nė šiltame tvarte.

Vietoj šviesių angelų pa
dangėse, kryžiuojasi karo 
prožektoriai ir žėri gaisrų 
prošvaistės.

Vietoj giesmės Dangaus 
dvasių, į dausas skrieja a- 
todūsiai ištremtųjų, kalė
jimuose surakintųjų.

Mūsų mintys lekia į Bet
liejų ir pakeliui, plačiosios 
Europos lygumose mato
me 
rie, 
kis 
gumi.

W AG

Gležnutis Kūdikėlis atsidaužė į ėdžių medi 
gyvuliams paruoštą, ženklan, kad jis ir išeis i 
šio pasaulio būdamas ant medžio, kurį jam žiru, 
nes specialiai paruoš ir prie kurio jį vinimis pri 
tvirtins. i

Dangus ir žemė drebėjo?“ 
kai ant Sinajaus prabilo, Mes imame į rm 
dabar — pats verkia. tą plotkelę ir nrisi

Mozei pasirodė liepsnų, anuos tūkstančius 
krūme, dabar pats dreba artimųjų, kurie 1 
nuo šalčio. žiūrės į baltus, k

Mūsų namuose moderniš
ki šildymai, bet juose nėra 
kur širdžiai sušilti. Par- 
neškime Betliejaus žvaigž- 

- Kaip žinoma, lai- dės liepsną. Bet kad ji deg- 
Vengrijos valdžia tų. reikia įmesti po gabalą 

sutarti savosios širdies, savo mei- 
Rusija, pagal lės.
būtų gavę be- Viešpatie, mano širdis 

vengrų išdirbi- gal kaip ta prakartėlė, bet 
Tačiau ta sutartis ne- ateik rasi prieglaudą, kaip 

patvirtinta. Jung. Betliejuj; mano pagarba 
kaip pieme- 
garbinti no

rėsiu kaip angelai.
Viešpatie, aš gi žinau, 

kad ateis ramybė geros va
lios žmonėms žemėje, bet 

pažįstamus veidus, ku- kybos bendrovę, kuri buvo tik tada, kai pirma bus 
kaip Betliejaus kūdi- sudaryta kontroliavimui duota garbė Dievui aukš- 

— po žvaigždėtu dan- visos prekybos tame kraš- tybėse.
te. • Juozas Prunskis.

ĮBRISTA US Gimimo pro
ga sveikiname visus L.

D. S. Garbės narius, ap
skričių ir kuopų valdybų 
narius ir bendrai visus na
rius, “Darbininko” ben
dradarbius, rėm ė jus ir 
skaitytojus.

Lai Kūdikėlis Jėzus pa
laimina Jūsų namus, Jūsų 
šeimas. Lai toji ramybė, 
kurią Jis duoda geros va
lios žmonėms, užkariauja 
visą pasaulį!

Amžinojo Sūnus liko žmo- jų nirštai r ėsk ir t vs p’ot 
gaus sūnumi, kad žemės kėlės, jie tik laužys ran 
ainiai liktų Dieyp vaikais, kas, kurios tain retai skur 

O vis dėlto — kaip Jo di- džią duonos plutą kilnoja 
džioii auka liko nesupras- Pasaulį žmonės na vert i 
ta! Žemė tebėra ašarų pa- vėl i tvartą, tvartą kui 
kalne: vieni netiki, kiti — gražiausios Dievo sutver 
nemyli, treti norėtų tikėti tos gėles gyvulių paverčia 
ir mylėti, bet iš savęs ne.- mos į mėšlą.
stengia, o Dangaus rasos Betliejuje gyvuliai šildi 
nesišaukia. Kūdikėlį Jėzų, o Jeruzalė'

Silpnos rankos neįsten- gyvuliai jį nukryžiavo, ii 
gia šventų darbų nuveikti, gyvuliu karta dar nenaši 

neįstengia baigė...
o apalpu- 

neįstengia
Betliejus — netoli Kalva 

ri jos. Nors mūsų širdyse— 
Kalvarija, vis tiek — Kalė 
dų džiaugsmas mus telvdi 

Juk ir Mažasis Kūdikė
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DŽIAUKIMĖS IR DEKOKIM
I ———....

leivis buvęs karaliaus sū
nus. Nežiūrint į nepapras
tąjį nusižeminimą ir kan
čias, karaliaus sūnus tapęs| 
žemės kirminėliu ir paau-! 
kojęs savo gyvybę, kad I 
grąžinti gyvybę nelaimin-į 
gajam kūrinėliui.

Taip lygiai pasielgė su 
mumis Dievo Sūnus. Su-, 
traškintiems nuodėmėje 
Išganytojas suteikė naują, 
gyvenimą. “Žodis įsikūni
jo ir gyveno tarp mūsų“. 
(Jon. 1, 14). “Kurs mus į

Kristaus gimimo Šventė 
visada visų laukiama ir iš
kilmingai švenčiama. Ji 
pripildo širdis džiaugsmu, 
dėkingumu ir pasitikėji
mu Dievu. Šv. Evangelijo
je pasakyta, kad Kristui 
gimus, patsai Dievas siun
tė iš dangaus angelą pra
nešti piemenėliams links
mą naujieną. “Štai aš skel
biu jums didelį džiaugsmą, 
kurs bus visai tautai, kad 
šiandien jums gimė Dovi- 
do mieste Išganytojas, 
kurs vra Kristus, Vieš- mylėjo ir apiplovė mus sa
kais. Ir tas bus jums ženk- vo krauju nuo mūsų nuo- 
las: rasite kūdikį suvysty- dėmių“. (Apr. 1, 5). Štai 
tą vystyklais ir paguldytą kodėl angelas paskelbei 
prakarte. Ūmai atsirado mums DIDELĮ DŽIAUGS- 
prie angelo daugybė dan- MĄ! Juk žmogus yra taip 
oriškosios kariuom e n ė s, menkas sutvėrimėlis lyg 
kurie garbino Dievą ir sa- anas kirminėlis, bet apdo- 
kė: Garbė Dievui aukšty- vanotas protu ir laisva va- 
bėje ir žemėje ramybė ge- lia yra panašus angelams 
ros valios žmonėms! (Luk. ir skirtas viešpatauti ant 
2, 10-14). visų sutvėrimų, amžinam

Patsai dangus nori, kad gyvenimui. Nuodėmė išplė
ši Kalėdų diena būtų vi- šė jam amžinąjį gyvenimą, 
siems linksma, kad visi že- “Dėl mūsų žmonių ir dėl 
mes gyventojai įsijungtų į mūsų išganymo nužengė 
angelų chorą giedoti “Glo- iš dangaus” Permaldauto- 
ria...” * jas. “Jis niekur neina į pa-

Tūlas rašytojas patiekia galbą angelams, bet eina į 
mums tokį vaizdą. Kelei- pagalbą Abraomo ainijai. 
vis radęs ant kelio gyvulio Todėl Jis turėjo pasidaryti 
sutriuškintą kirmi n ė 1 į. visukuo panašus į brolius. 
Jam pagailo nelaimingojo kad būtų gailestingas ir iš- 
kūrinėlio. Bežiūrint į liūd- tikimas vyriausis kunigas 
na vaizdą, prisiartinęs prie Dievuli, kad permaldautų 
jo kitas asmuo ir jam ta- už tautos nuodėmes” (Žyd. 
rė: “Jei nori sugrąžinti gy- 2, 16-17). sako šv. Povilas, 
vybę šiam sutriuškintam Už tokią Kristaus begalinę 
kirminėliui, aš pamokinsiu 
kas reikia daryti. Turi su- likti nedėkingas? 
tikti patapti kirminėliu, 
paaukoti savo kraują ir jo lės. 
klane nelaimingasis kirmi
nėlis atgaus gyvybę“. Ke-

■

meilę ar gali žmogus pasi-

Dekingumas moko mei- 
mokoDievo meilė 

vengti nuodėmių.
Kun. P. M. Juras.

Reikalauja, Kad Amerikos Vyriau
sybė Pripažintų Hitlerio-Stalino 

Sutartį

Streikuojantieji veteranai Detroite susiorganizavę į AMVETS. Įrodinė
ja ir reikalauja, kad jiems priklausąs laike streiko atlyginimas sulig GI 
Bill of Rights. Jie streikuoja vadovybėje CIO unijos reikalaudami iš Ge- 
neral Motors 30 nuošimčių pakėlimo algos.
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PADIDINO PAŠALPAS 
VETERANAMS

Mirė Kun. Meheran

2

Truman Reikalauja Suvienyti 
Armiją • Laivyną

VVashington, D. C., gr. 20 
— Prezidentas Truman at
sišaukė į Kongresą, kad 
priimtų įstatymą Armijos 
ir Laivyno departamentų 
suvienymui. būtent, suda
lyti vieną departamentą,! 
! kurio vadovybėje būtų ar
mija, laivynas ir oro lai- 

į vynas.
Prezidentas Truman įro- 

(dinėja, kad yra būtinas 
reikalas turėti visų gin
kluotų jėgų suvienytą va- 

I dovybę. Amerika labai 
daug pasimokino iš šio ka
ro ir ta pamoka brangiai 
kainavo.

Vanaenberg iš Michigan.
Paskirtus delegatus Se

natas dar turi užgirti.

MirėGen. Wing,43-čios 
Divizijos Vadas

Kutland, Vt., gr. 20 — 
Vakar mirė Maj. Gert. Leo- 
nard F. Wing, 52 metų am
žiaus, kuris vadovavo 43- 
jai (VVinged Victory) di
vizijai keturiose svarbiose 
kautynėse Pacifike.

Rusai Apiplėšia Ir 
Čekoslovakiją

Mrs. Roesevelt Paskirta 
j Delegatu STO Konferendjon 
I
II

Gruo- ’
Washington, D. C., gr. 20 

i— J. V. Kongresas galuti
nai užbaigė kalbas ir už- 
gyrė, kad Jung. Valstybės 
būtų pilnu partneriu Su
vienytose Tautose.

Prezidentas Truman pra
nešė Senatui, kad valsty
bės sekretorius Byrnes pa
skirtas Jung. Valstybių 

; pirmininku Į

tai su- 
indus-Lowell, Mass.

džio 18 d. mirė Šv? Patriko 
parapijos klebonas kun. 
John F. Meheran, 65 m. 
amžiaus.

Laidojamas iškilmingai 
šeštadienį, gruodžio 22 d., 
10 vai. rytą su iškilmingo-

\Vashington, D. C., gr. 20jkos. Stalinui nepatinka, 
Tung. Valstybių • Kongre- kad Jung. Valstybės ir An- 
sas priėmė GI Teisių Bi- glija kišasi į kitų valstybių 
liaus plačias pataisas, pa-’reikalus, kuriose raudonie- 
gal kurias karo veteranai i ji nori turėti laisvas ran
gaus didesnes paskolas kas. 
uirkimui namų ir taipgi 
daugiau pinigų mokslui.

GI Teisių Šiliaus priimti! 
nakeitimai įteikti Prezi
dentui pasirašymui. Prezi
dentui pasirašius, GI bi- 
Uus su visomis pataisomis 
ir priedais įsigalios. Pagal 
naują įstatymą veteranai 
galės gauti paskolas ant 
nejudinamojo turto — na
mų iki $8.000. Valdžia ga- 

5 rantuos puse paskolos, bū
tent, iki $4,000. Pakėlė pa
šalpas mokslus einantiems 
GI studentams nuo $50 iki 
$65 mėnesiui nevedusiems. 

’o vedusiems nuo $75 iki 90 
i Taipgi apmokės išlaidas iri 
tiems studentams, kurie! 
mokysis koresponduodami 
ir ims trumpus techniškus1 t ■tursus.

Lietuviškieji 
kvislingai. suvažia v ę į 
Pittsburgh, Pa., lapkričio 
23. 24 d.d. išnešė smarkų 
reikalavimą - rezoliuciją, 
adresuotą Hon. James F. 
Byrnes. the Secretarv of . .
Statė of the United Statės, azijatų kariuomenė užlieti:1-** j Maskvą nuvyko Jung. . , . . . _ _ _ iVaktuhin ir* AnorliirhC

Maskvos las Žadeikis as the autho-
! rized representative of: 
Lithuania...“ Taigi, taigi? 
jie tarytum pirštu duria: 
mūsų Statė Departamentui! 
už tokį "atsilikimą”, nes 
žiūrėkite, nespėjo Rusijos j

Bet štai vyksta į Maskvą 
Jung. Valstybių ir Angli- 

I jos atstovai pasitarimui su 
Molotovu dėl atominės 
bombos, Irano ir kitų vals
tybių. Grįžta ir Stalinas. 
Tuoj Jung. Valstybių vals
tybės sekretorius Byrnes, 
Anglijos užsienių sekreto
rius Bevin šaukia Staliną, 

i jį vizituoja. Apie tai spau- 
■ da labai plačiai rašo, ro

dos, kad tai būtų svarbiau- 
sis įvykis pasaulyj. Stali
no sugrįžimas nustelbia ir 
načią konferenciją. Apie 
nutarimus, susitari mus 
nieko nepaduoda.

Karas; rodos, pasibaigė. 
Paslaptys nebereikalingos. 
Priešai sutriuškinti. Tai 
prieš ką dabar slėpti?

mis pamaldomis iš tos pa- Į delegacijos pirmininku į 
rapijos bažnyčios jo gim- Suvienytų Tautų Organi-
tinio miestelio Hopkinton 
kapuose.

Churchill Atvyks į Jung. 
Valstybes

zacijos susirinkimą, kuris 
įvyks Londone sausio 10 d.

Kiti delegacijos nardai, 
kuriuos paskyrė Preziden
tas Truman, yra šie: buvęs 
valstybės sekretorius Ed- 
ward R. Stettinius, kuris 

IHashington, D, C., gr. 20 bus J. V. principaliu dele-• ”v muo u. v. pi nitipdiiu uiciV"

— Winston Churchill, bu- gatu; Mrs. Eleonor Roose-

Stalinas Grįžo Į Maskvą

Maskva, gr. 20 — Kaip
!•

iranas Reikalauja Trijų Di
džiųjų Ištraukti Kariuo

menes

didelę 
‘Bata’.

kad jis tuoj patvirtintų Lietuvą, kaip Hitleris Ber-Ų a^st-
Stalino - Hitlerio 1939 m. lyne tuoj uždarė Lietuvos. (
padarytą sutartį pasidaly- Atstovybę ištremdamas ?u Rusijos vyriausybes at- 
ti Europą, sulig kurią Hit- net jos atstovą Škirpą. Tąi^tOvai°- ta^ Stalinas grį- 
leris Baltijos kraštus jų pat padarė ir Mussolini su į20 J . a^K ',ą’ 
tarpe ir Lietuvą, sutiko už- Lietuvos atstovybe Romo-! *^Pie Staliną bu v o įvairių 
leisti Stalinui, kuris ja su'ję... Kodėl gi i 
savo milijonine kariuome-J 
ne 1940 m. okupavo ir pra-!su Lietuvos atstovybe, ką 
dėjo jos gyventojų kanki- Jau senai padarė Hitleris.

Teheranas Iranas, gr. 20

Praga, Čekoslovakija — 
Rusijos okupacinė kariuo
menė besitraukdama iš Če
koslovakijos veža viską, ką 
tik sugriebia: maistą, dra
bužius. baldus, mašinas. 
Ko negali išvežti, 
naikina, sako čekų 
trialistai.

Rusai apiplėšė ir 
čekų batų dirbtuvę
Sakoma, kad vien tik spa
lių ir lapkričio mėnesiais 
rusai išvežė 6,500,000 porų 
batų.

Apiplėštus čekus dabar 
turi maitinti, aprėdyti UN
RRA.

Rusijos okupacinė ka
riuomenė Čekoslovakijoje 
padarė vieną gerą darbą, 
tai išgydė čekus nuo ko
munizmo, sako Amerikos 
laikraštininkai. “Pirmiau 
mus šaudė vokiečiai,“ sako 
čekai, “o paskui mūs mo
teris terorizavo sovietų ka
riuomenė. Vieni ir kiti gro
bė mūsų turtus”.

vęs Anglijos premieras, velt; T. Connally, 
atvyks į Jung. Valstybes užsienių santykių komite- 
kitų metų pradžioje pra- to pirmininkas, ir Šen. 
leisti atostogas. ' 'į---------------------------------

Jis atvyksta gydytojo RAUDONŲJŲ PLANAS PASI- 
patariamas praleisti ma-j x j x
žiausia mėnesį šiltame kli 
mate ir “pilnai ilsėtis”. I I

Senato

DALINTI RYTINĮ PASAULĮ

Rūdmarskiniai Sudegino 
Žydų Sinagogas

Tokio, gr. 20 — Princo f 
j Fumimaro Konoye, buvu
sio Japonijos premiero, ku- 

iris, kad “išvengti teismo 
i kaipo karo kriminalistas. 

‘ nusižudė, sūnus iškėlė vie
nišai dokumentą, kuriame 
įsakoma, kad 1940 metų pa
baigoje Rusija “principe” 

-įsutiko įeiti į Ašies sąjungą 
-jir pagal keturių - jėgų su- 

• tartį pasidalinti Rytinį pa
saulį.

Michitaka, Kanoye sū- i duoda sekančius tremtinių 
sako, kad jo tėvas skaičius vakarų Vokieti-

Štai sovietinėje priespau
doje gyvenančios Lietuvos 
baisi tikrovė... Straipsnis 
užvardintas Lithuanians 
Slaves of Reds.Nuernberg, Vokietija, gr

20 — Amerikos skundikas V 
pasakė tarptautiniam mili-i 
tariam tribunolui, kad vie-‘ 
na Hitlerio rūdmarškinių | 
brigada laike dviejų dienų 
sukilimo prieš žydus su
sprogdino arba sudegino!
35 sinagogas.

Karo kriminalistų teisme 
iškelia baisių ir įdomių da- nūs,
“J*“}' , f.-------------- ----------------------E A-------------------------- i

tik žydus žudė, bet žudė ir kumentą. Tame dokumen-

Tremtinių Skaičius Vakarų 
Vokietijoje

ir Anglijos vy-
atstovai tartis — Praneša, kad Irano pre

mjeras Ebrahim Hakimi y- 
ra nusiteikęs vykti į Mas
kvą ir reikalauti, kad visos 
trys didžiosios valstybės 
tuojau ištrauktų kariuo
menes.

Irano valdžia pakartojo 
savo tvirtinimą, kad rusai 
sukurstė separatistų suki
limus Irano šiaurinėje sri
tyje.

New York (LAIC)—Spe- 
cialėje UNRRA darbuotės 
apžvalgoje š. m. XII. 17 
The New York Times pa-

- - -t

■ ", kad jis;
, kiti, kad per

šautas. o dar kiti teigė, kad 
Stalinas yra labai užsirūs-

^... &i mūsų Statė; J^bų. Vieni sakė,
Departamentas nepadaro ,a^ai ser£a» _J

nimą ir naikinimą. Civili- Mussolinis ir jų satelitai? antir Anglijos dėl atominės 
bombos ir užsienių politi-

pasaulį kurie ne savo protu vado-j
kraujuose) niekad nepri- vaujasi, bet taip sukinėja-’

zuotas. demokratinis pa- Rašytojas K. nesenai pa
saulis šios diktatorių kon-Į vadino lietuviškus bolševi- 
spiracijos - sutarties (ku-jkus “Maskvos Gaidukais 
ri paskandino pasaulį kurie ne savo protu vad< 
kraujuose) niekad nepri- vaujasi, bet taip sukinėja-, 
pažino ir nepripažįsta ir tą si, kaip Maskvos vėjas pu-! 
Lietuvos (Baltijos kraštų) i čia. Todėl nestebėtina, kad' 
okupaciją viešai pasmer- tie “Maskvos gaidukai“ šu
kė. Todėl mūsų šalies vy- važiavę Pittsburghan, pa- 
riausvbė pripažįsta ir skai- miršę, kas atsitiko su Hit- 
tosi tik su Lietuvos teisėtu leriu ir Mussoliniu ir jų 
atstovu, būtent. Povilu Ža- valdytomis šalimis, reika- 
deikiu ir jos teisėtais kon-lauja, kad Amerikos vy- 
sulais. Todėl, mūsų raudo- riausybė būtinai taip pa- 
nieji Maskvos fašistai, rei-į darytų Lietuvos atžvilgiu, 
kalauja, kad ši šalis tuojikaip padarė minėtų nelai- 
pripažintų tą “krauju su-jmingos atminties .diktato- 
cementuotą“ Hitlerio - Sta-:";” 
lino sutartį ir tuoj atšauk
tų Povilo Žadeikio pripaži
nimą ir uždarytų Lietuvos 
Atstovybę ir Konsulatus. 
Jie savo rezoliucijoj sako: 
...“hereby expresses its 
vigorous protest against 
the unjustified continu- 
ance of recognition by the 
United Statės of Mr. Povi-

i

rių vyriausybės.
Jie turėtų atsiminti, kad 

už tas Hitlerio - Stalino ne
laimingas sutartis (užpulti 
ir pasidalinti Lenkiją ir ki
tas šalis) Ribbentropas ir 
jo bendradarbiai dabar y- 
ra teisiami kaipo karo kri- 

(sulig teisybės 
turėtų 

ir Molotov). o ne

i
1
i

mmalistai
šalę Ribbentropo 
sėdėt i

TĖVAI ATLEISTI NUO 
TARNYBOS

VVashington, D. C., gr. 20 rų, kurie yra 26 ar dau- 
— Rinktinė tarnyba įsakė giau metų amžiaus. Bet 
vietinėms drafto tary- pagal naują įsakymą tėvai 
boms, kad atleistų nuo mi- nebus draftuojami. 
litarės tarnybos visus vy-; ---------------
rus - tėvus ir taipgi nepri- Kanados Fordo Darbininkai 
imti net savanorių, kurie. IlikainZ {trata 
turi tris ar daugiau vai- UZDaigeMj^M 
kus.

Tėvai, kurie turi vieną ar 
du vaiku, gali savanoriai į- 
stoti į Armiją ar Laivyną.

Karui pasibaigus, buvo į- 
sakyta neimti vedusių vy-

t

rezoliucijas nešti reikalau
jant, kad ši šalis tas krimi-t 
nales sutartis pripažintų ir 
tuom dar sykį save persta
tyti tikrais Maskvos gai
dukais. A.

lykų. Hitlerio gaujos ne prieš mirtį_ paruošė tą do- joje.
Bendras išvietintų skai- 

>3 ok u paei
nąs ir Indija, pagal tą A- nes zonas (amerikiečių, 
šies sutartį, būtu Rusijos anglų ir prancūzų) — 850,- 

Britai Pakerė John Amery
g I Vokietija būtų pasiėmus

- Centralinę Afriką, ir Itali-
HUICISC į • >* • * z* • ijos siaurinę Afriką.

į Ašies planai sugriuvo, 
į kada Hitleris puolė Rusi
ją, su kuria turėjo “krauju 
sucementuotą“ su t a r t į. 
Matyt, besidalindami pa
saulį, draugai susipyko ir 
susipešė.

kitų tautų nekaltus žmo- te Konoye sako, kad Ira- čius per visas 
nes.

Londonas, gr. 20 
tanijos teismas 
John Amery, įžymaus bri-i 
tų valstybės vyro sūnų, už Į 
savo karaliaus ir savo kra-’ 
što išdavystę. Nuteistas 
pakarti, ir jis bausmę išpil
dė.

John Amery karo metu 
per radio skleidė nacių 
propagandą.

U'indsor, Ont., gr. 20 — 
Kanados Fordo Motor 
kompanijos darbininkai, 
CIO unijai vadovaujant, po 
14 savaičių streiko priėmė 
valdžios planą ir nubalsa
vo užbaigti streiką ir grįžti 
darban.

Visus nesusipratimus ir 
reikaiavimus abi pusės, 
tarpininkaujant valdžios 
atstovams, išspręs arbitra- 
cijos būdu.

Anglai Numušė Nosį 
Leninui

Amerikos Didžioji Spauda 
Apie įvykius Lietuvoje

Iš jų amerikiečiams 
. 280,(XX). britams 

500,000, ir prancūzams 75,- 
000. Visi jie laikomi kaipo 
atsisakę grįžti Į sovietų ro
jų. Tautybių požiūriu, 
tremtiniai skirstomi: len
kų 560,000, iš Pabalčio 
150.00Q ir neaiškių — 120,- 
000. Pastarųjų tarpe yra 
60,000 Rytų Europos žyrų, 
30,000 ukrainiečių ir 30,- 
000 jugoslavų.

Visi jie sutalpinti 1335 
stovyklose, kurias vieto
mis vadina ‘Assembly Cen- 
ters’, vietomis ‘Camp’.

Londonas — Šiomis die
nomis anglai vėl apdaužė 
Lenino biustą, kuris stovi 
aikštėje. ŠĮ kartą numušė 
nosĮ, abi ausis ir nudaužė 
pečių kraštą.

Anglijos valdžia planuo
ja Lenino biustą perkelti Į 
vidų, nes aikštėje jis daž
nai užkliūva.

New York (LAIC) — Ži
nomas Washingtono ko
respondentas David Sent- 
ner, gruodžio 14 d., per vi
są Hearst. spaudą praneša: 
“Žudynės... kankinimas... 
plėšikavimas... moterų 
prievartavimas... masinis į 
Sovietų Rusijos vergų sto
vyklas žmonių deportavi
mas...

Pakėlė Algas Darbininkams
Beverly, Mass., gr. 20 — 

United Shoc Machinery 
korporacija pakėlė algas 
savo darbininkams 10G. 
Apie 3000 darbininkų dir
ba toje įstaigoje.

Pakeltas algas pradės 
mokėti nuo gruodžio 28 d.



PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams _________  $4-00
Vieną kart savaitėje metams... $2.00
Užsieny metams_____  $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

Jis Pirmas Mus Mylėjo • « •

Pradeda Apsižiūrėti

(DIEVAS PIRMAS MUS MYLĖJO IR SIUNTĖ SŪ
NŲ KAIPO PERMALDAVIMĄ UŽ MŪSŲ 

NUODĖMES)

i:-
"^

Penkti »

DARBININKAS
(THE W0RKEP.)

-*ublishea every Tuesday and Friday except Holidays sach a* 
*Jew Year, Good Friday, MemoriaJ Day, Tndependence Day. 

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

8AINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR .
Cntcred ae second-class matter Sept. 12, 1915 at the poet office at Boston. 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Kcceptance for malllng at speclal rate of postage provlded for !n Section 1103 

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

.(omestic yearly ________   $4.00
knnestic once per week yearly $2.00 
foreign yearly __ -__________ *$5.00
•“orelgn once per week yearly $2.50

DARBININKAS
166 West Broadway, South Boston, Mase

Telephone SOUth Boston 2680

Kun. J. J. Jakaitis, MIC. skaitytume Senojo Testam 
mento pranašystes: tai™ 
jos arti istorinei tiesai® 
nors buvo paskelbtos tūksM 
tančius metų prieš tai.

Paprastais nuoširdumoB 
žodžiais yra atpasakotos! 
Kristaus gimimo paslaptys! 
Evangelijoje sulyg šv. L u-l 
ko. Ten sakoma:

“Angelas Gabrielius bu- I 
vo DIEVO SIŲSTAS PAS 1 
MERGAITE, pažadėtą vy
rui vardu Juozapu, iš Do- i 
vvdo namų; MERGAITĖS 
GI VARDAS BUVO MA
RIJA”. (Luk. 1:26).

Pastebėkime, kad Marija 
ir po jungtuvių su Juozapu

Iš 70 pranašų, aiškiausiai yra vadinama mergaitė.
Angelas prakalba į Ma

riją, ją išsigandusią ra
mindamas ir praneša Die
vo jai skiriamas negirdė
tas malones, sakydamas: 

, “Sveika malonės pilnoji, 
amžino- Testamento evangelistu; j Viegpats su tavimi... Tu

772-695 metais,radai malonę pas Dievą. 
ŠTAI PRADĖSI ĮŠČIOJE 
IR PAGIMDYSI SŪNŲ IR 
PRAMINSI Jį VARDU 
JĖZUS. Jis bus didis ir va
dinsis Aukščiausiojo Sū
nus... Jo karaliavimui ne
bus galo”. (Luk. 1:30-32).

Marija, kaip ir visi pa
maldieji protėviai, dideliu 
išsiilgimu laukė išsipildy
mo Dievo žadėjimo Atpir
kėją, tačiau išvydus Dievo 
angelą nusigąsta, juo la- • 
biau, kad, būdama giliai 
nuolanki, nedrįso tikėtis 
būti skirta Mesijui už mo
tiną. Be to, jai angelo žo- 

ir mums duota su- džiai buvo nesuprantami, 
_ > viešpatavimas nes paįp jį būdama mer-

Paskelbtas tūkstančius metų prieš užgimstant— 
Angelas paliudyto apreiškimo tikrumų — Mer
gaitė pradeda, gimdo ir palieka mergaite po 
gimdymo — Žmonėms tylint, akmenys šaukia — 
Protas iii- nykštukas prieš Dievo išmintį — Ko
pėčios nuo dangaus ir į dangų — Didesnės mei

lės nėra. —

KALĖDOS — tai džiu— nančio Mesijaus vaizdą, jo 
gus žmonijos Atpirkėjo atėjimo laiką ir vietą, 
gimtadienis, kuris tarp; 7 
daugelio Viešpaties Dievo ateinančio' Išganytojaus 
meilės pareiškimu, prime- gimimą, gyvenimą, pa
na Dangiškojo Tėvo įsta- siuntinybę, kančią ir mirtį 
bų gailestingumą žmogui, aprašė karališkasis prana- 

I Kuomet pasipriešinusieji šas Ižai jas, ir dėl to kai ku- 
angelai tuojaus po prasi- rių yra vadinamas Senojo 

tarė mano kaitimo nubausti ; “
I,mis kančiomis, žmogui nu- jis gyveno 
įsikaltus, Dievas jo oasigai- 
lėjo. ir išgelbėjimui žmoni
jos iš užsitrauktos nelai
mingos padėties, prižadėjo 

Į atsiųsti Atpirkėją.

Amerikiečiai pradeda apsižiūrėti ir atspėti, kodėl 
bolševikų spauda taip uoliai — ragais ir nagais — agi
tuoja. kad Amerikos vyriausybė ko greičiausiai parsi
gabentų iš Europos visą savo armiją. Tą dalyką nu
šviečia Washington Post šiais žodžiais:

“Amerikos komunistų partija strimagalviu puo
lasi kelti vajų: “Paleiskit mūsų vyrus namo.” VVilliam 
Z. Foster ir kiti Amerikos komunistai ir jų pakalikai 
masiniais mitingais, streikais, Statė Departamento pi- 
kietavimu ir Baltųjų Namų bombardavimu telegramo
mis ir telefonais, parodo tą pati uolumą, kokiu pasižy
mėjo panašus jų vajus 1940-41 m. Tuomet jie šūkavo, 
kad “jankiai neateina” ir rėkaudavo prieš teikiamą 
Anglijai pagalbą, prieš ginkluotus laivų palydovus, 
prieš priverstiną kareiviavimą ir bendrai prieš “impe
rialistinį” karą. Bet kai Vokietija puolė Rusiją, tuo
met, žinoma, viskas pasikeitė. Kodėl komunistams da
bar taip parūpo grąžinimas namo Amerikos kareivių? 
Kurie nusimano apie komunistų “partijos liniją”, tiems 
aiškus į tai atsakymas: komunistai nori, kad Rusija 
turėtų Europoj laisvą dirvą savotiškai veikti”.

Tiesą pasakius, bolševikai Europoj vis vien savo
tiškai veikia, bet dirva dar ne visai yra laisva. Jie dar 
neįeina į Alijantų okupuotas ^ritis. Tuose kraštuose, 
kur bolševikai ne pilnai dar įsikūrė, daromi rinkimai, 
kuriuose komunistai gerokai pralaimėjo. Be to, ameri
kiečių okupuotoji Vokietijos dalis ne griaunama, bet 
atstatoma. Pats Berlynas padalytas į dvi sritis. Kuri 
yra amerikiečių žinioje, atrodo beveik normaliai, vadi
naisi, europietiškai, kultūringai, -žmonės maitinami, 
griuvėsiai taisomi ir visokiais būdais mėginama grą
žinti normalus miesto gyvenimas. Gi sovietų valdomoj 
daly viskas-eina bolševikiškai: komunistinis teroras, 
žudymai, plėšimai, vagystės, masinis turto gabenimas 
Rusijon ir tt. Tarsi du miestai greta viens kito pastaty
ti: europinis ir azijatiškas. Tokia padėtis bolševikams 
nepakenčiama. Čia pat, amerikiečių ir europiečių aky
se, savaime siūlosi palyginimas tarp komunistinio ir 
civilizuoto gyvenimo. Toks palyginimas mušte užmu
ša komunizmo idėją. Jokia sovietiška propaganda ne
pajėgia to užglostyti. Faktai likviduoja iškalbingiau
sias melagystes. Tad bolševikams verkiant reikia kaip 
nors įtikinti Washingtono vyriausybę, kad Amerikos 
kariuomenė Europoj nebe reikalinga. Tuomet jie ga
lės nekliudomi smaugti pavergtas tautas.

Ar Amerikos žmonės pilnai tą supranta? Vargu, parodė Europą. Dabar tie nabagėliai “stupaikos” turi,iš jo giminės. Metams bė- 
Bet jau pradeda apsižiūrėti. Ir patys komunistai savo" sielotis, kad tas nepataisomas klaidas nors kiek už- gaut, pranašai suteikė vis 
gramozdiška agitacija brukte bruka tą susipratimą į glostytų. .

Pa.s Tave viešpatavimas Tavo galybės dieną šventųjų žibėjime. 
Aš pirm aušros pagimdžiau Tave iš įsčių. Viešpats 
Viešpačiui: sėskis mano dešinėje, kolei aš padarysiu iš Tavo ne
prietelių Tau pakojį. P#. •

KALĖDŲ PAGUODA
Kalėdos geros mums; dar siunčiam apsčiai maisto 
Į tolimas šalis išalkusiems maitvt.
Bet mūsų tėviškėj šmėkla tebesišvaisto, 
Ten laisvės spindulių iš niekur nematyt.

Kalėdos alkanos; juodos duonelės kąsnį 
Laimingas tik teturį burną įsidėt. 
Kas jiems išpranašaus gyvenimą geresnį? 
Kas gali vargdieniams kiek laimės pažadėt?

Viena paguoda jiems: stebėt šaltoj kūtelėj 
Dangaus Karalių, gimusį tarp gyvulių;
Jis, rodos, žemės turtą turi savo valioj,
O bet gi apsirinko kelią sopulių.

Ir visas Jo gyvenimas bus pilnas vargo, 
Jis neturės sau vietos galvą kur priglaust, 
Jo žemiška našta bus kaip praščiausio vargo — 
Už ką nekaltą Kūdikį taip reikia baust?

Dažnai mes klausiame: kodėl sunkiausią naštą 
Geriems žmonėms šiame pasauly tenka vilkt? 
Dėlko bedieviai smaugia ramų mūsų kraštą? 
Dėl ko gi mums lietuviams vis reik nusivilt?

Tiktai pažvelkime į Betliejaus tvartelį 
Ir tuoj surasim raktą šitos paslapties: — 
Kai matome taip vargstant Dievą Visagalį, 
Jau žinom, kad panašūs Jam taip pat kentės.

Dabar Tėvynę varžo geležiniai-pančiai.
Bet jaučiam, kad Vaikelis jos pasigailės,

. Kad galą Jis padės nepakeliamai kančiai
Ir prispaudėją nugalės. J. Kmitas

prieš Kristaus užgimimą.
Kristaus gimimo būdą, 

pranašas Ižai jas apreiškė 
šiais žodžiais:

“Štai mergaitė pradės ir 
pagimdys sūnų, ir jis bus 
vadinamas vardu SU MU- 

išgel b ė t i MIS DIEVAS — Immanu 
Dievas davė EI”. (Iz. VII: 14).

Tolymesniuose pranaša-

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  .

amerikiečių galvas. O kalčiausias tai pats Stalinas. Jis, 
anot vieno laikraštininko, padarė dvi klaidas: kad pa- Dievas apreiškė karaliui 
rodė Europai savo raudonąją armiją, ir kad armijai Dovydui, kad Mesijas kils

j PROTOEVANGELIJA
i

Prižadėjimą 
, žmoniją V. 
tuojaus po pirmųjų žmonių 
nupuolimo, kuomet pa- vimuose Ižai jas atpašako.- 

ismerkdamas juodu sugun- ja įvairius to įstabaus Kū- 
įdijusį žaltį-pasakė: dikio pavadinimus. Apra-

“Aš padarysiu nepriete- šęs Kristaus karaliavimo 
lystę tarp tavęs ir tarp mo- teikiamą šviesą ir ramybę, 
teriškės, tarp tavo aini jos Ižai jas sušunka: 
ir jos ainijos; ji sutrins ta
vo galvą”. (Moz., Prad. III:
15).

Šitie žodžiai yra pirmuo- padėtas ant jo peties; jis gaitė, galėtų tapti motina? 
ju V. Dievo pažadėjimu at- bus vardu. STEBĖTINAS, Todėl, dideliai nustebinta 
siųsti Atpirkėją Mesiją, PATARĖJAS, GALINGA- u angelo užklausia, sakv- 
ir dėl to yra vadinami Pro- SIS DIEVAS, BUSIMOJO, jama- 

įtoevangelija, arba pirmoji AMŽIAUS »
Evangelija.

Skaitant Šventąjį Raštą. Jo viešpatavimas daugin- 
užtinkame pažymėjimą, sis ir ramybei nebus galo. 

■ kad po dviejų tūkstančių (Iz. IX:6-7).
metų, prižadėjimą atsiųsti! 
Išganytoją V. Dievas pa-i ANGELAS LIl DY JA 
kartojo patrijarkui Abrao-j įstabus Kristaus gimimo j 
mui. Taip gi Dievas tą pri-i pranašavimas išsipildė po;sj 
žadėjimą suteikę patrijar-1700 metų, 
kams Izaokui ir Jokūbui.'skaitome
Vėliau, po tūkstančio me-, 
tų, per pranašą Nathan, V.

“Nes mums GIMĖ Kf 
DIKIS, i 
nūs. ir jo

TĖVAS, RA-i
MYBĖS KUNIGAIKŠTIS..

i*
»♦

■

j

K.;ryškesnį ir pilnesnį atei-

Kuomet dabar ■ 
Evangelistų ap-i 

rašymus apie tai, kaip j 
Kristus užgimė, 
si, mokė ir darbavosi že-j 
mėje, ir kaip jis. kaip tik
rasis Velykų Avinėlis, sa
vo krauju atpirko žmogaus 
nuodėmes, tai tarytumei

“Kaip tas įvyks, kadan- 
aš nepažįstu vyro?” 

(Luk. 1:34).
Angelas' Gabrielius nu

ramina Mariją, apreikšda
mas, kad tas. kuris vadi
nas Dievo Sūnumi, prasi- 

jdės joje iš šventosios Dva- 
jsios, o ne iš žemiškojo vy
ro. tarydamas: 

! “ŠVENTOJI D VAŠI A 
-«rKUŽENGS ant TAVęs 
Ixir Aukščiausiojo galvbė 

apdengs tave savo šešėliu; 
todėl ir šventasis, kuris 
gims iš tavęs, VADINSIS

Tęsinys 5-tame pusi.

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

XVIII.

Soldau
Bėgti, rodos, taip natūralu. Jis vienas prieš 

visą vokiečių būrį, nes jo draugai buvo gan 
toli atsilikę. Jei Andrius būtų apsidairęs* tai 
būtų pamatęs, kad nieks jam neateis pagel- 
bon, nes visa rusų grandinė pasileido bėgti 
atgal — naujokai, mat, neišlaikė psichologi
nio sukrėtimo prieš atūžiančią žvėrišką nusi
teikusių vokiečių kontrataką. Vadui žuvus, 
nebuvo kas juos įdrąsina ir sutvarko. Bet 
Andrius atgal nežiūrėjo. Jis, tur būt, pamiršo, 
kad reikia bėgti ar bent iškelti rankas ir pa
siduoti. Jąm rūpėjo nukauti tą storpilvį vo
kieti, kurs taip negailestingai nukirto galvą 
jo karininkui. Vokietis buvo čia pat ir dar 
plačiau užsimojo savo durklu, kad ir Andrių 
taip pat nusodintų, kaip .ir tą jauną leitenan
tą. Bet jo mostas buvo per platus. Andrius 
katės vikrumu prašoko pro vokiečio smūgį, i- 
lindo, taip sakant, į jo apsigynimo vidų ir vi
sa švara atrėmė savo durklą į patį vidurį 
stambaus vokiečio kūno. Įsibėgėjimo smar
kumu jis parbloškė nukautą vokietį žemyn ir 
pats per jį persirito, šautuvas su durklu pasi
liko nukautojo pilve. Nebuvo kada jo ištrauk
ti, nes, pašokęs ant kojų, Andrius pamatė,

kad daugiau vokiečių palenktais durtuvais 
tiesiog į jį atpyška. Andrius buvo beginklis, 
bet nė dabar nesusiprato bėgti ar iškelti 
rankas. Jis jau nieko nesvarstąs, kaip koks 
karštagalvis beprotis, puolė juos su grynomis 
kumščiomis. Paskui Andrius, atsimindamas 
tą momentą, negalėjo suprasti, kas jam pasi
darė. Rodos, protas visiškai šaltas, atmintis 
veikia, bet kūno energija neša jį pirmyn, tar
si paleistą iš švaistyklės akmenį. Tačiau neil
gas tai buvo momentas. Kažkas pradūzgė pro 
ausis, kažkas nusmelkė pro smilkinį, ir jo 
galvą apėmė naktis. Tur būt, vokiečiai, pa
matę beprotį, puolantį juos grynomis ranko
mis. patys prietaringai nusigando ir apsisto
ję pradėjo šaudyti. Andrius krito ant vietos.

* * *

Kova ties Soldau pasibaigė. Iš penkių Sam- 
sonovo korpusų vos vienas išsigelbėjo, bet 
ne kaipo karinis dalinys, tik kaip daugelis 
smulkių pabėgėlių būrių, kurie per pelkes ir 
tankumynus prasprūdo pro geležinį vokiečių 
lanką. Jų skaičius galėjo būti lygus vienam 
korpusui. Kiti keturi, skaičiuje kokio pusant
ro šimto tūkstančio karių, buvo sunaikinti: 
dauguma žuvo Soldau klampynėse, apie treč
dalis pakliuvo į nelaisvę. Samsonovo armija 
paliovė buvusi. Jis pats žuvo su kitais, sako
ma. būk nusišovęs.

Po nuklotą lavonais lauką vaikščiojo vo
kiečių sanitarai su neštuvais. Mirtinai nukau
tuosius metė į krūvas, sužeistuosius dėjo į 
neštuvus ir gabeno į karo lauko ligonines. 
Vienas negyvėlis, bemetant jį į nukautųjų 
krūvą, sudejavo. Matyt, buvo tik be žado ir

nuo sukrėtimo atsigavo. Sanitaras čiuptelėjo 
jo pulsą.

— Šis dar nėra miręs.
Priėjo status, griežto tipo, pastatytais a la 

Wilhelm ūsais, karininkas. Jis atidžiai pažiū
rėjo į sužeistąjį.
— Aha! Tai čia tas rusas, kurs arčiausiai 

priėjo prie mūsų pozicijų. Aš liepčiau jį gyvą 
į žemę užkasti, nes tai jis bus nudūręs geriau
sią mano felbfėbelį Fritzą. Nesuprantu, kaip 
tai galėjo atsitikti. Fritzas buvo kuopos ins
truktorius ir geriausiai išsilavinęs kautynėse 
su durklais. Joks priešas neprieidavo prie jo 
arčiau kaip per penkis žingsnius. Kaip šis, ru
sas jį nukovė, tai man paslaptis. Aš tik dėlto 
dovanosiu jam gyvybę, kad man papasakotų, 
kaip jis tai padarė. Vargšas Fritzas!

Už poros žingsnių gulėjo Fritzas atvira 
burna ir pastyrusiom akimis. Andriaus durk
las dar tebestoksojo jo tuštyme. Pats And
rius, jau visiškai atsigaivaliojęs .atvėrė akis.
— Kur aš? — paklausė silpnu balsu.
— Litauer! — nustebo sanitaras, kurs su

prato lietuviškai.
— A? Was ist das? Litauer, sakai? — pasta

tė ausis karininkas.
nerusiškas teufelis, kurs galėjo Fritzą nudur
ti. Klausyk,.sanitare, dabok man tą vyruką, 
kad jis pasveiktų. Kur jis sužeistas?

Sanitaras apžiūrėjo Andriaus žaizdą. Ji 
buvo galvoje. Pavojinga vieta — galva. Žmo
gus ten sužeistas paprastai daugiau akių Jau 
neatidaro. Bet Andriaus galva buvo tik pa
liesta, ne pramušta. Kulka įžambiai nubroz
dino kaktą, nepramušus kaušo. Tai buvo tik

Tai turėjo būti koks

I 
laikina kontūzija, kuri greit užgis. Tačiau at
sirado dar kita žaizda kairioje rankoje. Kul
ka perėjo kiaurai, nepalietus kaulo. Žaizda 
nepavojinga, bet ims kiek laiko jai užgyti. Iš 
viso, reikia jis priskaityti prie lengvai sužeis
tųjų. •

Karininkas, matomai, blivo ta diagnoza 
patenkintas. Jis, kaip sakėsi, mielu noru gyvą 
užkastų žemėje tą drąsuolį, kurs nukovė io 
feldfebelį, bet žiaurus karininkas buvo karš
tas drąsos mylėtojas, nežiūrint, kur ji pasi
reikštų. Kautynėse su durtuvu Fritzas netu
rėjo sau lygaus. Jis ypatingai buvo įgudęs 
su durklu kirsti. Taip lengviau. Numauji prie
šui galvą, ir durklas vėl laisvas kitam smū
giui. Nereikia traukti ginklo iš nukautojo 
kūno. Tai painu ir užima kiek laiko, o čia rei
kia veikti skubotai. Fritzas labai didžiuoda
vosi savo drąsa ir išsilavinimu. Atakoje jis 
visados eidavo pirmas ir įsakydavo kitiems 
kiek atsilikti, kad jo žygdarbiai ir kovojimo 
pavyzdys būtų visiems matomi. Priešu skai
čius niekados jo nenugąsdindavo. Milžiniška 
fizinė jėga ir mokėjimas vartoti baisų savo 
ginklą tuojau praskindavo jam taką priešu 
eilėse. Kartais net visas priešų būrvs. pani
kos pagautas, traukdavosi atgal prieš tą bai
sų feldfebelį. Dabar Fritzas nukautas. Na. na, 
tas io nugalėtojas turi būti koks antžmogis.

Karininkas dar sykį pažvelgė į Andri”. 
Vaikinas kaio vaikinas, gražus, lieknas, rau
meningai augalotas, bet nieko antžmogiško 
jame nesimato. Veido išraiška daugiau vai
kiškai naivi. Ne, čia kažkas nesuprantama. 
Situacija tikrai intriguojanti.

(Bus daugiau)
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Jau ke- vargingiausio žmogaus,Tai buvo senai.
liolika šimtmečių prabėgo, vargingiausias kūdikis 
Tada buvo skaisti rytų 
naktis tolimoj Palestinoj.
Visas pasaulis susikaupęs 
kažko laukė. Ir mėnuo
tamsiai mėlyname ' skliau- Todėl Jis pasirinko 
te sustingo ir vėjas nutilo dalią, kad galėtų 
ir žolė augus sustojo. Štai- prie vargo žmogaus prieiti, 
ga nušvito dangus ir pasi- jį suraminti ir gelbėti. Ir 
girdo nežemiškos muzikos gimęs Kristus trisdešimt 
garsai. Jie buvo švelnūs ir‘metų nešė paprasto žmo- 
didingi. Jie paskelbė pa- gaus sunkią gyvenimo naš- 
saulio Viešpaties ir kartu tą, nešė ją už žmoniją — 
Gelbėtojo atvykimą. Gimė už mus. Jis vieno tenorėjo: 
Išganytojas.

“Garbė Dievui aukštybė
se ir ramybė žemėje geros 
valios žmonėms“ — taip 
paskelbė Jo atvykimą dan- pagaliau Savo pasiaukoji- 
gaus angelai.

Tačiau Kristus neatvyko 
į pasaulį garbės ir turto 
apsuptas, negimė puikiuo
se rūmuose ir jo kūno ne
glostė šilkai. Jis gimė pa- vvnioliką 
prasčiausioj vietoj, kur tik pirmą kartą

gimti tegali. Jis atvyko į 
žemę ne teisti, bet išteisin
ti: ne bausti, bet gelbėti: 
ne pasmerkti, bet išganyti.

vargo 
arčiau

Linksmų šv. Kalėdų!

Dr. J. F. Antanėlis
OPTOMETRIST

515 East Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Tek SOUth 4476

kad žmogus vėl iš naujo 
atgimtų ir vėl suartėtų su 
savo Kūrėju.

Kristus gimė, gyveno ir

mą apvainikavo Golgotoje.
Prabėgo šimtmečiai ir 

da: daug jų prabėgs, o 
Kristaus gimimo žmogus 
nepamirš švęsti. Prieš de- 

šimtų metų 
suklupo pie-

AR KALĖDŲ DIEDUKAS
. UŽMIRŠ VARGSTANČIUS 

VAIKUČIUS?
je. Jie nedaug prašo, tik 
vieną mažą dovanėlę. Jei 
visi po vieną nupirksime, 
jų pakaks visiems tremti
nių vaikams. Padarykime 
tai dabar. Nors Kalėdų 
Diedukas išvietintų lietu
vių vaikučius ir aplankys 
pavėluotai, bet jis juos tik
rai aplankys.

Savo dovanas siųskite 
tokiu adresu: United Lith- 

jie pirks geriausio ūanian Relief Fund of

Ateina Kalėdų šventės. 
Jos turėtų būti tikrai tai
kos ir ramybės simbolįum, 
pranašaujančiu “taiką ir 
ramybę geros valios žmo
nėms”, nes šios Kalėdos y- 
ra pirmos taikos Kalėdos 
po antrojo pasaulinio ka
ro. Amerikoje dėkingi 
žmonės džiaugsis ir šią di
džiąją šventę švęs, kaip 
šventė prieškariniais lai
kais: jie pirks geriausio .ūanian Relief Fund of 
maisto, gražiausių drabu- America, - 101 Grand St.,

I
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Linki visiems kostumeriams, draugams ir 
pažįstamiems ir k ieėiame pas mus • Įsus i svečius

Strand Cafe
Savininkai —

Linksmiausiu Kalėdų Švenčių!

K. POCIUS ir V. TAUTVAIŠA

C

SUPER gfta&fy MARHET5

374 Broadvvay, So. Boston. Mass.
Tel. ŠOU 9210

lOHN’S HARDWAREV
Pamts, varnishes, val papers and plumbing 

supplies.
412 W. BKOADVVAY

So. Boston. Mass

SERVE 

FIRST NATIONAL 
PLUMPNORTHERNSELECTED
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Dr. A. L. Kapočius
LIETUVIS DANTISTAS

517 E. Broadway, So. Boston
Tel. ŠOU 2660

nuo kurio žmonės taip nu
kentėjo. Nemažai žmonių 
turės šias brangias ir įspū
dingas šventes .švęsti ne
turte, skurde, skausmuose, 
nors, žinoma, geras tikin
tysis ir skausmuose ar 
bandymuose atjaučia nau
jai gimusį Kūdikėlį 
širdyje. Prašykime, 
jiems tektų patirti 
Kalėdų džiaugsmo,
mums tenka pergyventi.

savo 
kad 

tokio 
kokį

ižių, puikiausių gėrimų. Brooklyn ii, N. Y. 
i daugybę gražių dovanų su-1 
augusiems ir vaikučiams.? 
Taip, mums karas baigėsi:) 

į mums malonu ir gera lauk-' 
iti ir švęsti Kalėdų šventes: 
imes turime viltį ir mes tu- 
'rime namus: mes laimingi.'

Būdami geros valios žmo
nės ir laikydamies Kalėdų' 

: gražių papročių ir nuotai- 
ikos, prisiminkime ir tuos, 
.kuriems karas dar nėra 

J pasibaigęs, kuriems Kalė
dos šiemet dar toli gražu 

i nėra “taikos ir ramybės” 
. šventė. Prisiminkime tuos, 

i kurie išguiti iš savo tėviš- 
. kių. atskirti nuo savo arti

mųjų, bevilčiai laukia die
nos. kada ir jie, kaip mes. 
galės atsisėsti prie Kūčių. 

! stalo, pasidalinti dovano-1

menys prie ką tik užgimu
sio Išganytojaus lopšelio, 
ir mes šiandien iš džiaugs
mo garbinam gimusį pa
saulio Viešpatį. Deja, mū
sų nelaimei, tuo visa labai 
dažnai ir baigiasi. Pasi
džiaugę Kristaus gimimu, 
grįžtam į kasdieninį gyve
nimą ir pamirštam kam 
Kristus gimė, kam gyveno 
ir kam kentėjo. Dažnai, la
bai dažnai, mes užmirš
tam. jog Kristus mums gi
mė ir už mus kentėjo.

Šiandie, kai mes pasken
dę didmiesčių triukšme. į 
mašinų ūžėsyj ir džiazo 
garsuose sumaterijalėjom' 
ir sumenkėjom; kai pašau-Į 
lis kasdien labiau persiima į mįs Ukrai pasidžiaugti 
socializmo, komunizmo įr-taikos lV ramybės šventės j 
įvairiausių kitų izmų idė- nuotaika.

Visų vargstančių išvie
šintų lietuvių Europoje 
. mes negalime aprūpinti, 
i bet pasistenkime aprūpinti 
bent vaikučius, kurių da
bar Europoje priskaitoma 
per 30.000. nuo 1 iki 14 me
tų amžiaus. Būkime jiems 
Kalėdų Dieduku. Papuoš- 

ikime jų veidelius šypsena 
ir bent laikinu džiaugsmu.

Pirkdami savo vaikams 
lėles, barškalus, būgnelius, 

‘vežimėlius, sviedinėlius ir
• kitus žaislus, neužmirški

me nupirkti ir skirti bent
• vieną dovanėlę ištremtam 
. lietuvių vaikučiui Europo-

Ginčų gali klausyti, bet 
ginče nedalyvauk. Saugok 
tave Dieve nuo supykime 
ir karščiavimosi, net ir 
menkiausiame išsireiški
me. Piktumui niekur netu
ri būti vietos, o labiausia 

BALF Valdyba, našios Kalėdos bus mini- teisingumo dalyke, dėl to, 
į mos šįmet, kada anoj šaly- kad temdo ir drumsčia jį. 
je yra įvykęs perversmas, Gogolis.KALĖDOS ISPANIJOJE

Ispanai per Kalėdas pri
simena Švč. Marijos ir 
Juozapo klaidžiojimą, ka- < 
da juodu tą nepamirštiną^ 
ir svarbią naktį ieškojo *; 
sau nakvynės. Ispanai Ka- 
ledų išvakarėse per kai- 
mus ir miestelius daro pro- ?

ję 447 Broaduav,
$....... . ‘ * ......

Linksmų Šv. Kalėdų švenčių!

PETCHELL’S

jomis, šiandien Kristaus 
gimimo šventė turėtų būti 
mums taip pat brangi, taip^ 
pat laukiama, kaip žy
dams, kai jie meldė, kad' 
atsivertų dangus ir išraso
tų Išganytoją. Tačiau, jau
nuoliams Kalėdos dažnai 
tereiškia, jog štai atvyko 
dviejų savaičių atostogos, 
jog dvi savaites galės pa
miršt mokyklą ir džiaugtis 
gyvenimu. Taip, tu ir aš; 
visi mes. esam jauni ir gy
venimas mums gražus — 
kas gi gali mums drausti 
džiaugtis? Tai būtų netei
singa’ Bet neužmirškim, 
kad mes jauni ne vien tik 
džiaugsmui. Turim ir pa
reigų. kurių neatlikdami 
mes nusidedam 
žmonijai ir sau.

Kartą Kristus žiūrėda
mas į Jeruzalę verkė: pasi
stenkim. kad kartais ne
reikėtų Jam dėl mūsų liū
dėti.

cesijas, kurių metu vaikai 
neša Švč. Marijos ir Juoza
po stovylas ar paveikslus/ 
Procesijos dalyviai susto-Į 
ja prie kiekvieno namo du
rų ir prašosi įleidžiami;j 
tačiau nė vienos durys ne
atsidaro- iki kol procesija 
prisiartina prie bažnyčios. 
Čia žmonėms pabarškinus. 

; durys atidaromos. Procesi
ja tada eina prie kurio vie-į 
no šoninių altorių, kur yra 
paruošiama prakartėlė.

Atkalbėjus tam tikras 
maldas, įbėga mažas ber
niukas (vaizduojąs ange- 

■lą). kuris prakartėje pa- 
1 guldo Kūdikėlio Jėzaus pa
vidalą. Tada bažnyčioje 

i uždegamos žvakės, ir gie
damos giesmės. Visa tai 
kaipo ženklas sveikinimo 
ir pagarbinimo gimusiam 
Karaliui.

Tokias Kalėdas papras
tai mini katalikai Ispanai, 
kada ramūs laikai, kada 
tikėjimas nevaržomai 
skleidžiamas. Tenka abe
joti, ar daugelyj vietų pa-
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THE FAMILY SHOE STORE 
įvairus čeverykų pasirinkimas

*1Ii$
% 
f

So. Boston, Mass. ■*;

Nuoširdžiai Sveikina

Stambus So. Bostono lietuvis biznierius iri*
į! savininkas L Street Tavern, nuoširdžiai 
č sveikina visus savo draugus, prietelius ir 
£• rėmėjus ir linki linksmiausių šventų Kalėdų.L

5 ir fi vakare!4.š stačiai tarpnesavas
Daugybė žmonių tuni imti 

subway tarp 5 ir 6, skubos lai
ku. -Jei jus galit važiuoti kito
kiu laiku, tai ir jiems ir jums 
bus daug parankiau. Ačiū.’

per
važiuoja požemio

ir pamatęs savo mokytoją, 
greit spruko atgal i smuk
lę. Bet Sokratas jį pastebė- 

išeik,’ 
išeiti I

I 
dirbt

I■
Įjęs sušuko: “Išeik, 
sūneli! Geriau iš'ten 

■negu ten įeiti.”
—

! Yra daug geriau 
šiandien kas galima negu j

Kun. A. Janušonis, apie tobulybę svajoti, nie- 
------------- i ko neveikiant.——— 

į Kur nėra 
_______ ; ištvirkimas, 

Garsiojo Sokrato moki-Įkimas. ten 
nys. išeidamas iš smuklesniais virsta.

Dievui.

GERIAU IŠEITI
NEGU JEITI religijos, ten 

ir kur ištvir- 
žmonės gyvu-

vI ?. i'.
Linksmiausių Kalėdų Švenčių!

Montello Package Store, Ine
ir j > managerius ANTANAS YANKUNAS, nuoširdžiai 

sveikina visus savo kostumerius ir rėmėjus ir linki 
linksmiausių švenčių.TURKEY

Lietuviai, eikite pas savuosius mus yra di'k-iis pasirin
kimas visokių valgomų prajuktų, .švariai.užlaikume. 

su malonumu patarnaujame.

19 Arthur St., T<
Guaranteed to PleaseJ

Šame High Quality that delighted 
thousands of New Engianti Housewives 
at Thanksgivmg.

Linksmiausių Kalėdų Švenčių!

WILLIAM ZINKEVICZ
Retail & Whol< •sale Groccric* Ii

LARCER TuRKEYS o«r ao pouhck LB

17 Arthur St., — Tel. 2254-M — Montello, Mass.

Liūdna, bet taip yra!
Ta: yra v aianda. kuomet 

daug žmonių 
geležinkeliais.

Tarp 5 ir 6 vakare būna di- 
džiuasia skuba musų miesto po
žemio istorijoj. Paleidus dau
giau karų tuo laiku nieko
pagerintų, bet dar daugiau ap
sunkintų patarnavimą.

Bet gal jus galit ką nors 
daryti ?

Prašom—jei galit—bandykite 
važiuoti miestan taip, kad ga
lėtumėt grįžti namo prieš 5 ar 
po 6.

ne-
Štai Yra Skaitlinės:
Kiek keleivių įeina <io«nto«n 

MihMy stotyse tarp 
balandy popiet.

pa-

•rscnooo-

M*<e cyp.t /

K= 371?
No*e»r>ber:

51,409

■ 9«3 62.327

<9<S 70.673

BOSTON ELEVATED RAILWAY
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SVEIKINIMAS NORWOOD, MASS.

i » » i t fi

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

Metų! Tikisi,-kad po Naujų Me
lų atsiras daugiau, kurie para
šys žinių iš šios lietuvių koloni
jos. Žinias galite parašyti ir pa
likti Balch Pharmacy, 1140 
VVashington St., arba telephonu 

anešti: NORwood 1449.
Jūsų Kart spaudi ntai.

1 
i i i

Brangioje Kalėdų šventėje iš- 
r.-.ujo kyla dėkingumo jausmai. 
Tad įvertindamos nuveiktus 
mūsų Geradarių. Rėmėjų dar
bas ir prisimindamos dosnias 
aukas mūsų lietuvių Aukotojų, 
širdingiausiai Jus visus sveiki
name. Šįmet ypatingai prašyki
me Vaikelio Jėzaus gaustai at
lyginti Jums už Jūsų nuoširdu
mą ir dosnumą. Tepripildo Jis 
Jūsų širdis tikruoju Kalėdų 
džiaugsmu ir ramybe ir telaimi
na Jus ir Jūsų mylimuosius 
ištisus 1946 metus!

per

Dėkingos,
Šv. Kazimiero Seserys,
Vila Juozapo Marijos

Nevvton, Pa.

HAVERH’LL, MASS.

Sekmadienį. gruodžio 16 die
ną. Bostono Kolegijos aukštes
nioji mokykloje įvyko Šv. V ar
do draugijų seimas, kuriame da
lyvavo .r Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos šv. Vardo draugijos at
stovai, būtent, p. V. J. Kudirka. 

Kudirka, P. Rakauskas ir 
Kneižys.

Sekmadienį, gruodžio 
6:30 vai. vakare iš WHDH sto
ties, Boston. turėsime progą 
klausytis gražios Pranciškonų 
radio programos, būtent, trans
liuos Kristaus Gimimo dramą.

p. B. 
A. F. Dr. Pauline Luzaekas

LIETUVĖ GYDYTOJA 
Cambridge. Mass.

pačią dieną, 3:30 vai. po

LDS 112 kuopos susirinkimas 
;vyks s“k’y,.adienį. gruodžio 30. 
s. m.. 2:30 vai. no pietų. Lietu
vių Katalikų Veikimo Centro 
kambaryj, SS River St. Visi na
riai yra prašomi ateiti ir užsi
mokėti už laikraštį “Darbinin
ką'’ ateinantiems 1946 m. Taip 

šs;r:nksite nauią valdybą 
’ ^pt^ms. E--' ir Kilų

* n2i*:u ^rirsšvti.
Kviečia Valdyba.

€S-

Tą
pietų, parapijos svetainėje įvy
ko Moterų Sąjungos 27 kuopos 
Kalėdinė pramoga, šis susi
rinkimas buvo gausus. Nutarta 
daug svarbių dalykų kuopos 
naudai.

1946 m. valdyba išrinkta. Įėjo 
šios narės: pirm. J. Benkevičie- 
nė: vice-pirm. O. Cervokienė; 
fin. rast. Al. Novikienė: prot. 
rast. O. Glebauskienė: ižd. O. 
Navickienė; tvarkdarė O. Sto
nienė. Dvasios vadas yra kleb. 
kun. S. P. Kneižis. Iždo globė
jos — O. Docar ir A. Lyons. At
stovės į Federaciją — Ieva 
Tvaskienė ir P. Naujokaitienė. 
Ligonių komisijon išrinkta O. 
Navickienė.

Pagaminimui užkandžių Kalė
diniai pramogėlei pasidarbavo 
-”on^s vaidybos narės, yoatin- 

mažiai papuošė stalus p. 
'.kvilė Lyons.

Kiekviena narė gavo 50 centų

vertės dovanėlę. Linkime visoms 
narėms linksmų šv. Kalėdų.

i

Federacijos skyriaus susirin
kimas įvyks sekmadienį, gruo
džio 23 dieną, tuojau po sumos, 
parapijos svetainėje. Kviečiame 
visus draugijų atstovus daly
vauti tame susirinkime.

Gruodžio 9 d. sugrįžo iš Eu
ropos karo frontų Įeit. Aleksan
dras E. Blažis. Jis buvo užjū- 
ryj. Sugrįžęs buvo instrukto
rium. Leit. Blažis sugrįžo pas 
savo motinėlę, gyv. 13 Saunders 
Rd. i
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> inksmų šv. Kalėdų švenčių!

VLADAS J. JAKŠTAS
C-ROSERNĖS SAVININKAS

So. Boston, Mass.20 ’ V,. 4th Strcet,
Telefonas SOL' 1224

$ £

£ 
t!ž

rj 
t! 
J

Linksmi Kalėdų Švenčių

Sveikina

pc
ii t L

Juozas Genevičius, Mgr.

U’
A

307 W. Broadvvay,

Are Maria Valanda

* *» ** t V * V T » c 1/ . i i> i .1 t .1 £» .ii i*

Linksmu šv. Kalėdų!

U.">

Linksmų šv. Kalėdų! Dr. J. L. Pasakantis
OPTOM ET RISTAS

. !f^l Broaduay,S<j. Boston 
Tel. ŠOU 2805-R

George C. Stukas
PHOTOGRAPHER

453 Broadway, So. Boston 
Te’. SOUth Boston 2029

Gruodžio 6 d. pp. F. ir M. Min- 
kevičiai su dukrelėm išvyko 
New Yorkan iš kur gruodžio 12 
d. laivu vyksta i Pietinę Ameri
ką. p. Fred Minkevičius išvyko ir kunigas J. V. Skripkus 
kaipo atstovas Winslow Bros. 
& Smith kompanijos. Linkime 
geriausių sėkmių.

Nuoširdi Padėka

Sąjungietės p. O. Glebauskie- 
nės vyras jūreivis, kuris sve
čiavosi pas savo žmonelę per 10 
dienų, grįžo karo tarnybon.

timorės arkivyskupijoj įvyks 
št-štadienį, gruodžio 22 d. Gir
dėjau. kad šeši ar septyni bus 
įšventinti, tačiau jų tarpe nėra 
nevieno lietuvio.

Parapijinė mokykla pradės 
Kalėdų atostogas penktadienį, 

1 gruodžio 21. Vaikučiai laukia 
Kalėdų Dėduko, kurs juos kas 

‘metą aplanko pirm negu aplei- I
džia mokyklą.

Arkivyskupijos maisto rink
liavoje pereitą savaitę •gerašir
džiai alfonsiečiai sunešė į klebo
niją arti 2,000 “kenukų“ mais
to badaujantiems Europoje. Ma

išų lietuviai gan gražiai pasiro
dė svetimtaučių parapijų tarpe.

Teko išgirsti kaip lietuvių, 
taip svetimtaučių pasigerėjimą 
iš mūsų bažnyčias altoriaus 
nuotraukos, kuri puošė kalėdi
nių sveikinimų kortą, kuri buvo 
pasiųsta visiems parapijiečiams 
pereitą savaitę. Spalvos yra 
aiškios ir gyvuos.

Altoriaus tarnai laukia Berne
lių Mišių, kuomet jie turės savo 
metinę procesiją su žibančiomis 
žvakėmis apie bažnyčią prie 

'Betliejaus ir giedos Adeste Fi- 
deles.

Baltimorėje žiema. Oras gan 
šaltas. Vietiniai laikraščiai ra
šo, kad į 75 metus nėra buvę 
taip šalta šiuo laiku, kaip kad 
yra šalta šįmetą. Sniego tačiau 
beveik kaip ir nėra.

Linksma, pilna gražių įspū
džių. grįžo iš Chicagos. parapi
jos choro giesmininkė p-lė Pra
nė šedbaraitė. Ne tik dalyvavo 
Lietuvių Kongrese, bet taipgi 
aplankė Pittsburgh ir kitas įdo- 
imias vietaso pakelyje, 
j Altoriaus ir Rožančiaus mote- 
jrų dr-ja aukavo SI5.00 papuo
šimui bažnyčios Kalėdų metu. 

: Vainikai jau sukabinti. Betlie
jus priruoštas: tik dar reikia di- 
: dįjį altorių išpuošti.

širdimis kupinomis džiaugsmo 
ir dėkingumo gerąjam Dievui 
siunčiame mes jums šiuos Kalė
dinius sveikinimus ir linkėji
mus. Pirmą kartą per penkis 
metus Ramybė, nors ir nevisuo- 

'tina, -viešpatauja pasaulyj.
Mes, Katalikai šį savo džiaug-l 

”smą per šias Kalėdų šventes ri-| 
Šime su karštu dėkingumu Die-! 
imi už Jo geradarybes. Kad tin- 

. karnai išreikšti šį mūsų visų 
bendrą dėkingumą, mes jūsų 
kunigai rūpinamės, kad Kalėdų 

: savaitėje būtų atnašaujamos 
| net DEVYNIOS NOVENOS 
MIŠIOS, t. y. 9 mišios kasdien 

i per 9 dienas. Be to, Naujų Me- 
jtų, sausio mėn., DU ŠIMTAI 
MIŠIŲ bus aukojama kaip už 
jūsų reikalus, taip už intenci- 
,jas visų, kurie lankosi mūsų

. Nuošir
džiai kviečiame jus būti daly
viais šiose mišiose.

Baigdami 1945 metus taria
me nuoširdų ačiū-visiems už jū
sų meilę mums rodomą, už jūsų 
paramą ir aukas teikiames šv. 
Alfonso bažnyčiai, {vertiname 
jūsų širdžių kilnumą. Dar kartą 

! pasižadame atminti jūs ir jūsų 
: reikalus mūsų kasdienėse šv. 
mišiose. Lai gerasis Jėzus jus 

! visus laimina. Lai Marija. Tai- 
; kos Karalienė, išprašo laisvės ir 
! nepriklausomybės mūsų tėvų 
į žemei, Lietuvai, 1946 m. Palai
mintų švenčių visiems!

Jūsų dėkingi tarnai Kristuje, 
Kleb. kun. Dr. L. J. Mendelis 
Kun. Antanas J. Dubinskas.

Lekešis tapdamas amžinu gar
bės nariu aukavo $100.00.

Tai yra gausi auka ir didelė 
parama taip kilniam Seselių už
sibrėžtam tikslui — statyti nau
ją Dievo šventnamį ant Apvaiz-! 
dos Kalneiiu.

Švento Pranciškaus Seselės j 
liks amžinai dėkingos klebonui,' 
kun. Lekešiui, ir dosniems šios į 
parapijos lietuviams už ištiestą' 'ba2nyčion j pam^das. 
ranką artimo meilės reikalams. I 
Už tokią mieiaširdystę, Seselės1 
savo : 
kasdien 
šio jo, kad Jis suteiktų Jiems 
jų šeimoms reikalingiausių 
gyvenimui malonių.

Kun. Juozas V. Skripkus
ir

Šv. Pranciškaus Seserys.

geradariams atsilygins 
melsdamos Aukščiau -'

ir:

Švento Pranciškaus Seserys
nuo-! 

širdžiai dėkoja kūn. J. Balkū- 
nui, Atsimainymo parapijos 
(Maspeth, N. Y.) klebonui, ku
ris nuoširdžiai kvietė kun. 
Skripkų gruodžio 2 d. pasakyti 
sąmokslus ir padaryti rinkliavą 
Vienuolyno naujos koplyčios 
statybai. Kadangi tos parapijos 
žmonės buvo iš anksto gerojo 
klebono paraginti, todėl gausiai

i

I

i Laiminga Kelionė

Du-
Ma-

N orwoodo korespondentai
sveikina visus ir linki linksmų aukavo, sudedami net S850.86. 
šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Prie to. geraširdis kun. Pius A.

Linksmų šv. Kalėdų švenčių!

Broadvvay Liquor Mart
LIQUOR RETAILERS

John Gerulio, Jr., Mgr.

£

e
$

391 W. Broadvvav,
»>

Kiek laiko atgal p. F. 
bauskas ir su savo dukrele 

Iri joną, gyv. Montreal, Canada.į 
buvo išvykę į Jungtines Valsty-! 
bes ir lankėsi pas seserį Antani
ną ir švogerį, gyv. Cleveland. 
Ohio. Pasimatymas su pp. Lin
giais buvo tuo svarbus, kad jų 
sūnus buvo ką tik laimingai su- 

, grįžęs iš karo frontų Vokietijos. 
Jis turėjo sergeanto laipsnį. Bu
vo Italijos, Belgijos, Olandijos, 
Vokietijos karo frontuose, daug 
vargo pernešė. Bombai sprogus, 

, buvo užverstas žemėmis, bet su 
i Dievo pagalba išsigelbėjo ir grį- kviestas Brolio Jokūbo, Calvert 
i žo sveikas. Kitas pp. Lingių sū-|Hah katalikiškos High School 

nūs Vytautas ir taip pat karo vyresniojo, paaiškinti moki- 
tarnyboje — Laivyne, buvęs 'niams apie Stebuklingąjį Meda- 
Washingtone, o nuo pradžios;likėlį ir įrašyti juosi Broliją, 
metų perkeltas į Cleveland. O., j Kun. Dr. Mendelis lankė moky- 
kur apsirinko merginą ir apsi- klą ketvirtadienį ir penktadienį, 
vedė. Linkime laimingo gyveni- Įrašydamas 700 studentų į Ste

buklingo Medalikėlio dr-ją.
Sunkiai serga senukė Balio-, 

New Yorko:nien®- Gyvena pas savo dukterį 
i r»nnia Rsnenni, E. Fayette St.

Dubinskas ją aprūpino

į
a
gi
iTel. ŠOU 9570

So. Boston, Mass. Ž

I;Linksmų šv. Kalėdų švenčių!

John Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas Tel. TROwbridge 6330 
Kampas Inman arti Centrai Sq. 

Valandos: 2—4 ir 6—8
278 Harvard St

Advento Rekolekcijos prasidė
jo sekmadienį. Tėvas Marijonas 
kun. Antanas Mažukna, jaunas, 
pilnas energijos misijonierius.; 
sako visus pamokslus. Rekolek-i 
cijos baigsis sekmadienį, gruo-' 

sdžio 23 d., bet kun. Mažukna 
švęs Kalėdas mūsų parapijoj.

Kun. Dr. Mendelis buvo pa-

Lietuvio balsas 
dai: 
nuo mūsų žemės 
liekanų sutras...

“Nuniauk,
Apvaiz- 
nutrink 

ver<n jos 
Tf. Tl.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 VVashington Blvd.
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595

Llmoslnal dėl visokiu relka'u 
Patarnavimas Diena ir Naktį

mo!
p. F. Dubauskas su dukrele 

taipgi lankėsi ir 
valstybėje pas gimines, būtent, ponią Sansoni, 
Amsterdam, N. Y. pas pp. Krei- Kun. 
vius; Brooklyn. N. Y., pas pp. paskutiniais sakramentais sek- 
W. K. Zaukus. Visur buvo ma- madienio vakarą.
loniai priimti, už ką jie nuošir- 

’> džiai dėkoja.—
Meilė panaši į barščius, i

-J Cambridge, Mass.

kitę mums išegzaminuoti akis ir « 
pritaikinti akinius. Mes padarome 31 

dirbtinas akis.

I

Room 206
Tel. 6-1944

397 M ai n St.f

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

^meniškas Patamavlmar 

331 Smith St, 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

VVORCESTER, MASS.
275 Maln St„ Web»ter, Mase.

k

rr >

UŽSISAKYKITE TONIKO PAS MUS
Pristatėm geriausi tonika.

Šventimai naujų kunigų Bal-

Meilė panaši į barščius, I 
pirmi šaukštai karšti, pas- M 
kutiniai — šalti. 1S

•Sfinistmas
i

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optlcal Co. 

Kada Jums reikalingi akiniai leis- Myopia Club Beverage Co.
Pranas Gerulskis, Sav.

Grafton Avė., Islington, Mass.
Tel. Dedham 1304-W

Namų Telephonas Dedham 1304-R
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t

ŽINUTES
i vuoto maisto vajuje, gruod. 
d. iki gruod. 16 d.. Amerikos ka
talikai parodė savo didelę lab
darybę. Norėta surinkti Ame
rikos katalikų parapijose 20,- 
000.000 blėkimų dėžių maisto.

Linkimų šv. Kalėdų!

Iv'iĖtinTs ŽINIOS
METINIS

BALIUS

GERAS SUMANYMAS. Svei
kinu Tėvą Aukštikalnį už kėli-i 
mą maldos mintį Lietuvos gel-i 
bėjimui. Taip, taip, veltui yra.. 
statymas be Dievo. Visur reikia Surinkta kur kas daugiau. Vien
Dievo pagalbos, ypatingai pri- ■ Bostono diecezijoje surinkta 
kelti Lietuvą. Už tai sveikinu Jaugiau nei 2.000.000 dėžių. 
Tėvą Aukštikalnį kaipo dievotą, šv. Petro parapijoje. So. Bos- 
patrijotą tone, lietuviai sunešė 1.316 dė-

-------------- Ižių ir sudėjo pinigais aukų 
$167. Kai kurie aukavo po $10. 
Kaikurie daug valgių dėžių pri
vežė — ir labai rūpestingai pa
rinko valgius.

Ponai Kiburiai vežė maisto iš 
kelių atvejų. Petras Kiburys ir 

t jo žmona atvežė labai daug pa- 
I ruošto maisto. Antru atveju jo 
• sūnus daktaras pristatė dar:gyVUS j . .
, daugiau. Didelę labdarybę paro-;vįrš minėtomis dienomis, 
dė šiame vajuje VI. Marcinkus, j ______ _
J. Bernatonis, J. Kulpinas. Ka-

. . . _. , .... i Bus gahma gauti plot kelių.rohna Trmkiene ir k. Aciu. , ,į Per trijų dienų pamaldas sek-
■ j madienį ir pirmadienį bus gali- 

Kalėdų dovanos Maldos Lic- ma įjasijmti piotkelių. bažnyti- 
fuvai. Penktadienį. 7:30 vai. v..inėje saI-je 
šv. Petro lietuvių parapijos baž
nyčioje prasideda su šv. Valan
da trijų dienų pamaldomis Lie
tuvos ir jos žmonių gerovei.

šeštadienį. 9 vai. ryte, bus at-į 
giedamos egzekvijos, mišios už;

GAUSIAI AUKOJO. Konser-. Adv. Juozas B. Gailius

Šou 4476

I

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais Ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tal 
Šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai.

i

i

1I
Boston Realty T rust

Real Estate and Mortgages
317 E STREET. SO. BOSTON 

Tel. Šou 2732

Šv. Jono E v. Pašei pi nes drau
gijos metinis balius jvyks sau
sio - January 5. 1946 metais,
naujai ištaisytoje Strand salėje. 
376 W. Broadway. So. B<c»šton, 
Mass. Pradžia 7 vai. vakare. 
Baliaus šeimininkas p. V. Medo- 
nis užtikrina visiems linksmą 
laiką.

Taip pat primename, kad 
draugijos metinės šv. mišios bus 
atnašaujamas gruodžio-Dec. 30, 
1945 m., 9-tą vai. ryte, Šv. Pet
ro lietuvių bažnyčioje. VVest 5th 
St., So. Boston. Mass

Visų narių pareiga dalyvauti 
šv. mišiose ir baliuje.į

1 nelaimėje, pernai Kūčių dieną.
Visi yra kviečiami pasimelsti už 
gyvus ir mirusius — ypatingai

beturiu Radio Programa
ŠEŠTADIENI, 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES — WESX ,SALĖM, MASS.

I

i

Šeštadienį, gruodžio 22 d.. 1:15 vai. po pietų Įvyks 
Lietuvių Darbininkų radio programa. Iš VVESX stoties. 
Salėm, plauks oro bangomis lietuviškos Kalėdines gies
mės, dainos ir muzika, pranešimai, sveiki? ima k

Darbininkų Radio programos vado . ybe ■ aošir- 
džiai sveikina visus Gerb. Rėmėjus profesionalus, biz
nierius ir šiaip geraširdžius darbininkus. Lai Kūdikė
lis Jėzus laimina visus!

Visus pranešimus, sveikinimus ir skelbimus siųs
kite arba asmeniai priduokite šiuo adresu:

DARBININKAS RAD!O
366 VVest Broadway. So. Boston 27, Mass. 

Telephonai:—SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449
Rap.

BALF Bostono Skyriaus 
Gruodžio 8 d. Parengimo 

Apyskaita
f

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAt

447 Broadway 
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Pirmadienį pasninkas — vigi 
lija Šv. Kalėdų.

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis. M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

ii
I

I

I I

I

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 094d

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mase.

Tel. Parkway 1233-W

Viso pajamų — 
$15.25.

Linksnių šv. Kalėdų!

Kalėdose, šv. Petro par. baž- 
visus šv. Petro parapijos mirų-, nyčioje bus laikomos šv. misios 
sius kareivius ir sakomas pa-; vidurnaktį: 9 v. r., vaikų mi- 
mokslas. - i šios: 10 v. r., suma. — su klieri-

Sekm. 10 vai. ryte, šv. mišios kų asista. Bus’ laikoma labai 
bus giedamos Lietuvos gerovei, [daug šv. mišių, pradedant nuo 6 
ir pamokslas. vai. r. Bus septyni ar astuoni

Pirm. 9 v. r., šv. mišios iškil-l kunigai. Kiekvienas kunigas 
m ingos už Lietuvos žmones ir iajkys po trejas šv. mišias, 
sakomas pamokslas. Šiomis pa-; _________
maldomis baigsis visos trijų die.j TRYS JĖZUITAI. Per Kalėdas 
nų pamaldos. : lankysis tėviškėje ir darbuosis

i Minimose pamaldose bus ge- yv. Petro par. bažnyčioje Tėvas 
jra proga pasimelsti už Lietuvą.
ir prieiti prie Sakramentų. Išpa-> b 
žintys bus klausomos penkta
dienį. rytą ir vakare, šeštadienį 
rytą, po pietų ir vakare, sekma
dienį ritą, po pietų ir vakare.

Pr. Aukštikalnis. S. J., Tėvas 
Pranas Jakimavičius. S. J., ir 
Tėvas Vladas Jeskevičius, S. J. 
Laukiama ir daugiau svečių ku- 

šventes.nigų. per šias dideles

Sekmadienį, po Mišparų, baž-! 
nytinėje salėje bus parapijos' 
vaikų Kalėdinis parengimas.

Bėkša ir.
klierikas

Kūčių rytą, 8 vai., kun. Al
fonsas Janušonis atnašaus iškil
mingas šv. mišias už savo brolį 
kareivį Bronių, žuvusį lėktuvo.

»-

Naujas deakonas 
naujai įšventintas. 
Kontautas tarnaus iškilmingose 

[šv. mišiose Kalėdose 10 v. r. 
f t IVMRIK SKFIBIMAI

i! 
i! 
e

f. 
i!
c 
J* 
iU

i! 
i!
V- 
i!
Č
?-

i! 
ii

F

Linksmiausių Kalėdų Švenčių!

BROADWAY MARKET
Telephone SOUth Boston 3591

387 Broaduay. Sauth Boston, Mass,

Linksmų Šv. Kalėdų švenčių!

Pristatome Alų ir Tonikų
Mes turime ll-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms. į namus, krikštynoms, parems 

piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: 
BORIS BEVERAGE CO.

J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS. Savininkai.
220 E St., Tel. SOL 3141, So. Boston, Mass

Reikalinga Mergina
Dirbti ofise kaip stenografė ir 

knygvedė. Patyrimas nereika
lingas. biie tik baigus high 
school’ę. Darba-s ant visados ir 
lengvas. Atsišaukite raštu 
pas adv. J. Gailių. 317 E St., So. į 
Boston 27, Mass.

■ Į
Gruodžio 8 d. BALF 17 sky

rius Bostono turėjo “Whist 
įParty” L. Pil. draugijos svetai
nėj. Praeitą penktadienį valdy
ba ir parengimo komitetas pa
darė apyskaitą iš to vakaro. Vi
so parengimas davė gryno pel
no $116.50.
$131.75. Viso išlaidų

Parengimo proga gauta aukų 
(daiktais iš įvairių geraširdžių 
lietuviams tremtiniams. Daiktai 

i paimti persiųsti į BALF centrą. 
Kai kurie aukotojai atnešė ga- 

. tavus pakistus su maistu ir į- 
vairiais daiktais, kiti atnešė pa

skirus daiktus.
Parengimo proga gauta ir pi

niginių aukų maistui pirkti. Au
kų pinigais gauta iš sekamų as-: 
menų: Mrs. Kropas — $5.; Kas- 
mauskas $5.; Mrs. B-nienė $4.;' 
Julija Auprasa’tė $4.; Gailius 
$2.; po vieną dolerį aukavo: — 

ĮStukas. V. Gegužis, Smigilskie- 
'nė. N. N. ir du doleriai gauta 
per "Darbininko" tarpininkavi
mą. Viso piniginių aukų gauta 
$26.00.

Viso iš parengimo ir iš aukų 
BALF 17 skyrius gavo $142.50. 
Visi tie pinigai eis maistui už
pirkti lietuviams tremtiniams ir 
pabėgėliams.

•Parengimo metu išdalinta 
;daug dovanų. Tos dovanos buvo 
. suaukotos Bostono biznierių, 
i Aukavo 26 biznieriai, 
j 1) Broadway Liquor Mart, 2) 
James Ellas Furniture. 

[Broadway Cafe. 4) P. F. Carey.
5) Collins & Rankin, 6i Ruby 
Novelty store.: 7) T
Dress Shop. 8) J. Strigūnas. 9) 
Williams Horace. 10» F. P. Sul-'u 
livan, 111 
Cafe. 13) 
Plevokas

Linksmų šv. Kalėdų!

■

Atidarys Nam§ Suvargu- 
siems Vyrams

Adv. Juozas C'unys
411 W. Broadvvay 

SO. BOSTON. MASS.

šelpimo Komitetu ir gauti žinių, 
kurių čia trūksta.

•'Puikiausių linkėjimų nuo 
mūsų Australijos lietuvių Tams
tai ir per Jus visiems Amerikos 
lietuviams.

PADĖKA

MUZIKA
Norintieji išmokti muzikos, išla

vinti savo baisa, išmokti skambin
ti pianu, vaikai ir suaugusieji, už
eikite pas lietuvaitę, muzikos 
kytoją Amelią Tataronytę —

Three Arts Studio 
480 Boylston St., 

Boston, Mass.
Tel. KENmore 3571

mo-
i

Boston, Mass. - - Kitą sa
vaitę bus užbaigtas taisyti 
ir atidarys namą suvargu- 
sienas ir biedniems vy
rams. Ten bus virtuvė, 
kur išalkusieji gaus paval
gyti. Namas randasi adre
su 134 Hudson St., South 
End. Šį namą nupirko ir 
ištaiso J. E. arkivyskupas 
Cushing, D. D.

Namas bus žinomas var
du House of St. John of 
God. ir jį prižiūrės to vie
nuolyno Broliukai. Jame 
galės gyventi nuo 20 iki 25 
vyrai.

Adv. A. J. Young
(JANKAUSKAS)

6 Beacon St.. Boston. Mass. 
Rooni 627.Te/. C AP b/-5ų 

Namų: 35 Hunnewell Avė.
Brighton. Tel. STA S659

{VAIPOS SKELBIMAI

PRANEŠIMAS
DUODU ŽINOTI.

Kalėdinės F g Hile s
Karty

ir

I

Tel. ŠOU 4645

BEAUTY GIFT 
SHOP

IS ADDED TO

Take Years From Your 
Looks.

Face looks younger 
when framed in the 

soft appealing 
Permanent Wav«.

Beauty Salon
738 E., Broadvvay, 

South Boston, Mass.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lilhoanian Furniture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local & Long 

Oistance 
Moving

326.328 W. Broadway
So. Boston. Mass.

turiu kukovinių su stacijų 
kryžiuku rožančių po $1.00. Su 
paprastais kryželiais po 50c., 
knyga "Sveikata Ligoniams" — 
•81.00: Sapnų knyga 254 pusla
pių 50c.; Sravizolas juokų kny
ga 174 pusi. 40c.: surinktos dai
nos 124 pusi. 35c.. Deklamacijos 
ir Damos 76 pusi., 25c.; Paslap
tis kazyrų lošimo 20c., Laivė 
ir Planetos 20c. Kas pirks už 
$1.00, gaus už $1.50. kas pirks 
už >2.00 .gaus $3.00 vertės kny
gų-

Paulius Mikalauskas,
181 Gold St., So. Boston 27,

Alassachusetts.

kad
0

j Sekmadienį, gruodžio 
į vai. po pietų įvyks Stepono 
riaus Amerikos Legiono 

jposto parengimas savame name. 
' 265 C Street, So. Bostone.

Kviečia visų lietuvių va

1 T

Da-
317

Lietuvos Dukterų po globa 
Motinos Šv. draugijos parengi
me, kuris buvo rengiamas prieš 
porą savaičių, labai nuoširdžia: 
pasidarbavo ponia Ona Ivašk.-- 
nė su savo artistų būriu išpildy
dama programą tam vakarui pa
rengta ir už jos didelį rūo-.-'.:.- 
gumą draugija savo susirinkim--, 
nutarė viešai padėkot: ja. ir 
pat pasiuntė didelį pluoštą ka-i 
tučių. Taipgi širdingai dėkoja-! 
me kun. Dr. K. Urbonavičiui už

ruošia A ai 
su “Šurun 

vai. vakare 
širdžiai k vi u.s,

f/A’

CAMBRIDGE, MASS.

---------------------------------------------------------------------- .------------------------------------ -

So. Boston Furniture Co.
s

\ iso k. baldai, lovos, ma trasai
• ir vaikams pilnas 

pasirinkimas.
380'/, \Vest Broaduay,

TeĮ. ŠOU 2758
Jūsų kreditas geras.
Pristatymas skubus.

3’1 Virmauskiui už įžangos žodį. T.>! enonster.-. •>"
- i parengimo pelnas buvo skirtas terš and extra 

parapijos mokyklos palaikymui.
Rudeli s |Taigi rūpestingos dukterys nors 

[kukliai, bet geraširdžiai parėmė 
• - • — lietuviškos parapijinės mokyk-

Witkin. 12) Third St. aUgįmą
Ualters Market. 14) Nuoširdžiausiai ačiū ir •. Įsoms
Bakery. 15) Strand narėms. kurios teikėsi tam tiks- 

ĮCafe. 16) John's Hardvare. 17)ilui pasi(iarbuoti.
■ Šidlauskas Pharmacy. 18) Joe's
,SPA. 19) Readon’s Florist. 20)
Thornton’s Flower Shop. Baltic -

i Florist. 22) Henry’s
i 23 i Transfer Market. 24) “

fine. 
which 
i.s the 
Unite*

Fri'

a movie; 
g'n Mass 
:ion by 
vith 1251 
i choris-! 
; a veryi i 

unusuai piece of work 
should not be missed. It 
only one of its kind in the 

d Statės.
day. December 28th. 7:30*

Market.
Dar- Į* 

bininkas**. 251 Flood Hardware C * s ir 26) Peter Shimon. Komisija. i t-
.

Australijos Lietuvių Auka 
Kentanh’ems Lietuviams 

Šelpti

Parsiduoda—Dorchestery
$6500. 
$6700. 

namas— $7400.
namas— $4000.

namas 
namas

3-jų šeimynų
3-jų šeimynų 

•3-jų šeimynų
2-jų šeimynų
A. M. JOHNSON & SON 

Real Estate & Insuranee 
1453 Dorchester Avė., 

Dorchester. Mass.
Tel. Col. 1020 I

GRABOR1AI

/ev# crrk.su
Liet. Dukterų dr. pirm.

|

[p. M.. 2 P. M. for children. Cam
I

.e.-

bridge Parish Hali. VVmdsor 
Cambridge.

Ali i
charge.

I

i A. Baužė (adresas: 5 Hamp- 
'den St.. Hurlstone Pk., Sydney. 
iAustralia) parašė p. Žadeikių!, 
(Lietuvos Įgaliotam Ministrui, 
tokį laišką:

“Sydney Lietuvių tarpe surin
kome (30-1 > trisdešimt svarų ir 

Į vieną šilingą. Pinigus per Ban- 
.ką pasiunčiau Tamstos vardu ir 
'prašome perduoti badaujan
tiems lietuviams ten kur galima 
■ir kur labiausiai reikalinga.

“Mes aukotojai politinio kerš
yto neturime, tiktai mūsų troški
mas yra gelbėti patekusius lie
tuvius skurdę. Jeigu nesudarytų 
sunkumų, prašau aukotojų pa-, 
vardes padėti j lietuvišką laik
raštį ir tą prisiųsti man. Taipgi 
mes norime sueiti į kontaktą su

Linksmų šv. Kalėdų švenčiu!

Linki Visiems Kostumerianis ir Draugams

FARMERIAI AITUČIAĮ
455CKOSS ST.. BRIDGEM \TEK. MASS.

Visa šios atkrantes visuomene bendra prisidėjo 
su nuoširdžiais linkėjimais Jums švenčių Prog

HENRY H. PIERCE
P

LAIKE NAUJŲJŲ METŲ ' 

Taupyk Sistcmatiškai 
Finansuok Savo Namus 

su

MERCHANTS
CO-OPERATIVE BANK

21 Sch-yo! Street 
BOSTON

Lfirgest Cc- apvyri** th *■ f'- M'

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE 

Lietuvių Graborius Ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Tei3ea

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir NaktJ 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOVTH BOSTON. MASS.

D A. Zaletskas, F. E. Zaletska* 
Graborial ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBUC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Bcston 2809

I

I
J

crrk.su


f

o r-'

i
i3-

i" 
vai. 
mo- 
na-

Kongreso

"7 tm. ; ala'

VALSTYBIL ZIVIOS
NATERBURY, CONN.

Ambasadoriaus

no *
i

r*"

Kun. Pranas Pranokus

Bri-

t

HARR1S0N-KEARNY, N. J.

■

I

ėdu,

i
l

iruojani 
mūsų kolonijos vei 
>s skyriaus pirmi 

Ona A!f tapo sužeista ii

33 kuopa, 
ši'/s kolo- 

imi. drau
gavo sim- 

iu ir linki

š. m. gruodžio 22 d., šv. Juo
zapo katedroje. Hartford, Conn., 
J. E. Vysk. O'Brien. D. D., į- 
.ventins Kristaus tarnybai lietu
vį kunigą Praną Pranckų.

NEW HAVEN, CONN
SUSIRINKIMAS

LDS 5 kuopos susirinkimas 
•. yks 23 d. gruodžs>. p rmą 
po pietų, šv. Juozapo senos 
kvklos kambaryje. Kviečia 
rius skaitlinga: atsilankyti.

J TofiZzov. sekretorius

LIETUVI!,’ TARYBOS 
NAUJA \ ALDYBA

Gruodžio 9 i.. Politinio Klube 
patalpose įvyko 
Lietuvių Tarybos 
rinkimas, kuriame 
K ■ mgreso s ugrįžę 
išdavė savo raport; 
kasieji tikrai

i n€p3.pr3st3.i 
sisekimu. Vėliaus į 1946 
ybą tapo išrinkta sekan-

J

"’aterburio 
įdomus susi- 

iš Lietuvių 
atstovai-vės 

vuo. Susirin- 
ikrai pasidžiaugė L. 

iSžLpLi-

darbštus savo pareigų pildyme. 
Netik studijose pasižymėjo, bet 
'abiai ir sėkmingai yra rašę-; į 
ietuviškus laikraščius. Jo r; 
nuošė spindėjo kilni siela.

šiandien Katalikų Bažnyčia ir 
’ietuviška visuomenė džiaugi.įsi 
■jusilaukusi naujo
uvo vynuogyne, 

naująjį Kristaus

darbininko 
Sveikiname 
Vynuogyno 

iarbininką kun. Praną Prane kų 
r linkime gausius Dievo palai
dos didžiam pasmuko rimui ir 
uoliam darbui Aukščiausiojo 
garbei ir sielų išganymui.

šia džiaugsminga prog-u svei
kiname taip jut kunigo Prano 
.ėvus brolį ir visus gimines bei 
orietelius. ypatingai p. Radze
vičienę, visus.'kurie vienokių ar 
kitokiu būdu prisidėjo kun. P-a- 
nui Pranokui pasiekti 
aukštą tikslą ir Katalikų Baž
nyčiai davė naują tarną. K.V.A.

.4rtuaititis Sv> riti'ms .4 
kirrj Variįtstatiėius Liet
Štai jau artinas. Kri: 

mimo šventė— šv. Kali 
ventoja: iškilmingai 
prie to< šventės. Mi 
pastatyta didele ir graži 
kurios šviesos sudaro gražų 
ginį. Pačiame m.esto cen 
džiausią iškaba su užra 

eleome Heme Serviceme 
Šių metų šventės bus d; 

ilinksmesnės, nes jau st 
į jaugiau mūsų kolonijos 
inuoiių š kar tamvtx>s. 
karas užsibaigė, bet m 
nė Lie

i mū
: sus

. aiKucia 
adatų, n

tieji asmenys: komp. A. J. A- ,-aT.< 
ieksl- —- pirm.. Alena Devenie- •,
r e t kubas T ’ - as
pirm. M na Zailskienė r - .• . .
rast.. Stefanija Sapranienė ' ...
ižd.. Antanas Grantas — fln.j
rašt.. Juozas Bernotas. J nas
Kairys .r Petras Jokubauskas— \’ --
Kas. giobėiais. Sekantis su.-.r r.-,.
.- . • -t- sausio 13 d., 2
vai. po pietų "Nemuno” svetai- Slu
.nėję. 48 Green St. Į šį bus.ant. re-‘
susirinkimą yra nuoširdžiai
kviečiami atsilankyti visų dra 
gijų atstovai-v.ės, nes. nes tai 
bus išrinkti įvairios veiklos k 
metėtai bei nustatytos gairt 
1946 metų darbuotės.

Nele ileskūnas. koresi

>. o: n 
uose. 
n i ršk

k:.niausiu Kalėdų Švenčiu

Co-ooerative Bank §
&
?

Purios Edna Blue, kairėj, parodu p. 
žmonai, našlaičiams įgytas dovanė 
Cha n nei 
tvarl'vti

Halifax, Britų
1 s, kurios bus įteiktos Kalėdų proga 

Islards našlaitynui. Gerald.ne Mitchell. iš Bror.z, N. Y., padeda 
žaislus.

Kalėdų bernelių mišios 6 
vai. rylą. Choras giedos Kaied:- 

Įnes giesmes. Būtų gerai, kad to- 
jse mišiose būtų kodaugiausiu. 
žmonių, nes tai yra bernelių mi
šios tik kartą į metas.

H3.VO

BRIDfiEPORT CONN.
sudaužv
is užpa-Į 

automobilį ir 
Bet policija 

kitame mies- 
inką. areštavo. 

: • .p< ^liaudžiai už- 
n. i a>. savo na m u < >se

kvežim 
renkė į jos 
nuvažiavo.
<u.ni
- jo

A

Karių Motinų draugijėlės kor- 
tavimo vakarėlis, nors nelabai 
buv•> skaitlingas, bet jame vieš-, 
patavo graži nuotaika. Dalyva-- 
vo ir keli kariai, sugrįžę iš tar-i 
nybos. M tinėlės | risiruošusios 

u įvairiais skanumynais vaiši-; 
visus dalyvius. M.

Naujas Kristaus Darbininkas p^ventimo dva£i(* -<avo
‘Irai, kuris šiandien jau aukojas

i, Jo garbei ir. 
išganymui. Gal nesitikėjo J 
motina susilaukti savo sū- 
kunigu. bet mirties valan
dai rūpėjo, kad josios sū- 
būtų geru, doru ir Dievą 

mirdama į- 
prašė globoti jos vaikelius naš
laičius p. Radzevičienei, kuri iš
pildė mirštančios motinos pra-į 
šymą. Labai sąžiningai, rūpes
tingai ir jautriai jai paliktais 
sūnais rūpinosi ir štai, Pranas 
pasiekė Dievo altorių. Kun. 
Prano brolis Juozas, tarnavo 
kariuomenėje, yra dalyvavęs di
džiuose mūšiuose Europoje kur 
buvo sužeistas, o šiuo metu pa- 

• liuosuotas iš kariuomenės gyve- 
na kartu su tėveliu. New 
tain'e. Tėvelis, p. Adomas Pran
ckus, 1939 vedė antrą žmoną — 
Ievą Lukoševičienę.

liu
Visagalio tarnybai, 
sielų 
a. a.
na us
doje
nūs
mvlinčiu. Motinėlė

Jau šiuo laiku vis plačiau 
loma tarp lietuvių, kurie gau
ta laiškus nuo saviškių iš Eu
ropos. Teko matyli laiškas v.e- 
įos intehgeiitiškos panelės iš 
Vokieti Jos belašvių kempės,
kuri rašo angliškai savo gir; i- 
'įaičiui. St. Skikui. Ji labai su i- 
•ūpinosi savo ateitimi, ir ža 
kitame laiške parašyti plačia 
Taipgi įdomų laišką ■ avo 1 
Bendoraitienė nuo s; vo dvie 
brolių iš Vokietij</s. kur su 
jokiu būdu negrįš į dabartį 
okuopuotą Lietuvą, jie nri 
pag^.boS ,.aip gailinu Puuiila 
nrisiglausti Amerikon. Gal bū
tų gerai tokius laiškus plačiau 
skelbti laikraščiuose.

ži

Geraširdžiai lietuviai taipgi 
atminkite Kalėdų dovanėlėmis 
Lietuvos vaikučius Europoj, ku
rie laukia iš amerikiečių, savo 
giminaičių ir pažįstamų, nors 
kąsnelį maisto, ar šilta švede- 
riuką. ar suknelę. Atminkite vi
si ir pasiųskite savo dovanėles 
į BALF— 101 Grand St.. Br<x>k- 
lyn, 11, N. Y. O.

Praeitą savaitę palaidotas a.a. 
J. Tamonis, senas parapijietis, 
su iškilmingomis šv. mišiomis 
iš šv. Jurgio parapijos bažny
čios. •

Linksmų šv. KuK’-dų’

*

i; 
c 430 Broadwav, So. Boston. Mass

/ '

%

LINKSMU ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIU! KK
South Bosfon Ca(e i

Gruodžio 10 d. įvyko šv. Var- 
Iraugijos susirinkimas savo 

svetainėje, kurį vedė pirm. K.> 
Nekrašis. Atstovas grįžęs iš A-į 
merikos Lietuvių Kongreso, ku
ris įvyko Chicagoje. išdavė la
ba. gerą raportą. Visi džiaugia
si. kad Kongresas pavyko. Pa
aukota Amerikos Lietuvių Ta- 

vbai $200.00 kovai dėl Lietu- 
nepriklausomvbės. Rapor- 

vienbalsiai priimtas. Visų" 
buvo vienas šūkis, kad 1946 m. 
Lietuva atgautų laisvę ir nepri
klausomybę.

Sutikimui Naujų Metų drau
gija ruošia šaunią vakarienę: .visiems nariams su šeimomis 
dykai. Gros Sidabravo pavasa
rininkų orkestrą. Daug grįžusių 
karių dalyvaus. Nutarta pasiųs
ti visiems kvietimus atvirutė
mis.

Draugijos metinis susirinki
mas jvy’ks sausio 14 d. Visi na
riai turėtų dalyvauti metiniame 
susirinkime.

Valdybos raportai priimti su 
pagyrimu. Raporteris J. Stasi- 
lionis savo, valdybos ir visų na
rių vardu sveikina visus šv. 
Kalėdų ir Naujų Metų švenčių 
proga ir linki geriausių sėkmių. 
Taipgi sveikina "Darbininko”, 
“Amerikos” ir “Garso” admi
nistracijas ir redakcijas Kalėdo
mis

Vincas Balukonis, Sav
Skanių Valgių Pasirinkimas 

Puikūs gėrimai, geras ir mandagus 
patarnavimas.

ti gražų Kalendorių, ateikite pas mus 
paprašykite jo.

260 W. Broadway, So. Boston
MASSACHUSETTS

Frank (i. \Vhitkens
M'atehrnaker arui Ję-ireler 

Sictnr a SpeeiaJti/ 
321 W. Broadv.'ay, 

So. Boston, Mass.
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Joseph F. Mulligan

Seinų apskr.

Linksmiausių Kalėdų Švenčių!

POVILAS BUSHMANAS
29 SAVIN HIPI. AVTENUE

MassachusettsIlorchester,

Krchard L. lk>yle

CAJLENDARS and NO VERTIES

315 “E” Street, So. Boston
Teiephone SOV 27(MI

Peter & Diek Tavern
Linksmiausių Kalėdų švenčių! (Pirmiau buvo PETRO ČAPLIKO)

Sullivan's Liquor Store 208 W. Broadway, So. Boston, Mass

yDegtinės, Vyno, Likerių Krautuve

Brae Burn Calendar Co.
Pirmąsias šv. mišias kun. Pra

nas laikys šv. Andriejaus par. 
bažnyčioje, New Britain, Conn.. 
gruodžio 23 d.. 11 vai., kur jis į 
yra užaugęs ir Dievą pamylėjęs.

Kun. Prano tėvelis. Adomas
Pranckus. yra gimęs Lietuvoje 
Alytaus apskr.. Jėzno parap..
Musnikų kaime, o a. a. motutė, 
Pranciška Viečkiūtė - Pranckie- 
nė, mirusi 1934 m. lapkričio 8 
d., buvo kilusi iš Gudelių km..
Liškevos parap..
Jo dievobaiminga motina buvo 
pavyzdinga ir pajėgi parapijos 
narė. Priklausė prie Tretininkų 
ir šv. Rožančiaus brolijų. Kad irj Dievo garbei', 
vargų spaudžiama šeima, vienok* 
pa jėgė įskiepyti Dievo meilės ir į!

Melskime Dievo, kad visi mū
sų kariai grįžtų į namus, kad 
pasaulyj užviešpatautų taika ir 
ramybė, kad ir mūsų tėvų kraš
tas — Lietuva atgautų laisvę ir 
nepriklausomybę. F. A. K.

Iš pat mažų dienų kun. Pranas 
Pranckus jautė patraukimą 
dirbti ir aukotis Dievui ir Baž-1 
nyčiai — troško tapti kunigu. 
Su dideliu džiaugsmu iš mažens 
tarnavo šv. mišiose. Užbaigęs 
1933 m. šv. Juozapo parapijinę 
mokyklą. New Britain’e,. toliau 
studijuoti persikėlė į lietuvišką- 
katalikišką aukštesnę mokyklą. 
Marianapo’vje. Čia pasireiškė jo 
lietuviškumas, plunksnos gabu
mai. čia kaip tik realizavos ir 
susiformavo jo noras tapti ku
nigu. A. a. kun. Jono Navicko 
raginamas pasišvęsti ‘didesnei 

jis įstoja į TT. 
’ Marijonų seminariją (1940- 
1943). Vėliau mokėsi dar Tėvų 
Benediktinų šv. Prokopijaus se
minarijoje. Llsle, III. 11943 m.) 
ir švč. P. Marijos kunigų semi
narijoje. Baltimore. Md. Dievas 
kun. Pranui nepagailėjo didelių 
talentų bei dovanų. Visuomet 

j buvo vienu gabiausių mokinių.

Linksmiausiu Kalėdų Švenčių!

JOErrir iXmas

ir Naujais Metais.
J. Sta.s-ilioriūs.

CAM9EN, H. J.
Kun. B. Virbickas nesveikuo- 

ja. I-a i Dievas jam grąžina svei
katą.

Daug mūsų jaunų vyrų jau 
sugrįžo iš karo tarnybos. Sugrį
žo p. M. Vezgilienės žentas, p. 
Kazlauėiunienės sūnus, o pp. 
Plasčiauskų sūnus buvo parva
žiavęs 30 dienų atostogų. Grįžo 
Laivynam
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Visokių gėrimų didelis pasirinkimas.

L
i!
i!
L
1!

Kainos tikros. Lietuviams žinomas per 25 metus, i [ 
(!

So. Boston, Mass. S323 Broadway,

Mums malonu švenčių proga užkviesti savo drau
gus ir pažįstamus atsilankyti pas mus. Turime vi
sokių likerių, vynų ir alaus. Patarnavimas malo
nus ir mandagus.

Peter Jarvis ir Richard Šliužas, Savininkai
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Dėdė Anufras.

Danutės Kalėdų Dovana
Pusvalandį prieš moky- rutė, neatsakiusi į savo 

klos pamokas, Dalydžių' mamytės pasikalbėjimą. 
Birutė užsimąsčius stove- Pagriebus savo skrybelai- 
jo prie lango savo mamy-! tę nuo sienos kablelio, grei
tos kambaryje. Jos veide tai nubėgo takeliu ir suti- 

Abi linksmai
Moti- nužingsniavo į mokyklą.

Nepertoliausiai nuėju- 
ką. paklausė: “Kas yra Bi- sios, pamatė mažą mergai- 
rute, gal mokykloje nege
ro kas įvyko?”

“Neįvyko, mamyte, bet 
yra rimtos baimės, kad 
taip gali įvykti. Bijausi, 
kad nebūsiu šiais metais 
išrinkta mokyklos klasės 
pirmininke. Begalo trokš- iš namų ir atsidūrė 
tu nors vienus metus pasi- gatvvį. Manau 
darbuoti”.. vesti į vidų”.

“Kodėl abejinga esi kas- “Nekliudyk, 
link savo išrinkimo?” sako Birutė. “Ji

“Nes girdėjau kaip mer- grįš į namus taip, 
gaitės tarp savęs kalbėjosi mokėjo išbėgti.” 
apie tą dalyką ir, pasirodo. “Gali ji nubėgti 
kad visos mergaitės rodo gatvės ir automobilius ją 
palankumą Danutei Kups- suvažinės. Žinai maži Vai
čiūtei. Negaliu suprasti kai... ką jie supranta apie 
kodėl ji yra mergaičių tar- gyvybės ir sveikatos pavo- 
pe tokia populiari, 
žinau, jos tėvai neturtingi go atsitiktų 
žmonės. Tėvas dirba prie niekados 
anglių vežimo į namus. Vi-'dovanoti”, 
si žino, 
paprasti žmonės. Vien pa-i kas. 
sižiūrėjus į Danutės rūbus Danutė 
galima spręsti kas ji per Vaišvilienė yra katalikė — 
viena. Negaliu suprasti mūsų bažnyčios narė, — ir 
kaip šv. Petro parapijos žinai, mes katalikai turime 
aukščiausiojo ! 
mergaitės galėtų tokią iš- galbą”. 
sirinkti savo pirmininke, i 
Vienaip, ar kitaip kalbant, ti’ 
pasirodo, kad visos moky- čiai 
klos mergaitės begalo ją sivėluosi. Bet jei pati užsi- 
myli ir draugaujasi su ja”, verti visų kaimynų vaikus

“Na. mano brangioji dūk- nešti į namus, tai gali taip; jaj 
rele”, tarė Dalydienė, “be- ir daryti. Aš tavęs nelauk-'mad 
rods ji neperseniausiai at- siu. Einu sau”. Bet Danutė; 
sikraustė iš Norwood į So. 
Bostoną ir. taip greitai su
rado prielankumo ir prie- : 
telingumo mergaičių tar-i 
pe. Aiškiai žinome, kad ji 
turi pasitenkinti tėvų ne
turtingumu. bet esu tikra, 
kad jos malonumas ir kuk
lumas mergaites traukte 
traukia prie savęs. Turė
tumei daugiau tyrinėti jos 
prietelingumą ir, neklystu 
sakydama, pamatysi kaip 
atrasi j 
kitų širdyse. Danutė turi 
tą, ką nei pati, nei kitos 
mergaitės neturite. Ieško
kite savo silpnybių ir klai
dų”.

“Jau matau Danutę ei
nant pro mūsų namo var
telius. Jau einu,”, tarė Bi-

tės kambaryje.
reiškėsi nuliūdimas ir ne- ko Danutę, 
girtinas niaurumas.
na pastebėjusi jos nuotai-

tę, bemaž trijų metų amž., 
stovinčią orie namų. “Tai 
Ponios Vaišvilienės mer
gaitė,” tarė Danutė nugas- 
taudama. “Sniege gali ko
jas nušalti. Greičiausiai 
motinai nežinant ji išbėgo 

šaly- 
reikia ją

I
Danute,” 
pati su- 

kaip ji

į vidurį

Kiek jų. Jei kas nors nalaimin- 
su kūdikiu, 

sau negalėčiau 
tarė Danutė, 

kad jos tėvai yra imdama kūdikį į savo ran-
“Be to, nepamiršk,” 

pridūrė, “ponia

' |
-XV.'

Viešpats man tarė: Tu mano Sūnus, aš šiandien pagimdžiau tave. Pts. 2. Kam pagonys siaučia, ir tautos 
mąsto tuščius dalykus?., šviesa sužibės šiandien mums, nes gimė mums Viešpats ir vadinsis Nuostabusis, 
Dievas. Kunigaikštis, busimojo amžiaus Tėvas. — kurio karaliavimui nebus galo. — p.s. 92., iskyriaus vieni kitiems ateiti į pa-:

* ’ ’ 4 • ” ••- • įmo ir štai ji pirm manęs a-!“Dėl manęs gali taip bū- tėjo į mokyklą- 
”, tarė Birutė pajuokian- r- _ -

“Tikrai į mokyklą pa- tės “į"Danutė priėjus prie Biru- 
,______ >: “Ponia Vaišvilie-
Įnė susirūpino, kad aš ne- 
I pavėluočiau į mokyklą. 

[ ir atvežė. Ji norėjo 
man atsimokėti už tai. kad 

7 aš jos mažą dukrelę atve- 
negirdėjo Birutes išmeti-j džiau j hamus” 
nėjimų, nes ji skubiai ne-i 
šė mažą mergaitę į namus J Vieną antradienį pietų 

“Žiūrėk, ar tai ne juokin- metu Vytautas Ste-,
gas dalykas”, Birutė at- ponavičius, bėgdamas laip- 
kartotinai sau kalbėjo. “A- ’tais, staigiai krito žemyn, 
teis tokia diena kada aš Jam bekrintant, iš jo dėžu- 
kaimynų vaikus gaudysiu užkandžiai išsibarstė 
ir nešiu į namus? Ką jų P° V4SUS kampus. Vaikams 
motinos veikia. Ką gausiu, šis reginys sukėlė daug 
jei maži vaikai savo purvi- ju°^Ų- Vieni juokėsi, kiti 
nomis kojomis supurvins darė ^savo^ vaikiškas P^sta- 
mano švarią suknelę”. Ir, 

paslaptį jos meilės į galvą aukštai iškėlus nu-!
Danutė turi žingsniavo link mokyklos 

kiemo.
Prisiartinus prie mokyk

los, nustebo pamačiusi Da
nutę išlipant iš puikaus 
automobiliaus. “Svieteli tu 
mano”, tarė Birutė. “Aš ją 
palikau prie Vaišvilų na-

I

i

bas, bet Danutė, pamačiusi

Gloria in Excelsis Aidai

Kalėdų Naktį
Kalėdų naktį žvaigždes šneka.
Kad Meilių Meilė žemėj teka...
Kalėdų naktį širdys rimsta.

. Nes amžiais Lauktas žemėj gimsta.
Kalėdų naktį — giedra, šventa.
Nes širdys Rytmetį supranta...
Kalėdų naktį Dievas kyla 
Ir globsti meile šventą tylą...
Kalėdų naktį saulė bunda 
Ir jaunas sapnas žemę gundo...
Kalėdų naktį žvaigždės sako,
Kad duoš mums kryžiai mūsų taką... 
Kalėdų naktį šventas ūpas 
Uždaro meile kančiai lūpas...

daugiau dėmesio kreipti į 
Danutės paslaptingą būdą 
ir save vesti jos pėdomis. 
Šį rytą, pastovėjus ilgesnį 
laiką, nesulaukė Danutės. 
Paėjus kelis žingsnius, nu
stebo pamačiusi Danutę 
važiuojančią ponios Vaiš
vilienės automobilyje. ‘Žiū
rėk’..., sušuko Birutė. “Da
nutė važinėja su tais tur
tingais žmonėmis. Rodos, 
galėjo sustoti ir paimti 
mane... dabar suprantu, 
kad niekas daugiau apie 
mane nemąsto... visi tik 
kalba apie Danutę”.

Prisiartino metinė valdy
bos rinkimo diena. Birutė

Petras Vaičiūnas, tą dieną buvo begalo susi- 
jaudinus. Prie mokyklos 
svetainės, kur rinkimai tu
rėjo įvykti, mergaitės sto- bais vesti 
vėjo ir negarsiai tarp sa- nuvargusią žmoniją prie 
vęs kalbėjosi. Birutė rim- Betliejaus kūtelės. Ne kur 
tai matė savo pralaimėji-' kitur, kaip tik tenai gimė... 
mą.
kaip mergaitės apie mane 
atsiliepia”, tyliai kalbėjo 
sau viena eidama į svetai
nę.

Vice - pirmininkė, kuri 
stovėjo prie stalo, pradėjo 
susirinkimą. Tvarkai ir ty-

I visą nelaimę, skaudžiai už- Danutė liko be pietų, nes ji perviršija visų kitų mūsų 
I jautė Vytautukui. Skubo- sav° da“tę su skandžiais mergaičių dorybes . pndū- 
tai pribėgo prie Vytauto, 
pakėlė jį, nušluostė jo ap
dulkėjusius drabužius ir 
maloniai tarė: “Vytai, ne
verk. Ką padarysi. Visiems 
gali tokia nelaimė atsitik
ti. Pamiršk apie savo iš
barstytus užkandžius. Aš 
atiduosiu tau savo; atiduo
siu ir tą skanų pyragėlį, 
kurį mano mamytė iške
pė”.

Danutės nuoširdumas su-

atidavė Vytautui. Arti sto- rė Birutė, 
vedama buvau liudininkė 
jos neturto. Sulopyta jos 
suknelė atidarė man akis 
ir mačiau jos vargą, bet 
jos širdies meilė perviršijo 
visus trūkumus madų ir 
patogumų džiaugsmą. Ka
da Danutė atliko artimo 
meilės darbą, tai ji nusi
juokė ir patarė Vytautui 
tą patį padaryti”.

Mamytė išklausius Biru-
Nuoširdžiai susijungę su Jumis dvasioje, Kristaus 

Gimimo ir Naujų Metų šventėse, karštai prašome Die
viško Kūdikėlio dangiškos ramybės ir gausių malonių laikė visų juoką. Vytautas tės pasakojimo nusišypso- 
visiems mūsų rėmėjams, rėmėjoms ir geradariams, ramiai sėdėjo ant laiptų ir jo ir tarė: 
taip gi, laimingų, vaisingų ir nuopelningų Naujų — atsidusęs bandė pamiršti viai sek Danutę, ir manau, užtikrinti, 
1946— Metų. Visa tebūnie įteikta Jums per Marijos '—--- ± -•-----1946 — 
rankas.

Antrą dieną Kalėdų ir Naujų Metų šv. Mišios Vie
nuolyno Koplyčioje bus aukotos už visus mūsų rėmė
jus. rėmėjas ir geradarius.

Šv. Kazimiero Seserys,
Motina M. Juozapa.

I teinantiems metams, 
patarčiau mergaitėms 
vienbalsiai išrinkti”.

Tyla svetainėje. Žvilgsi 
niai buvo gudriai maino-l 
mi. Galutinai, keletas tylių' 
žodžių praskambėjo, ir po ; 
to smarkus plojimas paro
dė .mergaičių sutikimą Bi
rutę išrinkti antriems me
tams Šv. Petro parapijos 
mokyklos aukščiausiojo 
skyriaus pirmininke.

šis vienbalsus paaukšti
nimas Birutę sujaudino 
taip, kad jai buvo sunku ■ 
išreikšti klasės draugėms 
dėkingumą už suteiktą 
garbę ir pasitikėjimą.

Tą vakarą visoj paraoi- 
joj pasklydo šis gražus 
mergaičių susipratimas, y- 
patingai Danutės gražus 
nusistatymas link Birutės. 
Birutė tą vakarą irgi daug 
ką turėjo pasakyti savo 
mamytei... “Mamvte... ki- v
tiems metams esu išrinkta 
klasės pirmininke. Tik pa
mąstyk apie tokią mano 
laimę. Pilnai žinau, kad tai 
buvo Danutės pastango
mis padaryta. Dabar su
prantu kaip Danutė visą 
tai padaro. Jos ištikimybė 
draugėms ir kuklumas yra 
visa paslaptis jos populia
rumo”.

“Taigi, taigi, dukrele. 
Bet nepamiršk, kad Danu
tė savo širdyje užlaiko 
Kristų ir Jo dvasią. Ma
nau. kad po tokio ilgo iš
bandymo laiko galėjai pa
matyti, kad jos gyvenimo 
tikslas yra: “Mylėk arti
mą, kaip save”. Dabar Ka
lėdų laikas. Kristaus gimi
mo laikas. Kaip piemenė
liai ir trys Išminčiai -nešė 
kūdikėliui Jėzui dovanas, 
taip ir mes, Danutės pa
vyzdį sekdami, ateisime 
prie tokio laimingo ryto
jaus. Bandykime ne tik 
šiandien, bet ir kiekvieną 
dieną artimo širdyse pa
likti ramvbę, meilę ir pa
garbą. Tos trys dorybės 
begalo svarbios žmonijai. 
Kristus gimė žmonių lai
mei... todėl ir Angelai svei
kino maloniais 
“Adeste Fidelis”, 
dukrele, nuolatos 
Kristaus apaštalais.
dien pasiryškime savo dar- 

nupuolusią ir

V»

it

t

žodžiais:
Ir mes, 
būkime 

Kas-

“Ir Seselės mo
kykloje turi didį pritrauki
mą prie Danutės. Atsimeni 
kaip vakare abi nunešėme 
savo mokytojai Seselei 
Philomenai po bukietą gy
vų raudonų rožių. Seselė į- 
dėjo Danutės gėles į van
dens stiklinę,... o mano 
padėjo ant stalelio. Grei
čiausiai ji pamiršo parsi- 
nešti^mano rožes į vienuo- jaj užviešpatavus, Danutė, 

pasiprašius balso, atsisto- 
“Nesirūpink”, motina ra- jo ir sako: “Panele tvark- 

"Dukrele. akty- mino Birutę, “bet galiu tau darė ir klasės mergaitės, 
.__x_ •--------------------------------------kad kiekviena leiskite man keletą žodžių

“Kad tik sužinočiau bujojo ir plinta Ramybė”.
Linksmų Kalėdų, dukre

le”.
“Linksmiausių švenčiu 

tau linkiu motute”!

įvykusią nelaimę. ‘kad sužinosi jos paslaptį, mergaitė, kuri nori būti prakalbėti. Mes visos žino-
Birutė stovėjo greta. Ji kaip žmones pritraukti tokia kaip Danutė, lengvai me, kad Birutė Dalydžiūtė

matė tą nelaimę. Žinoma, prie savęs ir kaip paleng- gali tą tobulumą pasiekti.,per pereitus metus pasiro- 
šis įvykis padarė jai didį į- vinti artimui išbandymo Reikia tik geros valios ir dė gabi ir sumani pirmi-
spūdį. Sugrįžus į namus, ji valandoje”.
savo mamytei viską išpa- “Manau, kad negalėsiu, 
šakojo. “Aš manau, kad nes pamačiau, kad Danutė jus

didingo noro”. įninkė. Ji yra rimta mer-
Sekantį rytą Birutė nuė-'gaitė. Tad. aš perstatau ją 

į mokyklą pasiryžoImūsų klasės pirmininke a-1

VICTORV 
LOANr



Penktadienis. Gruodžio 21, 1945 D \ R B 1N liNtK AiS

4

fa: vienos valandėlės 
blykstelėjimas.

Tai visų motinų 
tragedija!

Tai mano sielos 
skaudus miražas.

Tylus vakaras. Be vėjo ir 
be audrų. Snaigės krinta 
kaip baltų žiedų migla... į 
nuskambėjo miestų bažny-, 
?ių varpai... Nuaidėjo rau
domis vakarinis “Viešpa
ties Angelas” per bokš
tus... per mūrus... paskui 
pasinešė kalnais... ir sida
brinį aidą baigdamas, — 
įsipynė į vieno kalno rezi
dencijos medžius, ir įkly- 
dęs į didžiulės Žmonišku
mo Pilies rūmą, sudužo ir 
nutilo.

Bet, nenutilo veltui... Tą 
gęstantį varpų skambesį 
pasigavo motinos Kristi
nos širdis, ir kai ji klaupė
si prieš dangų “Viešpaties 
Angelo” maldai, — suklau
pė su ja visa jos rezidenci
jos šeimyna: vaikai, tarnai 
ir tarnaitės, ir balsu atkal
bėję maldą, grįžo prie savo: 
darbų.
— Palauk, Morta!... — iš

sitiesė motinos Kristinos 
ranka į vyriausią namo 
šeimininkę ir paklausė:

— Ar jau viskas paruošta 
kūčiai ?

— Taip, ponia, viskas. 
Stalai jau su žvakėmis ir 
gėlėmis, ir visoms ponioms 
sulig jūsų įsakymo pažy- rą. 
mėtos vietos.

— Gerai. Lauksime aš
tuntos valandos... — atlei
dus Mortą, motina Kristi
na nuėjus pertikrino sta
lus, indus, ir paskirtas 
viešnioms vietas... paskui 
atsidarė spintą... išėmė di
delę aukso lėkštę su bal
tais keturkampais “Dievo 
pyragais”, perž e g n o j o 
juos, palaimino, ir tarp se
niausio krištolo taurių, pa
statė ant stalo.

Pati, aukšto ūgio, kily 
niausio pasauly veido, ty
riausių akių su teisingais 
šventais žiburiais. pir
miausia nuėjo susitaisyti 
sidabriniai žilų plaukų 
bangas.

Juk šiandien bus šventė
— kaip niekad! Ji sukvietė i

viso pasaulio motinas, 
Kristaus Karaliaus gimta
dienį paminėti, tik kažin, 
ar visos motinos-tautos ir 
valstybės atvyks?..

Apsirengė motina Kristi
na į paauksuotą ilgą baltą 
.rūbą, arti dviejų tūkstan- 
Ičių metų senumo, bet tary- 
'tum šiandien pasiūtą net 
'kas metas grožėjantį.

Aptvarkė save kaip) pri
dera padoriausiai, ir stovė
dama prie lango klausėsi.... 

[ar nenugirs atskambančių 
rogių varpelių.

Septinta... aštunta valan
da... — tik snaigės krinta, 
tik tūno šerkšnoti medžiai, 
bet viešnių dar nėra.

— Gal sunki kelionė?...— 
pamanė motina Kristina, 

i ir iškėlus rankas į dangų 
pradėjo melstis: 

j “Viešpatie, kuris visą pa
saulį valdai, suvaldyk ne
laimes visoje žemėje...”.— 
bet nebaigus maldą išgirdo 
varpelių skambesį, ir užsi
metus apsiaustą išėjo vieš
nių pasitikti.

Prie rūmų sustojo trejos 
rogės. Vienos žvaigždėtos, 
antros su pieštais liūtais, 
trečios raudonos kaip 
kraujas, su kūjo ir pjau
tuvo ženklais, bet šiose 
raudonose rogėse, gumšojo 
tik negyva iškimšta būty
bė, ir vežėjas ją nuvertęs, 
pasuko roges Į pilies dva-

"Gal šiandieną jau ant šieno Atpirkėjas žmonijos... 
Viską mes jam paaukosim. ir su Angelais giedosim: 
Garbė Tau aukštybėse...”

giJk-J."!]-!"!1'-!, -  J?™.1 '11LLSSSSggggL! „.

. ti, pradėjo s m a r k i a u sitraukus pypkę 
traukti pypkės dūmus, ė- 
mė raudonuose skarmaluo-1I
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— Maistą?! Tokį?! O, 
Dieve! Tai baisu... varg
šės... Tai jau jos tikrai ne
atvažiuos?.. Ar tik špo
sai ?!

— Neatvažiuos! — i

užtūpė 
ant minkštos kėdės.

— Na, gerbiamos vieš
nios, jei nieks jau daugiau 
neatvažiuos, tai prašau 

■ prie kūčių... — inteligen
tiškai ir maloniai pakvietė 
į viešnias motina Kristina, 
j kurios širdis bangavo 
.skausmu dėl negalinčių at- 
! vykti, bet ji žino, kad ir a- 
nos trokšta čia būti... ver
žiasi į čia... ir motina Kris
tina bent mintimi meldžia
si už jas užguitas ir užda
rytas.

Į — Ei, drauge Kristina! — 
[pašaukė motina Maskva, 
Ikuri jau kyščiojo ilgą ir 
storą nosį į stalo indus ir 
visą sutvarkymą... paskui 
pradėjo šį tą pastebėti, 
kad priruošta ne sulig jos 
skonio.

— Nei čia tų šakių reikia, 
nei čia tų peilių... reikėjo 
apkrauti stalus bakanais, 
riekėmis, mėsų gabalais,

Tęsinys 11-tame pusi.

i

se švaistytis, ir nusispio- 
vus griebėsi ant plaukuotų 
pirštų skaityti ir įrodyti:'
— Čekoslovakija, Jugo

slavija, Suomija, Estija, 
Lietuva. Latvija, Lenkija, 
Ukraina, Vengrija, Bulga
rija, Rumunija, Besarabi
ja, ir kitos!
— Tai tamsta jų vergavi
mu didžiuojiesi?..
— Dėl ko ne?! Aš gimiau 

genijus! Man reik vergų! 
Steigiant pasaulinę laisvę, 
reik visus žalčius surakyt!
— Oo... pertoli... — paste

bėjo diplomatiškai 
Anglija, Amerika 
kė atviriau:
— Iš tamstos

motina 
išsireiš-

kalbos 
sprendžiant, tai tamsta kė- 
siniesi !

Motina Maskva nutilo. 
Sužibo jos dvi mažytės 
juodos akys iš naštos plau- 

__ ,r o__  kų... ilgos rankos suėmę 
pui- to Maskva. Ji pradėjo pyk-1sijoną labiau papūtė, ir už-

kybėn keldamasi paaiški
no Maskva. — Štai, jos vi
sos mano raktuose!

— Ne visos, ne... — rim
tai užprostestavo motina 
Amerika.

— Kaip gi ne?! — atsikir-

I
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Iš kitų dviejų rogių išli
po damos šiltuose kaili
niuose. ir sutikę motiną 
Kristiną — užsirekomen-1 
davo:
— Mes trys didelės 1
— Malonu, ponios... bet.' 

man rodos aš matau tik i 
dvi... — pastebėjo motina' 
Kristina įsivesdama vieš
nias, ir jos tik duris uždarę
— atviriau išsireiškė:
— Ji likosi... Motina Mas-. 

kva dar likosi... ji bijo iri 
slepia nuo mūsų savo rei
kalus... bet ji atvažiuos? 
Iškamšą siuntė pirma sa
vęs. mat jos grybe vis 
pavojui...

— Pavojui?! Gal mes ga
lėtumėm kuo nors padėti?’
— susirūpinusi kalbėjo 
motina Kristina padėdama

%
%
M
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viešnioms nusirengti kaili- ka mašinas ir gamina sau 
nius, ir jos nusivilkę tik bombų maistą!
dabar ištiesė motinai Kris
tinai rankas, ii' atskirai 
pasakė savo vardus:
— Aš esu motina Ameri

ka.
— Aš gi. motina Anglija!

— nusilenkė elegantiškai 
pilnų apvalių linijų ponia, 
jos tamsios ilgos suknios 
atlapą puošė gėlių korsa
žas, plaukuose blizgėjo 
rausvi deimantai.

i
Motina Amerika gal visų 

jauniausia, atrodė moder
niška: laiba, aukšta ir mė
lynakė... kukli, bet bran
gių medžiagų melsva suk
nia vystė jos kūną, prie 
širdies segėjo baltą rožę. i
— Kaip gi, ar nesušalę?..'

— rūpinosi motina Kristi
na eidama su viešniomis į- 
salioną, sodydama ir jomis 
gėrėdamasi.

— širdims labiau šalta...
— pareiškė motina Ameri
ka atvira ir tiesi.

— Taip, širdims labiau...
— jautriai pakartojo moti
na Anglija, ir jos vaizduo
tė tuoj pasinešė į tėviškę, 
kur griuvėsiai... bet tuo 
tarpu atklydo užlangėmis 
vėjas, ir atnešė varpelių 
skambesį.

— Tai ji! Motina Mas
kva! —- visos pakilo iš sa
vo vietų, pagyvėjo.

Po valandėlės motina.
Kristina įsivedė į salioną 
ar cirko klauną ar baidyk- 

i lę. nebuvo galima atskirti, 
bet iš tų raudonų skarmalų 
ir juodos galvos. — kyšojo 
kaip muzikanto triūba di
delė pypkė, dūmų kamuo
lius paleisdama.

— Sveikos draugės! — 
prašneko, beveik suriko a- 
zijatišku balsu maža stora 
motina Maskva, skambin
dama rankoje didelių rak
tų virtinę.

— Sveika, motina Mas- 
$Jkva! — atsakė Amerika ir 

' Anglija, bet motina Kristi- 
į na stengėsi paslėpti aša-

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIU.
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Dorchester St.,

k><i v . A. F*. ^»ovjer<±

Third Street Cafe,

t ras, nes sutikdama priebu
ty šią būtybę, gavo nelauk
tą antausį, kad ne taip 
greit atidarė jai duris.

— Kur kitos motinos?.. 
Juk, rodos, tamsta jas sa
vo globoje vežeisi?... — pa
klausė Amerika.

— Hm... kitos... kas ki
tos?.’ Aš! Aš!.’!... štai rak
tai tų motinų valstybių! 
Jas užrakinau! Vienos ka
lėjimuose, kitos grabuose, i 
trečios už mano vartų su-!

£

... gal jūs būtum sveikas, bet labai tamsu - su Skupuolių žvak

TAMSUMAS YRA PIGUS ir jis patinka Skupuoliams."

y> DICKENS' A Chritrfma* Carui, Parį I
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TIK Skupuoliai teiksis turėti tamsius Kalėdų vakarus... Šiomis die-

nomis ŠVIESA-PIGI... ir visi ją.myli... todėl NUSIŠVIESK, BuK LINK-

SMAS, nes tai Kalėdos.

Ldi jūsų šventes būna skaisčios!
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Pradžia 10-tame pusi.
kaviaru, vodka, na ir vis
kas.

£jo aplink stalą viską 
paliesdama, :
ma... paskui tikrindama 
nuskirtų vietų pavardžių 
korteles, pradėjo ironizuo
ti, išjuokti, ir vieną iš jų 
paėmus garsiai nusikvato
jo:
— Ha, ha, ha!

vėl užsigurguliavo, ir kra
tydama galvą pamąstė:
— Kuo aš galiu būti tik

ra?.. Tuoj prisiminė pir-
apėiupinėda-imia.u sav«s Slutą “skams«

1 . nr.cnzoiHAnn irpasivaideno pavojai... ir ji 
nieko neėmė iš lėkščių, 
nieko čia nevalgė, tik trau
kė savo pypkę, tik maukė 
vodką.

Prieaušry, motina Mas-
Ir Lietu- kva jau buvo visai nusigė- 

va! Būžys! Skruzdėlė su rus: snūduriuodama ir 
drambliais'... Ha, ha, ha!., žiopsėdama nusiragožiavo 

— Motina. Maskva! — nuo savo kėdės... iškrito iš 
griežtai užprotestavo mo- dantų pypkė, nusirito tuš
tina Kristina priėjus, ir be- čias butelis, ir atsipalai- 
veik pradėjo maldauti:

— Prašau nesityčioti iš ma 
mano kviestų viešnių... 
Lietuva, turi sielą, kaip ir 
kitos. Ji didelė, tuo, kad iš
laiko žmoniškumą.

Paėmė iš Maskvos plau
kuotų rankų Lietuvos lėk-
štės kortelę, ir už tą įžeidi- kalbėį0:

davus ranka, — atsilošda- 
nutrenkė

raktų virtinę.
— Laisv ė s 

džiaugsmingai 
tina Amerika, 
raktus, ir tarytum 
pasauliui juos rodydama

į viduaslį

aušra! — 
sušuko mo- 
pakeldama 

visam

mą, — įstatė ją į gražiau
sių baltų rožių puokštę.

Amerika susijaudino. Jos 
sieloj visos, mažos ir dide- 
lės tautos ir valstybės su- aušra! 
tilpę, tik kad ne ši, 1----
dabar krečia iš savo pyp-

— Jūs, kurie alkani, už- 
nukankinti, basi, 
uždaryti, — štai 

! Aušra laisvės, duo- 
kuri nos’ gyvenimo! Štai rak

tai, nepriklauso m y b i ų!
1!..

— Sielų meilės ir žmonis-( 
kūmo. — pridūrė motina' 
Kristina, o Anglija apsi
vilko kailiniais, ir kitus 
kailinius laikydama ranko
je siūlė Amerikai:

— Renkis greičiau! Skry- 
sime lėktuvu! Atrakysim! 
— bet tuo tarpu įėjo man- 
kietuotas tarnas, išsitiesė 
ir pranešė:
— Prie pilies vartų atėjo 

vėlia- 
motinos

kės pelenus ant balto sta- Naujo amžiaus pranašai
Io, pasaulis jau beveik su
tartų.
— Vardan Dievo, Tėvo, ir 

Sūnaus... — . pradėjo kū
čios vakarienės maldą mo
tina Kristina... Atsistojo 
Amerika, Anglija, tik 
kiurksojo savo kedėje su
dribus ir išraudus motina 
Maskva: ir kai pradėjo da
lintis plotkele, — Maskva 
išsitraukė iš sijono kiše- 
niaus vodkos butelį, pilnu ir sustojo daugybė 
mauku užsigurguliavo... o vų.. Po jomis 
kai plotkelę jai pasiūlė, — valstybės.

Mokiniai New Yorko mieste po mokslo valandų sueina į Children’s Aid 
Society dirbtuvę ir ten išdirbinėja įvairius vaikams kalėdinius žaislus.

Tf
koliojosi ir

šia, ar bus atidaromos du
rys į pilį?

— O, Viešpatie!... Moti
nos!.. Atidaryk, Petrai pla
čiai sunkiąsias duris, pa
kviesk visas, su vėliavo
mis ir be vėliavų... — nu
džiugo ir pralinksmėjo mo
tina Kristina, ir visuomet 
mylėdama tvarką, pajuto, 
kad tokia nusivertusios 
motinos Maskvos padėtis 
nelabai jaukaus įspūdžio... 
pašaukė tarnus, kurie paė
mė nuo grindų raudoną 
varvaliuojantį sunkų ka
muolį ir nunešė į miega
mąjį. : žS?

Po to, atidarė tarnas Pet
ras sunkiąsias plačias du
ris, ir pradėjo nuo vartų 
atlinguoti vėliavos. Ryš
kios. gražios ir aiškios ple
vėsavo judinamos vėjo, po 

Į jomis ir už jų, žengė neuž-

Vargo Nebijosim
Nors kartais juodos dienos matos 
Ir vargas šaltas kaip granitas 
Žengiu drąsiai prieš juos kaip liūtas 
Jaunystė jiems juk dinamitas. .

Prieš jį, prieš vargą savo kietą,
Prieš sunkią dalią nematuotą 
Žengiu jaunystės maršą grojant 
Į ateitį neiššifruotą.

Kol verda kraujas dar krūtinėj.
Jais nusiminti nėra laiko.
Vaizduotėj žydi vyšnių sodai
Ir dienos matosi dar vaiko.

Bet, jei lemtis mane žudytų
Ir jtlodą skraistę man vyniotų.
Tai mano viltys, mano siekiai 
Vistiek ramumo jiems neduotų.

A. Z-nis— “M.”

Atstovės Man- matoma ilga ir plati proce- motina Kristina tarp An(

Jie šauks namus per

šias Kalėdas

Jeigu jūs galite, paankstinkite šaukimą šį šeštadienį 
ar sekmadienį, vietoj Kalėdų išvakarėse ar Kalėdose.

Gruodžio 24 ir 25. prašomas teiephonuoli tik labai 
svarbiais atvejai ir kaip galima trumpiausiai.

DUOK JIEMS PAGELBOS RANKĄ Kalėdų 
metu—'kai Lzrag Distance linijos bus perpildjvos.

NJW CNGIANO rU£PHONE & TEIEGRAPH CO.

’žmoniškumo!.. Eina jo ieš-1 Neradus.
koti per erškėčius!... Ne griebėsi kas papuolė stum

davo laimei, bet savo vai- dyti, galų gale prišokus 
kams, kartų kartoms... ir prie motinos Kristinos, ūž
ėtai, matau prieš save šie- sipuolė: 
las motinų... sielas kančių 
išaugintas... kurios su
pranta, kad tik vienas ke
lias į gėrį — sielų meilė ir 
žmoniškumas. Be šių dvie
jų dorybių, — nėra kelio į 
gėrį. O kas yra pastovus ir 
tobuliausias gėris? Gal jau 
žinote?!... Visokios demo
kratijos. jei atmes Dievą.
nepasieks žmoniškumo.

Matydama jus subrendu
sias siekiuose! Nepalaužia
mas! Kantrias! Atsparias! 
Išlaikančias ir gerbiančias 
savo bočių dvasią! Ir svar
biausia siekiančias žmo
niškumo!.. Sveikinu dar 
kartą, Kristaus Karaliaus 
gimtadienio proga, ir štai, jai mokslo padėtą kiaušinį, 
keliu taurę!.. Taurę gvdan- parodė Maskvai: 
čio balsamo! Linkėdama, , __ _____  c ___
kad visam pasauly sužvdė- mą. arba — mirtį. Laiky
tų broliška meilė ir žmo- kis tvarkos...
niškumas!... Visa burna išsižiojo mo-

Pakilo miškas taurių, su- tina Maskva... kas iš to 
ūžė dar niekad negirdėtas kiaušinio gali išsiristi ji 
himnas... subangavo jis nežino, bet girdėjo iš mok- 
gražiausiais bangavimais į slo žmonių, kad iš tokių' 

i visoje pilyje, ir kai jis švel- kiaušinių išsirita mirtis... 
nutėliai virpėdamas pasie- 0 jį taip bijo mirties... nors 
kė motinos Maskvos mie- jr sena, bet ruošiasi per 
gamąjį, — jinai atbudo... me<JiCiną atjaunėti... o čia 
pradėjo klausytis... prade- dabar tas kiaušinis!
jo viena sau burbėti ir var- ištiesus ilgą nosį pažiū- 
taliotis... numetė kompre- rėjo, veidas pabalo ir iš- 
sus nuo galvos, ėmė rėplio- mėlo, nupurtė šiurpuliai... 
ti iš lovos, ir kai gydytojais kinkomis nubėgę konvulsi- 
bandė ją sulaikyti ir paaiš- jos visai atėmė jėgas, pra
ginti. ji visu balsu užriko: dėjo drebėti ir išdūlino iš 
— Kur mano raktai?! sajės.

Kur mano pypkė?! Tuoj ją, kaip raudoną
Šoko iš lovos susivėlus ir sporą klauną. nugriebė du 

pusiau šlapia, graibvda- ūsoti jos vežėjai, įvertė į 
masi raktų ir pypkės siun- roges, ir paleidę arklius 
tė keiksmus daktarui ir nušvilpė per kalnus, 
tarnams... beveik nesusi- y--- i.i„ —
vokdama kur randasi pasi-jtino-umas ir 
juto baimėje... ir, 
taip užsisegus smunkantį 
sijoną, išbėgo pro duris.

Pamačiusi užsigrūdu
sius koridorius ir sales, iš
girdus jos pavergtų tautų 
motinų balsą. — griebėsi 
už galvos ar ji nepamišus... 
pradėjo burbėt ir skaičiuot 
kiek ji žmonių išsmaugus... 
na. o ir šios, kurių balsą 
girdi. — taipgi buvo beveik 
grabuose, o jos dabar čia 
kalba! Kaip tai?...

Nesuprasdama tėškė del
nu sau į kaktą. įsirėžė, ir 
pradėjo veržtis į valgomą
ją salę.

Įsiveržus ji nematė nie
ko. Rankomis ir kojomis 
kapstydamasi pro minią, 
puolėsi prie savo kėdės, 
kurioje anksčiau sėdėjo... 
pasikepurstavo, ir pradėjo 
ieškoti raktų ir savo pyp
kės.

— Tu mane apiplėšei! 
Kur mano raktai?! Kur 
pypkė?! — ir kai jau tiesė 
plaukuotą ranką į motinos 
Kristinos krūtinę, Ameri
ka atsistojo ir greit sulai
kė.
— Palauk. Raktai pas ’ 

mane.
Visa salė ir koridoriai 

nuaidėjo gausiais aplodis
mentais, bet Maskva dabar 
jau neatleido:
— Tai ir pypkė pas tave! 

Atiduok!..
Amerika rimtume sus

tingo. Pasiėmė savo port
felį, pasidėjo ant stalo, ati
darė, ir išėmus mažą, nau-

— Čia raktai: į gyveni-

į pilies rūmus, sėdasi už 
paruoštų stalų kiekviena 
savo vietoje, tik Lietuvą 
ima motina Kristina už 
rankos, sodina šalę savęs, 
ir ties ja pastato baltų ro-

sija, tyli tik šlamanti, ir 
skubanti.

Ant aukštų, plačių ir il
gų pilies trepu jau kopė še
šėliai artyn... tuomet išėjo

. is>~ _ -

lijos ir Amerikos, atsisto- žiu puokštę, su jos vietos 
jo visos trys su druska ir 
duona... nusilenkė atvyku
siųjų vėliavos... išsirikia
vo, sustojo šalimais... ir j 
štai ateina ne tie šešėliai 
kokių tikėtasi... ne purvi-į 
ni... ne skarmaluoti... ne- 
sulinkę, nesukumpę, ne su 
grandiniais ant rankų., bet' 
herojiškos, drąsios, aukš
tos, liemeningos, gražios 
ir puikiai pasirėdžiusios 
būtybės... kultūringų, išla-, 
vintų gestų, inteligentiš-j 

. kos, subrendusiai nusitei-į 
kę. rimtos, su blizgančio-; 
mis aureolėmis ant galvų...

Artėja.... Čekoslovakija. 
Jugoslavija, Suomija... — 
rikėmis po tris. Bulgarija.; 
Vengrija. Rumunija... ir į 
štai, sublizgėjo vaivorykš
čių varsos, ir ateina didin
gai drąsi tarp Estijos ir 
Latvijos — motina Lietu
va. Trispalviai kaspinai! 
plevėsuoja, ant gelsvų ka-' 
sų baltuoja nuometas, kak-: 

;lą puošia gintarai... blizga: 
ir spindi aplinkui galvą 
vaivorykščių spalvos aure
olė. akyse meilė ir ryžtin-į 
gumas.

Už Pabalčio motinų, ei
na Lenkija, Ukraina. Gu
dija ir kitos, ir jau pas
kiausia liūliuoja bangos 
šeimų motinų juoduose rū
buose. baltose skarelėse... 
Jų daugybės neužmato
mos! Nesutelpa kieme. Jos 
tęsiasi ilgoje procesijoje 
vieškely... už kalnų... ligi 
uždengia toliai, ir auštan
tis horizontas.

— Sveika. aukščiausio 
žmoniškumo motina Kris
tina! — suūžia atvykusio- 
ji procesija vienu gaude
siu, ir motinos valstybės 
priėmę druską ir duoną, ei
na paskui motiną Kristiną

p--

kortele.
Kai motinos valstybės 

susėdo, ir kai minia sto- 
įvinčiųjų salėje, koridoriu
je. ir visomis užsigrūdusio- 

įmis angomis nusiteikė, 
tuomet motina Kristina 
majestotiškai iškėlė ranką 

j ir pasveikino:
: — Sveikos!.. Viso pasau
lio motinos!... Kankinės ir 
herojės!.. Žinau, kad jūs 

(toli, bet čia atsi veržė- jūs 
[dvasia!.. Atsiveržė per 
įgrotas, per grabus ir kalė
jimus!.. Per spynas ir pan
čius!.. Juk sielai dar nėra 
tokių spynų, kurios sura- 
kytų. uždarytų ar paverg- 

Itų! Sielą kančios tik už
grūdina! Nušlifuoja! Iš
ryškina aiškiau jos idealą! 
Ir dabar, matau prieš save, 
ne sugniužimą, bet drąsią 
motiną! Motinų — motiną! 

[Motiną kaipo valstybę-, 
Itautą, ir šeimų motiną! 
■Kurioms rūpi ne jų laimė, 
■bet jų vaikų likimas, gėris 
( ir sveikata! Matau motiną 
valstybę ar tautą sukru- 
įvintą, suardytą, sužeistą, 
.kryžiuojamą, ujamą, terio- 
Ijamą, skaldomą, naikina- 
mą. bet drąsią! Išplėšti jos 

-įsvirnai, nualinti laukai, iš
draskyti kaimai ir mies
tai... pavergti jos vaikai... 
paversti lavonais, kiti iš
tremti... atnešta badas, 
basumas, nuogumas. ligos, 
svetimi šarančiai graužia 

j jos kūną, bet siela?...
Štai, matau šeimų moti

ną, kuri netekus ašarų... 
prarymotos jos naktys... 
kruvini karai išplėšė iš jos 
pastogės tuos, kuriuos ji 
supo, maitino... išlupo iš 

i jos krūtinės gyvenimą, bet 
liko ašaromis nuauksinta 
siela... Siela, kuri šaukiasi

Salėje liko rimtis, sve- 
malonumas, 

šiaip. Tįį neį balsamas išgerta, 
nei valgiai suvalgyta, bet 
per visą dieną ir naktį išsi
kalbėta, daug kas apsvars
tyta. Kiekviena motina 

i guodėsi savo vaikų dalia, 
siuntė jiems į visą pasaulį 
Kalėdų linkėjimus, tarėsi 
apie pagalbą alkaniems, 
basiems, ištremtiems, in
validams ir benamiams. 
Beveik jų visų akys buvo 
nukrypę į motiną Ameri
ką. kurios rankose buvo 
dabar nepriklausomybių 
raktai, ir drausmės kiau
šinėlis.

Ir. motina Amerika at
vykusiųjų neapvylė. Išmu
šus valandai, ji atsistojo, 
nusisegė baltą rožę nuo sa
vo širdies, ir prisegus ją 
motinai Kristinai, ištiesė 
raktus:
— Tamsta, motina Kristi

na. esi aukščiausio 
mškumo atstovė... 
šau... išdalinkite 
klausomybių raktus 
soms šioms motinoms vals
tybėms.

Ir. kai jau kito ryto auš
ra buvo užtekėjus, motina 
Kristina baigė dalinti rak
tus... Išleido, išlydėjo vieš
nias su visos pilies varpų 
gaudesiais, su palaima, ir 

1 su ašara akyse.
Žiūrėjo į plevėsuojančių 

ir tolstančių vėliavų miš
ką. į banguojančią susirū
pinusių motinų jūrą, ir kai 

į pakėlė akis į aušrą, ten dar 
Į stovėjo kryžiai, kryžiai...

— Ak, Viešpatie!.. Leisk, 
(kitas Kalėdas švęsti jau be 
(kryžių...
(rankas motina Kristina, ir 
(užsidarė savo pilyje.

Koplyčioj sužibėjo žva
kė, aušra keitėsi naujo 
amžiaus varsomis.

Marija Aukštaitė.

žmo- 
pra- 

nepri- 
vi-

susiėmė baltas



*

Penktadienis, Gruodžio 21, 1915 DARBININKAS

• Pradžia 3-čiame pusi.
• DIEVO SŪNUMI.” (Luk. 

1:35-36).
Ar neįstabu, kaip angelo 

žodžiai patvirtina pranašo 
Izaijaus apreiškimą, pasa
kytą 700 metų prieš tai, “Štai Viešpaties Motinos' 
kad Išganytojas gims iš stebūklas: ji pradėta męr-j 
mergaitės... Dar Įstabiau, gaite, ji pagimdė būdama 
kaip Dievas atlieka negir- mergaite, ir po kūdikio 
dėtus, žmogaus protui ne- gimdymo ji pasiliko mer- 
prieinamus dalykus, kaip gaites”.

| PROTAS TIK 
(NYKŠTUKAS

Nei pranašas Ižai jas, ku
ris pat pirmasis perdavė 
Dievo
Kristus gims iš mergaitės, 
nei pati Švenčiausioji Mer
gelę, kuri Išganytoją pa-

kad Kristaus gimimas iš 
mergaitės... Didysis galvo
čius Augustinas, apibudin-i 
damas tą Įstabią Dievo su- j 
teigtąją Marijai malonę, gį^jė, nei visi pasaulio 
sake:

tai. “Štai Viešpaties Motinos

apreiškimą, kad

20 POUNDS 
ANO OVER
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Plump, Selected 
■<9 Birds With Deep, 

Meaty Breasts
UP TO 20
POUNDS

52' 47'
■ PUgrun Brand” Turkeys are taraous 
for their tende-r. whlte mea.t_..more 
servings per pound. A •’Pilgrim Brand" 
Turkey iš a bird you can serve with 
pnde...and one your family and guests 
w:!i enjoy for ils delicious taste.

PLEIkSt M01

A&P STOBES MU
LOSE Al 6 P-M- 
.'!CNDA5f-CHR*S 
' ■ AS EVE • 

fllso wil1 be C

BUY HALI A TURKEY...GET MORE 
TURKEY MEAT FOR LESS MONEY!
Your small family can enjoy the 
lempting - looking, tempting - tasting 
goodness of choice “Pilgrim” Turkeys 
often when you buy just half a bird. 
For a bargain in real eating. buv just 
half a turkey. You’ll get more meat... 
yet pa y less...because you pa y

HALF-TURKEY
9 TG 12 LBS.-ah

Ready To Cook

DEPT. SUGGEST10NS!
ROASTING, PLUMP 
FREŠH-4 TO 5 LBS.

SUGGESTiONSI

- c

JANE FARKER

CAKE 
85‘ 
$155

8
4 29*

13C
19‘

3. 29c
2. 27*
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SUNNYBROOK-GRADE A"

FRESH EGGS
LARGE SIZE MED. SIZF 

=0 63* ^57*

i
■

LIETUVIŠKA KEPYKLA
K. PLEVOKAS. Savininkas

South Boston, Mass.

530 E. 8th Street

Tad Kalėdose, tame me 
niame Išganytojaus gi 
rno paminėjime, maldin 
linksminkimės ir džiaug 
mes.
‘‘Pangus mums jau artinas, 
Dėlto žmonės linksminas, 
Brangią dieną švęsdami. 
Užgimimo Viešpaties.
Linksminkimės ir džiaugkimės, 
Dievui garbę duodami m

giedokime !** S

Linksmų šv. Kalėdų!

258 E. St.,

/

Kepame visokios rūšies pyragus, pyragaičius,
Birthday keiksus ir tt.

Linksmiausių Kalėdų Švenčių!

Kristus gi tam tik atėjo į Į Išpažindami 
pasaulį, kad paguldyti sa- mokslą ir sekdami Jo 
vo gyvybę, ir tai už nusidė- venimo pavyzdžiu, mes 
jėlį. Tokia meilė yra dau- lime tvirtai viltis įgyti 
giau negu didelė; ji yra pirkėjo mums pelnytąj 
dieviška. ganymo malonę, būti

Meilės Apaštalas, Šv. vo įsūnytais vaikais.
Jonas, apibudindamas Die- Kristus tam tikslui mii 
vo meilę, yra pasakęs:

“Tuo apsireiškė Dievo —

4
»

šiandien Kristus gimė, šiandien Išganytojas pasirodė, šian
dien žemėj gieda Angelai, linksminasi Ąrkangelai. šiandien džiau
giasi šventieji, sakydami: Garbė Dievui aukštybėje...

yra Įsteigęs didelę page 
Sakramentus, k 

meilė mumyse, kad Dievas dažnas priėmimas ir n 
siuntė savo viengimį Sūnų širdus pamaldumas 
i pasaulį, kad mes per jį ruošia ištvermės malo 
būtume gyvi.

Tame yra meilė, ne kad 
mes būtumėm mylėję Die
vą, bet kad jis pirmas mus 
mylėjo ir siuntė savo Sū
nų kaipo permaldavimą už 
mūsų nusidėjimus.

Mylimiausieji, jei Dievas 
taip mus mylėjo, ir mes 
turime mylėti vienas ki
tą.” (I Jon. IV:9-11).

Dievo Sūnus, atpirkda
mas žmones, visiems pelnė 
išganymo malonę, per ku
rią žmogus yra pakeliamas 
į Dievo vaikų skaičių. Tą 
mintį išreiškia šv. Jonas 
Apaštalas, sakydamas:

“Veizdėkite kokią meilę 
Tėvas mums suteikė, kad 
mes vadinamės Dievo vai
kais ir esame.” (I Jon. III: 
1).

Dar stambiau tą dieviš
ką Įsūnyjimą pabrėžia Šv. 
Povilas Apaštalas, sakyda
mas:

“Jūs juk gavote ne ver
gystės dvasią... bet gavote 
įsūnystės dvasią, kurioje 
šaukiame: Abba Tėve.

Pati Dvasia duoda liūdy- 
jimą mūsų dvasiai, kad e- 
same Dievo vaikai, o jei 
mes esame vaikai, tai ir tė
vynainiai Dievo ir bendra-1 
tėvainiai Kristaus.” (Rom. 
VIII:15-17). ■ 1

e 
I 
£ 
£
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į mokslinčiai negalėjo su
prasti, kokiu būdu galėjo 
mergaitė pradėti ir pagim
dyti, kadangi žmogaus 
proto jėgoms tie dalykai 
yra neprieinami. Čionai, 
sykių su didžiuoju Augus- 

jtinu turime pripažinti, kad 
Dievas daug ką gali pada
ryti, ko žmogaus protas 

I negali nei suinfti. Pavyz
džiui: žmogaus protui ne
suprantamu būdu, Kris
tus gydydavo ligonis jų nei' 
nematydamas, vien tik žo
džiu... Nuo užgimimo nere
giai, Kristui norint, prare
gėdavo... • Neišgydomi bai
sieji raupai staiga pranyk
davo... Kristus galėjo vaik
ščioti vandens paviršiumi, 
Įeiti ir išeiti per užraky- 
tas duris, vien Įsakymu 
audras nutildyti... Šventoji 
Dvasia nužengia ant apaš
talų ir tie pasikeičia, tar
tum visai kiti žmonės... 
Taip pat, Visagalis Dievas, 

į žmogui nesuprantamu bū
du. Dieviškąjį Vaikelį pa- 
gimdyno iš mergaitės, ir 
parėdė, kad švenčiausioji 
Marija gimdė be skausmų, 
ir po kūdikio gimdymo pa
siliko mergaite. Tai gi, su 
Šv. Augustinu sakykime:

“Turime sutikti, kad Die
vas gali bile ką padaryti, 
ką mes, prisipažinkime ir 
suprasti nepajė g i a m e. 
Tuose dalykuose vienatine 
fakto priežastimi yra galy
bė Tojo, kuris tą faktą Į- 
vykdina.”

Ar nepanašiai angelas 
Gabrielis paaiškino Mari
jai. kuomet nesuprasdama 
kaip jįjį, būdama mergai
te. galėtų gimdyti, kukliai 
užklausė.: “Kaip tas Įvyks, 
kadangi aš nepažįstu, vy
ro?” Angelas gi atsakė: 
“Nėra dalyko negalimo 
Dievui... Šventoji Dvasia 
.nužengs ant tavęs ir Aukš
čiausiojo galybė apdengs 
tave savo šešėliu.”

Kristus, būdamas žemė
je, nurodė, kad Dievo Ap
vaizda gali veikti be žmo
gaus tarpininkavimo ir 
žmogaus supratimui ne
prieinamu būdu. Prisimin
kime čionai Jėzaus iškil
mingą Įjojimą Į Jeruzalę 
Verbų dienoje, ir kaip E- 
vangėlistas atpasakoja:

“mokytinių būrys pradė
jo su džiaugsmu garbinti 
dideliu balsu Dievą dėl vi
sų stebuklų, kuriuos jie 
buvo matę, sakydami: Pa
laimintas karalius, kuris 
ateina Viešpaties vardu! 

i Ramybė danguje ir garbė 
aukštybėse.” (Luk. XIX: 

i 37-38).
i Ir kadangi kai kurie pa- 
riziejai iš minios ragino 
Kristų, kad šaukiančiuo
sius nutildintų, tai Kristus 
jiems pasakė: •

“Sakau jums, šitie tylės, 
akmenys šauks.” (Luk. 
XIX :40).

Teisingai yra sakoma, 
kad jeigu Katalikų Bažny
čia savo mokslo Įrodymui 
neturėtų šventojo Rašto, 
tai Katakombų akmenys 
prabiltų ir paliudytų. Mat, 
tuose Romos krikščionių 
iškastuose ilguose urvuo
se, kuriuose jie slapstyda- 
vos nuo persekiojimų pa
gonių, yra randami alto
riai. užrašai ir piešiniai

9”

žvelgė į savo tarnaitės že
mumą. Štai nuo dabar vi
sos kartos vadins mane pa
laiminta, nes didžių daly
kų padarė man Galingasis. 
Jis pakėlė savo tarną Izra
elį, atsimindamas savo 
gailestingumą, taip kaip 
buvo kalbėjęs mūsų tė
vams Abraomui ir jo aini- 
jai per amžius.” (Luk. I: 
46-55).

Marijos ypatingas di
dingumas, jai suteiktoji 
nekaltojo prasidėjimo ma
lonė, negalėjo būti jos už
pelnyta, bet buvo Dievo 
suteikta kaipo Dievo Sū
naus gimdytojai.

Taip gi Marijos tarpinin-

ant sienų, kurie Įrodo, kad 
-Katalikų Bažnyčios moks
las buvo toks pats ir Apaš
talų laikais.

Seniausiąjį Dievo Moti
nos paveiks’. ;, iš pirmojo 
aiml..... saigos, dar ir 
dabar galima matyti Šv. 
Priscilos Katakomboje. 
Tas Įdomus ir mokslo da
lykams-labai vertingas pa
veiksiąs pavaizduoja Šven
čiausiąją Mergelę Mariją, 
laikančią rankose kūdikėlį 
Jėzų, o jos kairėje yrą nu
pieštas pranašas Izaijas, 
pirštu rodantis Į jo prana
šavimo žodžius: ŠTAI 
MERGAITĖ PRADĖS IR 
PAGIMDYS SŪNŲ. Taigi, 
tas Katakombų paveikslas i kavimas. išprašant žmo- 
parodo, kad ir pirmame jnėms įvairias Dievo malo- 
amžiuje krikščionys išpa-jnes, kyla iš to, kad jįjį yra 
žino Kristaus gimimą iš!Dievo Motina. Šventieji 
Mergaitės, ir kad ir po Į Tėvai Marijos tarpininka- 
gimdymui Marija pasiliko 
mergaite.
KOPĖČIOS | DANGŲ

Visukilniausis žmonijos 
narys yra Švenčiausioji 
Mergelė Marija. Jįjį viena
tinė iš visų žmonių pradė
ta be nuodėmės: nes negi 
galėjo Dievo Sūnus sau 
imti žmogaus kūną iš mo
tinos. kuri būtų šėtono pa
liesta. Kad švenčiausioji

*i t

vimą palygina prie patri- 
jarko Jokūbo sapne maty
tųjų kopėčių, kurių apačia 
atremta j žemę, o viršus 
siekia dangų. Dievo Moti
na esanti tomis kopėčio
mis. kuriomis Dievo Sūnus 
iš dangaus nulipo ant že
mės, ir kuriomis mes. Ado
mo vaikai, pakylame j dan- 
SU-

A. J. Namaksy
Real Ėst ate d Insurance 

Office Tel. ŠOU 0948 
414 W. Broadway,

So. Boston. Mass.
Res. 37 Oriole St., TV. Rozbury 

Tel. PARkicay Z233-TV

| DIDESNĖS MEILES 
NĖRA

Kalėdos — ir akliausiam
i bedieviui yra nepalaužia
mas argumentas, išsklai
dantis visas abejones. Įsi
tikinimui, kaip labai Vieš-

Mergelė buvo be sutepties. ■ pats Dievas myli žmones... 
paliūdyjo angelas Gabrie-* Kokiais gi sumetimais 
liūs, kuomet apsireikšda- • Dangiškasis Tėvas siuntė 
mas, ją pavadino žodžiais ! Dieviškąjį Atpirkėją? Ar 
“malonės pilnoji”. Jei Ma- gi Dievas sau kokios nau- 
rija buvo Dievo malonės dos iš žmogaus lauktų? 
pilna, tai ten nebuvo vietos Ką gi žmogus savo turi, ką 
nuodėmei.

Labai iškalbingai Mari- Dievas nebūtų Dievu, 
jos didingumą išreiškė Jo-'nebūtų Visagalis, 
no Krikštyto jaus motina.!ko truktų! Tačiau žmogui 
Kuomet po angelo Gabrie- ■ atsiskyrus nuo Dievo per 
liaus apreiškimo Marija i nuodėmę, Dangiškasis Te
nuėjo atlankyti Šv. Elzbie-'vas, iš savo gerumo, nepa- 
tos. toji Šventos Dvasios 
veikimo pripildyta, sušuko 
džiaugsmingai:

“IŠ KUR MAN TAI, 
KAD MANO VIEŠPA
TIES MOTINA ATEINA 
PAS MANE? Nes štai, 
kaip tik tavo pasveikinimo 
balsas pasiekė mano ausis,!eina kieno verčiamas? Kas 
šokterėjo iš džiaugsmo gi galėtų Dievą versti?!

Ateina vien dėl to, kad 
žmogaus jam gaila, kad m 
žmogų myli, ir toji Dieviš.- ™ 
koji begalinė meilė jį ska-$ 

! tina gelbėti. Į į?
Žmogus negali turėti m 

aiškaus supratimo, kaip ** 
yra didelė Dievo meilė, >5 
taip kaip paties Dievo ne- 
pajėgia suprasti. Kaip į* 
Dievas yra begalinis, taip $ 

i ir Jo meilė yra begalinė.
Dievas mus myli pirma ne- 
gu mes užgimėme ir 
meilei nėra rybų.

Kristus yra pasakęs: 
“Niekas neturi didesnės 

meilės, kaip ta, kad kas

galėtų Dievui duoti? Juk 
jei 

jei jam;

norėjo žmonijos palikti 
nuodėmės vergijoje amži
nai. Ir kadangi pats žmo
gus neturi galės jo užsi
trauktiems šėtono vergijos 
pančiams nutraukti, tai 
Dats Dievo Sūnus ateina 
žmogaus gelbėti. Ar Jis at-

South Boston, Mass

%
%

^isfiiriy^bu a (kristinas
iš 

kūdikis mano Įščioje. Pa
laiminta tu, kuri įtikėjai, 
nes tai kas Viešpaties tau 
pasakyta Įvyks.” (Luk. I: 
43-45).

Ir Marija, šventosios 
Dvasios įkvėpta, Į Elzbie
tos pranašingą pasveikini
mą atsako himnu MAGNI- 
FICAT, kuriame keliais 
bruožais yra pažymętas 
jos išaukštinimas, tik jai 
vienai skirtomis Dievo di
dingomis malonėmis. Pri
siminkime nors sekančius; 
tos giesmės žodžius:

“Mano siela garbina 
Viešpatį, ir mano dvasia 
džiaugiasi Dievuje mano guldo savo gyvybę už savo 
Išganytojuje. Nes Jis pa-i prietelius.” (Jon. XV:13).

Silver Cafe, Ine.,
S. Zavadskas, Savininkas

(nėriausi likeriai, vynai ir alūs.

324 W. Broadway, So. Boston, Mass.i

MassachusettsTel. SOL 5104

%

Patarnavimas malonus ir mandagus.1T 
•33c 

46 oz nnc 
CĄN 
ooz nce
PKGS 4U

ARMOUR S TREET 33* 
*==THE CREAT ATHHTtC & PACIFIC TEA C0._= 

prices ubjcc: te m. char.gti. We reterv* rtfl'rt ta llmlt ųuantitle*. prietelius.”

Kviečiame atsilankyti kaip "yrus, ir moteris.
jo

CRANBERRY SAUCE 
FRUIT COCKTAIL SULTANA 

► GRAPEFRUiT JUICE 
A&P SEEDED RAISINS 2


