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Linksmų švenčių visiems.
Malonūs bendradarbiai.
Kalėdų dvasia.
Stiprekime savyje.
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Ir vėl sveikinsime viens ki- : 
tą Kalėdų šventėmis, linkę- ■ 
darni, įprastu išsireiškimu, 
linksmų švenčių. Nors tie lin 
kėjimai kasmet kartojami, 
tačiau kasmet jie vis malo
nūs ir niekas jų nešykšti sa
vo draugams.

Linksmų švenčių norime 
palinkėti Amerikos prenu
meratoriams, atskirų nume
rių pirkėjams, atsitiktiniems 
jos skaitytojams, skelbimais 
mus remiantiems profesijo- 
nalams ir prekybininkams.

Sveikiname visų lietuviškų 
laikraščių redakcijas, linkė
dami tikrai prasmingų Kalė
dų švenčių.-

Nuoširdūs sveikinimai ir 
katalikų visuomenei nepalan
kios spaudos redaktoriams, 
kuriems, tikime, Kalėdų šven 
tės ^suteiks malonių atsimi
nimų iš jaunystės gražiųjų 
dienų, kai ir jie skubėdavo į 
bažnyčias dalyvauti kalėdi
nėse pamaldose.

—o—
Ypač malonu sveikinti ben 

dradarbius, kurie taip nuo
širdžiai pagelbsti Amerikai 
vykdyti savo tikslus. Šiame 
kalėdiniame numery jų gra
žus būrys: Jonas Kmitas -- 
kun. K. Urbonavičius, Mari-

f

Savaites Įvykiai
Taikos konferencija baigia 

darbą
Amerikos žemyno respub

likų taikai palaikyti konfe
rencija, įvykusi Argentinos 
sostinėje Buenos Aires, bai
gia savo darbą šią savaitę. 
. Jau susitarta tokiais klau
simais :

kilus Amerikoje karui, vi
sos Amerikos žemyno vals
tybės laikosi visiško neutra
lumo;

nutarta keistis studentais 
ir profesoriais;

mokyklų vadovėliuose įve
dama taikos propaganda;

pasikeičiama įvairiais spau
diniais — raštais, judomai- 
siais moksliniais paveikslais, 
dailės parodomis;

1938 m. konferencijoje (Li
ma mieste, Peru valstybėje) 
svarstyti Amerikos tautų 
sąjungos steigimo klausimr

visoms valstybėms reko
menduojama suteikti mote
rims lygiai pilietines teises;

peržiūrėti mokyklų vado
vėlius ir pašalinti iš jų tai, 
kur nepalankiai atsiliepiama 
apie bet kurią Amerikos že
myno valstybę; neturėti te
atrų ar judomųjų paveikslų, 
kuriuose garbinamas karas.

Be to, susitarta keliais ki
tais menkesnės vertės klausi
mais.

Praleidę brangiąsias Kalėdų šventes, dar didesniu 
pasiryžimu, atnaujintomis jėgomis, vieningomis pa
stangomis dirbkime savo pasirinktiems, aukštiems 
tikslams.

šią staigių permainų. Esą ži
nių, jog pašto direktorius 
Farley pasitrauksiąs, nes tu
rįs gerų pasiūlymų privati
nėje tarnyboje.

Penktą kartą prezidentu
Šveicarijos respublikos 

prezidentu jau penktą kartą 
išrinktas Dr. Giuseppe Mot
ta, žymus katalikas, 65 metų 
amžiaus. Anksčiau preziden
tu jis buvo 1915, 1920, 1927 
ir 1932 metais, šiais metais 
jis buvo viceprezidentu. Ži
nomas kaip didelis Tautų Są

jungos šalininkas ir energin
gas Sovietų Rusijos prieši
ninkas.
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tė, Julius Baniulis, kun. Dr. 
J. Starkus, V. Juronis, Jonas 
Pilipauskas, J. Mykolaitis, 
A. Mažeika ir kiti, slapyvar- 
dėmis prisidengę. Jiems re
dakcija giliai dėkinga ir reiš
kia vilties, jog šie bendra
darbiai nuolatos mus lankys.

—o—
Ypatingu dėkingumu svei

kiname apylinkės ir tolimes
nių vietų Dvasininkus, kurie 
nuolatos remia Ameriką, o 
ypač maloniai prisiminė A- 
meriką Kalėdų išvakarėse.

—o—
Per Kalėdas vyrauja savo

tiška nuotaika, kurią galima 
drąsiai vadinti Kalėdų dva
sia.

Kalėdų dvasia apgaubia 
mąstantį žmogų įvairiausiais 
klausimais. Kur žmogaus lai
mė? Kur pasitenkinimų ga
las? Kur tiesa? Kur laimė? 
Kur laisvė ? Kur meilė ?

žmogaus norai neriboti. 
Jis norėtų net visą pasauli 
turėti. Bet ar būtų paten
kintas žmogus, jei gautų di
džiausius turtus, o būtų ak
las, kurčias ir nebylys? 
Koks jo džiaugsmas būtų, jei 
jis savų turtų negalėtų ma
tyti, negalėtų girdėti jam 
brangiausių žmonių tariamų 
žodžių ir pats negalėtų nie
ko pasakyti?

—o—
Bėga žmonės nuo tikybos, 

sakydami norį būti laisvais. 
Ar rado laisvę Rusijos, Ispa
nijos, Meksikos gyventojai? 
Daug kur žmonės nebegali 
nulenkti galvos Dievui, bet 
jie turi nulenkti savo galvas 
garbėtroškoms diktatoriams.
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Giliu širdingumu sveikiname Amerikos Bendradar
bius, Rėmėjus ir Skaitytojus, linkėdami labai džiaugs
mingų Šv. Kalėdų ir reikšdami iš širdies plaukiantį 
tikrą dėkingumą už visą paramą, kurios taip daug su
silaukėme šiais metais.

KARALIENĖ RENGIASI POPIEŽIUS NEGALĖS PRI- 
Į VIENUOLYNĄ IMTI KARDINOLŲ

Komunistai triukšmauja
Lyons mieste, Prancūzijoj, 

komunistai sukėlė dideles 
riaušes, protestuodami prieš 
liaudies partiją, kurią įstei
gė buvęs aršus komunistas 
Jacque Doriot. Riaušėse 
daug sužeistų.

Prancūzijos valstybinė sko 
la siekianti beveik 19 bilijo
nų 
mos 
mil.

Sovietų ranka Katalonijoje
Ispanijos autonominė pro

vincija Katalonija susilaukė 
naujos vyriausybės, kurioje 
nebėra marksistų darbinin
kų partijos. Ši partija iš
stumta, nes buvusi palanki 
Trockini ir griežtai nusista
čiusi prieš dabartinį Rusijos 
režimą. Sovietų Rusija pa
reikalavusi, kad ši partija

BRIUSELIS. — Belgijos) VATIKANAS. — Popie- 
karalienė Elzbieta, karaliaus 
Leopoldo motina, esanti pa
siryžusi įstoti į benediktinių 
vienuolyną, kur norinti už
baigti savo gyvenmą.

Jos vyras, karalius Alber
tas, užsimušė belaipiodamas 
kalnuose 1934 m. vasario 18 
d. Tada sostą užėmė sūnus 
Leopoldas, kurio žmona žut’ 
automobiliaus nelaimėje.

dolerių, o metinės paja- 
davė nedatekliaus 607 

dolerių.

Teisia sukilėlius
Šiomis dienomis Japonijos 

vyriausias tribunolas teisia 
54 sukilėlius, suimtus 1933 
m. liepos 10 d. Jie buvo pa
rengę planą išžudyti visus 
ministerius ir valdymą pave
sti imperatoriui. Sukilimas 
buvo užgniaužtas, o jo ren
gėjai suimti viena diena ank
sčiau, negu jų nustatytas su
kilimo momentas.

Nauji vaistai
Prof. Domagh išrado, jog 

vaistai „prontylin” tinkamo- neturėtų įtakos vyriausybėj 
vai prieš bakteriją „strepto- je. 
kokas”, kuri sunaikina krau
jo raudonuosius rutuliukus. 
Pirmą kartą šie vaistai pa
naudoti prezidento Roosevelt 
sūnui, Franklin D. jr., kuris 
tik dėl šių vaistų panaudoji
mo esąs išgelbėtas iš mirties.

Mokslininkas Fred Tha- 
mann, 38 metų, karžygiškai 
mirė, bandydamas savo nau- , 
ją išradimą gasu apsinuody- 
mui gydyti; jo laboratorijo
je, Cincinnati mieste, įvyko 
jo bandomų dujų išsiverži
mas ir jose jis užtroško.

Orlaiviui 33 metai
Gruodžio 17 d. sukako 33 

metai kaip broliai Orville ir 
Wilbur Wright pakilo savo 
orlaiviu. Wilbure Wright jau 
miręs, o Orville Wright gy
vena Dayton, O. Pirmasis or
laivis pakilo 1903 m. gr. 17 d. 
viršum Kitty Hawk, North 
Carolina, ir išsilaikė ore 
sekundų.

Vyriausybėje nebūsią 
permainų

Roosevelt prezidentavimo 
antrą terminą pradės sausio 
20 d. Manoma, jog jo artimų 
jų bendradarbių tarpe nebū-

12

Mūsų lietuviškoje visuo
menėje irgi nepaliaujama sė
ti pragaištingas sėklas, iš 
kurių auga neapykanta, ker
štas, suteršta sąžinė.

Kalėdų dvasios švelnumo 
pagauti, susijungę su Gimu
siu Betliejaus Kūdikėliu, pa
norėkime ir išdrįskime su
stiprėti savyje ir eikime į 
gyvenimą kaip šviesos sū
nūs.

O

PRŪSIJA UŽTRAUKIA 
NAUJĄ PASKOLĄ

žiui Pijui XI gydytojas už
draudė per Kalėdas priimti 
visus kardinolus ir valstybių 
atstovus, kurie visuomet per 
Kalėdas atvykdavo pasvei
kinti Katalikų Bažnyčios 
Galvą. Tai pirmą kartą Pop. 
Pijaus XI Bažnyčiai ganyto- 
javime, kad jis negalės pri
imti iškilmingi) sveikinimų ir 
į juos atsakyti.

Popiežiaus sveikata žy
miai pagerėjo, tačiau jis dar 
negali vaikščioti.

BERLYNAS. — Prūsijos 
provincijos vyriausybė pa
skelbė užtraukianti 200 mili
jonų markių paskolą, kurios 
bonusų pirkėjams mokės 
puspenkto procento.

Vokietijoj šiuo laiku veda 
ma plati agitacija už ekor 
miškesnį gyvenimą, ypač rr 
ginami vokiečiai susilaikyt 
nuo mėsiškų valgymų.

Vokietijoj maistas daug 
brangesnis: svaras sviesto 
58 et., sv. jautienos — ik 72 
et., tuzinas kiaušinių iki 52 
et., sv. paukštienos iki 45 et.

Pripažino negrų respubliką
Anglija šiomis dienomis 

pripažino Afrikoje esančią 
negrų respubliką Liberiją, 
kuri yra ypatingoje Jungti
nių Valstybių globoje. Tai 
vienintelė nepriklausoma vai 
stybė Afrikoje.
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ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
SALVADORE

IŠTIKIMASIS ŠUO UŽBAI
GĖ GYVENIMĄ

Etiopija baigiama užkariauti
Italų kariuomenė vis dar 

1 turi darbo Etiopijoje, kurios 
| ne visos dalys buvo užkariau 
(tos. Praėjusios savaitės gale 
italams pavyko paimti Gim- 
mos provincija, kurios vadas 
ras Emerou buvo priverstas 

i pasiduoti su savo kariuome- 
ine. Stipriausiai etiopai lai
kosi pietų vakaruose.

Edwardui duos išlaikymą
Buvusiam karaliui Edwar

dui Anglijos iždas mokės 
tam tikrą metinę „pensiją’’ 
iki jo gyvos galvos. Manoma, 
jog bus paskirta 100,000 do
lerių, nors tai esą labai ma
ža labai išlaidžiam karaliui.

Kalėdas Edwardas praleis 
barono Rothschildo pily, kur 
jis nepaliekamas ramybėje 
— nuolatos pilį apspitę laik
raštininkų ir įvairių smalsuo 
lių būriai; daugiau kaip 1000 
moterų bei merginų pasisiūlė 
buvusiam karaliui įvairiam 
darbui — mašinisčių, steno- 
grafių ir kitiems darbams.

Kanados dominijai priklau 
sąnčios Vancouver salos įta
kinga politinė organizacija 
siūlo salai atsiskirti nuo An
glijos ir įsteigti nepriklauso
mą valstybę su karalium 
Edwardu soste. I

Moterys rengiasi karui
Sovietų Rusijos karininkų 

žmonos mokomos kariškų 
dalykų — iškilus karui, jos rikono įdomiai parašytą. To 
drauge su savo vyrais ka- straipsnio vardas — Pražū- 
riausiančios. Vien tik Mask- ties Pranašystės Neišsipildė, 
vos apylinkėje tokių kariš-i Visi malonėkite įsigyti 
kai nusiteikusių moterų yra Naujų Metų Amerikos nume- 
13,500.

ŠVEICARŲ PASTANGOS 
KOVOTI PRIEŠ KOMU

NIZMĄ

GENEVA. — .Šveicarijos 
valstybės taryboje paruoštas 
pasiūlymas išleisti įstatymą 
griežtai kovai prieš komu
nizmą.

Siūlomas įstatymas drau
džia skleisti komunistinę in
formaciją mažamečiams, ne
leidžia priklausyti slaptai 
komunistų organizacijai, 
draudžia slėpti komunistus 
pabėgėlius.

Šveicarija viena iš demo
kratiškiausių valstybių, bet 
ir ji susirūpino surasti prie
mones apsaugoti savo demo
kratinę santvarką nuo žiau
riausio demokratijos priešo 
— komunizmo.

ROCK ISLAND, Ill.-. Prieš 
13 metų jaunas šuo Shep ly
dėjo savo šeipiininką į ligo
ninę. Prie ligoninės elevato
riaus durų ligonis šeiminin
kas pasakė savo šuniui lauk
ti.

Ligonis mirė. Ištikimas 
Shep pasiliko prie ligoninės 
durų ir jokios pastangos pa
šalinti jį nuo jų nepavyko. 
Jis ištikimai laukė savo šei
mininko per 13 metų.

Gruodžio 19 d. neatsargus 
auto vairuotojas užvažiavo 
ant ištikimojo šuns ir šis 
užbaigė savo gyvenimą ir 13 
metų laukimą savo šeiminin
ko.

SAN SALVADOR. — San 
Vicente mieste gruodžio 19 
d. vakare kilęs žemes drebė
jimas sunaikino beveik visą 
miestą;. užmušta apie 300 
žmonių, keli šimtai sužeistų.

San Vicente apylinkės keli 
miestai ir gerokai nukentėjo. 
| nelaimės vietas tuojau iš
vyko skubioji pagelba — gy
dytojai, slaugytojos, valdžios 
atstovai. Tuojau atvyko ir 
Salvadoro prezidentas, gen. 
Martinez.

Prie pat San Vicente mies
to yra ugniakalnis, kuris jau 
per kelias savaites grasino 
miestui pavojumi.

GAISRE ŽUVO TRYS 
MERGAITĖS

PITTSBURGH. — Gruod.
19 d., po gražių prieškalėdi
nių vaišių ir pasidžiaugimo 
kalėdinėmis dovanomis, 
Swartzlander namuose kilo 
gaisras, kurio liepsnose žuvo 
3 seserys, 12, 9 ir 6 metų am 
žiaus. Jų motina buvo išve
žus mergaičių drauges į jų 
namus, o tėvas išėjęs į plie
no dirbtuvę.

GUBERNATORIAUS PA
GELBININKAS APKAL

TINTAS
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PRAŽŪTIES PRANAŠYS
TĖS NEIŠSIPILDĖ

Šis Amerikos numeris 
paskutinis šiais metais. 
52 savaites išleisti 52 nume
riai. — Amerika ištęsėjo sa
vo žodį būti savaitraščiu.

Kitas numeris bus 1937 
metų pirmasis. Jame, kaip 
Naujų Metų numery, patiek
sime visų 1936 metų apžval
gą, mūsų bendradarbio Ame-

yra
Per

rį.

O.

NICARAGUA IŠSIRINKO 
NAUJĄ PREZIDENTĄ

MANAGUA. — Nicara- 
guos valstybėlė savo nauju 
prezidentu išrinko generolą 
Anastasio Somoza.

Naujo prezidento iškilmin
ga inauguracija bus per N. 
Metus.

RUSIJOJE TRŪKSTA 
GRIETINĖS

MASKVA. — Naujai 
skirtas Jungt. Valstybių 
basadorius Rusijai pirko 
New Yorke 1000 kvortų su
šaldytos grietinės (Smeto
nos), nes Maskvoje trūkstą 
ypač grietinės, pieno ir dar
žovių.

A

pa-
am-

SUOMIJOJE SUIMAMI 
KOMUNISTAI

CENTERVILLE. — South 
Dakota valst. gubernato
riaus pagelbininkas, Robert 
Peterson, suimtas ryšium su 
uždarymu First National 
banko, kurio prezidentu jis 
buvo.

Bankas uždarytas bankų 
saugumo prižiūrėtojo įsaky
mu. Kaltinama, jog banke 
esąs 170,000,000 dolerių trū
kumas.

HELSINKIAI. — Paskuti
nėmis dienomis šiaurinėje 
Suomijos dalyje pradėjo daž
nai rodytis Sovietų Rusijos 
kariški orlaiviai. Ryšium su 
tuo Suomijoje suimta daug 
komunistų.
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AKLAS STUDENTAS 
DŽIAUGIASI GYVENIMU

HAMILTON, N. Y. — Col
gate universitetą lanko visai 
aklas stud. Michael Supa, ku 
rio nuolatinis ir ištikimas 
palydovas yra jo šunelis Taf
fy.

Stud. Supa ne tik gerai at
lieka savo studijas, bet yra 
ir didelis sporto mėgėjas ir 
visiems linksmai pasakoja, 
kaip smagu gyventi, kad ir 
aklam.

Anglų katalikij didžiausias 
religinis laikraštis turi 110,- 

1647 prenumeratoriui
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Raštus ir žinias „Amerika’’ trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlsiunčlama pašto ženklų

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.
Kazys P. Vilniškis — Vedėjas

BŪKIME GEROS VALIOS...

Visas krikščioniškasis pasaulis Gruodžio 25 Dieną minės 
žymiausio istorijoje Asmens, Dievo - Žmogaus, gimimą. 
Taip, pasauly bus minima Kristaus gimimo šventė, kuri 
kasmet tikintiesiems neša nepaprasto džiaugsmo. Dau
geliui žmonių, ypač neturtėliams ir dvasioje prislėgtiems, 
Kalėdos suteikia naujų vilčių, reikšmingo suraminimo ir 
įprasmina gyvenimą.

Kalėdų vidurnaktį visame pasauly katalikų bažnyčiose 
bus atnašaujama nekruvinoji auka, kaip padėka Dievui, at
siuntusiam Išganytoją pasauliui.

Kalėdų vidurnaktį suskambės varpai, paskelbę įvykusį 
stebuklą: išsipildė senojo pasaulio laukimas — žmonės su
laukė savo Išganymo.

Leiskime gerą ir linksmą žfnią skelbiančių varpų gar
sams įeiti į mūsų dvasią. Tegu suplaka karščiau mūsų šir
dys. Tegu prabunda mūsų mintys. Leiskime apmirusiai 
sielai pakilti arčiau jos Išganytojo.

Užgimusį Betliejaus Kūdikėlį pasveikinę angelai giedo
jo, linkėdami žemėje ramybės „geros valios žmonėms”1. Ge
ros valios žmonėms ramybė atėjo su Kristaus gimimu.

Drauge su ramybe Kristus atnešė pasauliui taiką, tiesą ir 
meilę. Bet ne visas pasaulis buvo ir yra geros valios, todėl 
ir Kristaus atneštos suvargusiam pasauliui didžiosios ge
rybės nebuvo ir nėra visų priimtos.

Blogoji valia neišnyko, nes tamsybių kunigaikščiai su 
savo agentais kursto žmones nepripažinti Taikos ir Ramy
bės Valdovo. Žmogaus širdyje nuolat įdiegiama keršto, 
neapykantos, kas aptemdo ir jo protą.

Kalėdų didžioji šventė visiems geriausia proga surasti 
savo sielai poilsį, pasotinti jos alkį, nuraminti jos troškulį, 
išeiti iš tamsumos į šviesą.

Būkime geros valios ir leiskime savo Išganytojui kalbėti 
į nušvarintą sąžinę, kad nuoširdžiai galėtumėm linkėti vie- ; 
ni kitiems Linksmų Kalėdų. i

Štai išmušė seniai lauktoji valanda, 
(Nors ne visiems ji buvo žinoma) — kada 
Gerieji Angelai paskelbė linksmą žinią, 
Kad Dievas jau aplankė žemišką tėvynę.

Čia buvo taip klaiku, nyku, klaidoms nuklota, 
Ir neramu, ir šalta, ir visur miglota;
Kokia gamta, tokios ir žmonių širdys — gi 
Tą viską surakino vergija sunki.
Kas dora, kas kilnu — jau žmonija užmiršo: 
Vylius, klasta, gobšumas, kerštas ėmė viršų, — 
Ir sudriūnėjusioj Adomo padermėj 
Netramdoma įsivyravo nuodėmė.

Ir štai vidurnakty nušvito tas tvartelis, 
Kur buvo apsistojus Dieviška Šeima, 
Ir ore, virš tos apleistos, menkos kūtelės, 
Štai pasigirdo Angelų gaida linksma: 
„Pagarbintas Amžinasai Dangaus Karalius, 
Gi žemėje ramybė žmonėms geros valios”!

Ir ta giesmė, rami, didinga, kaip dangus, 
Žadėj’ pagydyti mūs dvasinius vargus, 
Sujungti su Dievu paklydusįjį žmogų, — 
Tam Atpirkėjas užgimė po jojo stogu.

Kalėdos! Kokia tai linksma, garbinga šventė! 
Pamiršo vargdienis ką visą metą kentė, — 
Ir džiaugsmo ašaros jam iš akių jau krinta, 
Dėkoja Kūdikėliui siela suraminta, 
Pasižada daugiau geros turėti valios 
Ir Viešpatį mylėt iš visos savo galios.

AUKŠTYN SIRDIS
ATEIKITE VISI

MŪSŲ NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

Pirm sutversiant žmogų, 
Viešpats Dievas sutvėrė la
bai gražų pasaulį. Pripildė 
jį žmogaus protu neapima
mais turtais. Kada sutvėrė 
žmogų, kaip kokį karalių, 
jau jam nieko nebetrūko.

Reikėjo tik jam mylėti Die 
vą ir giedoti padėkos himną.

Žmogus pasikėlė į puiky
bę ir nusigręžė nuo Dievo. 
Nupuolė. Susižeidė. Protas 
aptemo. Valia susilpnėjo. Už 
sitraukė mirtį.

Mirties šešėlyj amžiams 
slenkant, visai sugedo. Tapo 
savo geidulių vergu. Tą skau 
^žiai atjautė, bet pasirodė 
bejėgis, kad galėtų pakilti į 
Dievo jam skirtas aukštu
mas.

Dėl žmogaus Dievas pali
ko dangiškąjį sostą, įsikūni- 
io, pasidarė panašus į žmo
nes, prisiėmė tarno pavidalą. 
Atėjo pas savuosius, kad 
juos išgelbėtų, bet savieji jo 
nenorėjo priimti.

Kas gali suprasti čia rode

Daugelio mūsų Bičiulių dėka sis Amerikos numeris pa
teks į rankas nemažo skaičiaus lietuvių, kurie Amerikos 
dar nematė.

Mūsų didžiausias noras, atvirai prisipažinsime, kad Ame
rika jiems patiktų ir kad jie liktų mūsų nuolatiniais bi
čiuliais.

Artinantis Naujiems Metams įprasta daug žadėti. Ame
rika daug nežada — jos leidėjai žada tai, ką jų jėgos leis: 
visomis savo jėgomis dirbti, kad Amerika nuolatos žygiuo
tų į priekį.

Visados stropiai budėsime Katalikybės ir Lietuvybės 
sargyboje, nesibijodami iškelti gyvybinių klausimų.

Kiekviename numery stengsimės turėti straipsnių, bran-' mą begalinę Dievo meilę ir 
gių žmogaus sielai. Tuos raštus visada rasite skyriuje žmogaus apakimą?! 
Aukštyn Širdis.

Kiekviename numery patieksime ko daugiausia žinių iš 
Jungtinių Valstybių, Lietuvos ir plačiojo pasaulio.

'Visados palaikysime glaudžius santykius su kolonijų ko
respondentais, kad turėtumėm šviežių, trumpų ir aktualių 
žinių iš amerikiečių lietuvių veiklos.

Amerika nori turėti ateitį, todėl mums labai svarbūs 
jaunimo reikalai, kuriems skiriamas mūsų skyrius Jauni
mo Broadway.

Visados rūpinsimės turėti praktiškų patarimų sveikatai 
užlaikyti, įviariausių mokslo žinių bei įvairenybių, sveiko, 
švaraus juoko, kam tarnaus skyriai Sveikatos Kampelis, 
Apžvalga, šermukšninės Pabiros ir kiti.

Jei patinka mūsų Amerika, ne tik pats skaityki ir kitam 
duoki perskaityti, bet būki nuolatiniu Amerikos bičiuliu
— jos skaitytoju, platintoju bei rėmėju.

TAVO ALTORIAI...

Žmogui reikia Tavo altorių, Tavo altorių, galybių Dieve. 
Tavo altoriai, visagalis Dieve, saugo žmogaus duoną, jo vy
ną, jo poilsį. Jo poilsis yra Tavo šėtrose.

Tik Tavo sparnai yra pakankami duoti jam pastogę ir ši 
pastogė yra tokia, kad be jos negalima būti gyvam. Gyvu
lių šauksmai suranda,maisto ir kūtę, avinų vilna pasidaro 
šiltesnė, šalčiams užėjus; saulėtekių ir saulėlydžių purpu
rais atsispindi mano sieloje ir čia randa priebėgą, kuri 
trokšta garbinti.

Saulėlydis pažadina miegą, ir miegas pašaukia baimę. 
Bet šitas miegas nėra nuovargio miegas. Miegas nusilei
džia ant dvasinio žmogaus, jį pakelia viršum jo, ir jis pra
deda matyti tai, ko dienos karštyje niekados nebūtų re
gėjęs. E. Heilo.

Viešpats Jėzus nusiženr 
;' na. Gimsta tvartelyj tarp gy

vulėlių.
Nuolankieji Jį garbina, iš- 

didieji nori Jį nužudyti.
Labai daug žmonių klau- 

, sydavo Kristaus dieviškų pa 
mokymų, bet kūno ir praga
ro vergai jų nepriėmė. Jie pa 
siliko mirties ūksmėje.

Piktoji dvasia primokė blo 
gosios valios žmones nutašy
ti kryžių ir ant jo prikalti 
Kristų.

Kristus iš meilės ėmė kry
žių ant savo pečių ir lipo į 
aukštą kalną, kad savo mir-) 
timi išlaisvintų mus iš pra
garo vergijos.

„Kada būsiu paaukštintas, 
tada visus prie savęs pa
trauksiu”.

Bet kur silpnas žmogus su
ras tąjį savo gerąjį Viešpa
tį?

Prieš mirtį ant kryžiaus 
Išganytojas išrado naują bū
dą pasilikti su žmonėmis val- 
toriaus Sakramente, duonos 
ir vyno pavidaluose iki pa
saulio pabaigos. Ateikite 
prie manęs visi...

Kad žmonės nebijotų, Die
vas nusižemina, prisideng-

damas duonos pavidalais.
Nusikaltėlio, nuodėmėmis 

susitepusio, raupsais užsikrė 
tusio gal angelas neleistų su
siartinti su Švenčiausiuoju. 
Žmoglis jokiu būdu nedrįstų 
paliesti savo Viešpatį.

Galybių Dievas ir tai nu
matė. Todėl įsteigė Atgailos 
Sakramentą ir liepia eiti į 
tąją Betsaidą išsigydyti. Ma
lone, lyg kokiu magnitu, 
traukia nusidėjėlį iš pragaro 
nasrų, bet nepriverčia, mat, 
Dievas davė ' žmogui laisvą 
valią, kurios iš jo neatima.

Kada žmogus iš laisvos 
valios pasiduoda Dievo malo
nei, tada jis randa savo Vieš
patį, eina prie Jo stalo ir 

'maitinasi Jo kūnu ir Krau
ju. Iš tikrųjų, nėra kitų žmo
nių, kurie turėtų Dievą taip 
arti, kaip mes krikščionys, 
katalikai...

Jis gyvena tarpe mūsų. 
Eik prie Jo Sosto, eik prie Jo 
Stalo — Jis tave sustiprins, 
pamokys, palengvins gyveni
mo naštą, nušvies tau kelius 
į amžinąją laimę.

Jis gimsta, kenčia, mel
džias, miršta už mus šv. mi
šių aukoje. Jis pasilieka Eu
charistijoje ir valgydina, kad 
mes galėtumėm gyventi Ja
me ir Jis mumyse.

Eikite visi Jį pagarbinti, 
Jam padėkoti, su Juomi susi
vienyti. Ypač dabar, kai mi
nime Jo Gimimą.

P. M. J.

Kalėdų Mintys

Gloria in excelsis — gie
da angelai, sveikindami Kris 
tų Dievą, gimusį Žmogaus 
Sūnų, pasaulio Išganytoją, 
Dieviškąjį Mokytoją.

Garbė Dievui Aukštybėse, 
o žemėje ramybė geros va
lios žmonėms — tai angelų 
pasveikinimas, pasaulio žmo
nių kartojamas, ypač Kalėdų 
švenčių proga.

Visas pasaulis Dievo su
tvertas. Jis savo visados bu
dinčia Apvaizda saugoja pa
saulį. Jis viso pasaulio žmo
nes atpirko, išvadavo iš pik
tosios dvasios vergijos. Jis 
priglaus savo karalystėje 
savo geruosius vaikus, gau
siai jiems užmokėdamas. Jis

Garsusis Dievo Motinos
Kūdikėlio paveikslas, įžy
maus italų dailininko, Messi
na, pieštas prieš kelis šimt
mečius.

ir

nuteis amžiams bloguosius 
šio pasaulio vaikus, kurie čia 
žmonėse jau atsiėmė savo 
užmokestį ir garbe ir tur
tais. Jo sprendimai amžini ir 
tik amžinybėje baigiasi. Gar
bė Dievui už viską.

Gimusis Betliejaus Kūdi
kėlis atnešė pasauliui dova
nų — šviesą, meilę, taiką ir 
ramybę. Filosofas Platonas 
sakė: ”Aš nežinau iš kur 
ateinu, nežinau kas esu, ne
žinau kur einu. Tu, nežino- 

I moji Esybe, pasigailėk ma
nęs”. štai tamsos skausmas. 
Pasaulio šviesa pagoniškose 
tamsybėse sušvito. Žinau, ką 
įtikėjau — sako tikinčioji 
siela.

Mylėti gerą bičiulį ir pago
nis gali. Mylėti artimą, kiek
vieną žmogų, kaip save ir 
priešui geru atsimokėti, te
gali tik Kristaus sekėjas. 
’Ramybės su jumis”, — sa
ko Viešpats. Ramybę, sugy
venimą taikoje tas tegali tu
rėti, kas myli artimą.

Gimė Kristus Viešpats, at
gimdė pagonišką pasaulį. 
Bet kaip skaudu, kad šian
dien net tas krikščioniškas 
pasaulis pilnas keršto, nea
pykantos, klastos! Brolis bro 
lį žudo pilietiškame kare Is
panijoje, o kiek to skaudu
lio kitose krikščioniškose 
valstybėse?

Giedokime nuoširdžiai ir 
garsiai visam pasauliui, šauk 
darni taikos ir ramybės 
šių švenčių proga — Garbė 
Dievui Aukštybėse, o žemėje 
ramybė geros valios žmo
nėms.

Kun. Dr. J. Starkus.

KALĖDŲ RAMYBĖ

Kalėdos Lietuvos Kaime
Kalėdos! Kalėdos!
Didžiosios Katalikų 

nyčios šventės turi 
reikšmę tikinčiosios 
menės gyvenime, todėl visi 
su išsilgimu jų laukia. Net 
ir netikintieji, ar religiniai 
apsileidę, laukia ir laiko sa
vo pareiga jose aplankyti ir 
bažnyčią ir dalyvauti pamal
dose.

Lietuvos gi kaimui, kaip 
suaugusiems, taip ir vaiku
čiams — tikras džiaugsmas 
ir malonumas.

— Mamyte, kada bus Ka
lėdos ir eglutė, kada kunigė
lis atkalėdos? — bėgiodami 
paskui motiną klausia vaiku
čiai, juk jau žiema, jau ir pa
snigo, o anąsyk sakei, kad 
bus žiemą!

— Vaikeliai, jau neperto- 
liausiai, — atsako motina, — 
jau šį sekmadienį bus Raro- 
tos, o už trijų savaičių ir Ka
lėdos, o jei būsite geri, bus ir 
eglutė.

— Mamyte, kas tos Raro- 
tos?

— Hm, Rarotos, na, kaip 
čia jums, vaikeliai, paaiškin
ti. Rarotos, tai adventų sek
madieniais ankstybosios pa
maldos į Švenč. Panelę Mari
ją, kuri mums pagimdė Jėzų. 
Žmonės anksti rytą renkasi 
į bažnyčią, visur dar tamsu, 
bažnyčioje uždega daug žva
kių, kunigas gieda aušrinę, 
po kurios gieda Mišias prie 
Švenč. Panelės altoriaus, ku
rio viršuj dega gražiai pa
puošta žvakė, vaizduojanti 
Dievo Motiną, kaipo aušrinę 
žvaigždę.

Mamyte, tai mes ir pas sa
ve padarykime Rarotas, už
degsime daug žvakių ir bus 
Rarotos.

— Ne, vaikeliai, Rarotos ; 
būna tik bažnyčioje. Taigi su

Baž- 
didelę 
visuo-

krikščionybę taisė, viršuti- 
nai griaudama. Dievo dvasia 
mažėjo, žmogaus didėjo.

Pamažu vyriausybės Dievą 
ir Jo įsakymus šalino iš ta
rybų, mokyklų, dirbtuvių. 
Nesantaika, suirutė, kovos 
daugėjo. Pagaliau, Dievą ir 
Bažnyčią išginė, kaip Rusija.. 
Meksika. Ramybei nėra vie
tos, Dievo dvasiai Kalėdose 
širdys uždarytos.

Juodai pieštas paveikslas, 
tiesa, duoda šiurpulingą vaiz 
dą. Bet Kalėdų ramybė iš
blaško netvarką. Kristaus į- 
steigta Bažnyčia kraujo šlak 
štytais takais žengia į 1937 
metus. Šimtai tūkstančių jau 
nuolių pasišventę ir Kalėdų 
tikrenybe tikėdami moko ra
mybės. Milijonai, trokšdami 
tos ramybės, tiki į Kristaus 
didybę ir Jo pasiuntinybę.

Kalėdų realybė duoda pa
sauliui tikrą ramybę ir 
džiaugsmą. Kalėdų rytą dan
gaus angelai praneša „žemė
je ramybę geros valios žmo
nėms”. Tą ramybę pats Die
vas Kristus prižadėjo prieš
savo mirtį ir prisikėlimą Katalikui Kalėdų reikšmė
tiems, kurie Jį myli ir į Jį ti- pilnesnė, negu tiems, kurie

I tuščiai švęsdami linksmina
si. Katalikams Kalėdos yra 
Kristaus dieviškumo tikreny
bė. Netikintiems Kalėdos y- 
ra be prasmės. Žadėta ramy
bė ne jiems. „Geros naujie
nos” jie nesupranta.

„Kas yra Kristus?” — jie 
klausia. Evangelija atsako, ir 
Katalikiškoji Krikščionybė 
atsako. Kristus yra Dievas 
ir žmogus; vienas asmuo, ku
riame dvi prigimtys tikrai, 
nors stebuklingai, sujungtos. 
Kristus yra dieviškas ir žmo 
giškas, tikras Dievas ir tik
ras 
mes 
liui. 
mas,
tikrenybę ir neramiam pa
sauliui ramybę.

Vincas Juronis.

ki.
„Aš jums palieku ramybę, 

duodu jums savo ramybę; ne 
kaip pasaulis duoda, aš jums 
duodu. Tegul jūsų širdys ne
nusigąsta ir tenebijo”. (Jo. 
XIV, 27).

Žadėtos ramybės nerasime 
linksmai Kalėdas švęsda
mi. Nėra jos tautų santy
kiuose, tarybose, sutartyse. 
Deja, baimė, ne pasitikėji
mas, išgąstis vyrauja. Neti
kėjimas jį žmonėse išnaikino.

Penkiolika šimtų metų 
nuo pirmų Kalėdų Dievas 
žmonių širdyse, šeimose bei 
tautose viešpatavo. Dievas 
buvo gyvenimo ir veikimo 
centras. Tik jau trys šimtai 
metų Jis šalinamas, gyveni
mas netenka tikėjimo šilu
mos. Reformacija vidujinai

žmogus. Šį atsakymą 
šaukiame visam pasau
lis vienintelis atsaky- 
kuris duoda Kalėdoms

nekantrumu ir laukia visi 
Rarotų, Kalėdų ir Kūčių; lau 
kia vaikučiai, nes Kūčiose 
gaus po plotkelę ir skanią 

. vakarienę ir Kalėdoms pa- 

. ruoš eglutę ir gaus dovanė
lių, ar bent saldainių.

Laukia jaunimas, nes Ka- 
■ ledose bus progos sueiti ir 
pasilinksminti, suruošti vaka 
rėlį, padainuoti ir pasišokti. 

' Laukia ūkininkai, nes Kalė
dose bus progos rogutėmis 
pasivėžyti ir vieni pas kitus 
pasisvečiuoti. Laukia ir tar
nai, nes Kalėdose baigiasi jų 
metai, taigi gaus visų metų 
algą ir turės savaitę kitą ato 
stogų. Visiems tat malonios 
Kalėdos.

Štai jau ir Kūčios. Šeimi
ninkės tą dieną turi daug 
darbo ir nemėgsta, kad tą 
dieną painiotųsi vyrai kam
bariuose, ypač virtuvėje. Pie
tų tą dieną, paprastai, neduo
da. Duoda tik pusryčių, iš
šutina ir išspragina žirnių, 
taigi vyrai prisipylę jų į ki- 
šenius eina prie savo darbų.

Kūčių vakarienę valgo maž 
daug apie 7 vai. Prieš vaka
rienę visi išsiprausia, apsirė- 
do išeiginiais rūbais ir laukia 
iškilmingos meilės vakarie
nės. Vakarienę kiekviena šei
mininkė, pagal sugebėjimą, 
stengiasi ’suruošti gražiai.

Pirmiausia ant stalo pade
da truputį šieno, Jėzaus var
gingo Betliejaus kūtelėje gi
mimo atminimui, užtiesia bal 
tą staltiesę ir sudeda valgius. 
Pirmoj vietoj ant lėkštės pa
deda plotkeles. Paprašo va
karienės. Priėję prie stalo, 
visi sustoję laukia.

Šeimininkas (žinoma, ge
ras katalikas) atkalba mal
dą, šeimininkė, arba mažiau- 

i sias vaikelis šeimoje, išdali
na visiems plotkas. Linksmi 
ir geram ūpe visi laužo plot
kas, linkėdami linksmų šven
čių, savieji bučiuojasi. Kur 
yra didesnė šeima ir kur atsi
randa koks juokdarys, tai 
pasidaro tikras klegesys, juo 
kams tiesiog nėra galo per 
tuos įvairius linkėjimus...

Apsidalinę plotkelėmis, su
sėda prie stalo ir pradeda 
meilės vakarienę. Paprastai, 
pirmiausia valgo silkes su 
burokais. Šeimininkė duoda 
ko nors ir užsigerti: kokio 
nors vaisvynio, ar naminio 
alaus. Po to valgo tautišką 
valgį — avižinį kisielių su 
miešimu ir kitus. Visi links
mi. Žiūri viens į kito šešėlį ir 
pranašauja: keno šešėlis aiš
kus, tai tas ilgai gyvensiąs, 
keno gi tamsus, tai tas vei
kiai mirsiąs ir t.t. Tai vėl 
traukia iš po staltiesės šieno 
vikšres: keno vikšre ilga — 
tai vėl ženklas ilgo gyvenimo, 
keno gi trumpas, tai to ir 
gyvenimas trumpas ir t.t.... 
Kiti dar ir kitokių šposų at
randa.

Po vakarienės vėl visi su
kalba maldą ir pagieda Ado
mo ir Jievos giesmę: „Ado
mai eik iš rojaus, pažink 
„procią” arto j aus”...

Kur yra vaikučių, tai tėve
liai dažniausiai paruošia vai
kučiams eglutę, papuošdami 
ją įvairiais papuošalais, gra
žumynais ir žvakutėmis; už
dega eglutės žvakutes ir da
bar šoka ir linksminasi apie 
eglutę, susilaukdami dovanė
liu. ar bent saldainių.

Merginos tuo tarpu nukrau 
sto stalą, gi vyrai griebia 
nuo stalo šieną ir neša gyvu
lėliams, kad išgirstų jų „šne
ką”, tą vakarą ir gyvulėliai 
„šnekasi tarp savęs"’...

(Tęsinys 3 pslp.)

Gruodžio 25 d.,

Kalėdos jau ai 
kilumą. Pačiam 
Tiesa, jau pradži 
nais pamaži jai 
vieta, tačiau Ka.' 
tumus. Juk ir ] 
nejauku, bet kie 
užgimimo!

Senoji žemė, į 
rodos, turėjo a] 
Kokie įvykiai žn 
jos perversmai,; 
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brolį, ir jis taip 
sitenkinimo prie 
ir net socialisto 
si stebuklų, kad 
„marsalietė”, Ra 
gu buvo tada vy 
šnipštelt neišdrį 
stenėjimų pagin 
tėvą be jokių ce 
ti jam neduoda; 
ir „marselietę” ■ 
žinojo, kur jam

Jo galvosena j 
vimi pasitikę jim 
cializmo besišai p

Saulė leidosi 
Visas pajūris 
kraujo varsomis 
tas rausvais del 
gaubęs... Tylūs 
susigūžę riogso, 
betas viršūnes j 
sę. Šie kalnai — 
žemėj. Jie žiūri 
muolį, skęstantį 
ir, lyg nusigam 
vy šešėlių, užg 
vas pakrantes, 
mis, meta glėbia 
gas į šeimų sai 
nas... Rymančia.1 
karais ir skęst: 
se... Bene tik aša 
žino tą motinos 
jis visas akmei 
mo?!... Gal jau: 
kurių akys... Š 
plėštos, sukruv 
tos, gal vienu s 
tusios?... Juk d 
damos džiaugsi 
kartą atskyrė j' 
kai juos nuvedi 
būno nastrus!...

Ir rymo daba 
viena. Ne, ne... 
tai, tūkstančiai 
tinų, kurių įsak 
da — tuščio va



5 d., 1936 m.

aime
Gruodžio 25 d., 1936 m. ’’AMERIKA”

Raulo Kalėdos
i ir laukia visi 
ledų ir Kūčių; lau 
čiai, nes Kūčiose 
plotkelę ir skanią 
ir Kalėdoms pa- 

s ir gaus dovanė- 
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ti. Laukia ir tar- 
lėdose baigiasi ją 
. gaus visų metų 
s savaitę kitą ato 
ms tat malonios

• Kūčios, šeimi- 
ieną turi daug 
emėgsta, kad tą. 
tusi vyrai kam- 
ič virtuvėje. Pie- 
įprastai, neduo- 
tik pusryčių, iš- 
spragina žirnių, 
trisipylę jų į ki- 
orie savo darbų, 
arienę valgo maž 
vai. Prieš vaka- 
iprausia, apsirė- 
s rūbais ir laukia 
meilės vakarie

nę kiekviena šei
mai sugebėjimą, 
uosti gražiai.
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is. Visi links- 
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t.t. Tai vėl 
altiesės šieno 
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kių šposų at- 

s vėl visi su- 
pagieda Ado- 
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papuošdami 

Lošalais, gra- 
kutėmis; už- 
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iinių.
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rstų jų „šne- 
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ivęs”... 
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Gyvenimo vaizdelis

Kalėdos jau arti, žmonių nuotaikoje junti kažkokį pa
kilumą. Pačiame ore, rodos, skrajoja džiaugsmo kvieslys. 
Tiesa, jau pradžia žiemos, vėjai, anot Duonelaičio, su spar
nais pamaži jau pradeda mūdraut, džiaugsmui, rodos, ne 
vieta, tačiau Kalėdų nuotaika nugali visus gamtos šiurkš
tumus. Juk ir Betliejaus kūtelėje buvo varginga, šalta ir 
nejauku, bet kiek ten dangiškojo džiaugsmo dėl Vaikelio 
užgimimo!

Senoji žemė, pergyvenusi per devyniolika šimtų Kalėdų, 
rodos, turėjo apsiprasti su ta vis pasikartojančia iškilme. 
Kokie įvykiai žmonijai nenusibosta! Net didžiausi istori
jos perversmai, jei kelis sykius pasikartoja, pradeda žmo
nėms savo vienodumu įkyrėti. Kalėdos vis tos pačios, gi 
jos kas metai atrodo vis naujos ir gyvos, tarsi pirmą kartą 
būtų atėjusios. Ar tas reiškinys nesuteikia minties, kad 
Kalėdos iš dangaus atėjo? Panašaus gyvumo ir dvasinės 
galybės neturi nė vienas žemiškas įvykis.

Rezgių šeimoje Kalėdos visados būdavo džiaugsmingos. 
Visa šeima — o ji buvo skaitlinga — jau keliomis dienomis 
prieš šventes įsigydavo pakilaus ūpo, kurs savaime taip ir 
atsirasdavo, kaip priešaušris prieš saulutei tekėsiant. Gal 
dėlto, kad Rezgių šeima buvo religinga. Uolioji motina 
akyliai dabojo būrį vaikučių, kad jie nenutoltų nuo tikybi
nių pažiūrų, ir tas jai taip pavykdavo, kad dėl vaikų netu
rėjo nė mažiausio rūpesčio.

Rezgys, kaip Rezgys, sakėsi esąs geras katalikas, bet 
kartais mėgdavo lyžtelti liberališkos sriubos, kurios ne
trūksta laisvamanių spaudoje. Kartais jis mėgdavo šį bei 
tą paposteringauti, tačiau sakėsi tai darąs vien savo mote
ries įtakai sutramdyti, kad ji nebūtų perdaug jau siaura ir 
vienpusiška. Šiaip jau Rezgys buvo nieko sau žmogus, 
gerai aprūpinąs savo šeimą ir nedraudžiąs vaikams katali
kiškai auklėtis, priešingai, dar juos prie to kartais paska
tindavo. Taigi, Rezgienė didelės bėdos su juo neturėjo. 
Kartais, tiesa, kildavo tarp jų kivirčų dėl vieno kito šeimy
niško dalykėlio, bet tai būdavo tik reti debesėliai gana 
blaivioj ir jaukioj jų gyvenimo padangėj.

Didžiausio vargo turėdavo Rezgienė su savo įnamiu Rau- 
lu, jos vyro pusbroliu. Nesykį jau buvo užsivariusi jį iš 
namų išgyvendinti, bet Rezgys vis užtaraudavo savo pus
brolį, ir jis taip ir užsilikdavo. Didžiausia Rezgienės nepa
sitenkinimo priežastis buvo ta, kad Raulo būta laisvamanio 
ir net socialisto. Anais laikais, kada iš socializmo tikėta
si stebuklų, kada būdavo madoje raudoni kaklaraiščiai ir 
,,marsalietė”r Raulas jautėsi kaip kropelis taukuose. Bepi
gu buvo tada vyrauti. Prieš socializmą tuomet nieks nė 
šnipštelt neišdrįsdavo. Gi dabar, kada socializmas po ilgų 
stenėjimų pagimdė nedėkingą sūnų bolševizmą, kurs savo 
tėvą be jokių ceremonijų sukimšo į ožio ragą ir nė išsižio
ti jam neduoda; kada raudoni kaklaraiščiai išėjo iš mados 
ir „marselietę” pakeitė internacionalas, — Raulas nė neb- 
žinojo, kur jam atsistoti.

Jo galvosena gerokai atbuko ir net kiek sukvailėjo. Sa
vimi pasitikėjimas visiškai susmuko. Priešininkams iš so
cializmo besišaipant, Raulas tik niūriai dėpčiojo akimis, ne

Motina Kalėdų Angoje
MARIJA AUKŠTAITĖ

Saulė leidosi prie jūros. 
Visas pajūris sublizgėjo 
kraujo varsomis... Horizon
tas rausvais debesimis apsi
gaubęs... Tylūs keli kalnai 
susigūžę riogso, pavertę duo
bėtas viršūnes į vakarų pu
sę. Šie kalnai — tai Ispanijos 
žemėj. Jie žiūri į rausvą ka
muolį, skęstantį vakaruose, 
ir, lyg nusigandę savo juos
vų šešėlių, užgulančių krei
vas pakrantes, nusėtas nišo
mis, meta glėbiais sniego pū
gas į šeimų saules — moti
nas... Rymančias advento va
karais ir skęstančias ašaro
se... Bene tik ašarose?!... Kas 
žino tą motinos pasaulėlį, gal 
jis visas akmeninio skaus
mo?!... Gal jau ir tuščios kai 
kurių akys... širdys gal iš
plėštos, sukruvintos, sužeis
tos, gal vienu sopuliu pavir
tusios?... Juk durys užsiver- 
damos džiaugsmui paskutinį 
kartą atskyrė jų sūnus... Ta
kai juos nuvedė į karo siau
būno nastrus!...

Ir rymo dabar motinos ne 
viena. Ne, ne... Jų rymo šim
tai, tūkstančiai motinų... Mo
tinų, kurių įsakymas ar mal
da — tuščio varpo gaudesys.

žinodamas ką beatsakyti, nes iš social-bolševistinės painia
vos jo galvoje susidarė nesuvirškinamas šiupinys. Jis ne
skaniai jautė, kad jo pasenėjusios pažiūros, drauge su nu
dėvėtu kaklaraiščiu ir užmirštąja „marseliete” tik užpeč- 
kin tetinka, žodžiu, Raulas pasijuto esąs atsilikėliu. Rei
kėjo iš naujo grabaliotis, kaip įsigyti bolševikškąją galvo
seną ir tapti komunistu. Tiesa, didelių pastangų tam ne
reikia. Kvailesni už Raulą lengvai ten pakliūva, tai ir jam 
durys į komunizmą atdaros, bet vis dėlto gaila ir senoviš
kųjų socialistinių svajonių. |

Taip atsiradęs kryžkelėje, Raulas nežinojo kur pasukti.1 
Tačiau vienu atžvilgiu jis niekad nedvejojo: kas jis bebūtų,1 
komunistas ar socialistas, jis gali būti kaip buvęs — be
dievis. Tarp socializmo ir komunizmo šiame klausime skir
tumo nėra: bedievybė tinka ir vienam ir antram, kaipo pa
grindinis principas. Raulas nebuvo pasirinkęs, prie kurios 
partijos pritapt, bet visada stovėjo ant jungiančio jas tilto 
— bedievybės.

Kodėl gi Rezgys laikė savo namuose bedievį? Tur būt, 
iš gailestingumo — mat, vis dėlto pusbrolis. Būta čia dar 
ir kito sumetimo. Raulas buvo silpnavalis girtuoklis ir tik 
Rezgio globoje šiaip taip galėjo laikytis ant kojų. Tas, 
kurs norėjo tvarkyti pasaulį, pats negalėjo susitvarkyti ir 
tik Rezgio globojamas sugebėjo išlaikyti savo darbą ir išsi
maitinti. Kitaip, jis būtų neviltingai pražuvęs. Tai gerai 
žinojo abudu, ir tarp jų buvo sudaryta sutartis: Rezgys 
nevarys Raulo iš namų, gi Raulas neplatins bedievybės 
tarp namiškių. Sunki tai buvo Raului sąlyga, bet tramdo
mas Rezgienės kočėlo ir kietos Rezgio valios, Raulas nekliu
dė Rezgio vaikų ir net jų vengė. Tačiau Kalėdose jis neiš
laikė. < -

Visiems susėdus kūčių valgytų, kada Rezgienė priėjo 
prie Raulo su plotkele ir šviesiu veidu linkėjo jam Dievo 
malonės Kristaus gimimo dienoje, Raulas pajuto, kad jam 
viduriuose kažkas sukunkuliavo. Piktu balsu jis murkte
lėjo:

— Koks čia Kristus? Jokio Kristaus nėra buvę. Tai tik 
kunigų pasaka.

Rezgienę tarsi kas gelte įgėlė:
— O, tu netikėli! tu nevidone! Tokioj dienoj ir dar bur

noji!
Raulas pašiepiančiai šyptelėjo:
— Kolionės dar neįrodo, kad Kristaus yra buvęs.

Ir dabar tu čia įrodinėk tam užsispyrusiam netikėliui to
kį visiems žinomą faktą! Rezgienei, dėl nekantraus susi
jaudinimo, tiesiog trūko žodžių. Ji buvo jau bemaniusi 
pavartoti lemiantį argumentą: kadangi Raulas nesilaiko 
sutarties ir prie vaikų išėjo su bedieviška pažiūra, tai jį 
tuč tuojau iš namų išvaryti, nežiūrint nė šventų Kalėdų. 
Tačiau ją pavadavo jos sūnus Jonukas, septintojo skyriaus 
mokinys. Jonukas labai rimtu ir šaltu balsu atsiliepė:

— Kaip tai Kristaus nebuvo ? O kodėl visas pasaulis 
skaičiuoja metus nuo Kristaus gimimo? Ar jau visas pa
saulis būtų kvailas, tik vienas Raulas išmintingas?

Stebėtinas vaikas tas Jonukas. Jis tik vienas atkreipė 
dėmesį į tai, ką visi gerai žino. Koks pastabus protas! 
Mama jį maloniai'apsikabino ir pabučiavo. Pats Rezgys 
negalėjo atsistebėti ir su pasigėrėjimu žiūrėjo į savo sūnų.

— Tai angelas tau, vaikeli, įdėjo į burnutę šituos žo-i 
džius!—tarė susijaudinusi motina.

Raulo nereikėjo iš namų varyti. Jis pats išėjo ir kažkur (

Danutė Lipčiūtė

MENU DAR...
f

Vos mint galiu,
Nuo pat jaunų dienų
Kūtelės prieblandoj Tave regiu.
Tu toks mažytis, Kristau, ir toks šypsantis
Ant šieno prie ėdžių.
Menu dar...
Karoliai žvakių dideli
Ir piemenėliai mėlyni, žali. —
Žmonių suklaupusių minios prieš Tave vos užgimusį,
Ir giesmes tas šventas,
Vargonų džiaugsmą kiek prikimusį
Atsimenu aš tai.
Paskui, kai brėkšdavo rytai,
Nulydavo varpais laukai, —
Palikdavom be žvakių prakartėlę.
Tu vienas ten ir męs vieni..
Ir taip —
Gyveniman pasklidę su minia,
Apsvaigę laime mes pigia,
Pamiršdavom varpus.
Tik Tu vis šypsantis tenai
Ir vis vienodai, vis tyliai
Lauki mūs. — .

Julius Baniulis

SIELAS PRIKELSIM

Šalti siaubingi vėjai blaško mūsų žemę, 
Atsidusimai ir juodi šešėliai plinta;
Sielos gelmėj užgęsus vilties kibirkštėlė, — 
Dienų skausmingų niūrios valandos nekinta.

Gimei vargingoj Tu Betliejaus prakartėlėj — 
Nuliūdusiems žmonėms gimei nauja Tu viltim.
Golgotos kelią praėjai ir prisikėlei — 
Savo sielas naujam gyvenimui prikelsim.

žvaigždė Betliejaus aiškiai rodo tikslų kelią,
Juo eidami išeisime į žydrią aikštę:
Stipriu plieno lanku apjuoskim savo valią, 
O širdyje ugdykim dieviškąją meilę...

KALĖDOS LIETUVOS 
KAIME

(Pradžia 2 pslp.)
Kurie gyvena arčiau mies

tų, ruošiasi į naktines „pie
menėlių pamaldas”, nes vi
sur jos miestuose nakčia da
romos. Gi paprastai eina visi 
ilsėtis, kad rytojaus dieną 
suspėtų į Rarotas, kurios lai 
komos 5 — 6 valandą.

Kalėdų rytas. Apie Kalė
das Lietuvoje, paprastai, bū
na dideli šalčiai ir dažnai ro- 
giakelis. Bet šalčio nieks ne
paiso ir kas tik gali, skuba 
į ankstybas Kalėdų pamal
das pasveikinti gimusį Die
vą, pasiklausyti gražių Ka
lėdų giesmių.

Padangėse aiškiai šviečia 
žvaigždės, kurios nušviečia 
visiems kelią, o čia, tik žiū
rėk, visais keliais pilna pės
čių ir važiuoti: vieni kitus 
lenkia, vieni kitus šnekina, 
visi skuba. Visi pilni švenčių 
ūpo, visi linksmi ir juokauja. 
Tik klausyk, visais keliais at 
skamba pilnos rogės prisi
kimšę žmonių, atpūkščia 
prunkšdami ir apšarmoję ne
nulaikomi žirgai.

Bematant privažiuoja pil
nas bažnytkiemis. Pėsti veja
si juos pūškuodami per pus
nynus.

Visi sušalę, kojoms kalena, 
bet visi pilni ūpo.

„Gloria in excelsis Deo” 
gieda kunigas, tarsi sveikin
damas gimusį Kūdikėlį Jėzų, 
suskamba bažnyčios varpai, 
sveikindami Jėzaus gimimą, 
choras gieda linksmas Kalė
dų giesmes, tikinčiųjų akyse 
pasirodo ašaros, o sieloje pa
sidaro ramu, ramu... Taip ra

nudūlino savo sarmatą paskandinti. Nieks jo nė nepasige
do. Tik Rezgiui parūpo, kaip po tokio išsišokimo galės jį 
toliau namuose laikyti. Bet Kalėdos nuo to nėkiek nenu
kentėjo. Apgailestaudami nelaimingo bedievėlio užsi
spyrimą, namiškiai taikioj ramybėje valgė kūčią. Tuo mo
mentu jų namuose buvo visi geros valios žmonės.

Jonas Kmitas.
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mu, nes užgimė Ramybės 
Dievas, Kuris visiems atnešė 
savo ramybę. „Ir Žodis tapo 
kūnu ir gyveno tarp mūsų”...

Kad žmonija būtų verta 
Kristaus ramybės, teužlaiko 
Kristaus mokslą, teeina pas
kui Kristų. Tikintysis Lietu
vos kaimas linksmai sulau
kia Kalėdų ir linksmai jas 
praleidžia, nes jos praeina su 
Kristumi. Tat sveikinu Kalė
dose Lietuvos kaimą...

Bijūnas

Skaitykite ir platinkite sa
vaitraštį Ameriką.

Jų sūnus nunešė gyvenimo 
banga... Sūnus, kuriuos kiek
vienos motinos pasaulėlis ug
dė... supo, vystė... suko į 
švelniausius šilkus ar skar
malus, kuri kuo turėjo; nes 
vis tai motinos meilė skyrė 
mažulėliu! visą savo sielos 
gyvenimą. O šiandie?... Bal
ti motinos vystyklai pavirto 
kruvinais žemės plotais.. Ka
pais... Jos širdis kliūva už 
skausmo spygliuotų vielų, o 
ji nuilsus nuo sopulių, eina, 
klumpa, keliasi ir vėl eina su 
žmonija, su paika, be galvos 
žmonija... Ir jieško savo sie
los akyraty sūnaus... Sūnaus 
kapo, ar lavono?!... O gal 
bent jo pėdų kruvinų, sužeis
tų... Taip rymo ir Gerulienė. 
Rymo savo nišoje — dauboje 
išraustoje vieno kalno uolo
je. Jos širdis, kad pajėgtų, 
sušuktų visoms pasaulio mo
tinoms :

— Gana kančių ir žaislo iš
mūsų kruvinų naštų! — Bet 
jos silpnutės balsas nuaidėjo 
tyrais... Jos niekas neišgirs... 
Ji viena... O kad ir išgirstų?..
Geriau nuslėpti kančią, nepa
rodyti pasauliui, nes ta, kuri^ 
davė pasauliui kartoms pa-:

Įtaikyti, nemoka, nepajėgia 
j grąžinti sau... Ji išsižada sa- 
>vęs, savo gyvybes, kad žemė 
puoštųsi džiaugsmu ir gyvy
be... Kam viskas eina prieš 
motinos meilę, pasiaukojimą 
— Gerulienė nepajėgia gal
voti... Plyšta jos širdis skaus 
mu...

Ji su savo vyru atsidangi
no iš tėvynės, davė šiai že
mei trylika sūnų ir dukrelę. 
Jie dabar visi karo laukuose, 
ir Albinutė su raudonu kry
žiumi ant balto chalato ran
kovės, raišioja žaizdas... Žai
zdas, kurias padarė žmogus 
žmogui... Nekaltam, nepažįs
tamam...

Gerulienė verkia apkabi
nus juodą misijų kryžių. Jos 
ašaros krinta ant Nukry
žiuotojo kojų... Ji balsganoj 
ašaroj, užritusioj ant pasau
lio Kūrėjo pėdų — įžiūri Jo 
kančias nuo prakartėlės... 
Juk ir Šv. Motina Marija ver
kė... Verkė nerasdama nak
vynės Betliejaus mieste... 
Verkė išvydus pasaulio Vieš
patį ant saujelės šiaudų... 
Verkė bėgdama su Kūdikė
liu iš savo žemės... Slinko 
paskui kryžių.. Kaip šešėlis 
blaškėsi kančioj... Tryško 
kraujas iš šios žmonijos mel

dės versmės... Ir krito kala
vijai motinai Marijai...

Gerulienė paskęsta maldoj. 
Ji bėga pas Šv. Mariją, kurią 
šiąnakt sapnavo. Kažkodėl 
Gerulienė Ją pavadino ’’Va
karų Marija”, gal todėl, kad 
Gerulienė matė sapne, visą 
vakarų pusę apsuptą rytų 
aušros spalvomis, arba jūrų 
žvaigždės puošnumu... Tarp 
tų šviesų, visą vakarų dan
gaus pusę užėmė Marijos ap
siaustas. Toks puošnus... 
Brili j autais ar zumrūdais 
nusėtas — Gerulienė neat
skyrė. Tik ji suklupus ant 
juodos žemės viena, viena 
pravirko.. Ją pasekė milijo
nai motinų ten toli šaukian
čių Marijos globos... Jų'visų 
akys buvo vieno stiklo skli
dinos ašaros ir maldos... Ma
rija pakėlė rankas... Jos rū
bai sujudo... Prasiskyrė žvai
gždžių takas, ir Ji žengia di
dinga prie Gerulienės. Geru
lienė bučiuoja Marijos rūbus, 
ir maldauja už pasaulį, už 
save, savo sūnus, už Albinu- 
tę, už milijonus motinų... 
Švenčiausioji paliečia Geru
lienės petį, ir kalba:

— Jautriausioji arfa, mo
tina, ko verki?... Ko nusigan
dai?... Neliūsk... Tavo akių 
šaltiniai teneišseka meile... 
Tu amžinai kančioj jauna! 
Ir pasiaukojime sena, kaip 
mano vainiko žvaigždė!..

Gerulienė išsigandus. Bai
mės apsemta. Nejaugi jos 
kančia tik akstinėlis, neiš
augęs akstinėlis... Nejaugi 
nuo amžių motina vienai 
kančiai skirta?! Taip. Ir 
Švenčiausioji kentėjo ir 
džiaugėsi. Bet kodėl Ji taip 
mažai pasakė? Ką suprasti 
šiuose keliuose žodžiuose?...

Štai išsitiesė Jos rankos 
saulės spinduliais, ant juodų 
žemės šešėlių — motinų ir 
išnyko... Gerulienė ilgai žiū
rėjo į vakarus, vis dar siū
lančius aušrines šviesų pro
švaistes. Taip ir paliko jos 
vaidentuvėj Skaisčiausios 
Motinos šešėlis.

Ji dabar mąsto apie sap
ną, apie gražiąją, puošniąją 
motinų Globėją. Ji nori mels
tis, bet jos maldą nutraukia 
ten už kalnų kaip katilai ver
dą kulkosvaidžiai. Ūžia trink
si šūviai. Armotos drebina 
žemę... Viskas juda, dreba 
nišoje, rodos ims ir sprogs 
sienos užgriūdamos visu sun
kumu ant Gerulienės sulin
kusių pečių.

Ji susiima rankas, blaško
si kampas iš kampo... Kad 
nors jos vyrą Jurelį būtų ne- 
iškvietę kapai... Ji įsisegtų 
į jo ranką, ir gal abu suklu
pę prieš Betliejaus Kūdikėlio

paveikslą melstųsi už savo 
vaikus...

Gerulienė baimės krečia
ma vis tik susikaupia. Jos 
akys nusmenga į žalią šie
nelį prakartėlėj... O čia toks 
gražus Jezulėlis apsuptas 
Marijos nuometu... Juozapas 
šėnėlis, pro sidabrinę išlenk
tą lazdą, žvelgia į skaisčiau
sias jūrų gelmės akeles... O 
čia jaučiai... Piemenėliai... 
Ten viršuj, erdvėj, tviska 
žvaigždė... ’’Kažin ar ji da
bar šviečia ant mano sūnų 
karo lauke?” — Klausia sa
vęs vieniša motina..

Ji prisimena pernai švęs
tas Kalėdas... Kūčių stalą... 
Iš eilės ji buvo penkiolikta ir 
paskutinė stalo gale. Visi sū
nūs, gražūs kaip vasarą bi
jūnai.. Albinutė, einanti gai
lestingųjų seselių kursus, kaž 
kokiu kilnumu dvelkia... Ji 
bėga aplink stalą baltuos rū
buos, su šydo nuolaidėliu, 
nusvirusiu per pečius, grakš
ti ir krykštaujanti visiems 
pasitarnauja... O ir tėvelis, 
nors pagalvėmis apramsty- 
tas, sėdi kertėj... Jis žegnoja, 
laužia plotkelę ir laimina vi
sus.

Aušrai vos pasirodžius, vi
soj apylinkėj gaudžia bažny
čių varpai, kviečia... Kyla 

i maldos vienuolynų tylose...

O dabar... Griuvėsiai... šven
tovės išardytos, vienuolynai 
išgriauti... Sudužę bažnyčių 
bokštai į skeveldras, į gaba
lėlius... Nulinko, nutyso jų 
siluetai lig pat pilkos žemės 
aptaškytos krauju, užverstos 
lavonais, nusmaigytos pei
liais, durtuvais, kulkomis, 
šrapneliais išgriautos, iš
verstos... Varpai, kurie gau
dė, kurie siūlė meilę, vienybę 
broliškumą... Kurie kvietė 
prie dvasinių pokylių į sielų 
vaišes — išmesti lyg našlai
čiai į purvą, į pasaulio sąš
lavynų kalnus... Ir vis tai 
žmonių darbai... Žmonių, ku
rie kiekvienas turėjo motiną. 
Argi motina tik tam davė 
žemei vaisių, kad žemė, nuo
dingomis dujomis apsisupus, 
sunaikintų ją pačią?!... Ir da
bar, ne tik Gerulienė nusi
gandus, bet nusigandusios 
viso pasaulio motinos, kad jų 
vaikai žemėj sukūrė peilių 
karalystę! Štai guli lapas 
ant Gerulienės stalo, tai atsi
šaukimas vienos motinos — 
”Į visas pasaulio motinas!”

— ’’Sengalvėle, motina! Ar 
pajėgi klausyt vėjo raudų, ku 
rios neša vaitojimus iš karo 
lauko? Ar pajėgi, pasakyk? 
Kodėl tavo balsas užgniauž-
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Jauniesiems Skaitytojams
BETLIEJAUS VAIKELIS

Štai Kūtelėje Vaikelis 
dieviškas, gražus, 
nors ir spaudžia Jį vargelis - 
myli Jis mažus.

Ne puikioj turtuolių salėj, 
ne šilkuos, vai ne, — 
tik menkoj, šaltoj Kūtelėj 
guli Jis šiene.

Nors dar žemė Jo nežino — 
skelbia jau dangus, 
kad Kūtelėje ant šieno — 
Dievas ir Žmogus.

Piemenėliai atskubėjo, 
kaip ir Jis, basi 
ir pažinę Atpirkėją 
sveikino visi...

A. Dainonis.

MAŽOJI EGLAITĖ

Margame rudens gražume 
snaudė miškas. Jis rengėsi 
žiemos miegui. Naktimis pra

dėjo lankytis šalna. Ji pakei- siartino ir prie mažosios ir... 
tė geltonus miško rūbus bal- pabučiavo... Miškas suūžė... 
tais.

Vieną tokį rytą mažoji eg
laitė, pabudusi iš miego, pa
matė pasikeitimą. Nustebo... 
pradžiugo. Staiga išgirdo vie 
ną eglę pasakojant kitai:

— Šiąnakt per mišką ėjo 
šalna. Ji atnešė karaliaus 
Žiemos pasveikinimą. Greit 
ir jis pats paliks savo spin
dinčius ledo rūmus ir ateis 
pas mus. Ateis ir angelas ta
da pasveikinti Kalėdų eglai 
čių Jėzulio vardu!

Tai išgirdus eglaitė dar 
labiau pradžiugo ir ėmė lauk
ti Kalėdų angelo pasveikini
mo. Ji norėjo likti Kalėdų eg
laite, nors visai maža tebuvo. 
Laukė nekantriai. Ir štai vie
ną naktį iš dangaus nusilei
do angelėlis. Jis sveikino Ka
lėdų eglaites ir bučiavo. Pri- zulio paguodos. Ir Jis jos iš-

klausė. Jis pasiuntė jos tėve
lį miškan. Čia jis rado mažą
ją eglaitę. Ją iškasė su šak
nimis ir pasodino į gėlių puo
dą. Sesutės papuošė ją žva
kėmis, obuoliais, riešutais, 
saldainiais. Mažoji eglaitė li
ko gražiausia Kalėdų eglai
te. Taip papuoštą nunešė 
Elytei.

— Tai siunčia tau Jėzulis, 
— tarė tėvas...

K. Jazminas.

BETLIEJAUS
TVARTELYJE

(Legenda)

Artinosi lietingas ir vėsus 
vakaras. Žemėje šėlo viską 
naikinanti Ir apraudanti au
dra. Tokį vakarą geriausia 
tam, kuris gali ramiai miego
ti ir visai gyvenimą pamirš
ti.

Betliejaus trobelėse greitai 
geso žiburiai ir kaskart tirš
tesnė tamsa supo gatves, 
aikštes ir skersgatvius. Tik 
vienoje trobelėje, pačiame 
miestelio krašte, dar tebe
švietė žiburėlis. Tačiau ir jis 
pamažu geso.

Staiga kažin kas pabarški
no į duris. Šeimininkas, ne
noriai atsikėlė.

— Kas ten?
— Keleiviai iš Nazareto. 

Visą dieną keliavę labai nu- 
vargome. Niekas nenori mū
sų priglausti...

Trobelės šeimininkas ne
buvo blogas žmogus, tiktai 
jo širdis nemokėjo broliškai 
žmonių mylėti. Be to, trobe
lėje buvo ankšta ir mažai 
duonos. Jis galvojo: „Kai 
juos priimsiu, turėsiu ir val
giu pasidalinti. O, be to, kur 
juos paguldysiu? Tur būt, 
pats gulsiu ant kieto suolo!’” 
Tačiau jo širdyje dar ruseno 

galvojo mažoji. — Gal prie užuojautos kibirkštėlė. Tad 
mažosios Elytės, kuri vasarą 
dažnai čia su sesutėm prie 
upelio žaidė, pasakas sekė, 
vainikus pynė?

Netoli Kalėdos. Eglaites 
iškirto, tik mažoji paliko vie 
na, nuliūdus... Angelo pasvei
kinimas neįvyko...

Kalėdų eglaites ėmė džiaug-

— Aš eisiu į puikią salę! 
— šaukė viena.

— O aš nesuskaitomomis 
žvakelėmis šviesiu ant dova
nomis apkrauto stalo! — ošė 
kita.

— Bet kur aš pateksiu? —

Mokytojo dukrelė Elytė 
sirgo. Tėvai visaip ją slaugė. 
Ji pati irgi karštai meldė Jė-

atsistojo, priėjo prie durų ir, 
jų neatidaręs, trumpai atsa
kė:

— Pas mane nėra nei vie
tos, nei patogumo. Tačiau 
jei toliau nenorite eiti, pa
silsėkite tvartelyje, kuris yra 
šalia trobos. Gyvulėliai tru
putį susispaus ir bus jums 
vietos ir šilimos!

— Dieve, tau atlygink! — 
atsiliepė švelnus moters bal
sas.

Kai išgirdo šį’balsą kažin 
kas, tarytum sąžinės griau- 
žimas, pradėjo jį kankinti. 
Tačiau nenorėjo tų priekaiš
tų klausyti. Tuojau užgesino 
ugnį, kad jos šviesa neprivi
liotų trobelėn naujų keleivių, 
ir atsigulė.

Keleiviai įėjo į tvartelį. Į 
juos atsuko galvas darbinin
kas jautis ir ramus asilėlis, 
žiūrėdami geromis akimis į 
tamsumos svečius. Paskum 
pasislinko, padarę prie pa- 
kartėlės vietos, o gailestin
gos avė1 3 apsupo juos vai
niku, t L,um norėdamos ap
saugoti nuo naktinės drėg
mės. Tiktai arklys nesirūpin
damas stovėjo ir godžiai ėdė 
šieną.

Greit po to nepaprasta I 
šviesa pažadino šeimininką. 
Pakilo ir išbėgo į kiemą, žiū
rėdamas į dangų. Virš tvar
telio švietė didelė, nuosta
baus šviesumo, niekados ne
matyta žvaigždė. Aplinkui ją 
dangus buvo giedras ir nusi
raminęs po audros. Tiktai pa 
čiu pakraščiu slinko debesys.

Atidarė tvartelio duris. 
Nustebęs stovėjo ant slenks
čio. Gilumoje ant šiaudų klū
pojo graži, tarsi aušrinė, mo
teris, glausdama prie krūti
nės Kūdikėlį, mažą, kaip lau
kų paukštelį, skaistų, kaip 
mirgantį saulės spindulėlį. 
Jos lūpos džiaugsmingai šyp
sojosi, nors gausios ašaros 
riedėjo skaistutėliu veidu. 
Šalia klūpojo žilaplaukis se
nelis, jautis su asilėliu ir 
snieguotavilnės avelės.

Skausmas suspaudė širdį 
žmogaus, kuris vis dar sto
vėjo ant slenksčio. Jis supra
to, kad prie jo artinasi kaž
kas gero ir ant auksinių spar 
nų neša didelę atpildo laimę. 
O jis net durų neatidarė, ne
įsileido į trobą...

Tad puolė ant kelių ir, že
mai nusilenkęs Kūdikėliui, 
padarė Jam pirmą žmonių 
gailesčio ir susirūpinimo au-

Suvysčiusi Kūdikėlį balta, 
nuo galvos nuimta skarele, 
kad Jį nuo naktinės drėgmės 
apsaugotų, padėjo Marija 
mažą Jėzulį į ėdžias ir tarė:

— Mano 'gyvulėliai, sušil- 
dykite m n mažąjį Sūnelį!

Vytžaltis

KALĖDOS

Skraido snaigės sidabrinės, 
Linksmai žaidžia tyliam ore, 
Medžius puošia šilko ynys, 
Jų šakose nusikorę.

Žemę dengia baltas sniegas, 
Snaudžia kopos čia pusninės, 
Gamtą migdo šaltas miegas, 
— Tai vaizdelis iš tėvynės.

Ir sugaudė ten varpai galingi,
Po pasaulį nuaidėjo
Jų akordai harmoningi:
„Štai Kalėdos jau atėjo!”

Gimė Kristus Kūdikėlis 
Prakartėlę j e ant šieno, 
Tad pražydo džiaugsmo gėlės 
Žmogaus širdyje kiekvieno.

Iš aukštybių karalijos
Žemėn žengia Sutvėrėjas,
Taką puošia Jam lelijos,
Sveiks, Karaliau, čion atėjęs!

Džiaugiasi žilas senelis, 
Lenkiasi prieš Jį turtuolis, 
Džiaugiasi kiekviens vaikelis 
Ir tylus žmogus varguolis.

Seirijų Juozas

PRIE BETLIEJAUS

Prie Betliejaus linksmai gieda 
Angelų būriai,
Jie karštai dėkoja Dievui 
Už atsiųstą Atpirkėją.

Geras Jėzau, Kūdikėli,
Ačiū nuolankiai,
Kad išgelbėt iš nelaimės 
žmones atėjai.

Jėzau, kurs gimei stainelėj,
Gimk mūs širdyse,
Ten gyvendams naikink blogą 
Mūsų mintyse.

Leisk visiems mums už malones 
Tau atsidėkot,
Kad visi teiktoms malonėms 
Stengtumėms naudot.

Tuojau jautis atsargiai pa
kišo pluokštelį šieno po ma
ža galvele, o paskum, pasi
lenkęs, kartu su asilėliu ėmė 
kvapu šildyti Kūdikėlio kūną. 
Tai matydamas arklys, sto
vėjęs šalia ėdžių, godžiai nu
rinko šieno likučius, truputį 
dargi iš po Jėzulio galvelės 
išpešė, ir skubino ėsti, tary
tum bijodamas, kad jam 
maisto nepritrūktų.

(Iš knygelės Betliejaus 
Tvartelyje)

Jonas Gailius.
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Kristaus gimim 
viena iš laukiau 
lauktiniausių švi 
laukia visur visi: j 
dideli ir maži.

Lietuvoje Kalėc 
irgi visi, nors ir sa 
„Kalėdos, ūkinink 
dos”, bet jaunimui 
ypatingai brangios 
šventėms visi, ka 
grįžta į namus pas 
su jais susitikti, j 
ir ypatingai kar 
valgyti.

Kūčių svarba ir 
turbūt, niekur taip 
narni, kaip mūši 
ypač Lietuvoje. K 
tingai joms reng 
kaip didele pagai 
žiūrima!

Kūčiose paklote 
apdėtas stalas, pl< 
žymas, kitokios i 
jungtos apeigos. J 
si skubiai rengia 
Mišioms... Kalėdoj 
pamaldos, gardūs 
minių bei pažįsta 
mas, įvairios vaisė 
čių — net kelios

Čia irgi laukia 
taip pat Kalėdų 
prisiminę Lietuv 
čius, nors iš dalie 
įgyvendiname. Kū 
me, kaip Lietuvoj* 
plotkelėmis. O po 
mės įvairiomis 
gražiai išpuošta i. 
Kalėdų eglaitė; la 
šviesa, vaišingum

tas? Nejaugi kančios tave 
perdaug palaužė?... Ko verki, 
motinėle, jau amžinai... nieks 
tavo raudų negirdi... Tu ne 
viena laužai rankas iš siel
varto. Milijonai motinų tau 
padeda... Atsigręžk, motina, į 
pereitą amžių, pažvelk į lau
kus, kalnus ir griovius, kur 
nerasi kapo be kryžiaus... 
Nusėti laukai kaulais tavo 
sūnų! Tai ašaros motinų... 
Kančios motinų... Tragedijos 
jų žilo pasaulio. Ir tau, moti
na, be ašaros nieko daugiau 
neliko...

Tu nešiojai po pasaulį iš 
milijonų lapų knygą, rinkai 
parašus prieš karą, ir vėl už- 
vožei primargintus lapus ki
tų motinų prirašytus. Nulei- 

^nnkas, nežinai išeities... 
:iiai” karo pabūklais ap- 

■*nrVavę, liepia tau ašarotai 
pasitraukti iš tako...

Motina, neverk, nors neši 
pasaulį ant sulinkusių pečių, 
nesiskųsk... Pakelk savo bal
są. Kogi nutilai ? Ko tik ver
ki? Suburk visas pasaulio 
motinas! Sujudink visus 
kampelius. Pakelk savo gys
lotą ranką su balta taikos 
vėliava ir įsakyk savo sū
nums nuleisti kardus... Ne 
viena, motinėle, tu gali tai 
padaryti. Gali tik viso pašau 
lio motinos. Tu perlėta, per-

švelni, persilpna jas suburti, 
sukviesti. Ir byra tik ašara 
tau ir man...

Genijau, sūnau, pasaulio 
žmogau! Padėk savo motinai, 
suklupusiai šalę tavo žaizdų. 
Padėk jai savo gabumais 
perbristi kruviną taką ir iš
nešti taikos vėliavą!

Motina, nesuklupk, ant 
kančių liepto. Išnešk žmoni
jai savo kruviną širdį... Gal 
tavo suvytusių lūpų išklau
sys pasaulis? Išnešk išverk
tas ašaras, užgesink jomis 
karo gaisrus...

Kalbėk, motina, į akmeni
nes širdis, kurias pati nuka
lei... Kalbėk į sąžines, kurios 
pabūgusios... Kalbėk, ir čia 
tavo ta pati pareiga, kaip 
lopšio vingiavimas. Ar tik 
tam auginai sūnų, kad jo 
krauju nutręštam žemę?... 
Motina, tavo meilė pajėgs 
perversti pasaulį, tik pano
rėk. Tik neverk sudėjus ran
kų. Eikš prie mano sielos, 
būk talkininke... Sujunk, mi
lijonus rankų ir širdžių. Su- 
kurkim vieną motinų frontą! 
Mūs ginklas — sąžinė, mei
lė ir taika”. .

Gerulienė mąsto: Kažin 
ar visos motinos supranta, 
kas yra sąžinė, meilė ir tai
ka? Tiek motinų, užmiršusių 
savo pareigas. Dauguma jų,

užmetusios koją ant kojos, 
traukia cigaretus su vyrais, 
ir kalba apie revoliucijas. 
Kūdikiai šliaužioja jų pašo
nėj, ir semia ’’pamokas”... 
Pamokas, kaip greičiau pa
nerti žmogų ant peilio!,..

Nors Gerulienė laikėsi są
žinės, meilės ir taikos vairo, 
bet milijonai motinų auklėjo 
kartą ’’laisvės keliais”. Lais
vė suprasta kiekvienos gal
vos savaip — panėrė visų 
motinų širdis ant kalavijo. 
Ir kenčia dabar motinos ne 
viena... Ne, ne viena...

Ten už kalnų dūksta aud
ra. Ūžia, verkia vėjas, švais
tydamasis ant griuvėsių... 
Ten rymo be pastogės, be 
maisto milijonai našlaičių... 
Milijonai motinų apleistų, iš
guitų iš armotų suardytų ni
šų, lūšnų ir palocių... Jos vi
sos laukia Kalėdų tik su ry
šuliais ant rankų... Jų akys 
dabar visų nukreiptos į erd
ves... Gal visatoj išklausys 
jų alkanų, išguitų?... Gal su
grąžins sūnus, vyrus? štai, 
gal tik spygliuotos vielos 
juos atskyrę, ir vieni guli 
lavonais, antri išguitais pa
bėgėliais...

Ir Gerulienė rišasi ryšulį. 
Nė čia ką sugraibstyti... 
Drebėdama nuo šūvių žemė 
ją visą krečią. Bet Gerulienė

bėga ilė nuo šūvių — ji nuta
rė eiti ir pati ten, kur jos sū
nūs. Bene ji Čia Šioj nišoj 
kam reikalinga? Paveikslai 
ir tie nuo sienų nubildėjo... 
šunelis — jau kelios dienos 
kai neparbėga... Nereik čia 
nė Gerulienės, bene čia jos 
gimta lūšna. Ji eis ten, už 
spygliuotų vielų... Į ten, kur 
naktį virė kraujo liepsnų ir 
šūvių pragaras. Kur ugnys 
kraujo rykštėmis kilo į er
dvę ir krito į nakties šešė
lius. Gal ji ten ras iš tryli
kos bent vieną sūnų? O gal 
Albinutė, balta kai angelas, 
gailestingos sesers rūbuose 
lankstosi prie sužeistųjų... 
Gal bent ji sutiks... Bent 
prabėgdama pažvelgs kaip į 
atklydusią elgetą.

Užspaudė Gerulienė nišos 
duris... Atsistojo ant kalno, 
pasirėmė lazdele, jos rūbus 
plačiai skarotus, juodus, tar
šo vėjai atklydę nuo jūros... 
Visas jūrų paviršius didžio
mis bangomis nusilenkė Ge- 
rulienei.. Ji peržegnojo visą 
vakarų kraštą, peržegnojo 
nišą ir pasiramščiuodama* 
lazdele nuėjo kalnais.

Sniego pūgos žaidžia pak
rantėmis.. Snaiguolės rango
si verpetais ir lekia kaip pū
kas Gerulienei už akių, glau
džiasi ar žaidžia jos juodų

rūbų raukšlėse... Visą dieną 
ji slinko į tą pusę, kur ją ve
dė kažkoks neaiškus nujau
timas. Ji pasiekė kokį tai 
miestelį, armotų išgriautą. 
Nuilsus prisiglaudė prie su
griautos bažnyčios sienų. 
Apneštos jos akys sniegu ne
duoda ašarų... Ji žiūri į su
skaldytus altorių akmenis ir 
jos širdis beveik akmenėja... 
Ji prisimena Šv. Raštą, kai 
Jėzus verkė, žiūrėdamas į Je
ruzalę... Bet ji, Gerulienė, 
jau nepajėgia verkti... Tik ji 
mąsto: ’Ar neverta mums 
žmonėms verkti ant šių griu
vėsių?!” Bet kas verks? 
Žmonijos širdis verda kerš
tu... Šie nekalti griuvėsiai, 
šios skeveldros Gerulienei 
perbrangios... Ji visas surink 
tų, susidėtų į savo krūtinę, 
nes čia gyveno Jėzus ir lauk
davo žmonių... Laukdavo mo
tinų... Ji bent vieną altoriaus 
akmens skeveldrėlę įsirišo 
į savo ryšulį ir vos ryto ža
ros nušvietė žemę — ji vėl 
klampojo per pusnis.

Vieną naktį krinta tylutė
lis, švelnutis sniegas. Tiek to 
gražaus pūko prisirinko že
mėj... Jis rodos pavaduoja 
vasaros žiedais nusėtas pie
vas, laukus... Gerulienei taip 
norėtųsi pramigti... Taip ro
dos minkšta, švelnu šiuose

pūkuose — Gerulienė jais 
bežengdama užkliūva spyg
liuotų vielų tinkluose... O ten 
už jų — ji mato apsnigtus 
kupstelius...

— Dieve, gal lavonai?!... 
— Ji galvoja — Gal susigėdo 
žemė, ir dangus paslėpė bal
tuos pūkuos nuo motinos!?... 
Juk tai Kūčių naktis... Nak
tis be žvaigždžių... Nejaugi 
Kalėdų angoje spygliuotos 
vielos užtvėrė motinai taką?! 
Taką krauju nušlakstytą... 
Spygliuotosios vielos, atver
kite motinai vartus... Juk 
ugnys ir patrankų trenksmas 
iš eilės kelias naktis čia ma
ne kvietė...

Gerulienė raizgosi pro sty
rančias vielas. Jos platūs 
juodi rūbai kliūva... Į jos kū
ną sminga spygliai... Jos ran
kos kruvinos skina taką... 
Ten toli sužiba elektros lem
pelė ir, mirguliuodama švie
sa ant apsnigtų kupstelių, 
aiškiai parodo lavonus...

Nustojo snigti. Bet aštri 
kruša su lietumi raižo Geru
lienei veidus. Jos išsiilgę 
akys veržiasi už vielų... Vė
jas kaukia, verkia, gaudžia... 
Ten matosi siluetai su neštu
vais. Verčia ant jų lavonus ir 
nyksta už kalnų... Gerulienės 
kūnas spygliais apsisukęs, 
bet ji sukaupia jėgas ir pra

simuša į šrapnelių išartą 
lauką. Čia riogso nuvirtę ar- 
motos, šautuvai, durklai... 
Lavonų lavonai... Nušviečia 
šią baisybių sceną atklydęs 
prožektorius. Motina Geru
lienė alpsta... Ji mato, kai 
lietus neša upelyčiais krau
ją į šrapnelių išartas duobes.

— Lavonai! Kraujas ir 
žemė... — šnabžda suvytu
sios Gerulienės lūpos. Ji atsi
remia į nuvirtusį armotos 
kaklą ir sukrinta ant žemės. 
Jos akyse ugniniai žaibai 
nusiraito, galvoje suūžia 
keisti viesulai — ji sumišusi 
kalba:

— Kiek rožių Kalėdų an
goje!... Jos visos mano, ma
no... Apkaišysiu prakartėlę... 
Šienelis toks skurdus... Aš 
pasiremsiu ant altoriaus ak
mens, pasisieksiu Marijos 
rūbų... Ji vėl išties man ran
kas... Ir toms... Toms ten.. 
juodiems žemės šešėliams — 
motinoms... Albinutei...

Švinta rytas. Ten tyliam 
klony, užsilikusioj koplyčioj 
gaudžia varpas... Jo aidas 
plaukia kurčia apylinke. Ge
rulienė kyla nuo žemės. Jos 
sudraskytais rūbais žaidžia 
vėjas... Jos atlapa, kruvina 
krūtinė neša per lavonus sa
vo meilę Dievui ir žmonijai.
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BRANGIAUSIA JAUNI
MUI DIENA

Kristaus gimimo šventė 
viena iš laukiamiausių ir 
lauktiniausių švenčių. Jų 
laukia visur visi: jauni, seni, 
dideli ir maži.

Lietuvoje Kalėdų laukia 
irgi visi, nors ir sakoma, jog 
„Kalėdos, ūkininkams bė
dos”, bet jaunimui jos yra 
ypatingai brangios — šioms 
šventėms visi, kas tik gali, 
grįžta į namus pas savuosius, 
su jais susitikti, pasimatyti 
ir ypatingai kartu kūčias 
valgyti.

Kūčių svarba ir papročiai, 
turbūt, niekur taip neverti
nami, kaip mūsų tautoje, 
ypač Lietuvoje. Kaip rūpes
tingai joms rengiamasi ir 
kaip didele pagarba į jas 
žiūrima!

Kūčiose paklotas, valgiais 
apdėtas stalas, plotkelių lau
žymas, kitokios su tuo su
jungtos apeigos. Po kūčių vi
si skubiai rengiasi Bernelių 
Mišioms... Kalėdose gražios 
pamaldos, gardūs valgiai, gi
minių bei pažįstamų lanky
mas, įvairios vaišės... O šven
čių — net kelios dienos...

Čia irgi laukiame lygiai 
taip pat Kalėdų švenčių, o 
prisiminę Lietuvos papro
čius, nors iš dalies juos čia 
įgyvendiname. Kūčias valgo
me, kaip Lietuvoje, kartu, su 
plotkelėmis. O po to, dalina
mės įvairiomis dovanomis, 
gražiai išpuošta ir apšviesta 
Kalėdų eglaitė; lange žibanti 
šviesa, vaišingumas, o jau

niesiems Kalėdų diedukas — 
visa tai yra mūsų gražiau
siais Kalėdų nuotaikos ir 
nuoširdumo pažymiais.

Kalėdos ir Nauji Metai yra 
tikromis taikos bei ramybės 
šventėmis visame pasaulyje. 
Be to, ta proga visi, jauni bei 
seni, šiuo laiku padaro kil
nius pasiryžimus — atgimti 
savo dvasioje, tobulėti.

Jaunimui, lietuviškam A- 
merikos jaunimui, šios šven
tės, ypač Kalėdos, turėtų bū
ti ypač reikšmingos. Jaunie
ji, darydami pasiryžimus, tu
rėtų atsiminti pirmiausia sa
vuosius, savo tėvelius, su
teikti jiems kokią nors dova
ną. O geriausia jiems dovana 
bus, jei mes būsim ne tik ge
rais šios šalies piliečiais, bet 
taip pat ir gerais katalikais 
ir susipratusiais lietuviais.

To atsieksime pasiryždami 
palaikyti savo tėvelių atvež
tus gražiuosius papročius, 
visur, kur tik galima, varto
dami gražiąją lietuvių kalbą, 
skaitydami lietuviškus laik
raščius, priklausydami prie 
lietuviškų organizacijų, pa
laikydami artimesnius santy 
kius su tėvų šalim — Letuva, 
ir taip pat dėdami visas pa
stangas tėvelių šalį pamaty
ti.

Toks pasiryžimas ir jo 
vykdymas bus gražiausia do
vana ne tik mūsų tėveliams, 
bet ypač mūsų lietuvių tau 
tai.

Kalėdų šventės lai būna 
jaunosios Amerikos Lėtu vos 
lietuviško susipratimo tvirtu 
atgimimu!

A. J. Mažeika.

H

Šis paveikslas vaizduoja Amerikon atvykusiu keliauninkų (pilgrimų) minėtas Kalėdų 
šventes 1620 metais.

Buvo Kalėdos
JON. PILIPAUSKAS

Buvo Kalėdos ... Baltos, kaip nuotakos velionas Kalė
dos. Ir visi vaikai žinojo, jog ir šįmet tikrai ateis ilga ilga 
barzda malonus Kalėdų Diedukas, kuris atneš daug, vai 
daug gražių dovanų. Iš kur jie žino? Juk jis visados per 
Kalėdas ateina. Ir šįmet krautuvių languose jau visa sa
vaitė jų šimtai šypsos. Taip maloniai šypsos.

Ji išleido paskutinį centą ir atsidūrė nuogam Central 
Parke. Be pastogės, be duonos ir sušalus. Aplinkui gyve
nimas verda, į dangų didingi dangoraižiai stiebias, automo
bilių akys linksmai žybčioja ir mirga daugybė įvairiaspal
vių New Yorko šviesų. Visur šaukte šaukia: Kalėdos!

Pro ją eidavo ir praeidavo linksmi, patenkinti veidai. 
Šiltuose kailiniuose įsisupusios ir kvepiančios ponios ir po
nai. Jie praeidavo ir nepastebėdavo jos. Pagaliau prie 
jos sustojo vyriškis ir jau buvo kažką besakąs, bet ji taip 
gailiai į jį pažvelgė, jog jis susigėdo ir nuėjo.

Nuplyšusi ir suvargusi jos figūra susmuko ant snieguo
to parko suolo, štai visur aplinkui slankiojo pinigai, žmo
nės dirbo, valgė, miegojo, visi nešini savais vargais, savąja 
laime. Ji neturėjo darbo. Nei draugų, nei pinigų ir jokios 
progos kur nors užsidirbti. Papūtė žvarbus gruodžio vėjas 
ir su savim atsinešė šaltą ir baltą sniegą.

Ji lipte prilipo prie suolo ir nejudėjo. Ji ir verkti jau se
niai užmiršo.

Parko alėjomis švilpaudamas eina jaunas vyriškis. Jo 
plonas paltas kietai susegiotas, bet aštrūs vėjo nagai giliai 
prasiveržia ir varinėja visu jo kūnu šaltą šiurpulį, o snie
gas išdykusiai lenda į akis ir kabinėjasi už jo blakstienų. 
Bet jo sieloj šiandie taip šventadieniška, taip šilta ir jis ne
jaučia nei šalčio, nei vėjo.

Staiga jis pamatė mergaitę. Sustingusią, vienišą, o ant 
jos krito negailestingas sniegas, lyg norėdamas ko grei
čiausiai paslėpti pasaulio gėdą. Jo krūtinėj kažkas sucy
pė taip skaudžiai, tartum sužeistas šunelis. Jis paskubino 
savo žingsnius ir sustojo ties ja.

— Kas yra?
I jį pažvelgė pilkas, tuščias veidas, iš kurio žiūrėjo dvi 

didelės akys. Į jį kartą taip pažvelgė automobiliaus per
važiuotas jo mylimiausias šuo. Jis tada gailiai, gailiai ap
siverkė. Ir dabar į jį žvelgė nežemiško skausmo akys, ku
rios tylėdamos rėkte rėkė nežmonišku balsu apie savo kan
čias, savo skausmą. Pilkame veide nieko kito nebeliko_
tik skausmas ir neviltis. Jis nejučiomis atsisėdo šalia jos 
ir užmiršo visą pasaulį.

— Kas tau atsitiko ? Atrodai, lyg būtum paskutinį savo 
draugą praradus ?

Ji tik dabar jį pajuto. Ji išgirdo balsą. Į ją kalbėjo. Ma-

Joniai. Ji valandėlę tylėjo ir tik tada atsakė:
— Aš* niekada neturėjau draugo.
Žodžiai kažkaip klaikiai nuskambėjo vakaro prietemoj.
— Netiesa. Tu pati tuo netiki.
Jis uždėjo ranką ant jos pečių. Nuo palietimo ji su

minkštėjo ir, pasvirus ant jo krūtinės, skaudžiai, skaudžiai 
pravirko. Kukčiodama ji papasakojo seną seną gyvenimo 
pasaką, kuri kasdieną vyksta didmiesčio šaltuose parkuose 
ir drėgnuose rūsiuose.

Ji atvyko į New Yorką skaisčiausių vilčių kupina, o atsi
nešė keletą dolerių sutaupų. Pinigai tirpo greičiau negu 
pavasario sniegas. Niekam nežinoma, minios stumdoma 
atsidūrė ji gatvėje, kaip atsiduria niekam nereikalingas 
daiktas ar perskaitytas laikraštis. Šiandien ji pabėgo nuo 
paskutinės prarajos — pabėgo iš girto vyriškio glėbio, ku
ris jos kūną nupirkti norėjo.

— Aš dirbau ir kartu mokiaus. Norėjau iš suodinos 
dirbtuvės į šviesą pakilti. Visi juokės manim. Ir — ir — 
štai, pažvelk dabar į mane.

Jis pažvelgė į jos rasotas akis. Dievaži, už tas gilias 
akis, gilesnes už giliausias bedugnes, kuriose skaudžiausias 
iš skaudžiausių pasaulio skausmų kaupės ir iš kurių ritos 
tyresnės už tyriausius perlus ašaros, jis būtų visą pasaulį 
atidavęs. Jos skausmas palietė kiekvieną jo sielos stygą, 
kiekvieną nervą ir jis pats verkti norėjo. Ir jis kadaise tai 
pergyveno.

— Aš žinau ką reiškia būti neturtingam, — mėgina jis ją 
raminti. — Ir aš atvykau be cento į New Yorką. Ir ma
nim visi juokės,bet aš laimėjau ir šiandie jau visa tai pa
miršau. Pamirši ir tu. Surasim darbą ir paskui pasakosi 
draugams apie juokingą praeitį... Pasaulis nėra visas blo
gas. Žmonės nesijuokia tavim, kai tu paskęsti nelaimėj.

Ji negalėjo kalbėti. Visa susipynė. Ji pažvelgė į jį pra
giedrėjusiom akim. Jose švietė neapsakomas dėkingumas. 
Jis pergyveno tada laimingiausią savo gyvenimo valandą.

— Tu neturi pinigų nei draugų?
— Ne.
— Eime pas mus. Mes neturtingi. Aš ir mama. Bet už

teks pas mus vietos ir daug linksmiau šventes atšvęsim.
Ji nežinojo ar sapnuoja ar iš tikrųjų gyvena.
— Tu tik ramini mane.
— Ne. Kalbu iš širdies. Eime. Nušluostyk asaras — 

juk šiandie Kalėdos, džiaugtis reikia.
Vėl laisva! Tamsa nušvito puikiausiomis šviesomis! 

Pasaulis jai vėl atsivėrė! Šį kartą ji pravirko iš džiaugsmo.
Jie atsistojo. Ji įsikabinusi jo rankos, lyg maža mergai

tė Kalėdų Dieduko sulaukusi, pasišokinėdama ėjo su juo. 
Visas pasaulis toks skaistus ir snaigės tokios gražios mir
ga elektros šviesoje, tokios malonios ir nešaltos ...

Tai buvo Kalėdos — „šventa, tyli naktis”, kai vaikai se
no, ilga barzda, malonaus senelio, Kalėdų Dieduko, laukia.

Marianapolis ? , ,/
1936 m. gruodžio 15 d.

Stases Kalėdos
J. s.

I.
Kalėdos! Kalėdos! Kas jų 

nelaukia? Vieniems jos atne
ša laimę ir džiausmą, kitiems 
— liūdesį, kančią, nusivyli
mą. Bet visi jų laukia, ilgisi 
ir tikisi sulauksią ko tai ne
paprasto, dar nepažįstamo ir 
neišmėginto.

Kai Stasė užtrenkė paskui 
save mokyklos duris, pasiro
dė jai, kad štai dabar beliko 
jai tik laukti Kalėdų. O jos 
jau visai čia pat — poryt. Ji 
nežino, ar šventės bus jai 
linksmos, bet vistiek džiau
giasi ir skuba ko greičiausiai 
pasiekti namus. Jau laiptais 
lipdama, išgirdo tetos balsą:

— Palauk, palauk, nesku
bėk! Pamažu, pamažu!

Tas balsas jai išdavė vis
ką, ir prieš jos akis atsistojo 
įprastas prieššventinis vaiz-

das: teta su tarnaite kiša į 
pečių didžiulį pyragą, o ma
ma padeda joms. Mažoji Re
gina sukinėjasi apie puodus 
su saldumynais ir tyko kur 
pasmaguriauti...

— A, jau sugrįžai, - - nasi-
tiko ją mama, — gerai, galė
si mums padėti. Bijau, ar be- 
suspėsim viską paruošti iki 
rytojaus. Tų darbų tiek daug, 
o čia būtinai turim užbaigti, 
rytoj juk važiuojam į Užupį.

— Į Užupį? Bet juk žadė
jom praleisti Kalėdas čia, 
mieste! Ir aš pažadėjau Ma
rytei...

— Tai nieko, paskambinsi 
jai, kad išvažiuoji. Didelis 
čia dalykas! O ten Laurynas 
jau laukia mūsų. Gavom šian 
dien telegramą. Kai susidėsi 
savo daiktus, aš tau duosiu 
darbo.

Stasė prieš mėnesį pabaigė 
septyniolika metų, bet mama 
vis laiko ją maža mergaite. 
Ji negali būti savarankiška, 
nes visur sutinka kietą moti
nos valią. Ir taip ji nuėjo į 
savo kambarėlį ir ėmė dėlioti 
daiktus. Ką gi ji apsivilks 
šventėms? Mėlynoji suknelė 
jau per trumpa, žalioji su kas 
pinėliais nuo senumo net su
trūnijo, juodoji, rudoji jau 
perdaug nudėvėtos, netinka 
Kalėdoms. Ot, kad taip nu
pirkus aną bliuzelę, kur lan
ge buvo išstatyta, puikiai tik 
tų prie jos sijonėlio. Ir ji bė
ga pas mamą.

— Mama, žinai, aš norė
čiau naujos bliuzelės šven
tėms... Juk neturiu ką užsi
vilkti... Galėčiau dabar tuoj 
nusipirkti...

— Dieve mano, pilna spin
ta jos rūbų, o jai vis duok 
naujų ir naujų! Kada gi bus 
galas? Juk tu žinai, kaip tas 
dvaras čiulpia mūsų pinigus. 
Gėdą turėtum prašyti!

Stasei liūdna, kad mama 
nemoka, o gal ir nenori jos 
suprasti. Juk jos tėvai turtin
gi žmonės, gerbiami, o jai 
gaili net kelių litų bliuzelei...

— Bet, mama...
— Gana. Geriau rėdykis ir 

eik nupirk dar vyniojamo po 
pierio, nes neturim į ką su
vynioti tortus. Galėsi apsi
vilkti mano megstinį ir bus 
gerai. Ar aš sau ką nauja 
nusipirkau? Puoštis, mat, 
užsimanė!

n.
Kai Stasė išėjo į gat

vę, bokšto laikrodis mušė 
dvi. Auksinė saulė apipylė sa 
vo spinduliais jos veidą, plau 
kus, akis ir rodėsi, tarytum 
ji žiūri ne akimis, o dviem 
deimantais. Dvi didelės aša
ros spindėjo tuose deiman
tuose, jog atrodė, kad tuoj, 
tuoj paskęs jos širdyje... Kas 
Supras, ką jaučia jaunos mer 
gaitės širdis, kas atspės jos 
paslaptį?...

Stasė nesuko krautuvių 
link, o ėjo tiesiog, pati neži
nodama kur. Nejautė nei pyk 
čio, nei gailesio, nei skaus
mo. Ar tai pirmas kartas jos 
gyvenime? Ar paskutinis?... 
Slinko jos pirmosios jausnys- 
tės dienos be meilės, be sau
lės ir krikštolinio juoko...

Staiga kažin kas stvėrė jai 
už rankos. Stasė krūptelėjo, 
atsigręžė. Purpurinė kraujo 
banga užliejo skruostus, ir ji 
vos vos susilaikė nesušukus.

sė! Maniau, kad niekad nebe
teks man pamatyti jūsų, — 
kalbėjo žemas vyriškas bal
sas?

— Labas... kodėl?
— Aš norėjau atsiprašyti 

už aną kartą. Kad būčiau ga
vęs jūsų pakvietimą nors vie
na diena anksčiau, būčiau 
tikrai atėjęs. Aš taip gailė
jaus tada...

Labą dieną, panele Sta-

— Gailėjotės?
— Panele Stase! Kodėl 

taip niekur nesirodot? Nei 
mieste, nei teatre"... Niekur, 
niekur... Argi man nė karto 
per pusę metų neteks jūsų 
pamatyti?...

— O... tai taip sau... Kur 
jūs praleisit šventes, ponas 
Domai ?

— Važiuosiu į tėviškę, pas 
tėvus. Seniai bemačiau. O 
jūs?

Stasė nepasijuto, kaip juo
du atsidūrė gana toli nuo na
mų. Ėmė snigti. Išdykusios 
snaiguolės kuteno nosį, lipo 
prie jos auksinių plaukų ir 
šilko blakstienų. Žiūrėjo į vi
sa galva už save aukštesnį 
vyrą ir šypsojosi. Jo žvilgs
nis ir visa jo asmenybė atro
dė jai tokia miela ir artima. 
Ar tai tas pats negražus gim 
nazistas, kuris ją, anuomet 
dar mažą mergaitę, iškvietė 
šokti? Kaip pasikeitęs, kaip 
pasikeitęs... Penki metai, il
gas laikas.

— Aš važiuosiu su tėve
liais į ūkį. Bet gana, ponas 
Domai, man jau reikia grįž
ti... Ir sudiev... — nedrąsiai, 
kukliai, — juk pasimatysim, 
aš manau...

Nuėjo, net neatsisuko. O 
jis vis tebestovėjo vietoj ir 
žiūrėjo į ją...

III.
Kitą rytą dešimtą valandą 

visa šeima buvo geležinkelio 
stotyje. Kaip ir visuomet 
prieš šventes, stotis buvo pil
na keliaujančių: moksleivių, 
studentų, valdininkų, karei
vių, karininkų. Kiekvienas 
savaip reiškė savo džiaugs
mą, kad štai palieka kasdie
ninius rūpesčius ir važiuoja 
ten, kur laukią mylinti moti
na, tėvas, žmona, vyras, su
žadėtinė, sužadėtinis... Kiek
vienas tikėjosi laimės, džiau
gsmo ir, Svarbiausia, naujų 
įspūdžių.

Stasė žiūrėjo pro vagono 
duris į peroną ir ieškojo aki
mis... Nėra, matyt, kitu trau
kiniu važiuos jis... Taip ma
lonu būtų jausti netoli savęs 
jį... Kiekvienos mėlynos stu
dentiškos kepuraitės švyste
lėjimas vertė ją krūptelėti.

— Atsiprašau, panele, — 
išgirdo balsą iš lauko, — aš 
norėčiau atidaryti duris. Ot 
taip, ačiū labai!

Tai buvo kažin koks nepa
žįstamas karininkas. Stasė 
nieko neatsakė į jo žodžius. 
Traukinys sujudėjo. Pro akis 
ėmė bėgti tiek kartų matyti 
vaizdai: sniegu nupudruoti 
kalnai ir beržai, tunelis, išsi- 
raizgęs Nemunas, miškai...

— Kodėl atsiskyrei? eik 
pas mus, •— išgirdo tėvelio 
balsą.

— Ji svajoja, — įsiterpė 
Regina, sukeldama visų juo
ką. Stasė pakėlė akis — prie
šais ją sėdėjo anas karinin
kas ir šypsojosi jai tiesiog į 
veidą. Kraujas mušė jai į 
galvą. Stasė nežinojo, kur jai 
dėti akis ir ką sakyti. Siekė 
laikraščio, nukrito piniginė. 
Karininkas, vis šypsodamas, 
pakėlė ją ir su perdėtu man
dagumu padavė Stasei.

— Kada gi pasibaigs ta 
kelionė?... — manė vargšė 
Stasė. Ji norėjo ką nors sa
kyti, bet visi buvo užsiėmę: 
tėvai skaitė laikraščius, se
suo žiūrinėjo naują mamos 
knygą. Tik ji ir tas karinin
kas neturėjo darbo. Ji buvo 
perdaug išsiblaškius. Paga
liau, netekusi kantrybės, iš
ėjo į koridorių.

Platūs, baltutėliai laukai 
bėgo jai pro akis, tolumoj 
pilkavo miškas. Mažyčiai le
do gabalėliai mirgėjo tūkstan

čiu spalvų, o saulė melancho
lingai šypsojosi jai. Kaip ge- • 
ra būtų sėdėti rogutėse šalia 
jo ir lėkti, skristi iki užsi
miršimo... Bet kur jis dabar? 
Ką veikia? ką mąsto?

— Jūs svajojat, Stase?
— Tai jūs? Iš kur?
— Aš važiuoju tuo pačiu 

traukiniu. Žinot, aš negaliu 
užmiršti vakar dienos... Juk 
aš dabar visą traukinį per
ėjau, ieškodamas jūsų, kol 
radau...

— Kodėl jūs manęs ieško- 
jot?

— Nes... Juk jūs sakėt, 
kad gal pasimatysim dar ka
da... O aplinkui taip gražu, 
taip linksma ir kalėdiška! Ir 
jūs tokia jaunutė ir skaisti... 
Bet aš turiu eiti jau, nes tuoj 
turėsiu lipti. Linksmų Kalė
dų! Aš tik tai tenorėjau pa
sakyti.

Stasė negalėjo iš susijau
dinimo nė žodžio ištarti. Il
gai stovėjo nejudėdama, min
tyse paskendusi. Negirdėjo 
nei šlamesio užpakaly savęs, 
nei balso:

— Eik, Stase, rėdykis, tuoj 
lipsim!

— JL šiandien tikrai susi
svajojusi, — nusijuokė tėve
lis.

— Ką?
— Rėdykis, tuoj lipsim, — 

pakartojo mama.
Būdama perone, Stasė 

žvilgterėjo į vagono langą — 
ten stovėjo karininkas ir mo
jo jai.

IV.
Ilgos ir nuobodžios dienos 

buvo kaime. Kaip tyčia, atsi
rado atodrėkis, ištirpo snip 
gas, ir Stasė turėjo ilgas v? 
landas praleisti kambary. Tw 
liai ir nuobodžiai slinko lai
kas tarp tų pačių veidų. Ka
lėdų rytą Stasė norėjo va 
žiuoti į bažnyčią, bet tėvai 
nesutiko.

— Lyja, šlapia, slidu! Tik 
sušalsi, daugiau nieko, — 
kalbėjo mama.

— Bet aš noriu pasimels
ti! Aš taip išsiilgau Užupio 
bažnytėlės! Balta, švari, iš
blizginta. Nuvežčiau savo eg
lutės šakelę, kaip vasarą gė
lių puokštes kad veždavau. 
Pasiilgau senuko klebono, 
pakviesčiau jį pas mus, būtų 
linksmiau mums visiems.

— Nieko, pasilsėąim nuo 
žmonių. Juk rytoj vėl grįž
tam atgal.

Ir taip pasiliko Stasė be 
bažnyčios ir be užuojautos, 
pati viena su savo mintimis. 
Klaidžiojo per dienas po apv- 
tamsius kambarius — tai pn - 
sklaidydama kokį laikra?t: 
ar žurnalą, tai pasiklausyd" 
ma radio muzikos ar vėir 
staugimo. Taip atėjo išv? 
žiavimo valanda ir toji mi 
nutė, kai ji vėl atsidūrė mie
ste, savo bute.

Ant rašomojo stalo gulėjo 
krūva pasveikinimų. Stas” 
skubiai išrinko sau adresuo
tus ir, nusinešus į savo kam
barėlį, ėmė skaityti. Trys bu
vo nuo klasės draugių, o ket
virtas, kuris privertė kruste
lėti jos širdelę, buvo toks:.

„Mylimoji Stasyte!
Širdis man sako, kad ne

supyksi už tokį kreipimąsi. 
Tikiu, jog mudviejų likimas 
neapvils... Aš myliu tave, 
mano skaisčioji gėlele...

Tavo Domas”.
Dabar Stasė pajuto, io" 

Kalėdos tikrai jai atnešė 
žin ką netikėta. Ji pirma 
tą gyveno tą paslaptingą me; 
lės jausmą. Ir rodėsi jai, ka/’ 
be papuošalų, ir be turtų yr? 
kažin kas tūkstančiais kart” 
vertesnio ir kilnesnio. Ir tat 
yra meilė,
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ŠV. TREJYBES PARAPI-

BEST WISHESKleb. kun. IG. KELMELIS
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Visus savo malonius parapijiečius ir Federacijos 

Apskrities draugijas sveikinu su Šv. Kalėdomis!

JIEČIUS, prašau visiems

Dievo Palaimos

Gruodžio 25 d., 1936 m.
Gruodžio 2!

ŠV. JURGIO PARAPIJOS PARAPIJIEČIUS IR 
AMERIKOS SKAITYTOJUS 

nuoširdžiai sveikinu Kalėdų ir Naujų Metų 
Šventėse, siųsdamas savo geriausius 

1 i n k ė j i m u s .

KUN. K. PAULONS.

Kalėdų dienos programa

Kalėdų iškilmės prasidės 
iškilmingomis mišiomis 5:30 
vai. ryte. Giedos mišrus cho
ras ir gros orkestras. Tas 
pat bus ir per sumą.

Kaip kasmet, taip ir šie
met gėrėsimės Kalėdų links
momis giesmėmis, dainomis 
ir muzika. Metinis lietuvių 
kalėdinis radio pusvalandis 
įvyks antrą valandą popiet 
iš radio stoties WBRY (bu
vusi WIXBS stotis). Progra
moj dalyvaus mūsų dvasios 
vadai, Šv. Juozapo Vyčių cho 
ras, solistai-tės ir orkestras, 
komp. Al. J. Aleksio vadovy
bėje.

Kad tikrai linksmai ir kartu 
lietuviškai Šv. Kalėdas pra- 
leistumėt, nepamirškite ant
rą valandą popiet išklausyti 
šios gražios Kalėdų radio 
programos iš WBRY (1530 
kilociklių) stoties.

O dabar visiems ir visoms 
— Linksmų Šv. Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų!

Blakstiena.

kų ir Rūtos — 1 vai. popiet, kleb. kun. Pankui paraginus, 
Sekantį pirmadienį, 8 vai. va 
kare — Labdarybės draugi
jos.

Antrą sekmadienį: Susi- 
vienymo 11 ir 91 kp. ir Jė
zaus Vardo II-jo skyriaus —
1 vai. popiet ir Studentų kp.
— 2:30 vai. popiet.

Trečią sekmadienį: Šv. 
Onos dr-jos ir tretį pirmadie
nį, 7:30 vai. vak. — Federa
cijos 22 skyriaus, Vyčių klu
bo kambariuose.

Antradienį prieš paskutinį 
sekmadienį šv. Vardo vyrų 
draugovės.

Ketvirtą sekmadienį: Apa
štalystės Maldos, L.D.S. 5 
kp. ir Šv. Juozapo Maldos — 
1 vai. popiet.

Paskutinį mėn. pirmadienį
— Vyčių 7 kp. ir paskutinį 
antrad. 8 vai. vak. choro dr- 
jos.

Visų šių draugovių va
dams, valdyboms ir nariams 
linkime linksmų Šv. Kalėdų, 
laimingų 1937 Metų ir sėk
mingiausios darbuotės mūsų 
kolonijos bei visos lietuvių 
išeivijos labui.

Fed. 22 sky r. Valdyba.
Federacijos draugijų šeima

Federacijos 22-rasis sky
rius susideda iš 16-kos įvai
rių katalikiškų draugijų, ku
rios puikiai darbuojasi tau
tos bei bažnyčios labui. Susi
rinkimai 1937 m. įvyks se
kančia tvarka:

Pirmą mėn. sekmadienį: 
Marijos Vaikelių 9 vai. ryte,
Gyvojo Rožančiaus, Tretinin- vietoje, kas čia vyksta. Štai

tuoj susidarė sukakčiai minė
ti komitetas, kurio priežiūro
je ir vadovybėje bus praves
tos 25 m. sukakties minėji
mo iškilmės: bankietas, pra
kalbos, koncertas, teatras, 
piknikas ir t.t.

Komiteto sąstatas: nuo pa 
rapijos — kleb. kun. M. Pan
kus, J. Masiulis ir J. Pranc- 
kevičius; šv. Pranciškaus ir 
Kazimiero dr-jų — Mart. Be- 
nevičius, Pr. Luža, Vlad. Nor 
kūnas ir Silv. Gedrimas; šv. 
Onos dr-jos — Mačiulaitienė 
ir Bakaitienė; Sus. LRK. kuo 
pos — S. Tamulevičienė ir O. 
Kvaratiejienė; par. choro — 
A. Stadolnikas ir M. Žukaitė; 
Marijos Sodaliečių — M. Ai- 
mutis ir Šidlauskaitė; Darb. 
S-gos kp. — J. Lukša ir J. 
Zakarauskas; Gyv. Rož. vai
nikų — Tiškienė ir Kazlaus
kienė ; kitų neteko sužinoti.

Iš vietinių girdėjau, jog pa 
rinkti asmenys visi gerų no
rų, pakilaus ūpo, trokšta dirb 
ti sukakties minėjimui ir ne
abejoja, kad ne tik vietos vi
suomenė, bet ir apylinkių ko
lonijų lietuviai jų žygius ir 
parengimus parems.

S. Skribaila.

Sužinojęs, kad veikiai šios 
kolonijos lietuviai pasirodys 
su savo prašmatnybėmis ir 
minės savo bažnyčios ir pa
rapijos 25 metų sukaktį, at- 
skridau į tą žavėjantį Nau
jos Anglijos miestą patirti
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Sveikindamas
MASPETHO IR GREAT NECKO PARAPIJIEČIUS 

IR AMERIKOS SKAITYTOJUS, 
sulaukusius Kalėdų ir Naujų Metų Švenčių, 

nuoširdžiai linkiu gausingos Dievo palaimos 
visuose kilniuose žygiuose.

KUN. JONAS BALKŪNAS

y* •.
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NAUJUS

AMERIKOS SKAITYTOJUS

Kun. P. LEKEŠIS

AMERIKOS SKAITYTOJUS
linki — Sveikinu su Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga.

BlBl
Kalėdų ir Naujų Metų 

Švenčių proga 

iš širdies sveikinu

CHRISTMAS

I ,. .

Angelų Karalienės parapijiečius, draugijas ir visus 

parapijos darbuotojus sveikinu Kalėdų šventėse ir 

linkiu laimingų Naujų Metų!

KUN. JUOZAS ALEKSIŪNAS.

WISHING ALL
A MERRY

happiness 
to all..

Sveikindamas
ANGELŲ KARALIENĖS PARAPIJIEČIUS 

IR PRIETELIUS, 
linkiu linksmų Kalėdų ir laimingų 

Naujų Metų.

KUN. JONAS LAURYNAITIS

■Ji

KUN. JONAS KARTA VIČIUS.

Malonius Apreiškimo parapijiečius ir Amerikos skai

tytojus sveikinu Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga.

HHĮnaa^iM

VISUS ŠV. JURGIO PARAPIJIEČIUS ir

Džiaugsmingų Kalėdų ir 

Dievo gausingų malonių 

1937 metams nuoširdžiai 

JERSEY CITY ŠV. ONOS 

PARAPIJIEČIAMS

Kleb. kun. ST. STONIS KUN. ANTANAS PETRAUSKAS.

Sulaukus Kalėdų Švenčių ir Naujų Metų 
džiaugiuosi ta proga palinkėti 

SAVO PARAPIJIEČIAMS IR NEW HAVEN 
LIETUVIAMS

tikros Viešpaties Dievo Palaimos ir visiškos 
kloties jūsų užmanymuose bei siekimuose.

KUN. M. A. PANKUS

Sveikinu brangius

NEW BRITAIN ŠV. AND-

RIEJAUS PARAPIJIEČIUS

sulaukusius Šv. Kalėdų 
Užgimęs Kristus tegu laimi
na Jus visus ir suteikia sėk

mingų Naujų Metų.

Kleb. kun. A. VAŠKELIS

Kalėdų Sventese ir
*

Naujų Metų Išvakarėse

Sveikindamas

Parapijos 25 metų sukak
ties minėjimas jau pasibai
gė; bažnyčios atnaujinimo 
darbas eina prie užbaigos; 
didysis altorius užbaigtas la
bai gražiai atrodo.

Kleb. kun. J. Kinta labai 
patenkintas parapijiečių duo 
snumu, jog pasisekė gerai 
sukelti reikalingą sumą .pini
gų ir nereikėjo eiti į skolą.

—o—
Choro darbuotė

Šv. Cecilijos choras, varg. 
Justo vedamas, smarkiai ruo 
šiasi šventėms; išgirsime jį 
per bernelių mišias, kurios 
bus 12 vai. naktį; kitos mi
šios Kalėdose 8 ir 10:30 vai.

— Šv. Onos dr-ja gruodžio 
27' d. rengia balių.

kinius.

NEWARK; N. J.

Gruodžio 19 d. Vilniui Va
duoti S-gos skyrius turėjo 
susirinkimą — bazarą, kuris 
davė apie 20 dol. pelno. Pri
tinti Vilniaus pasai ir ženk
leliai. Kaipo naujiena, buvo 
parduota ir Didžiųjų Vilniaus 
Pasų. Pasus pirkusių pavar
dės įrašomos Lietuvoj į Vil
niui Vaduoti Sąjungos amži
nąsias knygas ir skelbiamos 
Mūsų Vilniuje.

Naudodamasis proga, sky
riaus sekretorius A. Trečio
kas pranešė, kad jis tik ką 
gavęs iš Lietuvos specialiai

Nuoširdžiai sveikinu

SAVO PARAPIJIEČIUS

didžiose Kalėdų šventėse 

ir linkiu sėkmingų 

Naujų Metų.

Kun. J. PETRAITIS, 
Bayonne, N. J.

193 6

YUIETIDE CHEEB+

šventėms didelį kiekį Rūtos 
saldainių, kurių kiekvienas 
gali gauti pas jį 314 Walnut 
St., Cor. Adams St.

Reikia manyt, kad lietu
viai tikrai nusipirks ir pa
bandys lietuviškų saldainių.

Buvęs.

[Tel. MArket 2-4867
į 100 Dolerių Dovanų Kalėdoms nesuteiks tokio džiaugsmo, kaip
| GARDŪS LIETUVOS SALDAINIAI
© Siųskit 2 dolerių čekį ar money orderi ir turėsit šventėms keturių Ir pusės 
©svarų dėžę lietuviškų „Rūtos” saldainių.
© Reikalaukit Ir kitokių Lietuvos produktų: kumpių, dešrelių, agurku, picnics 
6 Ir kitokių.

g A. S. TREČIOKAS g
|314 Walnut St., Cor. Adams St., Newark, N. J.|

Įdomus, reikalingas, naudingas, savaitraštis.
Daug svarbių žinių, turiningų straipsnių, gerų 

patarimų, švarių juokų.
Užsisakykite AMERIKĄ sau ir giminėms į 

Lietuvą. Dovanų gausite gražų lietuvišką KA
LENDORIŲ.

Jungtinėse Valstybėse metams 2 doleriai
Į Lietuvą metams 2 dol. 75 et.

Rašykite:
AMERIKA

423 Grand St., Brooklyn, N. Y.

— Samuel F 
leidėjas, nubaus 
kalėjimu už ne] 
gų spausdinimą

— Gruodžio 1 
Yorką atvyko 
nuolės karmeli 
pabėgusios iš I 
jų vienuolynu 
„bendrafrontinii 
kai. Jos išvyko 
pids, Mich.

— Ligoninėm: 
tetas jau turi s 
Ii milijono dole: 
įvairioms ligoni

— Pašto įst<r 
ne šiemet nuo 
iki 15 d. turėjc 
procentų daugi: 
nai tuo laiku. F 
atlikti šiam švc 
piui pasamdyt 
ninku.

— WPA dai 
son bute, 366 
Brooklyne, kil 
sudegė 8 m 
Gaisras kilo iš 
kritusios iš pe 
tina kelioms r 
išėjusi iš kam

— Gruodžio 
ti Brooklyno ] 
trys ginkluoti 
plėšė brangen 
(32 — 5th Ai 
mi 2000 pinig: 
dol vertės br;

— Prie Eas 
kasimo darbi 
troško darbi: 
Sokolki; jis t 
į 83 pėdų gilu

IIIQIIIQIIISIHSIIISII

rttiinas

IR AMERIKOS SKAI

TYTOJUS.

Kleb. kun. J. KINTA

OAK M

si
59c

BALTE

NO 98c

TEL, S

TAI TIK
LIŲ KAD

METŲ

RYLAN

$1.89 K

LIONĄ!

Nuoširdžiai sveikinu Kalėdų 

Šventėmis ir Naujais Metais 

PATERSONO ŠV. KAZI

MIERO PARAPIJIEČIUS

«SVEIKINIMAS
Sveikinu Kalėdomis 

linkiu linksmų švenčių ir| 
^laimingų Naujų 1937 Metų? 
Įmylimam Broliui Jonui|

Brundzai ir Brolienei Bro-| 
nytei Vensevičaitei - Brun-| 
dzienei Brooklyne, N. Y..| 
dėkodamas jiems už malo-| 
nias vaišes ir gerb. Vense-4 
ivičių šeimai, gerb. kun. K | 
[Paulioniui, šv. Jurgio par.js 
[klebonui, Brooklyne, N. Y..| 
kerb. kun. J. Balkūnui 
fMaspetho, N. Y. klebonui | 
jKunigų Vienybės pirmi-f 
[ninkui, gerb. kun. P. Čės-w 
Inai, Mahanoy City, Pa. kle-| 
Įbonui, gerb. kun. J. žida-g 
Savičiui, Amsterdamo, N.g 
(Y. klebonui, gerb. Tėvams^ 
[Marijonams, gerb. kole-| 
;ws, pažįstamiems ir vi 
Įsiems gerb. konfratrams Ž 
[gerb. „Amerikos” Redak-| 
[■'ijai, mylimiems Giminėms! 
ir visiems gerb. Tautie-g 
[čiams. |

Dieviškasis Kūdikėlis^

^elaimina visus!...
Kun. M. J. Brundza J

Biznieriai, skelbkitės sa 
vaitraštyje „Amerikoje.”

Vienint 
valstybini 
mums ka 
Kalėdoms.

KALĖDŲ
JŪSŲ

PIRKITE
GIAUSI

Man
264 GRAJ

KAA
Evergreer

ĮĮHBineiiiEiiisiiiei



Gruodžio 25 d., 1936 m. "AMERIKA”

VIETOS ŽINIOS
III

ĮVAIRIOS ŽINIOS

— Samuel Roth, knygų 
leidėjas, nubaustas 3 metų 
kalėjimu už nepadorių kny
gų spausdinimą ir platinimą.

— Gruodžio 16 d. į New 
Yorką atvyko penkios vie
nuolės karmelitės ispanės, 
pabėgusios iš Ispanijos, kur 
jų vienuolyną sunaikino 
„bendrafrontininkų” šalinin
kai. Jos išvyko į Grand Ra
pids, Mich.

— Ligoninėms remti komi
tetas jau turi surinkęs neto
li milijono dolerių, skiriamų 
įvairioms ligoninėms.

— Pašto įstaiga Brookly- 
ne šiemet nuo gruodžio 1 d. 
iki 15 d. turėjo pajamų 15 
procentų daugiau, negu per
nai tuo laiku. Pašto darbams II 
atlikti šiam švenčių laikotar
piui pasamdyta 6,500 darbi
ninkų.

— WPA darbininko Wat
son bute, 366 — 39th St., 
Brooklyne, kilusiame gaisre 
sudegė 8 metų mergaitė. 
Gaisras kilo iš . kibirkšties, iš 
kritusios iš pečiaus, kai mo
tina kelioms minutėms buvo 
išėjusi iš kambarių.

— Brooklyn autobusų 635 
vairuotojai nutarė paskelbti 
streiką, reikalaudami geres
nio atlyginimo ir geresnių 
darbo sąlygų.

— 273 W. 73 St. 4 aukštų 
namuose kilo didelis gaisras 
iš degančios cigaretės, kurią 
numetė užsnūdęs įsigėręs 
William Hoffman, to namo 
gyventojas. Gaisro liepsnose 
žuvo 5 žmonės.

— Federaliame teisme 
smarkiai nubausti septyni 
asmenys, atrasti kaltais nar
kotiko šmugely. Morris 
Schatz, brooklynietis, nu
teistas 25 mt. kalėjimu ir 
45,000 dolerių bauda. Nuteis
tieji daugumoje įvairių laivų 
tarnautojai.

— Berniukų mokyklos 
Warwicke mokinys John Ma- 
cari, 13 mt. amžiaus, prisipa
žino nužudęs Dr. Laino sū
nų, 10 mt. amžiaus, ir paslė
pęs jo kūną.

— Bronx teisme uždraus
ta visokiems grožio Balio
nams (beauty shops) elek
trizuoti savo lankytojų galvų 
plaukus, neva gydant kai ku
rias plaukų ligas.

— Gruodžio 17 d. visai ar
ti Brooklyn© policijos namų 
trys ginkluoti plėšikai api
plėšė brangenybių krautuvę 
(32 — 5th Avė.), išsinešda
mi 2000 pinigais ir 30,000 
dol vertės brangenybių.

— Prie Eastern Parkway 
kasimo darbų mirtinai už
troško darbininkas Frank 
Sokolki; jis buvo nusileidęs 
į 83 pėdų gilumą.

Šermukšninės Pabiros
Dėdė laikosi recepto

Dėdė mūsų šermukšninės 
Baisiai sumanus, 
Moka jis visokių štukų, 
Juokina visus.
Taigi, kartą ir išrado 
Receptą tikrai,
Ką daryt, kad nekankintų 
Devyni gumbai.
Reik sukirst gerai kotlietų, 
Daug sūrios dešros 
Ir užpilt kvortukę vyno 
Taip po valandos.
Taigi kartą prisikirtęs
Sėdi jis lauke,
Laukia valandos praeinant, 
O paskui ragaus,
Bet nelaimė — ėmė birti 
Lašai iš dangaus.
Gaila-dėdei puikaus vyno, 
Skiedžia jį lietus;
Uždengia ranka jis stiklą — 
Varva pro pirštus.
Pagaliau nebeiškentęs — 
šmaukšt kepeliušu,
O kad lyja senio plikę — 
Te ją šimts gaidžių!

Š. K. Ašis.

Klausimai dėl vaišingumo

Lyg veršiukas buizą tirštą, 
Tam yr vieta patvory, 
Ne dorų žmonių būry.
Jei nenori būti grybas, 
Tai turėk saiką ir ribas, 
Mylėk svečią prie progos, 
Bet nepiršk sveikam ligos...

M. E. Malata.

Klusnus sargas
Prie vieno įėjimo į muzie

jų buvo prisegtas skelbimas, 
kuriame buvo įrašyta: „Pra
šome padėti koridoriuj lazdą, 
lietsargį...” Vienas ponas at
ėjęs nori įeiti į muziejų. Bet 
sargas mandagiai jį sulaiko, 
tardamas:

— Pone, prašau čia palik
ti savo lazdą.

— Bet aš neturiu lazdos!
— Bet pone... aš nežinau 

ką pasakyt... aš turiu vykdyt 
įsakymus ir žiūrėti, kad jie 
būtų išpildyti. Jei tamsta ne
turite lazdos, nueikite ir nu
sipirkite, o paskui atsinešęs 
ją čia palikite.

NELAIMIŲ GALIMA 
IŠVENGTI

Policijos vedama saugumo 
kampanija parodė, jog auto
mobilių važiavimo nelaimin
gų atsitikimų skaičius gali 
būti sumažintas.

Policijos žiniomis, šiemet 
miesto ribose mažiausiai 3 
tūkstančiais nelaimių ma
žiau, negu pernai.

Kalėdų švenčių laikotarpis 
neturėtų nelaimingų nuoty
kių skaičiaus padidinti. Pa 
sistenkime atsargiu važiavi- 
vimu nesudrumsti nei savo, 
nei kitų gražios kalėdinės 
nuotaikos.

Dabar geriausia proga pa
sižadėti būti atsargiais vai
ruotojais ir atsargiais vaikš
čiotoj ais.

Policija visiems linki link
smų Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų. Prct. 92.

Anglijoj Kalėdų dieną na
mų nuomininkai gali valgyti 
namo savininko pinigais, kol 
tam tikro storumo medžio 
gabalas (log) sudega.
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Visus savo Pažįstamus ir Prietelius sveikinu Kalėdų 
Švenčių proga ir linkiu daug laimės per ateinančius 

1937 metus!
JUOZAS GARŠVA

GRABORIUS IR BALZAMUOTOJAS
231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770

Visus savo lietuvius kostu
merius sveikinu su Kalėdų 

Šventėmis

IZEN, ERRON 
GROCERY & DAIRY

306 Union Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Evergreen 7-4928

— Du brooklyniečiai jau
nuoliai pakliuvo į teismą už 
įsiveržimą į svetimus namus. 
Teisėjas paskyrė tokią baus
mę : per 3 metus klausyti mi
šių kiekvieną sekmadienį bei 
šventadienį; jei jie to nepa
darys, tada teisėjas paskirs 
kalėjimą. Abu kaltinamieji, 
Tranto ir Cubetta teisėjui 
pasisakė jau nebeatmeną, ka 
da buvę bažnyčioje.

Ašai turiu širdį plačią 
Ir moku pagerbti svečią, 
Dėl jo nepavydžiu nieko, 
Vaišinu iš viso vieko. 
Bet yra tokių svetelių, 
Kurie baidosi stiklelių, 
O jei ir išlenkia porą, 
Tai tuoj kalba apie orą, 
O į gėrimą nežiūri, 
Nors pilną stiklinę turi. 
Kalbink, melsk, kaip kokį 

vaiką,
O jis šneka apie saiką 
Ir patempęs savo lūpą, 
Kitiems pagadina ūpą.. 
Taigi prašom atsakyti, 
Ką tokiems svečiams daryti? 
Ar šnapsą ir alų šaltą,

Prietelius, pažįstamus ir visus Amerikos Skaitytojus 
sveikinu Šv. Kalėdų proga ir linkiu laimingų 

' Naujų Metų

BARRY P. SHALINS
GRABORIUS IR BALZAMUOTOJAS
Moderniška Koplyčia ir Salė Pokiliams

Visus savo kostumerius ir Amerikos skaitytojus 
sveikinu Šv. Kalėdomis ir linkiu sėkmingų 

Naujų Metų!
A. BAČIUŠKA

GROSERNĖ IR DELIKATESEN
402 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

pjoiiiio!iiioiiu°iiiHiiioiiiHiiioiiiioiiii°niFTi!ioiiiMiiHiiHin°nn«>nn°iinoiiii<>uiMnioiiiHiii<>iiii<>iiug Pilti į burną per- gvaltą, 
Ar vyti laukan iš grįčios — 
ir bus baigtos magaryčios...

—o— '
Atsakymas su patarimu

Dar iš seno užsilikęs 
Šitas paprotys netikęs, 
Vaišinti svečią be proto, 
Kol jis nuvirsta nuo koto. 
Tai ne vaišės, bet liga, 
Ir liūdna jų pabaiga. 
Kuris žino savo saiką 
Ir griežtai jo prisilaiko, 
Toks yra rimtas žmogus 
Ir svetelis mandagus.
O kas srebia, kol nuvirsta,

-8402 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y.
Virginia 7-4499

CHRISTMAS
CHEER j

Visus mūsų kostumerius 
sveikiname Kalėdų švenčių 
proga ir linkime laimingai 

jas praleisti.

D & Z BOTTLING CO.
Sodės išdirbystė

252-254 Kent Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 

Evergreen 8-8871

Visus savo kostumerius 
;svelkinu su Kalėdų šven- 
[ tėm ir linkiu laimingų :

Naujų 1937 Metų
; A. VIKRIKAS ;
; Bučernė ir Grosernė j
: 125 Grand Street, ;

Brooklyn, N. Y. j
Evergreen 8-2818

sTel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

EVergreen 8-9770

OAK MELLOW 9 MĖNE
SIŲ SENUMO 

59c. pt., $1.15 kv.
BALTIMORE CLUB 2 
METŲ „STRAIGHT MA
RYLAND RYE” 98c. PT., 
$1.89 KV. PILNAS GA
LIONAS SALDAUS VY
NO 98c. PORT, MUSCA
TEL, SHERRY

Visiems savo kostumeriams 
linkime Linksmų Švenčių

TAI TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ MŪSŲ SPECIA
LIŲ KAINŲ. MES TURIME DAUGIAU 1000 ĮVAI

RIŲ DEGTINIŲ MŪSŲ KRAUTUVĖJE
Vienintelė Krautuvė, turinti importuotos Lietuvos 

valstybinės degtinės. Parduodama už tiek, kiek 
mums kaštuoja — $1.59 pante. Tai puiki dovana 
Kalėdoms.

— Vokiečių cepelinas Hin
denburg 1937 m. padarys a- 
pie 20 kelionių į Jungt. Vals
tybes. Šie metai — cepelino 
kelionėms buvo labai sėkmin 
gi.

— Atlantiko ir Pacifico 
pakraščių laivų įkrovė jų 
streikas tęsiasi jau daugiau 
kaip 50 dienų. Darbdaviai ne 
pasistengia patenkinti darbi
ninkų reikalavimų, bet ir 
darbininkų tarpe nėra vie
ningumo.

— Rentgeno (X) spindulių
pagelba sužinota, jog Metro
politan muziejuje esančioje 
Egipto mumijoje yra paslėp
tų aukso ir sidabro brange- G, G-
lybių. Mumija, žmogaus|
statula (?), esanti 4000 metų 
senumo.

Scholes Baking Co., Inc.

532 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Evergreen 7-8538
231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 

(Priešais Apreiškimo Bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvėms Ir 

visokiems pokyliams

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

STagg 2-4409 Notary Public

Visus Amerikos skaitytojus 
sveikinu Kalėdų Švenčių 

proga ‘
STEPHEN AROMISKIS 

(Armakauskas)
Graborius ir Balzamuotojas 

Moderniška Koplyčia 
423 Metropolitan Avė., 

Brooklyn, N. Y. 
Evergreen 7-4335

Visus savo kostumerius svei
kinu su Kalėdų Šventėms ir >
linkiu laimingų 1937 metų ullttrįl

JUOZAS VASTUNAS U 
REAL ESTATE

Tel. JUniper 5-0259

RAPOLAS KRUCHAS
FOTOGRAFAS

JOSEPH LE VANDA .
Laisniuotas Graborius ir

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

337 Union Av., Brooklyn, N.Y.
Namas tas pats, tiktai miesto pa

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avė.

KALĖDŲ DOVANOMS SIŲSKITE DEGTINĖS IR 
JŪSŲ DOVANA TIKRAI BUS ĮVERTINTA

PIRKITE SAVO ŠVENTĖMS DIDŽIAUSIOJ, PI
GIAUSIŲ KAINŲ KRAUTUVĖJ BROOKLYNE

The.
Manhattan Liquor Store

264 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.
KAMPAS GRAND IR ROEBLING STS.

Evergreen 7-1645 L 886.

Visus savo kostumerius ir 
maspethiečius Amerikos 
skaitytojus sveikinu Šv. Ka
lėdomis ir linkiu laimingų |Ir* visokia apdrauda, kaip: 

1937 metų!

W. ZABELSKIS 
Restaurant, Bar & Grill 

61-38 — 56th Rd., 
Maspeth, N. Y.

Gyvybės, sveikatos, automo
bilių, biznio, nelaimių, atsa
komybės, turto, vagystės,

l fornišių, langų ir kit.
485 Grand St.,

Brooklyn, N. Y. ★ ★

Tel. Evergreen 7-1661

STagg 2-5043 Notary Public

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

65-23 Grand Avenue, 
Maspeth, N. Y.

(Prieš Mount Olivet kapines)

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

Tel. STagg 2-7177

s

219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y. 
(Williamsburgh Bridge Plaza)

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS
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i' a? Tamstos Galite Gauti

Pagarsėjusios puikios rūšies

’’MAISTO” Tiku

'O'

Lietuviškų Hamių (1 kene visa hame)

KumpiU (Pork Shoulder Meat)

Krapuose Raugintų Agurkų
(Kenuose po 45 iki 50 agurkų)

Vartokite puikius savo tėvynės gaminius. Virš 
paminėtų aukštos kokybės „Maisto” gaminių reika
laukit pas savo bučerį ar grosernėj, arba kreipkitės į

I. MARSHAL & CO.
IMPORTERS

92 Liberty Street, New York City
Tel. Rector 2-0038

& ®

DĖMESIO!

Seimelis šaukiamas vėliau
Dėl susidėjusių aplinkybių, 

Apylinkės Katalikų Seimelis, 
turėjęs įvykti gruodžio 27 d., 
šaukiamas sekmadienį, sau
sio 31 d., 1937 m.

Seimelis įvyks Maspetho 
par. salėj (Perry Ave.). Pra
džia 2 vai. po pietų. Draugi
jų valdybos prašomos apie 
tai painformuoti savo atsto
vus.

Fed. Apskr. Valdyba.

Tarp šių mišių bus laikomos 
ir kitos mišios. Pamokslas 
per Bernelių mišias ir po su
mos. Palaiminimas po Berne
lių mišių. Mišparų nebus. Vi
si privalo išklausyti mišių.

Kūčioje pasninkas.
Išpažintys klausomos iš 

vakaro nuo 4 vai. ligi 6 vai. 
ir vakare 7:30 vai. ligi 9 vai.

Šeštadienį ir pirmadienį, 
26 ir 28 d., Palaiminimas po 
9 vai. mišių.

C. BROOKLYN

Sąjungiečių vakarienė
Praėjusiame Amerikos nu

mery tilpusiame jubiliejinės 
vakarienės aprašyme per ne
apsižiūrėjimą nepaminėta, 
jog programos vedėju buvo 
kun. A. Petrauskas.

Vakarienės surengime daug 
dirbo M. Ručinskienė, T. Je- 
kupčionienė, U. Kulikauskie- 

'nė, E. Klumbienė, K. Daugė
lienė, M. česnulevičienė, P. 
Mineikienė; patarnauti pa
gelbėjo P. Pužauskaitė, T. 
Vasiliauskaitė, S. Jekupčio- 
nytė, P. Karpiūtė; taip pat 
patarnavo B. Jekupčionis, 
mūsų sąjungietės sūnus. Ku
rių vardai nepaminėti, atsi
prašome. Visiems dėkui.

M. B.

ANGELŲ KARALIENĖS
PARAPIJA

Kalėdų pamaldos
Bernelių mišios vidurnak

tyje. Kitos mišios 8, 9, 11 v.

%

%

%
8?

visi atstovai dalyvauti; turi
ma daug svarbių reikalų ap
tarti.

Kadangi tai bus paskuti
nis šiais metais posėdis, tad 
visos draugijos, priklausan
čios Federacijos apskričiui, 
kurios dar neužsimokėjo už 
1936 m. nario mokesčio, ma
lonėkite tai atlikti šio posė
džio metu Sekr.

REMKITE MUS 
REMIANČIUS

leng-Malonūs skaitytojai 
vai pastebės, jog šiam nume
riui nemažai gavome įvairių 
prekybininkų ir profesijos 
žmonių sveikinimų. Visi ji' 
užsitarnauja skaitytojų 
siškos paramos.

Remkite tuos žmones, 
rie mus remia.

vi-

ku-

MASPETHO ŽINIOS
— Kalėdose vietinėj baž

nyčioj mišios: 12 vai. vidur
naktį, 8:30, 9, 10 ir 11 vai. 
Mišparų nebus. Antrą Kalė
dų dieną mišios bus 8 ir 9 
vai. ryto.

— Moterų Sąj. kuopa ren
gia čigonių balių gruodžio 27 
d. vakare, parapijos salėje.

— Rožančiaus draugija 
ruošia kepurių balių sausio 
3 d.

— Kunigai pradės lankyti 
parapiją gruodžio 28 d. Die
na bei valanda bus paštu pra 
nešta.

— Katalikų seimelis atidė
tas, bet įvyks Maspethe. 
Draugijos turės daugiau lai-

Gruodžio 27 d., tuoj po su
mos, parapijos salėje, įvyks
ta Šv. Vardo Draugijos meti
nis susirinkimas. Visi nariai ko gerai prisiruošti, 
prašomi dalyvauti.

' J. Mykolaitis.

APREIŠKIMO PARAPIJA

Kalėdos
Kalėdų pamaldos: Berne

lių mišios vidurnaktį — 12 
vai.; kitos mišios: 7, 8, 9, 1C 
ir 11 (suma); minėtų mišių 
tarpe bus dar mišių.

Kūčiose išpažintys: 3 — 5 
vai. ir 7 vai. vakare.

—o—
Metinis balius

Moterų s-gos 29
sausio 10 d. 5 vai. vak. ren
gia 3-čią metinį „bunko” ba
lių. Po programos bus šokiai. 
Pelnas parapijai. Visi kvie
čiami atsilankyti.

kuopa

TIK DABAR GAUTI

’RŪTOS

POSĖDIS

SALDAINIAI
iš LIETUVOS

įvairių rūšių. Kreipkitės

JUOZAS GINKUS

SALDAINIU KRAUTUVE

495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-2306

SVEIKINIMAS
Nuoširdžiai sveikinu Moterų Sąjungos 35 kuopos ir 

Rožančiaus draugijos nares, sulaukusias šv. Kalėdų 
ir Naujų Metų. Lai Kūdikėlis Kristus atneša Jums 
laimingą ateitį, džiaugsmą ir ramybę.

M. BRANGAITIENĖ.

LIETUVOS GAMINIAI
AMERIKOJ

Mažesniais k’iekiais jaui 
per keletą metų į Ameriką 
buvo įvežama įvairių Lietu
vos maisto gaminių. Maria- 
napolio kolegija prieš 2 me
tus ėmė importuot didesnį 
kiekį mėsų iš Maisto b-vės.

Kun. Dr. J. Navicko įtaka 
ir susirūpinimas padidinti 
Lietuvos produktų pareika
lavimą Amerikoj davė gražių 
vaisių. Dabar Maisto gami
niai, dėka intensyvaus Liet, 
konsulato ir tam tikrų įstai
gų darbo, gavo pripažinimą 
šios šalies rinkoj. Maisto ga
minių pareikalavimas yra 
toks didelis, kad Kaimas ne
spėja jo pagaminti...

New Yorke yra keletas 
mažesnių ir didesnių impor- 
terių, gabenančių Maisto ga
minius ir čia parduodančių į- ' 
vairiems vartotojams. Viena : 
patikima firma, tai I. Mar- lerių.

shal & Co. galėtų apie 101 
svarų kumpių paleisti į ri 
ką kas savaitę, jei tik Mai 
tas galėtų pristatyti.

Atrodo, kad Lietuvos g 
miniai Amerikoj iš tikrų 
turi gerą ateitį. Reikėtų, k: 
tik Lietuva jų užtenkam 
pagamintų. Lietuva ture 
kreipti daugiau dėmesio į t 
limesnių savo kaimynų ri 
ką, nes ji bus visada pastom 
nepriklausanti politinių gi 
čų. Paulius.

Gruodžio 25 d., 1936 m.

| BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

• DR. J. S. MISEVIČIUS
| 270 BERRY STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p. 
6—8 vak.

Tel.: EVergreen 8-8707
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DR. JOHN WALUK
* 161 NO 6th STREET

0

VALANDOS: 
8—10 ryte 
1—2 P. P. 
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

L-
j- DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

L-

VALANDOS: 
1—2 P. P. 
6—8 vak. 
Ir pagal sutartį 

Tel.: MAnsfleld 6-8787

u
DR. ALDONA ŠLUPAS

(ŠLIURAITE)
ti 179 So. 2nd Street

ų

VALANDOS 
1—2 p. p. 
6—8 vak. 
Sekmadieniais susitarus 
Tel. EVergreen 7-7110

)-
h DR- A. .PETRIKĄ

(DANTŲ GYDYTOJAS) 
L

221 SO. 4th STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9105

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

S 499 GRAND STREET

.. ..

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706 

Namų REpubllo 9-3040
. m ■
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— Praėjusią savaitę 
Yorke suimtas žmog 
Harry Brunette, 25 
tuojau nugabentas į Trenton,
N. J., ir ten tuojau nuteistas 
iki gyvos galvos kalėjiman. 
Nuteistasis buvęs Wisconsin 
valst. knygininku.

— Nuo Naujų Metų New 
Yorke elektros jėgos vartoji
mas atpiginamas, kuris elek
tros vartotojams sutaupys 
metams apie 7 milijonus do-

Tel. EVergreen 7-1312
J Dr. H. MENDLOWITZ

Persikėlė naujon vieton, tai yra:
522 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.|

VALANDOS: i
1 iki 3 ir nuo Sekmadieni: ?

į 7-8 vai. vakaro 10 iki 12 vai. ryto K
< FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J. į

S

Tel. EVergreen 8-7027
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— Vietiniai veikėjai nu
stebinti praeitos savaitės 
Darbininko korespondento 
žiniomis; vis dėlto jie netei
kia sau ir kolonijai tiek kre
dito, kiek Maspethietis per
dėdamas Darbininke teikia.

— Kun. J. Balkūnas gruo
džio 21 d. dalyvavo kun. J. 
Amboto 35 metų kunigystės 
sukakties minėjime, Hart
ford, Conn.

— Lietuvių kalbos mokyk
la paleista Kalėdų šventėms. 
Seselės pranciškietės pamo
kas pradės sausio 6 d.

Kada Kalėdų Diedukas klaus 
„Ko jūs norėtumėte dėl švenčių ?” 
Jei aš būčiau jūs vietoj, atsakyčiau:

„Milčiaus pirmos rūšies čeverykų 
porą, su Rack-Oak padais, Am-0- 
Flex vitpadžiais, Kid arba Kanga
roo odos viršeliais, — tai būtų tin
kamiausia mano kojom dovana.” 
Taip, MILČIAUS KRAUTUVĖSE 
kiekvienas gali save pilnai paten
kinti bile rūšies avaline, nes čeve-

rykai geri kokybe ir žemesne kaina negu kitų krautuvėse. 
Avalinės reikale prašome kooperuoti lietuvio S. Milčiaus 
krautuvėse.

Milelius Shoe Shops, Inc.
235 Grand St., tarpe Roebling ir Driggs Ave., Brooklyn 
56-27 Clermont Avenue.................................Maspeth, L. I.
66-31 Grand Avenue..................................... Maspeth, L. I.
69-21 Grand Avenue.....................................Maspeth, L. I.

SUNDIAL (SHOES J

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonės todėl, kad Jie valgo tikrą Lietuvišką 
Duoną. ’’GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, kelksus 

Ir pyragaičius vestuvėms bet kitokiems pokyUams 
Siunčia Ir į kitus miestus.

68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER 

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE

•A

Kalėdoms ir N. Metams
Federacijos apskrities mė

nesinis posėdis įvyksta gruo
džio 30 d. 8 vai. vak. Apreiš
kimo par. salėje. Malonėkite

54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y. ■-s

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALŪS Iš geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

J. GINKUS
495 Grand Street,

kel. STagg 2-2306

Brooklyn, N. Y.
99099999999979999999999999999^
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PARK & TILFORD

ANKSTI PIRKĘ NESIGAILĖSITE

REPUBLIC RYE
WILSON............

. KV. $1.89, PT. 98c.
KV. $2.21, PT. $1.14

CANADIAN CLUB .... KV. $4.05, FTH 3.35, PT. 2.08 

ZUBROVKA .....................FIFTH $1.99, PT. $1.34
VODKA .............................  FIFTH $1.69, PT. $1.12

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS S ALINS KAS)

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Graži, modemiška šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs kambariai duodama 

nemokamai. Samdo automobilius įvairiems reikalams. Kainos labai prieinamos 

84-02 Jamaica Ave., Woodhaven, L. I.
(Prie FOREST PARKWAY)

Kentucky 
Whiskey

fHtnmort JfįkUma (ft

LABAI DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ GĖRIMŲ - 600 RŪŠIŲ - NUO PAPRAS
ČIAUSIOS IKI BRANGIAUSIO ŠAMPANO

KALIFORNIJOS VYNAI: IMPORTUOTI VYNAI:

Res. Tel. Elizabeth 2-8537Tel. Elizabeth 2-8661

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

Real Estate — Insurance— Notary Public
120 Broad St., Elizabeth, N. J.

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsiĮ reikaluose
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Port Wine, Sherry, Muscatel $1.00 
iki $2.25 už galioną.
Bonkos nuo 39 centų iki 79 centų
MARTEL, HENNESEY, REMY MARTIN KONJAKAI IR KITI — $3.19 IKI

UŽ BONKĄ
MŪSŲ PARDUODAMI GĖRIMAI VISI VALDŽIOS PRIŽIŪRIMI IR IŠDĮRBĖJŲ GVA- 

RANTUOJAMI. PIRK JUOS SU PASITIKĖJIMU

Ruby Port, Portugalijos Port ir 
Rhine vynai nuo $1.00 iki $3.50 
už bonką.

$4.96
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| (REPUBLIC LIQUOR STORE)
415-17 REAP STREET, BROOKLYN, NEW YORK

t PRIEŠ REPUBLIC TEATRĄg LIC. L. 72 Tel. EVergreen 7-2089
§ KIEKVIENAM SAVO KOSTUMERIŲ DUODA^IE^GRAŽŲ KALENDORIŲ DOVANŲ.
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DIDŽ. UNIV.

OBUOKXA /

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausia Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENS APŠILDYMĄ, ALIEJINIUS ŠIL

DYTUVUS, REFRIGERATORIES, GAZO PEČIUS
Rankpinigių nereikia — Išmokėjimai per tris metus 

SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 
(Housing Plan)

Mes Išvalome Garo Boilerius 
oru už $2.00 Ir daugiau.

Klausykite mūsų radio gar
sinimo kasdien iš WMBQ.

Jums nereikės rūpintis nle- 
kuom. Tik pašaukite ar para
šykite adresuodami:

SAVAGE & PLATZ 
994 Madison St., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. GLenmore 5-8733
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