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Iš širdies sveikiname! 
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Išganymo rodiklis. 
Tuščios kovos. 
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Jungiamės drauge su vi
sais. Jūsų, Brangūs Skaityto
jai, artimaisiais ir iš širdies 
sakome: Džiaugsmingų, lai
mingų, linksmų Kalėdų!

Amerikos redakcija, admi
nistracija ir visas štabas 
sveikina laikraščio skaityto
jus, visus bendradarbius, 
pktintojus, rėmėjus. Visus,
o visus, laikraščio Bičiulius tenkinimą ir pagyrė Vengri- 
užtikriname, kad 
juos vienos šeimos 
su kuriais norime 
didžiąsias Kalėdų
drauge nors dvasioje.

Giria Vengriją
Vengrija įmokėjo savo 

skolos dalį gruodžio 15 d. Ji 
pasekė Suomijos pavyzdį ir 
susilaukė amerkiečių šilto 
žodžio. Valst. sekretorius 
Hull viešai pareiškė pasi-

Reikšdami savo sveikini
mus ir linkėjimus, norime ir 
pasidžiaugti, kad Kalėdų 
švenčių proga Amerikai ten
ka gausingai pasiekti įvai
rias lietuvių vietas, plačiai 
už New Yorko ir New Jersey 
ribų. Šis numeris gausingai 
pasklis net tolimoje Omaho- 
je, Nebraskoje. Malonu pa
žymėti, kad šis numeris ypač 
gausingai aplankys Water- 
burio, Hartfordo, Plymoutho, 
Eastono, E. Vandergrifto, 
Rochesterio, Detroito ir kitų 
vietų lietuvius. Taigi, mes 
kaskart labiau ir labiau išei
name į platesnius vieškelius.

Naujas „krikštas”
Vokietijos naciai įvedė sa

vo narių vaikams naują 
„krikštą”. Praeitą savaitę 
netoli Leipcigo „apkrikšty
tas” kūdikis pagal Hitlerio 
nacių apeigas. Kūdikis at
neštas į partijos namus, kur 
naciai naujagimį pasveikino 
iškeltomis rankomis, parti
jos skyriaus vadas pasakė 

rininkų pripažinti kaltais kalbą ir davė kūdikiui vardą, 
federaliniame teisme, Balti
morėje, už suorganizuotą 
streiką tarnybos metu! Strei
kas buvo kilęs laivui esant 
Uragvajaus uoste.
Respublikonai juda

Respublikonų partija viso
mis jėgomis stengiasi vėl 
tapti daugumos partija. Jos 
vadai buvo suvažiavę į St. 
Louis ir nutarė paskelbti sa
vo partijos naują programą, 
kurią paruoš 100 asmenų ko
misija. Dr. Glenn Frank, bu
vęs Wisconsin© universiteto 
prezidentas, išrinktas 
sijos pirmininku. 

48 streikai 
Lapkričio mėnesį

Pašalino admirolą
Japonų vyriausybė pašali

no savo karo aviacijos Kini
joje viršininką, admirolą 
Mitsuzawą ryšium su bom
bardavimu amerikiečių lai
vų. Japonų nuskandintas 
Amer. karo laivas Panay bu
vo 450 tonų, pastatytas Šan
chajuje prieš 10 metų. Ap
šaudyme žuvo 3 asmenys — 
2 amerikiečiai ir 1 italas, 
daug sužeistų.

Kongresas skirstysis
Kongresas savo nepapras- 

komi- tus posėdžius užbaigs šią sa
vaitę. Praeitą savaitę atsto
vų rūmai grąžino senato dar 

New pavasarį priimtą algų ir dar-

Minime jau 1937-tąsias Ka
lėdas, tačiau pasaulyje yra 
dar 800 milijonų žmonių, ku
rie nieko nežino apie krikš
čionybę; apie 240 milijonų 
yra atsiskyrusių nuo Kat. 
Bažnyčios; apie 160 milijonų 
sakosi esą Bažnyčios nariai, 
bet nepripažįsta šv. Petro 
įpėdinio. Per 15 milijonų te
bėra prisirišę prie Senojo 
Testamento. Kristaus įsteig
tą Bažnyčią vieningai pripa
žįsta per 300 milijonų žmo
nių, tad vienam katalikui pa
saulyje tenka 5 asmenys, ku
rie arba nežino Kristaus ar
ba Jo gerai nepažįsta.

Taigi, katalikai nesudaro 
nei penktadalio pasaulio gy
ventojų, tačiau daug keno 
dėl įvairios pasauly netvar
kos norima kaltinti tik Ka
talikų Bažnyčią...

Yorko valstybėje buvo 48 bo blandų įstatymo siūly- 
streikai, kurie palietė 2,490 m^> Pa?at kurį būtų įvesta 
darbininkų. Darbininkai lai- darb° savaitė neilgesnė kaip 
mėjo 18 streikų, pralaimėjo valandų, o, atlyginimas 
8, o 8 užbaigti abipusiu nu-negalėtl4 būti mažesnis kaip 
sileidimu; 15 streikų paliko cenl:il valandai. _ Astovų
neužbaigti ir tęsėsi gruo
džio mėnesį.

liau susitiko kovoje sostas 
ir prakartėlė. Galingas sos
tas sugriuvo, išnyko, o Pra
kartėlė kaskart susilaukia 
didesnių laimėjimų.

Lietuvai Peršamas Karalius
Maskva. — Komunistų | 

slaptoji policija pranešė, kad 
šiomis dienomis sušaudyti 8 
buvę stambūs komisarai, il
gamečiai komunistai. Jie esą 
sušaudyti už 
darbus”.

Amerikos Lietuvių Kuni
gų Vienybės Centro Valdyba ; 
savo posėdy Providence, R. ; 
L, 1937 m. gruodžio 14 d., iš
klausiusi atstovo kun. F. Ka
počiaus pranešimo apie mū
sų tautos šventovę, reiškia 
didžiausio džiaugsmo, kad 
katalikiškoji Lietuva pasiau
kojo dieviškajai Jėzaus Šir
džiai ir Josios vardan stato 
savo nepriklausomybės pa
minklą — Prisikėlimo baž
nyčią Kaune.

Visų Amerikos lietuvių 
kunigų vardu A.L.K. Vieny
bė, reikšdama karščiausią 
tėvynės meilę, prašo dieviš
kosios Širdies per amžius 
viešpatauti brangioje mūsų1 
tėvynėje Lietuvoje ir viso 
pasaulio lietuvius nesuardo- 
mais Dievo ir Tėvynės mei- 

. lės ryšiais jungti tobulon 
vienybėn, kurios jokia galy
bė niekuomet nepajėgti} su
ardyti.

A.L. Kunigų Vienybės 
Centro Valdyba:

Kun. Jonas Balkūnas, Pirm.' 
Kun. Kazim. Paulonis, Sekr. 
Kun. J. A. Vaitekūnas, Ižd.

New York. — Praeitą šeš
tadienį, gruodžio 18 d., 6:15 
vai. vak. apie Lietuvą per 
radiją kalbėjo žinomas ke
liautojas ir laikraštininkas 
Linton Wells. Jo kalba buvo 
perduota visoje Amerikoje.

Linton We’ls savo kalbą 
pradėjo lietuvišku pasveiki-

Sušaudyti
Leonas Karakhan, buvęs už
sienių vicekomisaras; jis y- 
ra buvęs Sov. Rusijos amba- nimu „Labas vakaras” ir už- 
sadorium Lenkijoje, Kinijo- baigė taip pat lietuviškai.
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je, Turkijoje; 2. Avel Jenu
kidze, buvęs artimas Stalino 
draugas; 3. Boris C. Seiger, 
gerai pažįstamas užsienio 
atstovams; 4. V. P. Larin, 
buvęs partijos centralinio 
komiteto narys; 5. Vladimi
ras Zukermann, užsienio rei
kalų rytų skyriaus vedėjas;
6. B. P. Šeboldajev, šiaurės 
Kaukazo komunistų vadas;
7. G. B. Orakelašvili, senas [ 
gruzinų komunistų vadas; 8. 
A. D. Metele v.

Savo 15-kos minučių kalboje 
Wells įdomiai papasakojo 
lietuvių tautos ir Lietuvos 
istoriją, prisimindamas tuos 
laikus, kai Lietuva siekė nuo 
Baltijos iki Juodųjų jūrų. 
Pažymėjo, kad per didįjį ka
rą nebuvo kitos tautos, kuri 
būtų tiek daug nukentėjusi, 
kiek Lietuva, kurioje vyko 
karo veiksmai ir kur vėl bu

rtų svarbieji mūšiai, jei kiltų

žymiausi ko- 
Karakhanas 
Karakhanas 

kaip geriau-

Į karas tarp Vokietijos, Sovie- ?au®in&us 
tų Rusijos ir Lenkijos. L

Baigdamas savo įdomią tuva.

kalbą, Wells papasakojo ir 
linksmesnį dalykėlį. Atsilan
kęs Lietuvos laikinoje sosti
nėje. Kaune, Wells gerai įsi
šnekėjęs su atitinkamais as
menimis ir pareiškęs savo 
minti, kad Lietuvai gal ge
riausiai tiktų konstitucinė 
monarchija. Sako kandidatu 
Lietuvos „sostui” jis pasiū
lęs Detroite gyvenantį Edu
ardą Evans, sr. Sugrįžęs į 
Washingtoną jis teiravęsis, 
kokių sąlygų Lietuva reika
lautų, kad jos seimas išrink
tų Evans karalium. Jam bu
vę pasakyta, kad reikią nu
siųsti į Lietuvos banką 10 
milijonų dolerių...

Wells kalbos užbaiga 
skambėjo pasakiškai, tačiau 
labai įdomiai. Savo kalboje 

s klausytojus jis 
gražiai supažindino su Lie-

MIRE LUDENDORFASVOKIETIJOJE DAUGIAU
SIA PREKYBINIŲ 

ORLAIVIŲ Miunichas. — Gruodžio 20 
d. čia mirė generolas Erich 
Ludendorf, buvęs Vokietijos 
kariuomenės vyr. štabo vir
šininkas, sulaukęs 72 metų. ; 
Jis mirė po pavykusios(tul
žies operacijos.

Pasauliniam karui prasi
dėjus, Ludendol’f buvo bri
gados vadas. Jo vadovauja
mi vokiečiai įsiveržė į Belgi
ją ir ją paplukdė liepsnose 
ir kraujuje. Kitas jo svarbus 
žygis buvo prieš rusų armi
ją prie Tannenbergo (Žalgi
rio).

Ludendorfas labiausiai rė
mė Hindenburgo reikalavimą 

Į naudoti povandeninius lai
vus priešo kariniams ir ne
kariniams laivams skandinti. 
Po karo jis nenorėjo pripa- ' 
žinti respublikos ir 1923 m. 
su Hitleriu mėgino padaryti 
si kilimą, kurs visa; nepavy
ko. Po to jis su Hitleriu per
siskyrė ir gyveno pasitrau
kęs iš politinės veiklos, ta
čiau užsiėmė didele propa
ganda prieš žydus ir krikš
čionis.

Iš nužudytų 
munistai buvo 
ir Jenukidze. 
buvo žinomas
sias komunistų diplomatas, 
o Jenukidze buvo komunistas 
nuo 1894 metų, daug sykių 
caro žandarų tremtas į Sibi
rą.

rūmai visai pakeitė senato 
priimtą pasiūlymą; ypatin
gai priešinasi pietinių vals

tybių atstovai. Siūlymas da
bar perduotas darbo komisi
jai.
Mirė Bingham

Baltimorėje, po operacijos, 
mirė Robert W. Bingham, J. 
Am. V-bių ambasadorius 
Anglijai. Buvo 66 metų am
žiaus. Amerikai Anglijoje 
atstovavo jis nuo 1933 metų. 
Į jo vietą numatomas Joseph 
P. Kennedy, artimas Roose- 
velto draugas, stambus biz
nierius.
Darbininkų nuosavybė

Marion, Indianoj, darbi- 
■. ninkai nupirko Daly Bro. ba- 
’ tų dirbtuvę, kurioj anksčiau 

jie patys dirbo. Darbininkai 
’ už dirbtuvę užmokėjo savo 
. algomis. Dirbtuvės reikalai
■ buvo blogi ir ją lengvai dar-
■ bininkai galėjo nupirkti.

Nusižudė turtuolis
Kalifornijoje nusižudė 

Percy Grubb, 40 metų, pa
veldėjęs 3 mil. dolerių pali
kimą. Jis nebuvo prileistas 
laisvai valdyti savo turto, 
todėl, manoma, dėl to ir 
sižudė.

Užsimušė 6 kareiviai

Berlynas. — Daugiausia 
prekybinių orlaivių Europoje 
turi Vokietija, kur susisieki
mo ir pervežimo1 reikalams 
naudojami 129 orlaiviai, turį 
164,340 arklių jėgos. Prancū
zija turi 87 orlaivius, Angli
ja — 34, Italija — 12, Olan
dija — 35.

Kitais metais vokiečiai sa
vo prekybinių oriaiv ų skai
čių dar didins.

t

Kalifornijoj užsimušė 6 
kareiviai, važiavę automobi
liu Kalėdų atostogų. Jų au
tomobilis, paslydęs pakalnė
je, atsimušė į medį. Visi 6 
kareiviai užmušti vietoje. 
Trečias sūnus

Mussolini duktė Edda, ita
lų užsienio reikalų ministe- 
rio Ciano žmona, pagimdė 
sūnų. Tai trečias Cianų šei
moje sūnus. Vyresnysis sū- 

| nūs 6 metų, jaunesnis — 3 
metų.
Priėmė atstovus

Gruodžio 18 d. prezidentas 
Rooseveltas su žmona pri
ėmė užsienio valstybių at
stovus ir suruošė jiems iš
kilmingą balių. Atsilankiu
siųjų skaičiuje buvo ir Kini
jos ir Japonijos ambasado
riai, tačiau taip buvo sutvar
kyta, kad je nesusitiko.

LENKIJOJ DINGO 
KUNIG. RADVILA
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Varšuva.— Lenkijoje daug 
triukšmo sukėlė kunigaikš
tis Mikalojus Radvila, 67 
metų, panoręs apsivesti su 
žyde J. Sucheston, 31 metų. 
Radvilo sužieduotinė norėjo 
priimti katalikų tikyba, bet 
dvasininkai nesutiko jos 
krikštyti. Vienas pravos^- 
vas dvasininkas ją apkrikšti
jo, bet už tą žygį jį suspen
davo pravoslavų dvasinė vy- 

| riausybė, kuri paskelbė krik
štą panaikintą.

Radvilos šeima iškėlė teis
me bylą, reikalaudama pri
pažinti M. Radvilą bepročiu, 
bet į teismą Radvila su savo 
sužadėtine neatvyko ir kur 

Ijie dingo, niekas nežino.

V
Prieš pat Kalėdas mirė 

maršalas Ludendorfas, buvęs 
Vokietijos kariuomenės šta
bo viršininkas. Tai tas pats 
generolas, kurio vadovauja
ma kariuomenė trempė Bel
gijos ir Lietuvos laukus. Tai 
tas pats generolas, kurs pas
kutiniu laiku smarkiai veikė 
prieš krikščionybę, organi
zuodamas naują pagonišką 
judėjimą. Ypač jis nekentė 
katalikų.

Bet susirgo generolas ir 
pasirinko jis ne valstybės, 
bet... katalikų ligoninę, ku
rioje jį rūpestingai prižiūrė
jo katalikų gydytojai ir ka
talikų sesutės vienuolės. Jis 
mirė priežiūroje tų žmonių, 
prieš kurių atstovaujamą ti
kybą jis kovojo.

Tuščios kovos prieš krikš
čionybę, nes ją atnešė Bet
liejaus Kūdikėlis, Kurio gi
mimo šventę dabar minime.

Brooklyn, N. Y.i
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Prekyba su Rytais
Ką tik paskelbti duomenys 

rodo, kad Jungt. Amerikos 
Valstybės šiemet per pir
muosius 10 mėnesių pardavė

politan Avenue, 
dyn, N. Y. 
prelSklmo bažnyčią) 

loblllus vestuvėms, 

as ir visokiems 

įžlnėjtmama.
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Brooklyn, N. Y.

zabeth 2-8537

iarnavimas
draudos ir
reikaluose

§ patarnavimą

Komunistų meškerės — 
„bendro fronto” — vylingi 
agentai neretai nurodo, kad 
katalikams nesą ko kovoti 
prieš komunizmą, kuriame 
esą daug dėsnių, paimtų iš 
katalikų mokslo. Taip, gal 
yra komunistų, kurie kovoja 
dėl tokių dėsnių, kurie bran
gūs ir krikščionybei, tačiau 
visada atmintina, kad komu
nizmas visai atmeta žmo
gaus sielą, neigia dvasinę 
vertę, nepripažįsta žmogui 
to, kas brangiausia — jo vi
dinio gyvenimo. Komunizmui 
žmogus tik paprasta mašina, 
kuri turi tarnauti naujoviš
kiems tironams.

Kalėdų švenčių gilioji pra
smė aiškiai parodo žmogui, 
kur jo išganymas.

Įdomūs istorijos įvykiai. 
753-čais metais nuo Romos 
įsteigimo Romos valdovų rū
muose gyveno Oktavianas 
Augustas, Romos vainikuo
tas valdytojas. Tuo pat laiku 
tolimoje Sirijoje, Dailidės 
Juozapo žmona Marija augi
no savo Sūnų, gimusį Betlie
jaus prakartėlėje...

Buvo didelis skirtumas 
tarp Romos sosto rūmų ir 
Betliejaus prakartėlės. Vė-

Dar sykį sveikiname savo 
Bičiulius ir visą lietuviškąją 
visuomenę. Sveikiname ben
dro darbo draugus, visus 
laikraštininkus, visų lietu
viškų laikraščių redaktorius. 
Nuoširdžiai tikime, kad prieš 
daugelį metų, vaikystės lai
mingose dienose, visi dabar
tiniai priešingos spaudos at
stovai buvo vieniningos nuo
monės-, tų pačių pažiūrų. 
Taip, jie buvo vieningi, nes
visi vaikiškų džiaugsmų sku- Kinijai įvairių prekių už 45 
bėjo į Betliejaus Prakartėlę 
pasvekinti Dieviško Nauja
gimio. Nejau Kalėdos nepri
mins visiems srovių ir gru
pių vadams, kad jie buvo lai
mingiausi anais laikais?..

Draudžia vartoti geležį
Vokietijos vyriausybė 

draudė vartoti plieną ir gele
žį bei jų išdirbinius namų 
reikalams. Tas rodo, kad vo
kiečiai nepaprastai taupo 
geležį ir plieną ginkit} gamy
bai.

mil. 935 tūkst. dolerių (per
nai per tą laiką už 38 mil. 
845 tūkst. dol.), o Japonijai 
— už 253 mil. 710 tūkst. dol. 
(pernai — už 163 mil. 815 
tūkst. dol.).

Nankingas. — Kinų ka
riuomenei pasitraukus, japo
nų kariuomenė lengvai už
ėmė Kinijos sostinę Nankin- 
gą, kuriame nugalėtojai pa
sirodė visu žiaurumu. Kinai 
buvo pasiruošę tikram pa
klusnumui, tačiau juos pa
sveikino japonų durklai, šau
tuvai ir nenuraminamas pyk
tis.

Karo korespondentų pra
nešimu, japonai Nankinge be 
pasigailėjimo žudė civilinius 
gyventojus, išgėdino moteris, 
plėšė namus, šaudė karo be
laisvius. Visose gatvėse bu
vo lavonų. Ypatingai žudyti 
gaisrininkai ir policininkai.

Japonai mieste siautė dvi 
dienas, po to apsiramino. Vi
same mieste buvo didelis 
maisto trūkumas, todėl japo
nų kariai veržėsi net į užsie-

nio valstybių atstovybių pa
talpas.

Viename name japonai su
ėmė 400 kinų; jie buvo sūri 
šti į grupes po 50 ir išvesti 
į žudynių vietą, kur į juos 
paleisti šautuvų ir kulkosvai 
džių šūviai.

Mūšyje prie Nankingo žu
vo dešimtys tūkstančių kinų 
gerai išlavintų karių, kurie 
nebuvo atitraukti iš Nankin
go gynimo pozicijų. Vyriau
sias štabas buvo pataręs ne
ginti Nankingo, bet gen. 
Čiang-kaišekas nepklausė pa
tarimo. Vėliau patys kinu 
karininkai pabėgo ir paliko 
vienus kareivius.

Užėmę Nankingą, japonai 
dar nepatenkinti. Jų kariuo
menė žygiuoja į dabartino 
Kinijos vyriausybės būstinę 
Hankow miestą.

179 žymūs amerikiečiai 1, 
mokslininkai, daugelis jų 
universitetų vadovai, pasira
šė bendrą protestą, kuriame 
piktinamasi Lenkijos vyriau
sybės žygiais prieš studentus 
žydus, kuriems Lenkijoje į- 
rengiami mokyklose atskiri 
uždari skyriai.

Protestas nusiųstas Lenki
jos ambasadoriui Washing
tone, Lenkijos vyriausybei ir 
lenkų organizacijoms.

— Prisikėlimo bažnyčios 
statyba kainuos 1 mil. 200 
tūkst. litų. Iki šiol statybai 
išleista apie 500 tūkst. litų; 
mūro darbai beveik jau baig
ti, belieka tik baigti bokštas.

Lietuvių spaudoje pasiro- 
'i dė žinutės, kad tokioje tai 
I vietoje kalbėjo „Maisto” at
stovas, kad kažkoks asmuo 
ar firma gavo generalinę 
„Maisto” atstovybę tokiam 
tai rajonui.

Kiek po „Maistu” supran
tama Lietuvos Akc. B-vė 
„Maistas”, tai ji, bent iki 
šiol, savo atstovo Amerikoje 

•’'neturi ir niekam savo agen-

„Išteisino” Trockį
Liberališkai ir socialistiš- 

kai nusiteikusių asmenų gru
pė su prof. John Dewey prie
šaky pravedė kelių mėnesių 
„Trockio bylos” tyrinėjimą, 
kuriame stengtasi patikrinti 
Maskvos kaltinimai Troškiui,tūn! ne3uteik^ Paskiros fir- 
ir io šalininkams. Komisijos'raos' sportuojančios iš Lie- 
nariai buvo nuvykę j Meksi- tuvos Akc- B’vgs „Maisto” 
ką, kur apklausinėje patį'FaminIUS’ galėjo suteikti iš- 
Trockį. Praeitą savaitę ko-'^m^nū te*s£ platinti impor- 
misija paskelbė, kad Trockis buoi-as Per firmą Lietuvos 
visai nekaltas, kad jis neruo- Prekes’ bet ne atstovauti 
šė jokio perversmo prieš, „Maistą ar „Pienocentrą . 
Sov. Rusiją. Liet. Generalinis Konsulatas.
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Užmigęs žemės patale saldžiai sau miega, 
Lyg šilko siūlas slypi daigas po sniegu. 
Su čiulbuonėliu paukšteliu pakils iš ryto 
Pasveikint didžios laimės džiaugsmo spindulių, 
Pasveikint džiaugsmo spindulių!

Kaip platūs vandenynai platūs mūsų norai 
Kur tu, ko tu, žmogau, pamėgai skubintis? 
Nuneš ir lūkesčius ir tavo viltis morais, 
O visa liks, praeis tarsi akimirksnis, 
Praeis tarsi akimirksnis.

Apsvaigęs balsas spiegia svaigią dainą, 
Muzika svaigi po šaltą erdvę laksto, 
Bet meilės ir taikos dvasia išplinta, 
Lobingojo ir vargdienio duris ji varsto — 
Vargdienio duris ji varsto.

$2.00
$1.10
$2.75
$1.50

Nors valandėlei šviesime kasdienę naštą 
Į prarajos giliąsias užmiršties versmes, 
Ir skrisime į šviesų žvaigždžių kraštą, 
Ir kilsime į auksu žėrinčias žvaigždes, 
Į meiliai šypsančias žvaigždes.

O tu, o aš — tik dulkės, kurios žemėn krenta — 
Jūrų sraigė savo kiaute užsidarius;
Ne jai, ne jai žvaigždynai sušvinta, 
Kurios būstinė ošiančios ir gilios marios, 
Ošiančios ir gilios marios.

Didžiulio miesto ūžesy ir vėl Tu gimsti, 
Kai anąmet Betliejuje tyliam gimei;
Jau žiburiai danguj ir žemėj ima švisti, 
Skambės aidės skambės ir dvyliktos varpai, 
Ir džiugūs dvyliktos varpai.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai ko
respondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. AVERKA — Vedėjas.

Prenumeratos Kaina:
Jungt. Valst. metams ................ $2.00
Jungt. Valst. pusmečiui ............ $1.10
Užsienyje metama ..................... $$2.75
Užsienyje pusmečiui .•»................. $150

Skelbimų kainos pagal susitarimą

„Ramybė geros valios žmonėms žemėje” — giedojo an
gelai, sveikindami užgimusį Betliejaus Kūdikėlį, Pasaulio 
išganytoją, atnešusį žmonijai naują mokslą, taikos ir ra
mybės mokslą. Savo mokymu ir gyvu gyvenimu Jis už
kariavo minių minias pasekėjų, kurie karžygiškai žuvo ir 
žūsta, kad tik jų Didžiojo Mokytojo paskelbtosios taika ir 
ramybė įsiviešpatautų pasauly.

Nuo pirmųjų Kalėdų daug kas žmonijos gyvenime pasi
keitė, bet Kristaus paskelbto mokslo dėsniai ir šiandie te
bėra gajūs ir prasmingi. Kasmet Kalėdos minimos, tačiau 
jų šventės neturėtų būti tik paprasta proga jausmingumui 
išreikšti ar gražiai švistelėjusi valandėlė laimingai žmo
gaus kūdikystei priminti.

Kalėdos kiekvienam gali ir turi priminti, kad visa, kas 
pasaulyje yra gražiausia, pasiekta Kalėdų atneštosios 
dvasios užuovėjoje. Su Kalėdomis, su Kristaus užgimimu, 
prasidėjo pasaulyje naujas laikotarpis, kuriame žmogus 
prasiveržė į nepaprastus mokslo išradimus, į didingą savo 
minties ištobulinimą. Kristus juk iškėlė atskiro žmogaus 
vertę ir asmens laisvę ir tuomi užtikrino galią didžioms 
vertybėms kurti.

Teisybė, Kalėdų dvasia nevisada rado ir randa sau pa
lankią aplinką. Ir šių metų Kalėdos negalės būti apčiuo
piamas taikos ir ramybės prieglobstis milijonams žmonių, 
kur Kristus išstumiamas, o Jo vietoje leidžiama kruvinam 
Marsui, pagoniškam Votanui, išpuikusiam Cezariui ir ki
tiems žmonijos gėdos ir nelaimės atstovams viešpatauti.

Tažiau visiems žinoma, kad žmonija buvo laimingiausia 
ir daugiausia pažangos pasiekusi tuo laiku, kai Kalėdų gi
lioji prasmė nebuvo užmiršta, kai ją žmonės pripažino. 
Vieną iš tokių laikotarpių galima pavadinti 1871 — 1914 
metų laikotarpį, kai Europoje ir kitur viešpatavo taika ir 
ramybė. Tuo laiku ir mokslas ir valstybių tarptautiniai 
santykiai, ir valstybių vidinis gyvenimas, ir kitos žmogaus 
apvaldomos sritys gražiausiai žydėjo. Jut tame laikotarpy 
turtingai vystėsi idealingiausia valstybinė santvarka — 
demokratinė valstybė.

Bet nusisuko žmogus nuo Kalėdų taikos ir ramybės — 
ir pasaulinis karas atnešė žmonijai naujų nelaimių. Pra
ūžusio karo neišdildomus nuostolius žmonija vis labiau ir 
labiau pajunta, tačiau tai nesulaiko jos nuo grimzdimo į 
gilesnę bedugnę. Italas pavergė etiopą. Japonas trempia 
kiną. Ispanas skerdžia ispaną. Supagonėjęs vokietis ne
kenčia krikščionies vokiečio. Lenkas smaugia jį sustipri
nusį lietuvį. Komunistas pasikėsinęs sunaikinti kitaip 
manantį...

Kiekvienos Kalėdos, nuo pat pirmųjų, primena žmogui, 
kur jo tikroji paskirtis ir laimė. Kristus pasmerkė neapy
kantą, kerštą, priespaudą, neteisingumą. Jis paliko žmo
gui laisvą valią, pasiūlė taiką ir ramybę. Per devyniolika 
šimtų metų žmogus bėgo nuo Kristaus pasiūlytos taikos 
ir ramybės, tačiau rado tik žiaurią vergiją. Ir šios Kalė 
dos yra aiškiausias liudijimas, kad negali būti taikos ii 
ramybės be Betliejaus Kūdikėlio, Kuriam šiandie lenkiasi 
tikintysis žmogus ir skuba į Jo Prakartėlę pasižadėti krik 
ščioniško gyvenimo kūrybai.

Nutilsta ūžesys, nutilsta gatvių triukšmas,
O angelas taikos sparnais supa žemę:
Gyvenimas nuo tuščio pageidavimo atskirtas —
Nors trupinėlis tam, kurio yra užtemęs... 
Kurio dangus yr užtemęs.

Didžiulio miesto ūžesy ir vėl Tu gimsti, 
Kai anąmet Betliejuje tyliam gimei; 
Jau žiburiai danguj ir žemėj ima švisti, 
Skambės aidės skambės ir dvyliktos varpai, 
Ir džiugūs dvyliktos varpai!

Amerikos 200 Numerių
Kada rudens debesys sau

lės spinduliams uždraudžia 
glostyti žemę, kada drėgnas 
pagėlos, prasimušęs pro rau
menis, ima virpinti gyvių 
kaulus, tada visa gamta pra
deda prisiruošti žiemai; ta
da ir linksmai per vasarą 
čirškęs žiogas rimtai apgai
lestauja, kodėl nesuskato 
anksčiau įsirengti pastogės.

Prieš keturis metus, kada 
ekonominė valstybės krizė 
dar nebuvo pašalinta, kada 
visas visuomeninis gyveni
mas buvo įsisiūbavęs į des- 
peracijos šokį, o susiskal
džiusi lietuvių išeivija libe- 

j ralinės spaudos buvo demo
ralizuojama, tada saujelė op
timistų nuoširdžiai pasiryžo 
išlyginti Rytinių Valstybių 
visuomenėje buvusią spragą, 
pradėdami leisti savaitraštį 
AMERIKĄ. Įsisiūbavusi Į 
nuolatines rietenas, šmeiž-

tus, demoralizaciją liberališ 
koji lietuvių spauda Ameri 
ką sutiko su pajuoka. Nedrį 
so Amerikos leidėjų pastan
gų ir pasiaukojimo sveikinti 
ir žmonės iš dešinės, nes 
jiems atrodė, kad visos ap
linkybės neleis Amerikos lei
dėjams ilgai kovoti su lietu
viško gyvenimo nenormalu
mais; ne vienas manė, kad 
po kelinto numerio pasiro
dymo, Amerikai teks dingti 
materialinės bei moralinės 
depresijos bangose.

Bet, nežiūrint kliūčių, ku
rios reiškėsi visokeriopai, 
Amerikos štabas dideliu pa
siryžimu pildė ir pildo savo 
visuomeninį pašaukimą, ku
ris taip daug reikalauja jėgų 
ir pasiaukojimo. Juk tik pri
siminkime, kad ir nuo seniai 
įsistiprinusiems, per metu 
metus apie save būrius rėmė
jų suspietusiems, lietuvių iš-

pasirodo tik tada, kai gat 
vės yra nustatytos trimis 
eilėmis sargybinių.

Hitleris savo laimėjimo 
I pasiekė tiktai savo iškalbin
gumu, kurs yra jo didelė 
įgimta dovana. Vokiečiai 
anksčiau neturėjo ir nežino
jo tokio gero kalbėtojo. Jo 
kalbose yra kažkas panašaus 
vokiečių mėgiamai Vagnerio 
muzikai. Jo kalbose nuolat 
kartojami tie patys šūkiai, 
garsiai šaukiama, rėkiama, 
verkšlenama, jose miglotai 
minimi didvyriai ir dievai, 
kraujas ir rasė.

| Mussolinio kalbos metali
nis tonas sujungia paprastus 
sakinius ir perduoda vyrišku 
baritonu. Kai Hitleris kalba, 
jis pats paruošia save per
ėjimui į isteriją. Kalbėjimo 
vietoje, p’atformoje, jis turi 
specialų prietaisą, kuriuo, 
jam pačiam paspaudus seg
tuką, jis gali apsišviesti ir 
tuomi atkreipti visų nepa
prastą dėmesį.

Mussolini, po 
nugalėjimo, savo 
kalboje pavartojo
tik du kartu. Hitleris žodį 
Aš pakartoja kiekvenoje sa
vo kalboje šimtus kartų. Ka
dangi Mussolini pasitiki sa
vimi, jis mažiau ir kalba 
apie save, o Hitleris nėra tik
ras dėl savo pajėgumo, todėl 
jis dažniausiai kalba apie 
save.

Mussolini yra tvirto kūno 
sudėjimo. Norėdamas duoti 
gerą pavyzdį, jis viešai var
toja kirvį medžiams kirsti ir 
valdo traktorių. Būdamas 53 
metų amžiaus, jis išlaikė or
laivio vairuotojo egzaminus. 
Jis mėgsta įvairios rūšies 

[sportą. Hitleris nedalyvauja 
jokiame sporte, nemoka vai
ruoti automobilio, niekados 
jo nematyti rankų darbą dir
bant.

Savo diktatūros metu Mu- 
sssolini padidino savo kul
tūros turtą. Jis gerai išmoko 
vokiečių, prancūzų ir anglų
kalbas. Iš kiekvieno lankyto- tų tautybių 2. Iš bendro 1276 
jo Mussolini gauna kuo nors lietuvių vyrų vedusių skai- 
pasinaudoti, jis leidžia sve- čiaus 1237 vedė lietuvaites, 
čiui kalbėti. Kitaip elgiasi 19 vokietaites, 13 rusaites ir 
Hitleris. Jis pats visą laiką 
kalba, jis šūkauja svečiui, 
varto savo akis, atsiremia 
langų atramos ir po žodžių 

atleidžia savo

teko dirbti išeivių laikrašti
ninko darbo. Pašaliniam 
žmogui niekad nepavyko ap
rėpti; kokios kilnios dvasios 
turi būti žmonės, kurie sau
go ir palaiko laikraščių gy
vybę.

Šiandien, leidžiant Dušim
tąjį Numerį, Amerikos šta-

eivių laikraščiams tenka ko- ir neįvertina tie, kuriems ne- 
voti su dažnai grasinančiu 
bankrotu. Vieni jų persior
ganizuoja, kiti prie svetimų 
srovių šliejasi, sau rėmėjų 
medžiodami, kiti vėl subsidi
jomis savo gyvybę iš dienos 
į dieną velka. Amerika gi iki 
šiol net susilaikydavo nuo 
tokių vajų, kurie bent kiek
kenktų kitų kat. laikraščių bas gali didžiuotis išauginęs 
reikalams, susilaikydavo nuo 
tokių pramogų, kurios nepa
prastai dideliam apylinkės 
parapijų ir parapijinių drau
gijų judėjime gali susidurti 
su įvairių vienetų pra
mogomis, nežiūrint, kad tas 
viskas Amerikos štabo rei
kalus labai apsunkina. Bet 
nei redakcijai, nei adminis
tracijai tos sunkios aplinky
bės entuziazmo neužgniaužia 
Jos žino, kad laikraštį gali
ma išlaikyti tik per pasiau
kojimą. Deja, to nesupranta

laikraštį į vertingą visuo
meninę pajėgą. Ypatingai 
džiugu pastebėti, kad nuo 
pirmojo pasirodymo Ameri
ka nesustojamai plinta, to
bulėja, rimtėja ir be svyra
vimų išlaiko savo užbrėžtą 
katalikiškai lietuvišką liniją. 
Būdamas toliau nuo laikraš
čio štabo, džiaugiuosi jo 
dingu darbu, linkėdamas 
išsemiamos ištvermės ir 
naus pasiaukojimo arti 
liau pradėtąjį dirvoną.

K. Vainius.

di- 
ne- 
kil- 
to-

Hitleris ir Mussolini
Įdomu palyginti pagarsė

jusių dviejų diktatorių bū
dus, jų elgseną, jų asmeny
bes. Jei paimsi Hitlerio ir 
Mussolinio fotografijas, kai 
jie buvo 23 metų amžiaus, 
tuojau pamatysi skirtumą: 
vieno iš jų ryškūs veido 
bruožai, o antrame nieko y- 
patinga.

Jaunystėje Hitleris buvo 
beturtis. Neturėjo jokio pa
traukimo mokytis, neturėjo 
nei ypatingo talento, nei idė
jų, nei veiklumo. Duonai už
dirbti kartais pardavinėdavo 
paveiksluotus atvirukus.

Mussolini jaunystėje dir
bo savo šaltkalvio tėvo dirb
tuvėje. Būdamas 18 metų jis gatvėse policijos kulkoms. Ir 
pats save išlaikė ir stropiai dabar viešai paraduose jis

studijavo. Visa jo jaunystė 
pilna energijos ir siekimų. 
Dar nesulaukęs 26 metų, 
Mussolini buvo patekęs į ka
lėjimą 9 sykius kaip agitato
rius. Jaunas būdamas jis ta
po Italijos didžiausio socia- 
Hstų laikraščio redaktorium.

Karo mūšių lauke Musso
lini daug pasižymėjo, o apie 
Hitlerio drąsumą nėra jokių 
žinių, nors vokiečių jauni
mui ir daug dabar kalbama 
apie Hitlerio karžygiškumą. 
Apie jo drąsumą žinoma tik 
tiek: 1923 m. jis ruošė savo 
sukilimą Miuniche, bet iš su
kilimo vietos pabėgo, palik
damas keliolika savo draugų

yra išmintin-

ištisos eilės 
svečią.

Mussolini
gesnis už visus savo bendra
darbius, už savo ministerius, 
kurie iš tikrųjų yra jo tik 
sekretoriai. Hitlerio kai ku
rie ministerial pralenkia 
jį duog kuo; Hitleris neturi 
sau lygaus tik propagandoje

Mussolini išvyksta iš sos 
tinės tik vasarą, niekados 
neina į pramogas, nevaišina 
svečių, nes neturi laiko. Mus
solini mėgsta vienatvę. Hit
leris vengia vienatvės, ven
gia ramybės, vengia studija
vimo. Daugiausia laiko jis 
praleidžia savo pilyje, toli 
nuo Berlyno, dažnai drau
gaudamas su judomų paveik
slų žvaigždėmis. Vieną vaka- tas mistiškas artistas. To
rą Hitleris turėjo iš teatro kiomis viltimis jis elektrifi- 
apie 20 svečių, kuriuos jis kuoja jaunimą. Gal paskuti- 
vaišino vynu, o pats gėrė nį akimirksnį jis ir norėtų 
vandenį ir pasakė jiems tri-' išvengti karo, kuris gali jį 
jų valandų kalbą. Tas paro- praryti, kaip prarijo kaizerį 
do, kad jis yra artistas, kurs Vilhelmą II, tačiau Hitleris 
visada nori ir ieško minios karo negalės išvengti, nes 
klausytojų.

Mussolini ir Hitleris, kaip solini, kurs 
matome, daug kuo skirtingi, bet diplomatas, tikrai pasi- 
Mussolini nesiruošia jokiam naudos 
Europos karui sukelti, kad karo, 
išplėstų Italiją. Jis yra su
manus italas diplomatas, la
bai realus. Jis laukia laiko 
ir susitaiko su esamomis ap

— Švietimo ministerija ki-.nų tautybes lietuvių gimė 
tais metais stipendijoms ski- 2,228, žydų 423, vokiečių 52, 
ria 882,075 litus, iš kurių lenkų 10, rusų 112, kitų tau- 
650,450 aukštajam mokslui tybių 40. Negyvų kūdikių 
eiti Lietuvoje ir užsieny, 60,- pernai Kaune gimė 136, iš 
325 lt. meno ir muzikos įvai- " 
riose specialinėse mokyklo
se ir kursuose mokytis.

— Žmogaus globos draugi
ja Kaune turi dvi savo dirb
tuves, o šiomis dienomis ati
darė batų dirbtuvę ir siuvyk
lą; ši draugija rūpinasi be
turčių šelpimu.

— Ateinantį pavasarį Pa
langoje bus pradėtas statyti 
Birutei paminklas, kurio štai 
tymu rūpinasi moterų orga
nizacijos.

— Paryžiaus pasaulinėje Kita svarbi klaipėdiečių or- 
parodoje Lietuvos daug iš
statytų daiktų premijuoti — 
už juos pripažinta dovanos ir 
pagyrimo lapai. Aukščiau
sias dovanas gavo skulpto
riaus Mikėno ir tapytojo 
Galdiko darbai.

— Kaune viešėjo Graiki
jos vyriausybės atstovai, 
kurie vedė derybas prekybos (minėj o kūrybinio darbo 40 
sutarties sudarymo reika- metų sukaktį.
lais.

— Panevėžy gerai veikia' valdybon įvykęs suvažiavi- 
viščiukų perinimo stotis, ku-’mas išrinko agr. Valatką, 
rioje yra trys inkubatoriai (red. Grušą, adv. Plokštį, dr. 
(perintuvai), kuriuose telpa Grinių ir stud. Kašelionį. 
31,000 kiaušinių. Pirmais! — Artėjant žiemai, į Žu- 
šios stoties veikimo metais vinto ežerą atlėkė keturi to- 
išplatinta 5,000 viščiukų, an- limos šiaurės gyventojai — 
trais — 12 tūkst., trečiais —Ijuodkakliai narai; šie paukš- 
28 tūkst., ■ ketvirtais — 58 “’ 
tūkst. viščiukų. Kitais me
tais numatoma visame kraš
te paskleisti apie 150 tūkst. 
inkubatoriuose išperintų viš
čiukų.

— Vengrijos vyriausybė 
pakvietė Lietuvos įvairias į- 
staigas dalyvauti vengrų pa
rodoje kovo 23 — 28 dd.

— Praeitais metais Kaune 
susituokė 1694 poros, iš jų: 
lietuvių 1,276, žydų 327, vo
kiečių 45, lenkų 3, rusų 34, į 
kitų tautybių 7 ir nenurody-

kurių 31 nevedybose.
— Praeitais metais Kaune 

mirė 1,469 asmenys: vyrų 
762, moterų 707; lietuvių 1,- 
016, žydų 316, lenkų 28, vo
kiečių 40, rusų 55, kitų tau
tybių 14.

— Klaipėdos krašte viena 
įtakingiausių organizacijų y- 
ra Lietuvių Visuomenės Są
junga, kurioje buriasi valdi
ninkai, mokytojai, privačių 
įmonių bei įstaigų tarnauto
jai. Sąjunga turi 25 skyrius.

ganizacija — Laukininkų 
centras; jai priklauso tik 
ūkininkai, turi 60 skyrių. 
Viena didžiausių organizaci
jų yra Darbininkų ir Amati
ninkų Susivienijimas su 60 
skyrių ir 8000 narių.

— Gruodžio 6 d. valstybės 
operos dirigentas M. Bukša

čiai Lietuvoje peri, bet labai 
retai.

— Kazlų Rūdos miškuose 
vieną gyventoją buvo užpuo
lę keli vilkai; užpultasis tu
rėjo tik peilį, kuriuo ir gy
nėsi; vilkai apkandžiojo jam 
rankas ir kojas. Biržų ap
skrity per medžioklę nušauti 
4 vilkai ir sužeisti 4.

— Palemono — Kauno tar- 
pustoty traukiny mirė EI. 
Chlamauskaitė, 25 m.; ji bu
vo susirgusi apendicitu ir 
vyko operacijai.

— Pernai Kaune mirė 1,- 
469 asmenys. Daugiausia mi
rė širdies liga — 229, plau
čių uždegimu 167, viduriavi
mu ir žarnų uždegimu 120, 
plaučių džiova 113, vėžiu

7 kitų tautybių. Visi trys 
vedusieji lenkai vedė lietu
vaites. Pagal amžių daugu-,'107; nusižudė 35. Daugiau- 
ma vyrų vedė 25 — 29 metų 
sulaukę, o moterų daugiau
sia ištekėjo 20 — 24 metų.

— Praeitais metais Kaune 
gyvi gimė 2,893 asmenys, ku
rių 1,487 berniukai ir 1,406 
mergaitės. Iš gimusių skai
čiaus vedybose gimė 2,634 ir 
nevedybose 259. Pagal moti-

linkybėmis. Hitleris, siekda
mas vokiečiams pirmenybių, 
žaidžia su viskuo. Jis žino, 
kad vokiečiai tikrai nenori 
nei kolonijų, nei Ukrainos, 
bet jie nori laimėjimo ir ne
bus ramūs iki sulauks to 
momento, kai jų vadai vėl į- 
žygiuos į prancūzų Versalės 
garsiuosius rūmus taip iškil
mingai, kaip 1871 mt.

Štai kur vokiečius veda

jis vokiečius į jį veda. Mus- 
nėra mistikas,

iš Hitlerio sukelto 
o Hitleris užmokės 

aukšta kaina.
(Iš Em. Ludwigo straips

nio žurnale The Forum)
J. Žeguniškis.

.šia mirė kūdikių, nesulauku
sių vienerių metų — 350.

— Geležinkelininkų savi
šalpos fondui sukako 5 me
tai. Per tą laiką savo na
riams sušelpti fondas išmo
kėjo 124,954 lt.

— Tilžėje mirė Storastie- 
nė, rašytojo ir visuomeninin
ko Vydūno žmona.

— Sausio 6 d. Kaune įvyks 
Kaukaze gyvenusių lietuvių 
suvažiavimas, kurio tikslas 
paminėti Kaukazo lietuvių 
organizacijų atstovų suva
žiavimą, įvykusi 1917 m. 
gruodžio 29 — 31 dd.; tame 
suvažiavime Kaukazo lietu
viai reikalavo Lietuvai ne
priklausomybės, ragino steig 
ti atskiras lietuvių karių da
lis, organizuoti lietuvių bata- 
lijoną ir t.t.

— Vidaus reikalų ministe
rija įspėjo darbdavius, kad 
šie susitvarkytų darbininkų 
samdyme ir kad tuojau ruoš
tų kandidatus svetimša
liams specialistams pakeisti. 
* — Seimas priėmė įstaty
mą, kurs gerokai sumažino 
muito mokesčius apelsinams, 
citrinoms, mandarinams, vy
nuogėms ir bananams.

— Kareivių chorai yra į- 
dainavę į’ plokšteles lietuviš
kų karo dainų; plokštelės 
būsiančios veikiai atsiųstos 
amerikiečiams.

Katalikai su d 
laukia didžių švenč 
dų, Velykų, Sekmii 
Kodėl? Jos nurod 
žmonių atsinaujini] 
taip reikalingas 
jos visus pažadina 
nio apsnūdimo ir 
biau susimąstyti 
gyvenimo klausima 
se šventėse Bažny

pritaikintos giesmi 
mokslai visus pak 
tyn ir dvasiniai 
ir sieloje pasidaro 
mu. Tos ramybės 
ta, visi jos ieško 
geidauja. Net ii 
katalikai tose did 
tėse laiko savo j 
lankyti bažnyčią 
pamaldose ir net

Visos tos ŠVGD 
vo reikšmę. K 
šventės — Kalėdc 
prasidėjo naujas 
žmonių gyvenini; 
atnešė žmonijai n 
mybę. Visus žmo 
no ir parodė visi 
žmogaus vertę, ž 
vo sumedžiagėjusi 
rusi žemiškuose i 
Kristus gimė di 
varge, tvartelyje, 
nes atitrauktų nu 
mo prie žemiškų i 
tui užgimus, ang 
žmonėms ramybę, 
siems? Ne. Tik g 
žmonėms. Vadin 
kurie priims Krii 
Jį ir paseks Jį. A 
bia pasauliui na; 
mų. Tai išreiškia 
dis „Kalėdos”, ki 
pasisavino iš lotj 
„calendae”, kas 
„skelbtini dalyk 
skelbtini dalykai, 
ko pasaulyje prie 
tus!

Kristus savo ui 
nešė žmonijai m 
meilės įsakymą 
lygino. Prieš Kri 
mą žmonija nežii 
meilės, vadovavo;

Krūvi

— Tyliose va 
blandose prašnek 
vajai širdžiai... Ir 
ta, kad mano šird

tomų tomais gy 
vožtos knygos la 
tu tai jauti?.. Nei 
garsiai kurtūs, ks 
gyvenimas nebyly 
Įėjimo sienų, jauČi 
kitas gyvenimas... 
nardai kaip žuvis 
niame ežere... Ate: 
mano sapne... Mai 
nyta svajone... Aš 
kėlus galvą link šei 
gulusių grotų, pr 
klausausi tavo ; 
Ten nuaidėjo garv 
na, kur tu pasukdį 
į mano tėviškės y 
Ar tu atmeni sav 
lės maldą?,. Juozai 
meni?.. Juk visa 
rodos, tik vakar, 
mano... Tu kilnus, 
ras konvalijos ži< 
man primeni balti; 
skaistumą... Kam j 
jūnais man kasas1 
tam, kad amžiais 
atminimo stagarus 
širdy!.. Ach! Diev
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Katalikai su džiaugsmu 
laukia didžių švenčių: Kalė
dų, Velykų, Sekminių ir kt. 
Kodėl? Jos nurodo dvasinį 
žmonių atsinaujinimą, kuris 
taip reikalingas žmonijai, 
jos visus pažadina iš dvasi
nio apsnūdimo ir verčia la
biau susimąstyti svarbiais 
gyvenimo klausimais. Gi to
se šventėse Bažnyčios litur
gija, iškilmingos pamaldos ir 
pritaikintos giesmės bei pa
mokslai visus pakelia aukš
tyn ir dvasiniai sustiprina 
ir sieloje pasidaro ramu, ra
mu. Tos ramybės visi trokš
ta, visi jos ieško ir visi pa
geidauja. Net ir apsileidę 
katalikai tose didžiose šven
tėse laiko savo pareiga ap
lankyti bažnyčią, dalyvauti 
pamaldose ir net atlikti išpa
žintį.

Visos tos šventės turi sa
vo reikšmę. Maloniausios 
šventės — Kalėdos. Su jomis 
prasidėjo naujas, ramesnis 
žmonių gyvenimas. Kristus 
atnešė žmonijai meilę ir ra
mybę. Visus žmones sulygi
no ir parodė visiems tikrą 
žmogaus vertę. Žmonija bu
vo sumedžiagėjusi ir pasinė
rusi žemiškuose turtuose, o 
Kristus gimė didžiausiame 
varge, tvartelyje, kad žmo
nes atitrauktų nuo prisiriši
mo prie žemiškų turtų. Kris
tui užgimus, angelai skelbė 
žmonėms ramybę. Bet ar vi
siems? Ne. Tik geros valios 
žmonėms. Vadinasi, tiems, 
kurie priims Kristų, įtikės į 
Jį ir paseks Jį. Angelai skel
bia pasauliui naują gyveni
mą. Tai išreiškia ir pats žo
dis „Kalėdos”, kurį lietuviai 
pasisavino iš lotynų žodžio 
„calendae”, kas reiškia 
„skelbtini dalykai”. Taip, 
skelbtini dalykai, kurie įvy
ko pasaulyje prieš 1937 me
tus!

Kristus savo užgimimu at
nešė žmonijai naują artimo 
meilės įsakymą ir visus su
lygino. Prieš Kristaus atėji
mą žmonija nežinojo artimo 
meilės, vadovavosi tik kerš

tu, „dantis už dantį”. Tuo
met buvo beveik tik dvi kla
sės žmonių: didikai ir ver
gai. Vieni prabangose sken
do, kiti vergavo. Vergai bu
vo laikomi gyvulių vietoje, 
jais prekiaudavo, jie buvo 
pigesni už šunį. Nusikaltusių 
vergų kūnais maitindavo žu
vis (morenas), kad jos būtų 
skanesnės ponams. Vaikai, 
gimę nesveiki, arba kurių 
tėvai nenorėdavo auginti, 
buvo metami žemėn iš aukš
to bokšto, vadinamo Turris 
Lactaria (pieno bokštas). 
Seni tėvai, paliegėliai ir elge
tos būdavo žudomi, kaip vi
suomenei nenaudingi ir ne
reikalingi.

Jeigu pažvelgsime į doro
vės sritį, tai dar baisesnį 
vaizdą pamatysime. Sugedęs 
pasaulis dorovės nepripaži
no, didžiausias nedorybes lai 
kė dorybėmis, kurioms net 
turėdavo atskirus dievaičius: 
girtybei — Bachą, paleistu- 
vybei — Venerą ir kt,

Štai pasaulio veidas prieš 
Kristų.

Bet ties Betliejum sušvito 
paslaptinga šviesa.

Tylioje nakty balsas už
gaudė :

Kelkite piemens — Kris
tus užgimė.

Užgimė Tas, Kuris pasau
liui atnešė naują nuotaiką ir 
išvedė pasaulį iš keršto, iš 
ištvirkimo ir iš tamsybės 
klampynių į naują meilės ir 
dorovės gyvenimą. Po 30 me
tų užslėpto gyvenimo Naza
rete Jis prabilo: „Mano Tė
vo akyvaizdoje lygus yra 
vergas ir ponas, vargšas ir 
turtingas, sveikas ir ligonis, 
vyras ir moteris. Mylėkite ne 
4k savo artimą, kaip patys 
save, bet mylėkite ir savo 
priešą. Palaiminti, kurie 
bokštą teisybės” (Mat. 5). 
Ir tas balsas buvo toks ga
lingas, kad jis nuaidėjo po 
visą pasaulį ir padarė tokį 
perversmą, kokio pasaulis 
visai nesitikėjo. Sugriuvo 
amfiteatrai, surūdijo gladia- 

• torių kardai, o kryžius —

Water būrio (Connecticut) šv. Juozapo lietuvių parapijos mokyKios vaikų aarzeus, Kūnams i^usi 
patys jauniausi mokyklos vaikučiai. Waterburio lietuvių par. mokykla yra viena gausingiausių lietuvių 
mokyklų, o jos rūmai yra tikras Waterburio papuošalas. Mokyklos rūmus pastatydino waterburieciai 
lietuviai savo veiklaus klebono, kun. J. Valantiejaus, vadovaujami.

bausmės ir paniekos ženklas
— tapo garbės bei pergalės 
simboliu.

Neliko skirtumo tarp ponų 
ir vergų. ! 
meilė, [ w
darbai. Išdygo senelių ir vai-!k°v°j§s sunkiais laikais dėl justi kovas už nepriklauso- 
kelių prieglaudos, i___
šventovės, pražydo mokslas' 
ir menas... - I__ _____ _______  ..

Visa tai padarė Kalėdos—'Muziejaus didžiojoj salėj. stings PlačioP 
„ . . . . I . .......................J . IrnrinnmPnP vv

Gen. S. Žukausko Laidotuvės

dėjo gedulinga eisena, po 
įspūdingų apeigų prie Neži
nomojo Kareivio kapo. Nuo 
pat muziejaus iki kapų tos 
gedulingos eisenos garbės 
sargyba buvo minių minios. 
Pirmutiniu vadovu į amžino 
poilsio vietą liko kryžius, 
paskui ėjo kunigai, tęsėsi ei
lė metalinių vainikų, ant ku
rių šilko kaspinuose įrašyta 
paskutiniai Jam žodžiai: Il
sėkis Ramybėje, Tebūna 
lengva tau Lietuvos žemelė... 
Karininkai aksomo dengtose 
lentelėse nešė Jo užtarnau
tus ordinus, medalius. Leng
vu žingsniu, lyg pritardami 
karo orkestro gedulingam 
maršui, palenkę galvas žir
gai traukė gedulingą vežimą, 
kuris skendo ugniagesių ne
šamų degančių žibintuvu 
šviesoje.

Tęsėsi ilgai palydovu ei - 
generolai, karininkai, 

pėstininkai, raiteliai, karo 
autai, visuomenės atstovai, 
studentai, organizacijos!

Kapinėse ties laikinąja an
ga dar paskutinieji atsisvei
kinimai, patrankų šūviai, ka
riuomenės saliutas, bažnvti-
nės apeigos... Prieš įleidžia"! 
karstą, nuimama nuo viršaus 
Velionies kepurė, aukso kar
das, o ton vieton, šeimai pra
šant, uždedamas šeimos vai
nikas. Dar valandėlė ir išsi
skirsto palydėtojai, giminės. 
Naujasis kapas, paskendęs

Vytautas Didysis, rodos, pa
sirėmęs savo kardu, žvelgė 
į gausingas lankančiųjų ei
les, norėdamas pasakyti, kad 
neverta liūdėti dėl to, kas 
neišvengiama, kad, pirmie
siems kovotojams už laisvę 
nykstant, verčiau stiprinti (brangių vainikų jūroje, pasi- 
savyje tėvynės meilę, semti Jieka. 'medinio kryžiaus prie-

- ■ t Staigiai mirė generolas yra saugojamos mūsų tautos
Suklestėjo artimo Slvestras Žukauskas, buvęs relikvijos, kur galima pažin-

pasipylė labdarybės P^rmas^s kariuomenės vadas, ti mūsų tautos praeitį, pa-

iškilo Lietuvos nepriklausomybės... mybę, kur atliekamos visos 
brangios mūsų tėvynei tauti
nės apeigos... Laikinosios so- i_- •» •5 a. n. i o vo ov stiprybes is praeities... 

i visuomenė,
kariuomenė, vyriausybė tarė
jam paskutinį sudiev, atida-

Kristaus gimimo šventė, bet “ų brolių vilniečių ašaros ir vė paskutinę pagarbą. . ----- s -—>

A. a. gen. S. Žukausko ku
lnas buvo pašarvotas V. D.

Kristaus gimimas.
Taigi, Kalėdos yra ne tik

Kaip reikšmingai... Ten, kur
Sekmadienio popietį prasi-

globstyje...
Eleonora Bartkevičiūte.

Lt... j Ant aukšto pastato stovė-
Jei pasaulis bus nusigrę- jo velionies karstas, kuris 

žęs nuo Kristaus, jeigu nesi- paskutinę dieną buvo jau už- 
i ~ . JI_______ * 1______* v 1 ,

ir pasaulio atgimimo šventė, 
ypač meilės, teisybės, teisė
tumo ir žmoniškumo švente.

Pasaulio „atnaujintojai”:1 vadovaus Jo atneštuoju mei- dengtas ir kurio viršuje bu- 
bolševikai, visokio plauko lės įsakymu ir teisėtumu, tai vo padėta velionies kariška
socialistai norėtų panaikinti žmonija išsižudys savitarpi- kepurė ir aukso kardas, L.
Kalėdas ir išmesti Kristų iš nėse kovose ir vėl užviešpa- Vyčių dovana. Nuo lubų į 

; žmonių tarpo, bet rimčiau taus neteisybė, neapykanta kampus plevėsavo juodas 
mąstantieji tuoj pamato, kad ir kerštas. Be Kristaus apja- šydas. Pats pastatas su kar- 
be Kristaus nėra gyvenimo, kęs pasaulis eina į pražūtį! stu skendo didelių, brangių 
nėra meilės, nei teisybės pa- Tat Kalėdose vertėtų visiems vainikų eilėse, tarp kurių 
šaulyje. Tai aiškiai liudija daugiau susimąstyti ir taip mirkčiojo žvakės. Per visą 
bolševikų „rojaus” žudynės, nusiteikti, kad Kalėdos tik-laiką prie karsto budėjo ka- 
Ispanijos ir Meksikos nekal-'rai būtų meilės ir ramybės rininkai, generolai.
to kraujo klanai, Etiopijos ir šventė... Ramybė tik su Kri- Gale karsto buvo Vytauto 
Kinijos užgrobimai, kenčian- stum!... . D. stovyla, tarytum budėjo

Įdomus, reikalingas, naudingas laikraštis. Visada daug 
žinių, svarbių straipsnių, įdomių apysakų, gražių eilėraš-
čių, linksmų pasiskaitymų.

UŽSISAKYKITE AMERIKĄ SAU IR GIMINĖMS Į LIE
TUVĄ. DOVANŲ GAUSITE GRAŽŲ LIETUVIŠKĄ KA
LENDORIŲ.

Jungt. Amerikos Valstybėse metams 2 doleriai
Į Lietuvą 2 dol. 75 et.

Rašykite:
AMERIKA

423 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

MARIJA AIKŠTAITE

Kruvinos Kalėdų Spurgos

— Tyliose vakaro prie- 
blandose prašneko širdis ta
vajai širdžiai... Ir ką aš kal
ta, kad mano širdies byla ne
išsprendžiama... Ji tęsiasi 
tomų tomais gyvenimo at
vožtos knygos lapuose... Ar 
tu tai jauti?.. Nežinau... At
garsiai kurtūs, kaip ir pats 
gyvenimas nebylys... Už ka
lėjimo sienų, jaučiu, kad yra 
kitas gyvenimas... Kuriuo tu 
nardai kaip žuvis krištoli
niame ežere... Ateik... Ateik 
mano sapne... Mano neįkū
nyta svajone... Aš laukiu pa
kėlus galvą link šešėliais nu
gulusių grotų, pro kurias 
klausausi tavo žingsnių... 
Ten nuaidėjo garvežio sire
na, kur tu pasukdavai taku 
į mano tėviškės vyšnynus... 
Ar tu atmeni savo Gabrie
lės maldą?.. Juozai!.. Ar at
meni?.. Juk visa tai buvo, 
rodos, tik vakar... Juozai 
mano... Tu kilnus, kaip ty
ras konvalijos žiedas... Tu 
man primeni baltų gulbinų 
skaistumą... Kam puošei bi
jūnais man kasas?.. Ar tik 
tam, kad amžiais nešiočiau 
atminimo stagarus kruvinoj 
širdy!.. Ach! Dieve!.. Pan

čiai! Ant tų rankų, kurios 
surištos amžinosios meilės 
ryšiais su tavomis... Juozeli 
mano!.. Ar atklysi tą valan
dą, kada mano mirties poky
ly klajos dar nakties ūkai 
virš paruoštos man giljoti
nos kalėjimo slėpiniuose... 
Ar atklysi?.. Pasakyk... Il
gesio akys šaltiniais neišse
miamos laukia tavęs... Juk
mano mirties šmėkla taip veltui...
arti... Supa ratais juodų se- — Mieloji, aš sugrįšiu... 
šėlių... Neša į aikštę bejėg j Mane vadina žymus asmuo... 
mano kūną... O dvasia pas Mes tik pagąsdinsim vienuo- 
tave... Pas tave, mano Saule jlįus... Išsiplėtė, išsišakojo 
mano gyvenimo svajoniij 
Paskutine Naktie... Juozai 
mano!..

Taip blaškėsi vargšė Ga
brielė. Jau seniai įmesta už 
geležinių grotų, nes Kazano
vas paskyrė ją nugiliotinuo- 
ti, paskyrė nukirsdinti jos 
galvą. O tai buvo prieš me
tus laiko, kai ji pateko į 
pinkles. Tada buvo didžiau
sias Ispanijoj sukilimas. 

Prieš pat Kalėdų šventes nas jau tik pamanius... Juk 
nusidažė tvoros ir vartai, šį rytą pats matei, kai išve- 
mūrai ir stulpai raudonais, dė keletą kunigų į užmiestį 
dažais, kurie siūlė praei-, ir užkasė gyvus į žemę... Ar- 
viams ugningos revoliucijos gi tai žmoniška?!... Juk mes 
raidžių liežuvius... Siūlė, kad gyvename, kad ir kiti gyven

visos bažnyčios, visi švent- 
namiai turi būti uždaryti! 
Kitaip jie bus iš pamatų iš
griauti... Subyrės pelenais... 
Paplūs kraujo jūra nuo ti
kinčiųjų galvų! Gabrielė tuo 
laiku daug iškentėjo dėl sa
vo vyro. Kažkodėl jis atkak
liai užsispyrė eiti savanoriu 
į revoliucijonierių eiles.

Gabrielės malda tuščia... 
i Ji apkabinus vyro kaklą, bu
riuoja jo lūpas... Ašaros by
ra sidabriniais lašais ant jo 
išdidžios krūtinės... Viskas 

tylūs mūrai... O kas ten ži
no, ką jie už tų sienų veikia?

— Meldžiasi, mielasis, ir 
dirba. Ten tai tikras Kris
taus komunistų kolektyvas, 
kokio ir tu sieki.

— Gali būti. Bet aš turiu 
tą visą pats patirti. Besąly
giniai planai, bet laisvas no
ras.

— Juozai, nežinau kodėl 
man taip baisu... Virpa kū- 

tų... Argi buvo jauku žiūrėti 
aną naktį, kai pilną aikštę 
nusėjo vienuolių galvomis?!.. 
Juozeli, tu pats sudrebėjai, 
kai abu stebėjom už lango 
užuolaidos stovėdami... Atsi
meni, kai kraujas užanspau- 
davo pilkus akmenis kanki
nių krauju... Argi tu, tu, ku
rį mano širdis, kaip medį, 
kaip ąžuolą nuo kirvių sau
goja, nepaklausytum ma
nęs?!..

— Negaliu, mieloji Gabrie
le, yra tam tikra kliūtis... 
Nors sąžinė sako tą patį, ką 
ir tu...

— Juozyti, Saule, mano 
globėjau ir prieteliau, nepa- 
'ik manęs... Taip neseniai 
sukūrėm širdžių aukurą... 
Atsimeni praeitas Kalėdas?.. 
Kūčių stalą?... Mes vienu 
baltu plotkelės lakšteliu da
lindamiesi išskraidėm dan
gaus erdvėmis, išklajojom 
Marso gėlynais... Tu man 
skynei minčių akacijas nuo 
tolimų planetų... Ir tada mes 
kalbėjom, kad turi būti ty
rų, žmoniškų širdžių pasau
lis... Gal ten už Marso, ki
tam kokiam deimantiniam 
rutuly žvaigždynais apsijo
tam... Tu pats kalbėjai, kad 
ten aukštuose toliuose, iš ki
tų žibančių skritulių, gal 
stebi kokios būtybės į mūsų 

žemę, į dvikojus žmogiukus, 
kurie smaigosi durtuvais, 
peiliais, kurie bėga su anuo
tomis, tankais, žemės obuo
lio kalnynais... Kurie pilsto 
skysčius laboratorijose... De
rina stipriausių nuodų pal
šas dulkes... Kiti vėl, dujo
kaukėmis apsimovę, bėga 
nuo savo brolio žmogaus! 
Ne nuo žvėries, nuo žmo
gaus! Tikrai kvailybė! Sa
kei, kad žemė, tai lyg kruvi
na arena. Kur prisiguldo, 
prisipjauna pats žmogus 
žmonių... Vėliau operuoja, 
pjausto, gelbsti ir drauge 
kankina! Vieni atidarę gerk
les agituoja „į kovą, į kovą”, 
o kurie jau iš kovų grįžta be
kojais, berankiais, tada tie 
patys rėksniai nusiveja „el
getas” nuo savo durų. Tad 
ir tave, jei kas agituoja, 
traukia į neaiškią tamsumą
— pabėk... Pasislėpk... O jei 
nenori bailiu būti, turi lūpas, 
protą... Juk žemę mes patys 
turime tobulinti, sėti meilę, 
diegti artimui gražiausius 
taikos diegus... Vistik turės 
kada išsivystyti kartos iš 
kraujuotų vystyklų... Ir išsi
vystys tik per meilę, per 
žmoniškumą... Peiliai ir du
jos nepadės... Kruvina kova
— iššauks kovą. Meilė — 

meilę. Ar taip, mielasis, pa
sakyk?..

— Prieštarauti tau — esu 
bejėgis. Myliu tave, Gabrie
le, myliu kaip tyrą mano sie
los angelą... Tavo lūpų mal
dos klausyčiau, bet pasaulis 
dar amžių amžius praleis, li
gi tavo idealios meilės, žmo
niškumo pradus supras... Aš 
eisiu, eisiu su žmonija be 
galvos... Atsilikti — save 
palaidoti. Viskas modernėja, 
vystosi, gal ir pats žmogus 
turi save visai perdirbti, iš
mesti iš galvos, iš širdies tą, 
su kuo jis gimė? Gal tos 
„sąžinės” ar „sielų balsai”, 
tik bobučių, kunigų nuval
kiotas skarmalas?..

— Juozeli, tu seniau taip 
nekalbėjai. Pasakyk... pasa
kyk, kas įnešė nuodų į tavo 
širdį ?!

— Mieloji, Gabriele, mo
teris ne viską gali žinoti. 
Vyrų keliai kad ir kardais 
nukloti — ji gali atbėgti... 
Nors ir susikruvins kojas, 
širdį, bet jeigu jos siekiams 
neidealus vyro kelias — ji 
griaus, ardys...

.— Na, kad ir taip. Vistik, 
bent vieną mano maldą iš
girsk, išklausyk...

— Gabriele, tu tikras kip- 
šytis.

— Ne, mielasis, ąš tavo 

sielą noriu išsivesti į švie
sius plotus... Aš noriu, kaip 
dirvoje, tavo sieloje įsodinti 
kad ir mėlynomis ašaromis 
dorovės diegelius... Būk ge
rutis, eiva Kūčių naktį į 
slaptas pamaldas... — Gab
rielė vėl nutiesė savo baltas 
rankas ant Juozo pečių... Įsi
siurbė į jo lūpas... Jos net 
kelios ašaros nukrito... Vis
tik Juozas sutiko ją bent pa
lydėti.

Kūčių rytą, nors tylėjo 
dar likusių neišgriautų šven
tovių varpai, nors niūrėjo 
liūdesys ir baimė vienuolynų 
pastatuose, bet sudunksėjo 
šūviai... Ant kardų susivy
niojo nekaltas kraujas... Iš
kabinėti bažnyčių varpai su
siliejo į kanuoles... Aukso 
kielikai į paleistuvių apyran
kes, į monetas... Gotiškosios 
gulbės, remiančios bokštais 
debesis, susitaškė į gyveni
mo paklydėlių valtis, atkly
dusias iš visų žemės ežero 
pūvančių gyslų... Baimė, liū
desys... Žvėriškas žmogus, 
iškėlęs mirtį, švaistosi be
pročiu po kraujo jūrą. Kaip 
pragaras dunda kanuolių 
griausmas... Ardo pastatus... 
Aria žemę šrapnelių kastu
vai... Duobės... Mirtis... Visą 
dieną dunda žemė, griūva
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Jon. Pilipauskas.

Kodėl V erke Smuikas?
Yra pasaulyj vietų, kur 

žmonių milijonai, kur didingi 
j .amai dangaus skliauto sie
kia, elektros vitrinos praei
viams akyplėšiškai mirkčio
ja, automobilių tūkstančiai 
dūzgia ir po žeme traukiniai 
sunkiai dejuoja. Čia susikau
pus didžiausia prabanga ir 
skurdas didžiausias. Puikiuo
se rūmuose sienos damasko 
šilku išmuštos ir sunkios už
uolaidos neleidžia gatvių 
triukšmo į sales, kur dei
mantais išsipuošusios kva- 
oios ponios ir frakuoti ponai 
Hnksminasi. Čia šampanas, 
madeira liejasi, o toli purvi
nuose miesto užkampiuose 
ašarų ir į didžiausias taures 
nesutalpinsi. Kur nors apše- 
pusioj lūšnoj peralkusi moti
na, gal būt, paskutinį gyvy 
bes lašelį savo kūdikiui au
koja..

Tai New Yorkas ar Chica 
ga, Londonas ar Paryžius, c 
gal kur nors Rusijos Mask 
voj ar Japonijos Tokijo. Vi
siškai vistiek. Kiti žmones, 
bet skausmas tas pat. Toks 
jau didmiesčio likimas.

Jis buvo didmiesčio vai 
kas. Ne vienas tų laimingų 
jų, kurie kiekvienoms Kalė
doms laukia Kalėdų Dieduko 
ir sulaukia. Ne. Laukdavo ir 
jis, bet nesulaukdavo.

Jis tik motiną teturėjo. 
Tėvas mirė. Jis jo nė nebe- 
pamena. Tik iš motinos pa
sakojimų jį pažįsta. Jis buvo 
puikus vyras — aukštas, 
tvirtas ir labai, labai geras, 
bet mirė jis ir dabar motina 
skalbė kitų drabužius ir valė 
poniškas dulkes nuo poniškų 
baldų, kad savo sūnų žmo
gum padarytų.

Užaugęs nė jis pats nebepa- 
minė.

Besmuikuodamas jis ir 
užmigdavo. Sapnuodavo ta
da, kad jis smuikuoja, o visi 
gatvės vaikai susirinkę tik 
klausos ir suprasti negali, 
kur jis taip išmoko.

Laimingos tada buvo die
nos. Jis vargo nesuprato, nei 
neapykantos nepažinojo. Ta
čiau bėgo metai, augo Jonis, 
bet vargas nenyko, o vis di
dėjo. Vargo naštos slegiama 
be laiko suseno jo motina, o 
jis jau trečiajam High 
school skyriuj. Bet nepamir
šo jis smuiko, kuris dabar 
jau ir keturias stygas turė
jo.

Laiminga vargšė motina 
nes jos Jonis daug žada. Jai 
mokytoja kartą taip pasakė. 
Kada nors jis bus didelis 
smuikininkas, kuriam karš
tai plos kvapios, deimantais 
nusėtos rankos ir kels kepu
res frakuoti ponai. Tada ji 
laimingai galės užmerkti 
akis išauginusi tokį sūnų. 
Nežinojo nelaimingoji, kad 
jos laukia juodžiausios die
nos, kad užmerks išverktas 
akis, būdama nelaimingiau
sia iš nelaimingųjų.

Kartą parnešė ji jam seną, 
jau aplūžusį smuiką. Ir pa
mėgo Jonis smuiką. Nedaug 
jis apie jį teišmanė. Užtat 
jam ir tik trijų stygų užte
ko. Atsisės, būdavo, kur nors 
tamsiam kampe, kai motina 
išeidavo, ir smuikuoja. Ką

Buvo Kūčios, šaltos Kū
čios. Pikti vėjai staugia už
miesčio pakrypusių lūšm 
kampuose, lyg pykdami kam 
jie nepasipuošė prieš šven
tes. Po praeivių kojomis 
skaudžiai gurgžda sniegas 
tartum gatvių grindinys ver 
kia, tartum vargo nukan
kintos sielos vaitoja.

Jonis sėdi prie motinos lo
vos. Kambaryj tamsu ir šal 
ta.

— Sūneli, vandens... — 
sunkiai ištaria nuo karščio 
sukepusios lūpos.

Jis pasikelia ir prikiša 
prie jos lūpų stiklą vandens

Ji nurimsta ir lengvai kvė-
puoja.

Užmigo.
Jonis dairosi po tuščią

— tik jis pats težinodavo. į kambarį. Jis jau visą dieną 
Gal vaiko godą, laimę ar at- nevalgęs, o namie nieko nė- 
ejties džiaugsmą? Kas žino? ra, nes nėra kuo pirkti.

Pasikelia ir, paėmęs smui
ką, tyliai išeina pro duris. 
Gal pasigailės kas praeivių 
ir duos jam skatiką kitą.

Prie šviesaus gatvės kam
po smuikuoja Jonis kaip nie
kad nesmuikuodavo, o jo vei
de dvi didelės mėlynos ir 
prašančios akys.

— Motina serga ir aš jau 
visa diena nevalgęs, išta
ria karts nuo karto ir vėl 
smuikuoja.

Dzingtelėjo sidabriniokas. 
Vienas kitas ir popierium su
šlamėjo. Atsirado geros šir
dies žmonių. Nudžiugo Jonis 
ir susirinkęs pinigus skuba 
krautuvėn.

• Nebėga, bet skriste skren
da valgiu nešinas namo ir 
džiaugias, kad, kur nors su
radęs medžio, galės motinai 
karštos kavos išvirti ir pats 
pavalgyti. Tai bus laimingos 
Kūčios! Kalėdų Diedukas 
šiemet labai geras!

— Mama, mamyte, žiūrėk 
ką aš parnešiau! Mamyte! 
— užsimiršęs, kad ji, tur 
būt, miega, šaukia iš džiaug
smo Jonis, o širdis, rodos, 
ims ir iššoks pro burną.

Bet nieks neatsiliepė. Jo 
džiaugsmas atsimušė į sie
nas ir vėl sugrįžęs užgniau
žė gerklę ir siaubu pavirtęs 
išsiveržė nežmonišku klyks
mu.

— Mama, mamyte!.. — 
nuskambėjo viso pasaulio 
skausmas ir gėla.

Purto, glamonėja Jonis 
sustingusį motinos kūną ir 
bučiuoja šaltas jos lūpas, o 
ji šypsos taip meiliai, kaip 
tik laiminga motina šypsotis 
tegali.

— Mama, mamyte, pa
busk! žiūrėk ką tau Jonis 
parnešė! Pabusk, mamyte!

Bet ji nepabudo, o jis ap
kabino jos kūną, lyg bijoda
mas, kad kas neišvogtų jo 
brangiausio turto ir priglau
dė savo veidą prie jos šaltos 
kaktos. Ilgai jis taip išklū
pojo prie mirusios motinos, 
bet nė viena ašara nenurie
dėjo jo skruostais ir nė vie
nas skundo žodis neišsprūdo 
pro jo lūpas. Sustingo jis sa
vo skausme ir nieko nejuto, 
nieko nematė ir nieko nesu
prato.

Betliejaus žvaigždė Kalėdų Džiaugsmo Aidai

Virš juodų Judėjos kalnų sius taip ir atėjo Dievo Su
mirgėjo žiemos žvaigždės. Jų,nūs, gimdamas tylumoj ir 
būta milijonai. Visas dangus (kukliose aplinkybėse. Jį pri
buvo nusėtas skaisčiomis an- ' ėmė ir pasveikino tiktai Ma- 
gelų gėlėmis, kurios gražiai rija su Juozapu, kariuomenė 
žydėjo nakties tylumoj. Vie- angelų ir būrelis piemenų, 
nos spindėjo sidabrine švie
sa, kitos gi baltai blizgėjo.

Tačiau viena už visas ki
tas buvo didesnė, skaistesnė. 
Ji pasirodė virš Betliejaus, 
Dovydo miesto. Tai buvo ti
kėjimo žvaigždė, pažymėda
ma žmonėms Dievo buveinę. 
Nes tą naktį stainelėj gimė 
Kūdikėlis, ir Marija „suvys
tė Jį vystyklais ir paguldė 
Jį prakartėje”. Pas savuo-

Staiga jis pašoko, pagrie
bė smuiką ir išbėgo laukan. 
Nejaučia jis žvarbaus vėjo, 
nė sniego raudos negirdi, nes 
jo krūtinėj širdis kruvina, o 
galvoj skaudžiausias „re
quiem”. Bėga jis nė pats ne
žinodamas kur.

Parkas. Apsnigti suoleliai. 
Sudribo ant tuščio suolo Jo
nis ir pradėjo smuikuoti. 
Verkia smuikas patį skau- 
džiausį skausmą ir rauda 
pačias gailiausias raudas.

Sužvangėjo numestas pi
nigas, bet jis nepasilenkė jo 
paimti.

— Kas yra, vaikeli?
Tik dabar atbudo Jonis ir 

skaudžiai, skaudžiai pravir
ko.

— Mama mirė...
Jis pajuto malonią ranką 

ant savo peties ir pakėlė 
ašarotas akis. Prieš jį stovė
jo maloni senutė ir vyriškis

Iš rytų toji tikėjimo žvaig
ždė viliojo tris Išminčius. 
Per tyrlaukius keliaudami, 
jie nepaisė nei vargų, nei pa
vojų, ir galutinai atvyko 
Betliejaus miestelin, esančia
me maždaug šešios mylios 
nuo Jeruzalės.

„Kame yra gimusis žydų 
Karalius? nes mes matėme 
Jo žvaigždę Rytų krašte ir 
atėjome Jo pagarbinti”. Toji 
šviesa, kaip ir tikėjimas, 
privedė juos prie Kūdikėlio 
kojelių. Kalėdų rytą toji ti
kybos žvaigždė prives ir mus 
prie Jėzaus kojų.

Reikšmingai Kalėdų šven
tės yra žiemos metu, kai die
nos trumpiausios, apsiniau
kusios, naktys igiausios ir 
šaltos. Išganytoj aus gimimo 
laikais pasaulis kaip tik toks 
buvo. Meilės artimo tuomet 
nebuvo. Žmonių masės, dar
bininkai, apšvietos visiškai 
nematė. Visur buvo vergija, 
priespauda. Ilgos naktys, 
metų metai, slėgė žmoniją. 
Pasaulis turėjo Viltį, kad 
kada nors Kas ateis ir išlais
vins žmoniją, suteiks jai ap- 
švietą ir atneš-Naują Moks
lą _ Gerąją Evangeliją. 
Kristus tai padarė.

Tylią gruodžio naktį Bet
liejaus tvartely, niekeno ne
pažintas ir niekeno nepriim
tas, gimė pasaulio. Išganyto
jas. Auklėjosi Nazarete. Dir
bo paprastą staliaus darbą.

ašaras. Gyvulių tvarte Jis 
gimė, kad nuvestų mus į 
mūsų dangišką tėvynę. Viso
je žemėje Jis neturėjo sau 
vietos, kad tik mes turėtu
me vietos dangaus karalys
tėje”.

Šios Kalėdos tegul būna 
mūsų tikru dvasiniu atgimi
mu. Eidami prie Kūdikėlio 
Jėzaus, maldaukime, kad 
užkurtų mūsų širdyse meilę 
Dievui ir artimui ir pasiau
kojimą, kuris nebijotų jokių 
sunkenybių. Jei Dievas gy
vens mūsų sielose, mes nie
kuomet nepaklysim, o visuo
met ir iš didžiausių pavojų 
pergalėtojais išeisim ir Ka
lėdų džiaugsmo aidai „Kris
tus Gimė” skambės mūsų 
širdyse.

Kun. P. J. Ji

Puošniam kambaryj liūd
nai liūdnai verkia smuikas. 
Niekas negali suprasti, kodėl 
jaunasis smuikininkas taip 
gūdžiai smuikuoja. Juk šian
die visi džiaugias. Nuo ma
žiausio iki didžiausio. Rytoj 
Kalėdos. Tačiau smuikas 
verkia skaudžią gėlą ir am
žinai neišverktą skausmą. 
Tik vienas Jonis žino, kodėl 
jo smuikas verkia:

— Mama mirė.
Tada buvo šaltos Kūčios.

Marianapolis 
Gruodžio 12. 1937.

Jie parpuolė, pagarbino 
mažutėlį Jėzų, paskui, ati
dengę savo turtus, davė Jam 
dovanų: aukso, smilkalų, 
myros.

Kalėdoms išaušus, ką gi 
mes Kūdikėliui aukosime? 
Šv. Petro žodžiais tariant, 
mes, tiesa, „sidabro ir aukso 
neturime”; be to, mums 
trūksta brangių dovanų. Vis 
dėlto mes galim suteikti Jam 
dovanų dar brangesnių už 
auksą, smilkalus ir myrą. 
Pa v., darykime tikėjimo, vil
ties ir meilės pareiškimus, 
nes tuomi parodysim V. Jė
zui savo meilę, o Jis džiaug
sis tokiomis dvasiškomis do
vanomis. Bet, svarbiausia, 
Kalėdų dieną lai gimsta Kū
dikėlis mūsų širdyse, kai nu
eisime į bažnyčią, į Naują 
Betliejų, kur visuomet dega 
šventoji šviesa. Tegul V. Jė
zus suteikia, kad tos Betlie
jaus žvaigždės vaisiais dan
guje džiaugtumėms.

Gintaras.

Danijoje ir Švedijoje yra 
gražus paprotys Kalėdų die
ną lesinti lauko paukščius 
grūdais. Kadangi tose šalyse 
tuo laiku būna šalta ir labai 
daug sniego, tai paukšteliai 
lesinami ant padirbtų tam 
tyčia stalų.

Gerai pažino žmonių vargus. 
Matė pasaulyje trūkumą ar
timo meilės, apšvietos ir pa
žinimo tikrojo Dievo. Jis 
mokė žmones išganymo ke
lio. Jo mokslas jau arti du 
tūkstančiai metų skelbiamas, 
o tačiau dar nemažai tokių, 
kurie tebegyvena nakties 
tamsybėse, kurie dar nesu
laukė Kalėdų.

Mums Kalėdos yra dvasi
nis atgimimas. Beširdis pa
saulis dažnai mums žiaurus. 
Siauras ir akmenuotas ke
lias, kuris mus veda prie 
Išganytojo prakartėlės. Bet 
jei norime būti Dievo vai
kais, privalome tuo keliu ei
ti. Dažnai pasitaiko, kad ne
lengva būti teisingam, malo
niam, pasiaukojusiam, Dievo 
įsakymus užlaikančiam, Die
vą ir artimą mylinčiam; bet 
tiktai per tuos gerus darbus 
kasmet mes sulauksime nau
jų šv. Kalėdų, kurios pada
rys mus broliais To, Kuris 
seniai Betliejuje gimė. „Jis 
tapo žmogaus sūnumi, kad 
mes galėtume tapti Dievo 
vaikais. Jis tapo bejėgis, 
kad tik mus sustiprintų. Jį 
suvystė vystyklais, kad mes 
būtume išlaisvinti iš nuodė
mių. Jis tapo mažu vaiku, 
kad mus padarytų didžius. 
Verkdamas Jis atėjo į šį pa
saulį, kad nušluostytų mūsų

UŽGIMIMO TVARTELIS

Istorija sako, . kad šv. 
Pranciškus Asyžietis pirma
sis pradėjo įruošti bažnyčio
se Kristaus gimimo kūteles. 
Jis taipgi buvo pirmasis di- 
jakonas vidurnakčio arba 
bernelių mišių. Jis tose mi
šiose pasakė ir pamokslą 
apie Kristaus vargus ir ne
turtą. Minėdamas Vaikelį 
Jėzų savo pamoksle, šv. 
Pranciškus buvo taip sujau
dintas, kad nebegalėjo žo
džio tarti ir ašaros riedėjo 
jam per veidus.

Kalėdų medelius, ypač eg
laites, pirmiausia pradėjo 
"ėdyti Vokietija, kiek vėliau 
Anglija ir paskui beveik vi' 
same pasauly.

119 metų jau praėjo, kai 
kun. Joseph Mohs. šv. Mika
lojaus bažnyčios vikaras, 
Oberndorfe, Austrijoje, pa
rašė giesmę „Tyli Naktis”, o 
Gruber, tos bažnyčios vargo
nininkas, greitu laiku parašė 
jai muziką. Jau buvo susi
rengę Kalėdų dieną ją giedo
ti, bet, vargonams sugedus, 
buvo atidėta 15 metų vėliau 
Leipcigo koncertui, iš kur 
pasklido giesmės graži muzi
ka ir žodžiai po visą pasaulį.

Balt
(Vaikų

__ Baltųjų Kalėd 
jų Kalėdų!

To labai trokšta 
pasaulis. Ir kas gi 
jaunąjį pasaulį? 0 
slogas. Jonukų, On 
nikų, Maryčių pris 
nas kiemas. Visi 
sniego voliotis, rai 
žinėti, mėčioti ki 
kietomis gniūžtei! 
go kaip nėr, taip

Tais metais oras 
Užtruko kiek ilgis 
Gamta ištroško 
Bet sniege iškriti 
Tik sausio trečia

Taip, anot P 
Rusijoj, o ką ja 
apie Ameriką, 
apyretis svečia 
čia nieks jo n 
Rogės ir arkliai 
iš mados. Visą 
sėdo į automobi 
ant ratų, kaip ; 
na. Sniegas pa< 
slidu, jis trukdo 
Tai kada jis pa 
jonai automobili 
sunkvežimių k< 
puolasi jį minti, 
kinti be pasigai 
tuomet sniegas 
ko, kada staml 
jo prikrinta. 
žieminės gamto 
nės gamybos v 
va, kurioj migs 
menį vis dažnis 
pasiima gamyb

Bet jaunasai 
vena savotiški 
Jis dar per ja 
automobilio rat 
skonis ir palan 

į tos pusėje. Jai 
go, kad galėtų 
sti, čiužinėti, 
gieža žiūri jau 
į gumines pas 
lestingai bečai 
naujai iškritus 
čia pat virsta 
juodu purvyni 
jaunuoliai ki 
gromuliais į ] 
lakstančias ju 
žalias, geltona 
šinas. Retai

namai, padegamos šventovės 
liepsnoja... Kaip skruzdėly
nai, niekam skriaudos neda
rantieji vienuolynai, išplėš
ti... Nedora ir begėdiškumas, 
kaip slibinas šliaužioja ne
kaltomis aukomis kruvinus 
nasrus išžiodinęs... Puikybė 
ir kerštas... Menkas dvikojis 
sutvėrimas įsispyręs ranko
mis į pašones, iškėlęs galvą, 
brenda per kraują... Jis jau
čiasi už savo Viešpatį galin
gesnis! Nes jo rankoje kar
das, šautuvas, o ne sąžinė.

Toks dvikojis ir Sergiejus 
Kazanovas. Jis slapčia susi- 
tikdinėja su Juozu, ir ardo 
Gabrielės gyvenimą, dviejų 
sielų šventovę — vadina Juo
zą į revoliucijonierius. Kū
čių vakarą jis atbėgo į Juozo 
namus. Jo pušnys vos dar 
tik išbridę iš seserų vienuo
lyno kraujo klano. Taip ir 
siūlo pabaisą, kaip kraujuo
tu snapu aras iškilęs virš 
savo aukų...

Gabrielė jau buvo apsi
siautus, pasiruošus į slaptas 
pamaldas. Juozas irgi nusi
teikęs su ja eiti. Bet Sergie
jus, slėpdamasis nuo Gabrie
lės, beveik prirėmęs šautuvu 
Juozą, verčia šią naktį eiti 
su juo, plėšti „buržujus”, 
„fašistus”, „ilgaskvernius”

Kad ne Gabrielė, Juozas jau 
gal ir eitų... Sergiejus toks 
miklaliežuvis, taip moka į- 
kalbėtį... O čia Juozui dažnai 
įvairiausi nedatekliai... Kar
tais ir duonutės stinga... O, 
gal tie „smakai”, pasak Ser- 
giejaus, viską suėda. Sergie
jus Juozą nenori palikti. Jis 
pasižiūri į tokią gražią Juo
zo žmoną ir ima jį nerimas... 
Kad tik greičiau kur nuklai- 
dinti Juozą, o vėliau prislink- 
ti prie Gabrielės. Visą valan
dą užgulęs Juozą Sergiejus 
tardo, kur eis Gabrielė? 
Juozas nenoromis, neaiškiai 
prasitaria, kad jis žmoną tik 
palydėsiąs... Sergiejus sutin
ka. Jie susitaria, kad naktį, 
dvyliktą valandą, jiedu susi
tiks ties laikrodžio bokštu.

Mieste šūviai aptilo. Ser
giejus išėjo. Juozas ir Gab
rielė eina į pamaldas. Tokia 
žavinti naktis... Kad ne sker
dynės, ne amžina kova tarp 
žmogaus su žmogumi, kokia 
būtų graži žemė! Iš lėto 
krinta puokštės sniego, kaip 
baltų vyšniažiedžių lapai... 
Juozas su Gabriele eina iš
artų duobių arimais, suardy
tų rūmų griuvėsiais... Jie ei
na, kaip senų amžių krikš
čionys į slaptas, keistas ka
takombas..,

Gabrielės galvą apjuosęs 
baltas nuometas, kaip kilnio
sios Lygijos... Jos akys dvel
kia šventumu, dora ir meile. 
Ji džiaugiasi, kad su ja eina 
jos vyras. Ji su juo eitų į ne
išbrendamus miškus, plauk
tų per plačiausius vandenis, 
skristų už debesų — kad tik 
su juo... Ji pasižiūri į jo auk
štą siluetą, į jo puošnius vin
giuotus plaukus... O jis taip 
arti jos... Jie abu jaučia 
viens kito kvapą, malonią 
širdžių šilimą... Juozas su
spaudžia Gabrielės ranką ir 
klausia:

— Pasakyk, mieloji, kam 
reikia aukotis — idealui ar 
moters meilei? — Gabrielė 
nutilo. Kažkas panūdo širdy
je, ji suprato mylimų lūpų 
susiklostymą... Tuo labiau, 
kad Juozas ruošiasi į revo
liucijonierius. Jai lyg keista 
ir skaudu... Čia meilė, ir už 
jos kažkokia neaiški praraja, 
į kurią jie gali sukristi abu... 
Su jos smulkiais žingsniais 
vis smarkiau šokinėja šir
dis... Ji vis ką nors turi at
sakyti Juozui. Gal jis nesu
pyks?... Gabrielė bando pra
mušti jo nuomonės baisų le
dą, bet taip švelniai, nežy
miai...

— Juozeli, aš nenoriu ta

vęs pastūmėti ten, kur kiti 
traukia... Aš tik noriu, kad 
tu su manimi amžiais gyven
tum skaistus ir nevylingas... 
Tokį tave pažinau, tokį pa
mylėjau, tokiam atidaviau 
širdį, su tokiu ir dėl tokio 
nebijau mirti. Nepalik ma
nęs... Tavo idealas man ne
aiškus... Juk tavo sielai sve
timi Kazanovo darbai... Tu 
perdaug kilnus, kad pames- 
tum savo žmonelę... Aš tau 
pavasarį priskinsiu alyvų... 
Atnešiu prie tavo lovos, įsta- 
tysiu į indelį, pabėgsiu... o tu 
mąstysi apie mano šešėlį...

— Gabriele, koks tu kil
nus kūrinys... — Jis pažvel
gia pro baltą nuometą į jos 
veidą... Gabrielė nuleidus 
kiek su nuometu galvelę to
kią baltą, kaip lelijos taurę... 
Juozui dvelkia nuo jos lyg 
šventumo spinduliai... Jis net 
pakelia akis, pažiūri į viršų, 
ar ties ta balta lelijos taure
le — Gabrielės galva, ar ne
spinduliuoja kaišyta rožėmis 
aureolė... Jis dabar pasilen
kia arčiau jos, ji jam tokia 
brangi, neįkainuojamai, ne
pamainomai... Jos sieloj kaž
kas žydi... Suhnksta kvepian
čių narcizų puokštėmis į jo 
širdies taurę, sulenda, susi
kemša kaip baltų žiedų pluo

štai. Ir Juozas jų nepajėgia 
išmesti...

Vylingas Kazanovas juos 
seka. Juodas šešėlis vis pa
kniopstomis paskui juos ne
ria... Jo akys ryte surytų 
gražiąją Gabrielę, tik kad ne 
Juozo aukšta figūra, užsto
janti ją lyg siena... Bet Ka
zanovo mintys juodžiausius 
grabus atneša... Jo mintys jį 
surango į tamsiausią kapą... 
Jis seka Gabrielės grakščius 
žingsnius... O be to, juk vi
sam mieste šią naktį išdalin
tos šnipų gaujos seka, ar ti
kintieji Kūčių naktį nesi- 
rinks kur pamaldoms...

Iš viso miesto traukia še
šėliai... Eina pabirusiomis 
miniomis į užmiestį... Ten 
pamiškėj tūno prasta sargo 
lūšnelė, ir vis praryja mi
nias... „Kas ten?” Kyla min
tis Kazanovui. Per tuščių 
laukų arimus be tako eina ir 
Juozas su Gabriele. Ir juos 
praryja sargo lūšnelė. Ka
zanovas sustyra. Kerštu ir 
pagieža suverda jo kraujas. 
Jis grįžta į miestą atsivesti 
savo minių.

Sargo lūšnelė prasta ir 
tamsi. Žilagalvis senelis tū
no priedury ir nurodo takus 
į požemį. Gabrielę pagavo 
liūdesys... Ji lipa nulygintais

klodais į požemį... Ji tvir
čiau įsikimba į Juozo ranką, 
ją taip nukrečia šiurpuliai... 
Vistik civilizuotas amžius... 
Laisvė, brolybė išlipinta ant 
visų vartų... Visi popierga
liai tą šaukia... O kur tie
sa?.. Kaip žmonija nuo jos 
atsilikus... — galvoja Gab
rielė. Požemiais ji su Juozu 
išėjo į kažką panašaus erd
vų, duslų, kimų ir prietamsų 
— tai maldykla... Neseks ta
vęs, nežudys...

Maldykla jau prisikimšus 
žmonių. Keistos liktarnos 
šviečia melsva, į aušrėtekį 
panašia šviesa. Eglių rate 
mažulėlis Jėzus prakartėlėj... 
Skurdžioj, tik šienely... Ma
rija, tokia nusiminus, lyg tai 
Ji verkia, kad pasaulis iš
stūmė savo Sutvėrėją... Gab
rielė nueina pas prakartėlę, 
Juozas lieka prie maldyklos 
angos. Žmonių minios vis 
dar plaukia... Prisikemša 
sausakimšai pilna maldykla. 
Jau ir sargo lūšnelė beveik 
nukeliama... Ir ore pristo
ję žmonių... Čia ūžia, gau
džia miškas, o ten žemėse, 
kur Gabrielė, skamba kur
čiai varpelis... Bet vis ta pa
ti malda... Tie patys sielų 
kodylai... Juozas pro žmonių 
galvas žiūri į maldoj pa

skendusią Gabrielę... Jos vei
das baltas kaip sniegas... 
Nuleistos blakstienos ją lyg 
paverčia į nežemišką deivę... 
Balto nuometo kraštas už
kritęs ant žalios eglės šakos, 
taip, rodos, ji visas papuo
šalas tos eglės, tos visos ap
linkumos... Net ir niūri mal
dykla Juozui jaukesnė... Čia 
jo sielos pasaulio visas puo
šnumas — tai Gabrielė. Ji 
dabar maldoj taip giliai su
sikaupus... Ir Juozui kyla 
mintis sumesti savo sielą į 
kuklų altorių, nes tai „Ber
nelių mišios”. Jis užmiršta 
ir Kazanovą, kurs žadėjo jo 
laukti prie laikrodžio bokš
to... Ir Juozo akys altoriui... 
Malda nesipina, tik kažkas, 
rodos, siūlo išnagrinėti savo 
dvasią... Jis randa save tokį 
menką prieš Gabrielę... Tie
siog jos takai — šventumo 
takai. Nejaugi ta būtybė. 
Gabrielė, negundoma piktų 
minčių?.. O jeigu ir gundo
ma, kaip ii pastumia, išnai
kina tą kelia juodiems žings
niams?.. Kaip ji pajėgia tik 
tiesos ir kilnumo takais 
vaikščioti?! Juk žemė tiek 
nuodų, tiek vyliu siūlo... Ne
jaugi Gabrielė sieloje karžy
gė?! Juk ji, rodos, tokia 
[švelnutė ir jokiai kovai ne

atspari... Vėl 
prie Gabrielei 
mainytų į a 
Dėl jos gyvens 
tės... Atsakys 
Kazanovui bii 
revoliucijonieri 
sujungs širdį 
širdimi dar t 
duos jos kilnia 
jos lūpose, ir 
tiesa ir žmor 
taip ir gyvens, 
jų nesupras, vi 
liais, bet jų tyl 
tovė gyvens mt 
kurnu... 0 gal 1 
ir kiti paseks., 
taus tų laikų 
prato... nukryži 
mąsto Juozas, 
vieną prakartė

Prie altoria 
Taip skardžii 
virpesiu paplit 
Iškilo Ostija 1 
se... Juozas m 
maldykla nuliu! 
rielės galvelė, 
eglių šakose, n 
kartėję... 0 ter 
kas dunda... d 
griausmas . gri 
soj maldykloj ] 

f Žmonės sumišo 
nelis, lūšnelės s 
si per minią tai
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Jonas Kmitas p*- Motoristas neišdrįsta va-
. . • „ «_ . žiuoti sparčiau. Jaunuoliai

BaltOSIOS KlllcdOS triukšmingai džiūgauja: pa
galiau gamta nugalėjo žmo
gaus padarinius! Deja,

Jonas Kmitas

KALĖDOS

s-
Juozas Sužiedėlis

ŽALGIRIS
(Vaikų kova su automobiliais)

bet ir pataikę žalos nepada- džiaugsmas neilgas, štai ata- 
ro. Viskas ten standžiai už-|duzSia kažkoks pramuštgal- 
daryta. Nė langų neišmuši vis> nepaisydamas nei drum- 
— stiklas toks storas, kad s^° oro> ne^ slidumo. Auto- 
nė akmuo neįgriebia. Nusi-|m°biLus pyška visu greitu- 
vylę jaunuoliai jau nebenori mu’ sužliugęs sniegas aptaš-, 
kliudyti be arklių bėgančių ko arčiau stovinčiuosius. 
vežimų. Tik koks šunelis Paskui jį atlekia kitas drą-, 
kartais šoka į juos paloti, šuolis tokiu pat greitumu, 
bet ir jam trumpa pramoga:' Paskui jį trečias, ketvirtas, 
vos porą kartų amtelėjo, o, 
jau, žiūrėk, savabėgis veži- ! 
mas už varmų atsidūrė. ’

Tačiau sumanesnieji vai- ! 
kai palaipsniui išgudrėjo ir : 
surado būdą automobiliams i 
atkeršyti. Gi keršyti yra už 
ką. Viena, iš pavydo, kad jie, 
jaunuoliai, negali automobi
lių vairuoti; antra, kad tos 
pragarinės mašinos dažnai 
juos sužaloja, ir, trečia, kad 
jos buržuiškai nepagerbia 
svetimų teisių ir neduoda 
progos vaikams pažaisti, ne
gailestingai murdydamos 
baltą, tyrą sniegą. Jaunuo
liai gerai žino, kad ledas ir 
slidus suplaktas sniegas tai 
didžiausias automobiliams 
pavojus. Tad jie stengiasi 
nusnigtuosius kelius ko grei
čiausiai rogutėmis bei pačiū
žomis tiek nuslidinti, kad 
joks automobilistas neišdrįs
tų tokiu keliu važiuoti. Sykį 
vaikų būrys užima poziciją 
kur ant kalnelio ir iš ten pa
sileidžia čiuožti į pakalnę, 
motoristai iš tolo vengia tos 
vietos. Tuomet krykštaujanti 
jaunojo pasaulio balsai savO| 
laimėjimą paskelbia visai 
apylinkei. I

Pasnigo. Būriai vaikų jau 
seniai gatvėse. Grakštūs bal
sai ir skardus juokas visam 
miestui praneša, kad jauna
sai pasaulis susilaukė 
džiaugsmo dienos. Seniai 
lauktasai sniegas pagaliau 
atsilankė ir stambiais drėg
nais pluoštais pripildė orą ir 
storoku sluoksniu nuklojo 
žemelę. Kalėdos bus baltos! 
Bet štai pasirodė viens — 
kits automobilius. Slenka iš- 
]ėto, nes drėgnas sniegas 
stambiai kimba į priešakinį 
langą, užtemdydams regėse- 
ną, ir, prie to, ratai slidinė-

— Baltųjų Kalėdų! Baltų
jų Kalėdų!

To labai trokšta jaunasis 
pasaulis. Ir kas gi sudaro tą 
jaunąjį pasaulį? O, jis gau
singas. Jonukų, Onyčių, Pet
ruku, Maryčių prisirinko pil
nas kiemas. Visi nori ant 
sniego voliotis, raičiotis, čiu
žinėti, mėčioti kits į kitą 
kietomis gniūžtėmis, o snie
go kaip nėr, taip nėr.

Tais metais oras rudeninis 
Užtruko kiek ilgiau kaimuos. 
Gamta ištroško jau žiemos, 
Bet sniegs iškrito pirmutinis 
Tik sausio trečią, iš nakties.

Taip, anot Puškino, buvo 
Rusijoj, o ką jau bekalbėti 
apie Ameriką. Sniegas čia 
apyretis svečias. Pagaliau, 
čia nieks jo nė netrokšta. 
Rogės ir arkliai seniai išėjo 
iš mados. Visa Amerika įsi
sėdo į automobilius — tauta 
ant ratų, kaip ji save vadi
na. Sniegas padangoms per 
slidu, jis trukdo susisiekimą. 
Tai kada jis pasirodo, mili
jonai automobilių, autobusų, 
sunkvežimių ko greičiausiai 
puolasi jį minti, trinti, nai
kinti be pasigailėjimo, ir tik 
tuomet sniegas kiek išsilai
ko, kada stambios kupetos 
jo prikrinta. žodžiu, tarp 
žieminės gamtos ir moderni
nės gamybos verda arši ko
va, kurioj nugalėtojos vaid
menį vis dažniau ir dažniau 
pasiima gamyba.

Bet jaunasai pasaulis gy
vena savotišką gyvenimą. 
Jis dar per jaunas sėstis į 
automobilio ratus. Taigi, jo 
skonis ir palankumas gam
tos pusėje. Jam reikia snie
go, kad galėtų džiaugtis, žai
sti, čiužinėti. Su kokia pa
gieža žiūri jaunasai pasaulis 
į gumines padangas, negai
lestingai bečaižančias baltą, 
naujai iškritusį sniegą, kurs 
čia pat virsta šėma tešla ir 
juodu purvynu! Ir svaido 
jaunuoliai kietais sniego 
grumuliais į pasiutiškai be- 
lakstančias juodas, mėlynas, 
žalias, geltonas, širmas ma
šinas. Retai kada pataiko,

Atėjo Kalėdos — ir meilė jauki 
Plačiai žmonėse pasirodo;
Ir nyksta rietynės, pavydai menki, 
Ir kerštą pakeičia paguoda.

Ir kas gi tą meilę pasėjo tarp mūs, 
Kad ji taip paliečia kiekvieną? 
Pagiežą išdildo, barnius, piktumus 
Kalėdų bent šventąją dieną?

Pažvelk į kūtelę — ant šieno tenai 
Matysi Jį gulintį vygėj — 
Jisai numylėjęs visus amžinai, 
Padaro tą žemišką žygį.

Toliau visa eilė. Bematant 
ant balto kelio pasidarė juo
dos vėžės, krintąs sniegas 
jau nebesuspėja jų uždengti, 
ir nusivylę vaikai mato, kad 
jų rogutės jau nebeturės pi
lietybės teisių ant šito kelio. 
Jų ūpas staiga nupuolė, 
krykštavimai pasiliovė. Ir 
vėl mašinos nugalėjo gamtą!

Bet štai keli strategai su
sigriebė, 
re planą.

-Ei, 
garsiai 
ant kalno! Greičiau!

Ilgai raginti nereikėjo. 
Vienu akimirksniu visi su
prato, kas reikia daryti. Ap
leidę šią lygią gatvę, vaikai 
išsirinko kitą poziciją, kiek 
toliau, ant kalnelio. Tai bu-( 
vo tiksliai parinkta vieta. 
Ant kalno lipti ar nuo kalno 
leistis automobilistai ir sau
sumoje nebemėgsta, tai ką 
jau bekalbėti, kai kalnas 
sniegu nuklotas. Visi jo tuo
met privengia. Taigi, oku- 
puotasai kalnelis nebuvo dar 

I vežimų paliestas. Vaikai 
1 greit susirikiavo, akimirks- 
jniu susitaisė rogutes ir šū
kaudami pradėjo leistis že
myn. Vienas — kitas žygis, 
ir pozicija užtikrinta. Kur 
vaikai su rogutėmis perbėgo, 
ten automobilius nepasiro
dys — tą vietą lenkia iš to
lo. Jaunasai pasaulis laimėjo 
ir garsiai tyčiojosi iš auto
mobilistų.

Strategišku sumanumu 
laimėjęs kovą, jaunasai pa
saulis vis 
įsidrąsino, 
niūkščiai, 
dyti prieš 
rios atstovų čia taip pat ne- turėjo pramuštą galvą, nu
trūko, jau neapdairiai prade- laužtą ranką ir visą kūną su-

Su meile užgimęs, su meile gyvens 
Ir meile žmoniją sušildys ...
Dėl meilės Jis gyvastį savo pašvęs 
Ir taip Tėvo valią išpildys.

Jie skubotai pada-

vyrai! — vienas 
riktelėjo — eikime

jo rodyti savo ryžtumą. 
Smarkiu įsibėgėjimu ne vie
nas jau peržengė demarkaci
jos liniją ir nusiyrė į auto- 
tomobilių teritoriją. Juosvas 
sužliugęs ne tai sniegas, ne 
tai purvas prasta susisieki
mo priemonė, bet įsibėgėju
sioms nuo kalno rogutėms 
nebuvo jokių kliūčių. Pusiau 
šniokšdamos per juodą tešlą, 
pusiau dardėdamos kietu ke
liu, įgauta įnercija rogutės

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūte

Elkis dieną taip, kad naktį 
tavo miegas būtų ramus, o 
jaunystėje — taip, kad tavo 
senatvė būtų giedri.

— M. K.

dėlto perdaug jau 
Narsesnieji ber- 

norėdami pasiro- 
gražiąją lytį, ku-

Daktaras yra žmogus, ku
ris užmuša tave šiandie, kad 
išvengtum mirties rytoj.

yrėsi pirmyn, kol neatsimuš- — Punch,
davo į kokią jau nenugalimą damas savo charakterius 
kliūtį. Pramuštgalviui Jonu- Jie man liko kaip atsimini- 
kui Pabaldai, kurs drąsiu ūžimai praeitų pergyvenimų, 
simojimu toliau už kitus su į — Tolstojus,
savo rogutėmis nužygiavo, 
pasipynė ne tik nenugalima, 
bet ir žalinga kliūtis. Buvo 
tai automobilius, kurs staiga 
išlindo iš skersgatvio. Vai
ruotojas, pamatęs atpyškan- 
čias vaiko rogutes, skubotai 
stojo ant stabdžių, stabdžiai 
nesvietiškai sužviegė ir auto
mobilius sustojo, deja, per- 
vėlai. Įsibėgėjęs vaikištys 
nebesuspėjo pasukti rogučių 
į šalį, ir jos visu smarkumu 
sudavė automobiliui į šoną 
Rogutės kelis kartus apsi
vertė, vaikas iškrito, kūliais 
nusirito į pakalnę ir, atsimu
šęs į akmenį, pastiro be ža
do. Subėgę žmonės pakėlė jį 
nuo žemės ir pradėjo gaivin
ti. Jonukas buvo gyvas, bet

Kiekviena pabaiga turi sa
vy sekamo dalyko pradžią; 
mirties diena yra tik būsi 
mojo atgimimo aušra.

— M. Z.

Tautą galima tik tuomet 
nugalėti, kai esti nugalėti 
jos doros idealai, jos geriau
si siekimai. — Talmudas.

žalotą. Taip ir nesulaukė 
sveikas „baltųjų” Kalėdų.

Tik

atspari... Vėl Juozo akys — Puola mus revoliucijo-l Taip ir išvedė grandiniuo-
prie Gabrielės. Jis jos ne- nieriai!
mainytų į aukso kalnus!..1 Tuo tarpu pasipila šūviai. 
Dėl jos gyvens, dėl jos ken- Prie altoriaus suklumpa kū
tės... Atsakys griežčiausiai nigas su kieliku... jis mirš- 
Kazanovui bičiulystę, neis į ta... Kardai švaistosi maldy- 
revoliucijonierius... Verčiau kloj... Ritasi žmonių galvos 
sujungs širdį su Gabrielės su ašarotomis akimis mir-į Liepsnoja prasta sargo lūš- 
širdimi dar tampriau, pasi- ties agonijoj 
duos jos kilniai įtakai... Juk 
jos lūpose, ir darbuose vien 
tiesa ir žmoniškumas. Jie 
taip ir gyvens. Nors pasaulis 
jų nesupras, vadins atsilikė
liais, bet jų tyli šeimos šven
tovė gyvens meile ir žmoniš
kumu... O gal kada nors juos 
ir kiti paseks... Juk ir Kris
taus tų laikų žmonės nesu
prato... nukryžiavo... — Taip 
mąsto Juozas, įdelbęs akis į 
vieną prakartėlės eglę.

Prie altoriaus varpelis... 
Taip skardžiu, sidabriniu 
virpesiu paplito šventovėj... 
Iškilo Ostija kunigo ranko
se... Juozas nulinksta. Visa kos ir ištysia. Jis 
maldykla nulinksta... Ir Gab
rielės galvelė, balta žaliose 
eglių šakose, nukrypo į pra- 
kartėję... O ten, viršuj, kaž
kas dunda... Lyg perkūno 
griausmas griaumoja... Vi-' 
soj maldykloj pradėjo ūžti...| 
Žmonės sumišo... žilasis se-j 
nelis, lūšnelės sargas, skiria-, 
si per minią taką ir praneša: i

tą Gabrielę iš maldyklos. Ka
zanovas ją sodina ant savo 
arklio ir nešasi...

Gabrielė girdi, kai nukrin
ta keli šrapneliai ant naujo 
milžino maldyklos kapo...

— Niekados, niekados... 
Juozas sugrįš... Aš lauksiu... 
Lauksiu metus, amžius... Jis 
mano, vienintelis mano! Jam 
ir liepsnos mano sielos au
kurai...

Kazanovas įdūko. Uždarė 
Gabrielę už grotų. Ilgai ją 
kankinęs, paskyrė mirti. Ap
linkui verda gyvenimas bai
sus ir gražus... Bet kaip sun
ku Gabrielei susigyventi su 
ta mintimi, kad ji turės mir
ti! Bet dar baisiau už mirtį, 
už kūno kentėjimus, jeigu iš 
tikrųjų ją Juozas pametęs. Ji 
blaškosi ir kenčia, 
abejonė — jos

vylius...
— Gabriele, aš daug apie( 

tave mąsčiau... Aš ieškojau 
progų tave turėti... Aš se-1 dvasinis maistas:

— Juozai, tiek

Baimė ir 
nuolatinis

svajų, ne-

bešokinėda- nelė... Miškas, pakartojęs 
mos... Kraujas, lyg švęstas griausmingą šrapnelių aidą, 
vanduo, taškosi... 'raudonuoja nuo lūšnos ug-

Gabrielė, lyg sustingusi, nių... Gabrielė mąsto: „Tai 
balta statula, stovi tarp eg- šių laikų kalėdinių eglių 
lių. Ji suvožus delnus, kaip puošmenys...” Kazanovas 
šventoji, su nerimu ieško, siekia jos lūpų... Kalba jai 
Juozo. Juozas ją mato... Bė
ga prie jos... Žmonių galvos 
kliudo jam taką... Akys to
kios maldaujančios... ašaro
tos ir gęstančios... Juozas niai tavo paveikslą nešioju: 
pro įtūžusius budelius, kad širdy... Aš Juozą įkalbėda- kaltų ir kilnių apie tave... 

įtik prie Gabrielės, prie Gab-jvau stoti į revoliucijonierius Ar tu jauti mano tyrą, ne- 
frielės... Kad ir mirti drauge!!tik dėl tavęs, kad tu jo glė- kaltą svajonę... Tai krištoli- 
— veržiasi Juozo širdis pro by nebūtum... jo nemylė- nis dvasinių ežerų lobis... 
lavonus, pro skerdėjus... Štai turn... Bet dabar jau jis pa- Juk tu žinai, ką šneka mylin- 

bėgo su mano kareiviais, čios širdys vienumoj... Ar 
Negrįš pas tave. O jeigu tau 
grįžtų — aš jį nudėsiu!

— Nekalbėk, 
baisiai... Nesiek tamsta ma- nebaigto šaltinio versmę, ku- 
nęs, nes tai bus tik tuščios rios nei tu, nei aš neišgėrė- 
pastangos... Meilė mano me... Ateik... Sugrįžk... At- 
Viešpačiui ir mano vyrui verk kalėjimą... Išvesk į pa- 
liepsnos vulkanais iš menkos laiminto gyvenimo vieške- 
širdies... liūs...

_Tu turi būti mano mei-' Viskas užsilygino... Susi- 
lužė! klostė ir sargo lūšnelės pele-

ga jį nutveria geležinės ran- 
šaukia 
viskas

vidury 
nurodo

Gabrielės vardą — 
veltui.

Kazanovas stovi 
kraujuotos aslos ir
savo kareiviams suimti Gab
rielę. Ji eina... Ištiesia ran
kas į grandinius... Jos lūpos 
su meile kalba:

— Už Kristų... Už mano 
Viešpatį...

sius 
pone, taip Tik

pristatė rūmų, ar buvu- 
sugriovė, nėra žinios... 

mano širdis jaučia, lyg

Kalėdų žvagždutė skais
čiai spindi ant dangaus. Šal
tas oras dar daugiau pabrė
žia jos žydrų aiškumą, nu
snigti laukai ryškiau atšvie- 
čia jos spindulius. Taip, Ka
lėdos šaltos ir baltos,
automobilių nuvažinėti ke
liai juodomis juostomis vin
giuoja per baltus laukus.

Lovoje guli sužalotas Jo
nukas. Daug draugų ir drau
gių jį aplankė pareikšti nuo
širdžios užuojautos dėl jo 
nelaimės. Jie atnešė jam rie
šutų, saldainių, pyragaičių, 
vaisių ir visokių žibučių nuo 
Kalėdų eglaitės. Jonukas 
jautėsi labai laimingas ir la
bai nelaimingas. Laimingas 
dėl to, kad jaunasai pasaulis 
nepamiršo jo aplankyti, pa
guosti ir tiek gražių dovanė
lių jam atnešti. Bet drauge 
jautėsi ir labai nelaimingas, 
nes, sužalotas ir sunkiai ser
gąs, negali džiaugtis balto
mis Kalėdomis.

Tačiau per tas kelias die
nas jis daug, daug išmoko. 
Ir pats dabar žinos, ir kitus 
pamokys, kad kovoje su au
tomobiliais daugiau laimėsi 
atsargumu, negu drąsa ir 
ryžtumu.

nai ant maldyklos kapo. Ne
grįžo, neatėjo Juozas. Tik 
kada budelis išvedė nužudy
ti Gabrielę į kalėjimo kiemą, 
Juozas matė pro kitas štan
gas... Jo kruvina siela bėgo 
pasiimti baltą, nukirstą leli
jos taurelę, su nuometu Gab
rielės galvą. O tai buvo Ka
lėdų rytas.

(Tęsinys) , 
Tad jis pats šoko drą
sinti savo karių, kad jie 
smarkiau spustelėtų ir šluo
te nušluotų priešą.

Dovydas, pažinęs magiste- 
rį, norėjo pulti ir grumtis su 
juo dvikovoje. Bet jį sulaikė 
Bielskaus lankininkų kuopos 
vadas Vidmantas.

— Luktelėk, aš jį strėle 
pasveikinsiu. Šis lankas jau 
ne vienam tokiam puikuoliui 
galą padarė!

Tai taręs, jis įtempė di
džiulį savo lanką, įdėjo į lo
velį strėlę ir pradėjo taikyti. 
Nuo jėgos įtempimo jo vei
das paraudo. Galiausiai pa
leido strėlę, kuri su trenks
mu įsmigo į šalmo antbur- 
nį. Magisteris atsegė šalmą 
ir kartu su sutrupėjusią 
strėle nusviedė jį žemėn. Tik
tai strėlės smaigalis sužeidė 
magisterio veidą, iš kurio 
srovėjo kraujas.

Magisteris buvo dabar taip 
įnirtęs, jok šoko į mūšį be 
šalmo, plika galva. Tiktai 
vienas riterių sugriebė jo 
žirgą ir išvedė iš mūšio sū
kurio.

— Išnaikinkit, su žeme su- 
maišykit! —-šaukė magiste
ris, visoms jėgoms liepda
mas pulti smolenskiečius.

Tuo tarpu iš miško pradė
jo žygiuoti nauji, dar nelies
ti pulkai. Į mūšio lauką žy
giavo dabar lenkai. Kryžei
viai nustebo.

Atsisveikinęs su Vytautu 
ir nusiuntęs į kariuomenę 
Zindramą, Jogaila panoro 
pats dalyvauti mūšyje. Sku
biai pasišaukė tarnus ir ėmė 
vilktis nepaprastai gražiais 
savo šarvais. Ant galvos už
sidėjo auksuotą šalmą su 
devyniomis povo plunksno
mis. Karo šarvais apsiren
gęs, Jogaila pasijuto esąs 
jaunesnis. Jis vikriai užšoko 
ant puikaus žirgo. Būtų ir 
nuskridęs viesulu į mūšio 
sūkurį. Tiktai jį tramdė jojo 
patarėjas Trombą.

Mūšio triukšmas aiškiai 
buvo girdėti karaliaus sto
vykloje. Nebuvo tačiau jo
kių žinių apie jojo sėkmę. 
Kovos karštyje Vytautas už
miršo savo pasižadėjimą 
siuntinėti Jogailai žinias iš 
kovos lauko. Jis švaistėsi po suremti kryžeiviai nebeiš- 
kovos lauką, kaip viesulas, laikys. Tik staiga Vytautas 
Čia drąsino nusiminusius ir išgirdo iš tolo aidint kryžei- 
nuvargusius karius, čia tvar-' vių pergalės giesmės garsus, 
kė suardytas eiles, čia pats Vytautas tuojau šoktelėjo į 
šokdavo į patį didžiausį ko- kalniuką ir pamatė nuo Eg- 
vos verpetą. Šveidriuoju sa- lėkalnio žygiuojant didoką 
vo kalaviju Vytautas dary- kryžeivių būrį. Jis tuojau 
davo tiesiog stebuklus. Jam 
jau buvo užmušti du žirgai. 
Dabar jau trečiuoju nuskri
do smolenskiečių stiprinti 
bei drąsinti.

Jogaila nerimo. Jis su gau
singu kalinių palydovų bū
riu išjojo į kalvelę, norėda
mas savo akimis sekti mū
šio vyksmą. Tačiau paties 
mūšio iš kalvelės nebuvo ma
tyti. Iš ten tebuvo matyti de
gąs Eglėkalnio kaimas. To
liau ant kalno keletas vokie
čių pulkų tvarkėsi atskirais 
būriais. Tai buvo trumpam 
iš mūšio paties magisterio 
išvesti pulkai, kad pasilsėtų 
ir susitvarkytų naujam puo
limui.

Taip Jogailai iš kalvelės 
besižvalgant, skubiai atjojo 
vienas Vytauto karys, bajo
ras Rimvydas.

— Viešpatie, skubėk į pa
gelbą ! Didysis kunigaikštis

prašo vesti į mūšį Lenkijos 
kariuomenę.

— Ar daug žmonių žuvo? 
Ar sveikas ir gyvas mano 
brolis? — paklausė nerimda
mas Jogaila.

— Ačiū Dievui, tebesvei- 
kas, nors jau du arkliu jam 
užmušė priešai.

Vos šitai Rimvydas pasa
kė, sudundėjo žemė ir at
skrido be kvapo pats Vytau
tas. Jis iš tolo ėmė šaukti f

— Brolau, dabar pats me
tas! Mes gerokai išvargino
me kryžeivius. Trauk savo 
kariuomenę — mes laimėsi
me!

| — Į kovą! — šūktelėjo 
Jogaila savo palydovams. — 
Tuojau pasakykite Zindra- 
mui, kad aš liepiu pulti!

Vytautas nuūžė atgal į 
mūšio lauką. Ten pasiėmė 
paskutinius tris atsargos bū
rius ir vėl nusiskubino jau 
gerokai išretėjusiems, bet 
vis dar nepasitraukusiems iš 
savo apkasų smolenskie- 
čiams į pagelbą. Dar viena 
atkaklios kovos valandėlė ir 
kryžeiviai būtų įsiveržę į nu
vargusios lietuvių kariuome
nės vidurį. Bet tuo tarpu iš 
miško pradėjo plaukti ir len
kų pulkai. Kryžeiviai, palikę 
smolenskiečius, atsigręžė da
bar į naują priešą, be galo į- 
tužę. Susigrūmimas buvo ne
paprastai baisus ir kruvinas. 
Karaliaus vėliauninkas gavo 
smarku smūgį į galvą. Jam 
iš rankų iškrito vėliava ir 

i pasvyravusi nugriuvo. Len- 
; kai nusiminė. Jogaila, nuo
• kalvos pamatęs šį įvykį, nu

sigando ir suaimanavo.
; — Dieve! Dieve!...
i — Nurinmk, valdove...—ra

mino ji Trombą. — Mūsų ka
riai taip lengvai neatiduos 
vėliavos...

Netrukus iš tikrųjų, po 
i smarkios kovos, vėliava iški- 
1 lo ir vėl ėmė gražiai plevė
suoti ore. Džiaugsmo šūkis

• išsiveržė iš lenkų karių krū
tiniu. Jogaila net pravirko ir 
paeiliui išbučiavo visas savo 
relikvijas.

Dabar kryžeiviai kovėsi su 
lenkais. Vytautas, tuo nau
dodamasis, išnaujo sutvarkė 
savo pulkus ir skubėjo len
kams į pagelbą. Galima bu
vo viltis, kad iš dviejų šonų

A

suprato, kad tai tie patys 
kryžeiviai, kurie buvo nusi
viję totorius. Jie dabar grį
žo. Jie manė, kad mūšis jau 
seniai baigtas ir laimėtas. 
Tad ir užtraukė pergalės 
giesmę. Priešakyje varėsi jie 
būrį belaisvių.

Vytautas tuojau nutarė 
pastoti jiems kelią. Jis grįžo 
prie kovojančių, pasiėmė ke
letą būrių su Bielskum ir 
Vidmantu priešakyje ir nu
jojo giria. Deja, buvo jau 
per vėlu. Kryžeiviai, išgirdę 
kovos triukšmą, paliko be
laisvius sargybiniams, o pa
tys šoko saviems į pagelba. 
Jie stengėsi pulti lenkus iš 
užpakalio. Lenkai jau buvo 
bepradedą krikti, pamatę 
nauju kryžeivių būrius. Tik 
Vytauto pasiųsta laiku pa
gelba neleido kryžeiviams 
užklupti lenkų iš užpakalio.

(Bus daugiau)
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
ATVIRAS LAIŠKAS A. L 

ŽURNALISTŲ S-GAI

Gerb. Redakcija,
Labai prašau atspausdinti 

savo laikraščio skiltyse šį 
mano laišką:

Kadangi A. L. Žurnalistų 
sąjungos pagrindinis dėsnis 
yra narių vieningumas ir 
vieningos minties išlaikymas 
viešai spaudoje ir kadangi 
šf dėsnį griežtai paneigia 
patys žurnalistų sąjungos 
centro valdybos nariai, todėl 
šiuomi pareiškiu, kad aš 
daugiau nenoriu būti tos Są
jungos nariu.

Su tikra pagarba,
Kun. Dr. J. Navickas.

LINKĖJIMAI

Nuoširdžiai sveikiname 
gerbiamą Kunigiją, mylimas 
Rėmėjas — Rėmėjus ir Prie- 
telius, Linksmų Kalėdų ir 
Naujų Metų šventėmis!

Draug su galingais angelų 
chorais garbindainos mei
lingąjį Betliejaus Kūdikėlį, 
maldausime Jį, kad Naujuo
se Metuose dar gausesniais 
malonių turtais aplankytų ir 
laimintų Jus, mūs brangūs 
Geradariai, o Jūsų šeimas 
kad apsuptų dangiška ra
mybės dvasia.

Kalėdų ir Naujų Metų die
nose Seserų koplyčioje bus 
atlaikytos Jūsų intencija šv. 
Mišios.

Šv. Kazimiero Seserys
Chicaga.

muoti, dainuoti ir viešai pa
sirodyti.

Tėveliai paprastai gausin
gai susirenka, džiaugiasi sa
vo vaikučiais ir atnaujina 
savo pasiryžimą palaikyti 
bažnyčią, mokyklą ir viską, 
kas rišasi su mūsų lietuvių 
reikalais.

Jei kur yra sunku palaiky
ti savo parapijinę mokyklą, 
tai ypatingai sunku ją palai
kyti ten, kur lietuvių ne
daug. Reikia daug pasiryži
mo ir pasiaukojimo.

Per programą tėveliai pa
mato, kad jų darbas ir aukos 
neina Veltui, bet neša < 
naudos jų vaikučiams, mūsų 
kolonijai ir lietuvių tautai.

Paprastai, seselės labai 
gražiai išlavina vaikučius ir 
yra ko pamatyti ir pasigėrė
ti.

Todėl širdingai prašau vi
sų Omahos lietuvių ir tų, ku
rie toliau gyvena, gausingai 
atsilankyti į tą pramogą, pa
remti mūsų seselių darbuotę 
ir nors iš dalies joms atsily
ginti už jų pasiaukojimą.

Prie progos, noriu palinkė
ti Omahos lietuviams links
mų Kalėdų. Reiškiu savo šir
dingus linkėjimus ir kitiems 
lietuviams Chicagoje ir ry
tuose.

Lai Dievas visus laimina 
ir teikia jums tikro džiaugs
mo, kurį Viešpats Jėzus savo 
gimimu atnešė į šį pasaulį.

Kun. Juozas Jusevičius
Antano Parap. Klebonas

5412 So. 32 St.,
. Omaha, Nebraska.

Šv.

OMAHA, NEBRASKA
BALTIMORE, MD.

I Programos vedėjas komp. A. 
Aleksis užtikrina nepapras
tai turiningą programą. Bus 
įdomių kalbų, skambių dai
nų, linksmų Kalėdų giesmių, 
smagios lietuviškos muzikos, 
draugiškų pasveikinimų bei 
linkėjimų.

Rakauskaitės koncertas
Gr. 5 d. įvyko seniai lauk

tas Lietuvos operos pažibos 
artistės M. Rakauskaitės 
koncertas, kurį surengė Fe
deracijos skyrius. Vadovavo 
komp. A. Aleksis. Gausingai 
atsilankė vietos ir apylinkės 
lietuvių visuomenė. Įžymi 
mūsų tautos dainininkė su
žavėjo klausytojus savo pui
kiu balsu, nepaprastu artis- 

L“"‘wo|tiškumu. Ilgai neužmiršime 
* šio koncerto įspūdžių.

Lietuvos krikšto minėjimas
Mūsų kolonija atitinkamai 

paminėjo Lietuvos krikšto 
550 metų sukaktį prakalbo
mis ir patriotine programa 
gruodžio 14 d. Kalbas pasa
kė kun. kleb. J. Valantiejus, 
kun. E. Gradeckis, vakaro 
ved. komp. Aleksis ir svečiai 
kalbėtojai kun. J. Kripas ir 
Amerikos red. J. Laučka, ku
rio įdomi Lietuvos krikšto 
istorinė apžvalga publiką la
bai užimponavo. Dainavo se
sutės A. ir J. Lušytės, D. 
Markevičiūtė, N. Plangytė, 
M. Alubauskaitė ir akordio- 
nu pagrojo V. Markevičius.

Malonu girdėti, kad nema
žai waterburiečių užsiprenu
meravo savaitraštį Ameriką.

į JAUNIMO BROADWAY t
STUDENTŲ ŽODŽIO JAU gyventi viešbučiuose kai ku

rį laiką, nes, dėl stokos kam
barių, labai sunku buvo ras
ti nuolatinę apsigyvenimo 
vietą. Kaune šiuo laiku iš 
tikrųjų didelis butų bei kam
barių trūkumas. Teko nugir
sti apie atsitikimą, kad pora 
šeimų net susimušė dėl vie- 

Kai žmogus Meldžia- *10 išnuomavimui skirto bu- 
i to. Jei vienas ar kitas kam
barys pasitaiko surasti, tai 
jau gan aukšta kaina, pav., 
šimtas litų už nedidelį kam
barėlį— su patogumais, 50, 
60, 70 litų be patogumų. 
Kartais ir tie patys išnuo- 
muojami be baldų. „Su pato
gumais” suprantama, tai y- 
ra ir vonia.

U.L.R.D. dėka, mes, sti
pendininkai, gavome progą

PENKMETIS

Sveikinu širdingai 
Plymoutho šv. Kazimiero 

parapijiečius sulaukusius 
Šv. Kalėdų.

Lai užgimęs Kūdikėlis Jėzus 
laimina jus, suteikdamas 
laimingus Naujus Metus.

Pasirodė žurnalo Studentų 
žodžio šių metų gruodžio 
numeris, kurio turinys tokis: 
Kun. Ig. Albavičius — J. N., 
Uosto Žiburiai — Gintaras, 
Sukilimas Vidurnaktį — B. 
Vi, : 
si Nežinomam Dievui —1 
Kaz. Čibiras, Oi, kaip gera 
mažam visados — Snaudalis, 
Byka — V. Rimša, Mūsų va
jus— kun. dr. J. Navickas, 
Apžvalga, žinios apie sąjun
gos narius, naujų knygų į- 
vertinimas ir žinios iš kuo- 
PU-

Žurnalą leidžia A.L.Kat. 
Stud., ir Profesijonalų sąjun
ga. Redaguoja Jonas Pili- 
pauskas. žurnalas išgyveno Per Kauno radijofoną tarti ______
jau pilną penkmetį, garbin-1keleta žodžiųbuvome apdo-' io antrą sekmadienį. Drau-

Kun. A. J. Sinkevičius.

NAUJA JAUNŲ VYRŲ 
ORGANIZACIJA

Brooklyn© Apreiškimo Ka
talikiškas klubas (A.C.C.) 
užsidarė (savo laisvu noru). 
I jų vietą 
jaunų vyrų 
pasivadino 
Crusaders.

40 jaunikaičių. Jau pri
ėmė konstituciją, pagal ku
rią draugija privalo eiti prie 

j Komunijos kiekvieno mėne-

susiorganizavo 
draugija, kuri 
Annunciation 

Prisirašė apie

■naudamas pasirinktai,vanoti P° *pbį lietuviškų

l 4 J1 + ji | 4

Rengiamės Kalėdų šventėms
Jau seniai mūsų mišrus 

choras turėjo pratybas Ka
lėdų pirmoms mišioms. Miš
raus choro vedėjas yra Jo
nas Bazaras; vargonininkė 
vra Kotryna Kansleris.

Be to, šiais metais turėsi
me ir muzikos mūsų bažny
čioje. Mūsų mokyklos vaikų 
benas taip pat dalyvaus pa
maldose ir grieš Kalėdų gies
mes prieš mišias ir per Of- 
fertorium.

Vien merginų choras gie
dos per paskutines mišias. 
Tai yra vienintelis merginų 
choras Omahos mieste. Kita
taučiai labai įdomaujasi tuo 
choru ir didesnėse dainavi
mo programose kviečia mūsų 
chorą dainuoti.

Bet choras ypatingai lavi
nasi bažnytiniame giedojime 
ir dėl to labai smagu kas 
antras sekmadienis per pas
kutines mišias klausyti to 
mūsų choro. Choro vedėja y- 
ra ponia Edna Gutoskis, o 
vargonininke Genovaitė Je- 
sonis.

Mišios per Kalėdas: pir
mos 5:30, antros 8 vai. ir pa
skutinės 10 vai.

Rimšos paroda
— Maryland Institute, Mt 

Royal Ave. ir Lanvale St. 
gruodžio 19 d. 2:30 vai. po
piet atidaryta skulptoriaus 
Petro Rimšos kūrinių paro
da, kuri tęsis iki sausio 7 d. 
Paroda kasdien atdara nuo 
10 vai. ryto iki 5 vai. vak., 
sekmadieniais nuo 3 iki 5, 
o pirmadienių ir trečiadienių 
vakarais nuo 8 iki 10 vai.

Kortų vakaras
Federacijos rengta „Card 

Party” įvyko gruodžio 17 d. 
Pasekmės labai gražios, nes 
rengimo komisija labai uo
liai pasidarbavo, ypač kun. 
E. Gradeckis, ponios M. Ka- 
rinauskienė, U. Liutkevičie- 
nė, M. Vaitkienė, M. Kašė
taitė, A. Lušytė, P. Joku- 
bauskas, P. Lubinas ir J. 
Šambaris. Federacijos veikla 
mūsų parapijoj tikrai pa
vyzdinga.

Blakstiena.

idėjai: siekti mokslo, dirbti 
tautai, gyventi tikėjimu.

Per išgyventą penkmetį 
Studentų Žodis nė kiek nesu 
klupo savo pasirinktame ke
lyje. Visuose numeriuose iš
laikyta švariausia kataliky
bės ir lietuvybės kryptis. 
Žurnalas neplaukė su srove, 
kuri plėšia lietuvių jaunimą 
nuo motinos kalbos. Tiesa, jo 
nuoširdžių pasekėjų nebuvo 
daug, tačiau žurnalo leidėjai 
šviesiausiai įrodė, kad tau
raus idealizmo dar yra, kad 
ne tik reikia, bet ir galima 
plaukti prieš srovę.

Sveikindami Studentų Žo
dį, išgyvenusį pirmą penk
metį, negalime nutylėti, ne
pasakę. kad šio laikraščio 
tikrasis gyvybės šaltinis yra 
garbusis Marianapolio kole
gijos rektorius, kun. dr. J. 
Navickas. Tai jo svajonių, jo 
troškimų, jo meilės kūrinys. 
Visi, kam rūpi amerikiečių 
lietuvių šviesuomenės kultū
rinė pažanga, turėtų parem
si Studentų Žodį.

AMERIKIEČIAI STUDEN-1 
TAI LIETUVOJE

ELIZABETH, N. J.

Kalėdų programa
Gruodžio 26 d., antrą Ka

lėdų dieną mūsų mokyklos 
vaikai turės pramogą, kuri 
susidės iš dainų, deklamaci
jų, giesmių, drilių ir kitų da
lykų. Seselės jau nuo seniai 
moko vaikučius per pietus ir 
vakarais. Tikietai seniai pla
tinami. Matyti, kad sutrauks 
didelį būrį žmonių.

Jau nuo to laiko, kai mes 
gavome lietuviškas seseles, 
kasmet turime kalėdinę pro
gramą. Tai duoda vaiku
čiams progos lavintis lietu- 

' vių kalboje lietuviškai dekla-

Apie P. Grebliaucką
Malonu pranešti, kad Jo

nas Grebliauckas, Baltimorės 
seniausias graborius, pama
žu sveiksta. Jo sunki liga 
truputį mažiau jį vargina. Jo 
slaugė p-lė Juškelytė net 
pranašauja, kad jis atsilan
kys į bažnyčią Kalėdų nak
tį.

Prie progos tenka parašy 
ti, kad buvo paleistos kalbos 
kad ne tik ką p. Jonas Greb
liauckas miręs; bet ir jo lai
dotuvių įstaiga jau nebevei
kia. Aišku, tokios kalbos ga
lėjo tik nuskriausti p. Greb
liaucką. Jaučiu pareigą vie
šai pranešti visiems, kurie 
tiesos nori, tų paskalų klai
dingumą. Ligonio sūnus, irgi 
Jonas, nuo 1924 metų turi 
teisę tuo amatu verstis. Tai
gi, susirgus jo tėvui, jis pats 
atlikinėja visas pareigas.

Linkiu ligoniui Jonui Gre- 
bliauckui greitos ir stiprios 
sveikatos!

Valentas' Matelis.

Lietuva paveiksluose
Jonas Dumčius rodys 

tuviškus garsinius krutamus 
paveikslus antradienį, gruo
džio 28 d., lietuvių Laisvės 
salėje, 269-73 Second St., 
Elizabethe. Paveikslai at
vaizduoja dabartinę Lietuvą 
ir jos padarytą pažangą per 
pereitus 20 metų. Pradžia 
7:30 vai. vak.

lie-

HARTFORD, CONN.

WATERBURY, CONN.

Vienas po kito ir visi pen
ki laimingieji, laimėję sti
pendijas studijuoti Lietuvoje

-'■'istiką, atvyko į Kauna 
Švietimo ministerijoj visi li
kom nuoširdžiai p. Dundulio 
priimti, kuris . mus perstatė 
viceministeriui Masiliūnui 
kurs džiaugėsi, kad atsirado 
Amerikos lietuvių jaunuolių, 
norinčių Lietuvoje studijuo-

knygų, daugiausia reikalin
gų mūsų studijoms, šios sa
vaitės gale, p. P. Skipičio, 
ULR. Drjos pimininko dėka, 
teks aplankyti Dotnuvos že
mės ūkio akademiją, arčiau 
susipažinti su vienintelės to
kios akademijos Lietuvoje 
gyvenimu.

Iš studentų 
patyrėme daug 
ir draugiškumo, 
stengėsi mus 
su korporaciniu 
Apskritai, rodomas didis su
sidomėjimas Amerikos liet, 
stipendininkais, kaip mus 
vadina. Maloniai esame vi
sur priimami, daug, labai 
daug patyrėme nuoširdumo, 
lietuviško atviraus draugiš
kumo.

Buvom jau pakviesti ap
žiūrėti sporto rūmus Kaune. 
Didelis ir gražus pastatas. 
Moderniški vidaus įrengimai, 
patogios, šviesios sporto sa- 

; lės. Likom visi sužavėti. 
(Kambaryje, kur p. Augus- 
itauskas mus priėmė, matė- 
jme gražiai išstatytas stovy- 
j lėles, dovanas, kurias praei
tą vasarą Lietuvos sporti
ninkai parsivežė iš Ameri
kos.

Esame pakviesti naudotis 
sporto rūmais, bet, deja, var
gu įstengsime nors vienas 
rasti tam laiko. Visi esame 
užsibrėžę didelį darbo mastą, 
visi trokštame kuo daugiau 
susipažinti su moderniškąja, 
smarkiai progresuojančia 
Lietuva.

Tarp savęs stipendininkai,

neolithuanų 
nuoširdumo 
Jie pirmieji 
supažindinti 

gyvenimu.

gijos tikslas: mokslas, doras 
elgesys, sportas. Bus sekci
jos: moksleivių, (greičiausiai 
ši sekcija priklausys prie 
esamos Studentų ir Profesi- 
jonalų draugijos), sporto, 
scenos ir kt. Be to, ši drau
gija vėliau užsiims krikščio
niško mokslo brolija (Con
fraternity of Christian Doc- 

’me). šios draugijos susiti
kimai bus kiekvieną pirma
dienį.

Draugijos pirm. stud. An
tanas Masaitis, sekr. moks
leivis Albertas Čižauskas. 
Naujosios draugijos prieša
ky idealingi jaunuoliai. Lin
kėtina šiai daug žadančiai 
draugijai geriausių pasek
mių. Savas.

jų bendra „Christmas Par
ty” ketvirtadienį, gruodžio 
23 d. Bus gražiai papuošta 
eglaitė, bus ir Kalėdų Die
dukas. Kiekvienas gaus gra
žią Kalėdoms dovanėlę ir 
laiką smagiai praleisime, 
giedodami linksmas Kalėdų 
giesmes ir žaisdami gražius 
lietuviškus žaidimus. Bus į- 
vairių skanumynų.

Dalyvaus mūsų mylimi ir 
gerbiami dvasios vadai, ku
nigai J. Valantiejus, E. Gra
deckis ir B. Gauronskas, jau
nimo didis prietelius komp. 
Aleksis su abiem parapijos 
chorais, šv. Vardo draugija, 
Marijos Vaikelių sodalicija, 
Studentų ir Vyčių kuopos.

Blakstiena.

NEWARK, N. J.

LAIŠKAS IŠ ROMOS

ti. Pastebėjo, kad pirmą sy- nors vjens kjto nepažinome 
kį skirta tik 5 stipendijos 
dėl nežinojimo, ar atsiras no
rinčiųjų. Kitam kartui esą 
mmatyta net didesnis skai
čius.

Čia kaip tik yra gera pro-
ir,

— L. Vyčių krepšinio vy
rų ir merginų komandos ge- ga iš anksto pagalvoti ’ ir, 
rai laikosi. Vyrai neseniai paskelbus aplikacijų prisiun- 
supliekė New Haveno ko- tim0 laiką> būti jau pasiren- 
mandą. Vyrams uniformas. gusiems. Kaip visur, taip ir 
nupirko vyrų klubas, L. vy-‘šįuo atveju, pirmiesiems tė
čiai, šv. Jono ir šv. Juozapo ko praskinti kelias, tad se- 
draugijos ir J. Baukus. y ■ -

— šv. Jono dr-jos naują gaus Pas pirmuosius visas 
valdybą sudaro; pirm. St. Į reikiamas informacijas, 
šiurpša, vicepirm. K. Kasmo-
naitis, sekr. Ed. Mončiūnas, lavę į pirmą semestrą, visas 
fin. sekr. J. Barelis, III sekr. į įstojimo kliūtis į V. D. Uni- 
V. Labeskis, ižd. P. Elijo- 
šius, iždo globėjai A. Urbo
nas ir P. Gedutis, teisėjai — 
J. Mončiūnas, T. Grigaitis ir 
J. Busilas, rep. A. Pateckis.

— Lietuvių kalbos ir kate
kizmo pamokos, High School

Amerikoje, čia sugyvename 
labai draugiškai. Jaučiamės, 
lyg vienos šeimos nariai, 
mus riša bendras tikslas, tos 
pačios studijos. Kartu juo
kiamės iš savo mažų nepasi
sekimų, kartu planuojame 
savo darbą. Lai tas būna 
mažytis suraminimas tėve
liams, motutėms, giminėms, 
kuriems teko staigiai atsi
sveikinti porai metų ir ku- 

Įriems, be abejonės, rūpi, kad

Dailininkas Jonas Suba
čius, dabar gyvenąs Romoje, 
atsiuntė savo tėvams laišką, 
kuriame tarp kitko taip ra
šo:

„Atvykęs į Romą tuojau 
atsilankiau pas M. Benušai- 
tę, kuri jau seniai čia gyve
na. P. Jankienė buvo pata
rusi pas ją apsigyventi, bet 
nebegavau vietos. Už poros 
dienų nuėjau į Lietuvos pa
siuntinybę, kur sužinojau 
apie Romoje gyvenančius lie
tuvius, kurių esą apie 50. 
Susipažinau su dailininku 
Mackevičium, kurį pažįsta P. 
Rimša ir p. Jankienė. Jis čia 
gyvena jau 20 metų, vedęs, 
bet atrodo jaunas ir yra veik 
lūs.

Apsigyvenau netoli meno 
mokyklos, bet tik laikinai. 
Ieškosiu geresnio buto.

„Roma man jau davė daug 
gražių įspūdžių. Čia pragy
venimas pigesnis nei New 
Yorke, ypač valgis. Italai 
valgo labai prastai, kaip ir 
New Yorke. Pirmo sekma
dienio mišias išklausiau šv. 
Petro katedroje. Čia, prie 
klausyklų yra parašai, pasa
ką kuria kalba galima išpa- Liths, 
žintį atlikti. Nepastebėjau, 
kad būtų lietuviškas para
šas.

„Dauguma žmonių mėly
nomis akimis, šviesaus vei
do. Moterys ir merginos ap
sirengusios vėliausiomis 
Paryžiaus suknelėmis”.

L. Vyčių 29 kp. gruodžio 
13 d. susirinkime išrinko ki
tiems metams naują valdy
bą: dvasios vadas kun. Ig. 
Kelmelis, pirm. J. Remeika, 
vicepirm. J. Grimalauskas, 
sekr. Anita Karčauskaitė, 
ižd. Pr. Bernotaitė, fin. sekr. 
H. Karčiauskaitė, tvarkd. J. 
Banis, koresp. J. Biekšaitė. 
Sporto kom. pirmininku iš
rinktas P. Padgalskis. Suda
rytos pramogų ir kontrolės 
komisijos.

Naujoji valdyba pradės ei
ti savo pareigas sausio mė
nesį. šiais metais kuopai va
dovavęs pirm. K. Vaškevi
čius dėkojo kuopai už ben
dradarbiavimą ir linkėjo nau 
jai valdybai geriausios sėk
mės.

Newarko vyčiai sveikina 
visas vyčių kuopas Kalėdų 
šventėmis ir linki laimingų 
Naujų Metų Narys.

BROOKLYN LITHS 
LAIMĖJO

kanti stipendininkų grupė L. . ’f.’r b . Icia vieniems nebūtų liūdna

Kadangi jau buvom suvė-

versitetą išlygino švietimo 
ministerija. Studijas jau 
pradėjome. Esam pasirinkę 
šiuos dalykus: Lietuvių kal
bą — literatūrą, Lietuvos is
toriją ir geografiją.

Nuo pat pirmų atvykimo 
dienų mus paėmė globoti

Eleonora Bartkevičiūtė

LIETUVAITĖ — KOLEGI
JOS LAIKRAŠČIO 

REDAKTORĖ

Pelmbroke kolegijos stu
denčių laikraščio redaktore 
vra stud. Ona Žemaitytė, ki
lusi iš Waterbury, Conn.

O. Žemaitytė mokosi poli
tinių mokslų, yra gera deba- žus dalykas Waterbury lie- 
♦•ininkė ir studenčių tarybos tuviško katalikiško jaunimo

WATERBURY, CONN.

Brooklyn Liths krepšinio 
komanda nugalėjo Manhat
tan Ravens 46:22 taškų san
tykiu. Žaidimas įvyko Broad
way Temple.

Brooklyn Liths komandoje 
žaidė J. Tetonis, V. Bružas, 
P. Vilkaitis, V. Zelinskas ir 
J. Mayer. Žaidime daugiau
sia taškų pasiekė P. Vilkai
tis ir V. Zeliauskas.

Gruodžio 18 d. Liths lai
mėjo prieš Cyclones 43:24. 
Daugiausiai taškų pasiekė 
A. Kairis.

Kas norėtų žaisti su Br. 
prašoma kreiptis:

Anthony Kairis, 495 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

iš

Kad ir neteisingi pagyri
mai kartais mums yra labai 
brangūs. — Vaunenargue.

Kalėdų radio programa
Kalėdų dieną lietuvių ra

dio programa iš WATR
(1190 kilociklų) radio sto- mokiniams būna ketvirtadie-
ties bus nuo 3:15 iki 4- vai. niais 7 vai. vak., par. moky- Užsienio Lietuviams Remti’ pirmininkė. Kolegiją ji baigs tarpe. Rengiama milžiniška
popiet vietoj 3:30 iki 4 vai. kloję.

Linksma jaunimui naujiena!
Šiemet įvyksta labai.gra-

Aš įsitikinau, kaip greitai 
liežuvis išduoda tai, ką šir
dis nori paslaptyje laikyti.

— Walter Scott.

Draugija. Turėjome visi pa-kitą pavasarį. visų draugijų bei organizaci-

Kada mes keičiame savo 
idėją, mes keičiame ir savo 
draugus, nes draugai yra at
spindys mūsų idėjų.

— Moore.
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Visus savo malonius parapijiečius ir Federacijos Apskri

ties draugijas sveikinu šv. Kalėdomis!

ĮVAIRIOS ŽINIOS STIPRINKIME AMERIKOS 
LIETUVIŲ KATALIKŲ 

VEIKLĄ

,Christmas Par. 
adienį, gruodžio 
gražiai papuošta 
ir Kalėdų Die- 

pienas gaus gra
uš dovanėlę ir 
pai praleisime, 
linksmas Kalėdų 
aisdami gražius 
aidimus. Bus į- 
mynų.

mūsų mylimi ir 
įsios vadai, ku- 
ntiejus, E. Gra- 
Jauronskas, jau- 
irietelius komp. 
tiem parapijos 
Pardo draugija, 
celių sodalicija, 
T'yčių kuopos.

Blakstiena.

t

i

i'

KUN. NORBERTAS PAKALNIS

rams
* I

BEST WISHES
Sulaukus džiaugsmingų šventų Kalėdų, sveikinu Šv. Jur
gio parapijos tikinčiuosius bei visą katalikiškąją visuo
menę, linkėdamas visiems tos ramybės, kurią suteikė 

užgimęs Kūdikėlis Jėzus.
KUN. KAZIMIERAS E. PAULONIS

9 kp. gruodžio 
:ime išrinko ki- 
i naują valdy- 
padas kun. Ig. 
n. J. Remeika,

RK, N. J.

Karčauskaitė, 
taitė, fin. sekr. 
dtė, tvarkd. J. 
). J. Biekšaitė, 
pirmininku iš- 
Igalskis. Suda
ni ir kontrolės

yba pradės ei- 
as sausio mė- 
ais kuopai va- 
. K. Vaškevi- 
uopai už ben- 
ir linkėjo nau 
eriausios sėk-

fUemi CĮhnsfmas 1937

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 BALKONAS

Christmas Cheer to KU.. 1927

reiai Sveikina 
lopas Kalėdų 
nki laimingų

Narys.

NLITHS
ĖJO

hs krepšinio 
įlėjo Manhat- 
22 taškų san- 
įvyko Broad-

Angelų Karalienės parapijiečius, draugijas ir visus para 
pijos darbuotojus sveikinu Kalėdų šventėse ir linkiu 

laimingų Naujų Metų!
KUN. JUOZAS ALEKSIUNAS

— Naujos miesto tarybos 
pirmiausiu nutarimu, sako
ma, būsiąs draudimas rūkyti 
teatrų vidujinėse salėse, ko 
reikalauja ugniagesiai.

— Policija praneša, kad ganizacija ugdys lojalumą
jau kelintas mėnuo nėra jo- Amerikai ir jos instituci- 
kių žinių apie amerikiečių joms, palaikys dorovę ir tau- 
komunistų vadę Juliet Stu- tiškumą, laikys paskaitas 
art Poyntz. Manoma, kad ją lietuvybei ir šio krašto mei- 
pagrobė komunistų vadovy- lei palaikyti, teiks medžiagi- 
bė kaip patekusią į ypatingą nę paramą, apdraus sveikatą 
nemalonę. ir gyvybę kiekvieno nario;

— Turtuolio Charles Hay- sergančiam nariui mokės pa- 
den fondas labdarybei Kalė- šalpą, mirus išmokės jo pa
dų proga paskyrė 175 tūkst. veldėtojams pomirtinę; šelps 
dolerių. Hayden š. m. sausio pavargusius narius.
mėnesį įsteigė jaunimui rem-| Pašalpos ir pomirtinės 
ti fondą, kuriam paliko 50 
milijonų dolerių.

— Lietuvis kumštininkas 
Eddie Hogan (Juškis), wa- 
terburietis, pralaimėjo kum
štynes prieš Buddy Baer.

— Wool worth krautuvėse 
kilęs streikas baigėsi susita
rimu ; darbininkėms užtik
rinta 8 valandų darbo diena, 
viršlaikio atlyginimas ir į- 
steigiama taikinimo komisi
ja.

— Iš tarnybos pernai atlei
stas policininkas George A. 
Heidt vien už tai, kad jis ne
galėjo pasiaiškinti, iš kur jis( vaitėj. 
galėjo pasidėti į banką 74,- 
500 dol. Vyriausiame teisme 'niškai sutvarkytą jauname- 
policininko pašalinimas pa-įčių skyrių, į kurį priimami 
naikintas ir įsakyta jį grą- vaikai nuo pirmos gimimo 
žinti į tarnybą. Policininkas 
aiškinosi, kad jo žmona daug 
paveldėjusi ir kad jis laimė
jęs arklių lenktynėse.

— Turtuolė Barbara Hut
ton Haugwitz-Reventlow at
sisakė šios šalies pilietybės. 
Ji yra ištekėjusi už dano; 
jos turtas Amerikoje siekiąs 
apie 50 milijonų dol. Jos at
sisakymas pilietybės, sako
ma, gerokai sutaupysiąs jai 
įvairių mokesčių.

— Miesto teisme grupė pi
ketavusių asmenų nubausti 
net iki vieno mėnesio kalėji
mo už „ardymą tvarkos”; 
piketininkai sudarė dideles 
grupes prie automatinių val
gyklų, kurių savininkai aiš
kina, kad jų darbininkai ne- 
streikuoja.

— Amer. Darbo partijos 
įsiregistravusių balsuotojų 
New Yorko mieste yra 205,- 
338, demokratų 1,756,288 ir 
respublikonų 367,360.

1 Kat. Susivienymo reikalu
i LRKSA konstitucijoj yra 
aiškiai pažymėta, kad ši or-

skyriai
Savo nariams LRKSA turi 

šiuos gyvybės apdraudos 
skyrius: Klasė A — 150, 250, 
500, 750, 1000 ir 2,000 dol. 
Klasė B — 20 metų gyvas
ties mokėjimo (20 Year En
dowment) : 250, 500, 1,000 
dol. Klasė C — 20 metų En
dowment planas — 250, 500, 
1,000 dol. Klasė D — Endow
ment planas dėl 60 metų am
žiaus — 250, 500, 1,000 dol.

Susivienymas turi keturis 
pašalpos ligoje skyrius: 3 
savaitėj, 6, 9 ir 12 dol. sa-

nigų ir kurių nariai nevisi 
yra seni, tam tikromis iš
dirbtomis taisyklėmis ir są
lygomis gali dėtis prie L.R. 
K.S.A. Tuo reikalu reikia 
kreiptis į Centro raštinę — 
73 E. South St., Wilkes- 
Barre, Pa. Kol dar nėra vė
lu, apsižiūrėkime ir junkime 
savo jėgas į krūvą. Draugi
jos, prisidėjusios prie mūsų 
organizacijos, gali ir savO 
vardą pasilaikyti.

Susivienymas ir jaunimas
LRKSA turi tikrai moder

niškai sutvarkytą vaikų ir 
jaunimo skyrių. Susivieny- 
mo kuopos jau prasideda lie
tuvių katalikų skautų judėji
mas, kuris su laiku turės iš
augti į galingą judėjimą. 
Dėl to tėvai prašomi į tai 
kreipti savo dėmesį ir prira
šyti savo vaikus prie L.R.K.

LRKSA turi įvedęs moder-

dienos.
Taigi, į šią organizaciją 

galime rašytis visi (iki 50 
m. amžiaus) lietuviai ir lie
tuvaitės, taip pat ir savo 
vaikus prirašyti.

LRKSA ir draugijos
LRKSA gavo pradžią iš 

’okalinių pašalpinių draugi
jų. Tai buvo lyg ir paskirų 
Amerikos lietuvių katalikų 
federacija. Tik vėliau tos 
draugijos susiliejo visai su 
Sus-mu, netekdamos savo 
vardo ir virsdamos Sus-mo 
kuopomis. Tačiau ne visos 
pašelpinės draugijos taip pa
darė. Jų ateitis ne kokia. 
V-bių departamentai laiko 
daug kur jas nelegalėmis ir 
anksčiau ar vėliau įsakys 

i prisitaikyti prie valstybių 
įstatymų, bet tai padaryti 
jos negalės. Geriausia joms 
stoti į LRKSA.

Dar ir dabar nėra vėlu. 
Draugijos, turinčios ižde pi-
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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
8402 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y.

Virginia 7-4499

is komandoje 
j, V. Bružas, 

Zelinskas ir 
lime daugiau- 
ke P. Vilkai- 
įskas.

d. Liths lai- 
clones 43:24. 
,škų pasiekė

YlfLGTIDG BEST UTITO

Malonius Apreiškimo parapijiečius ir Amerikos skaityto
jus sveikinu Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga.

Mūsų jaunimo organizaci
jose ir draugijose, kaip L 
Vyčiuose, Sodalicijos ir Š^ 
Vardo draugijose, galėtų pra 
sidėti judėjimas grupėmis 
apsidrausti mūsų Susivieny- 
me. Juk kuo Sus-mas bus 
stipresnis, tuo ir mūsų jau
nimui bus geriau, nes, galų 
gale, ar anksčiau ar vėliau 
jis į jaunimo rankas pateks. 
Tad, jaunime, prašome į 
LRKSA, kuris tavęs laukia 
su visu savo turtu (pusantro 
milijono dolerių), su išdirb
ta tvarka.

Žodis į visuomenės vadus
Lietuvių katalikų dvasiš

ki ja ir visi kiti visuomenės 
vadai ir veikėjai prašomi 
daugiau susidomėti šia šim
to nuošimčių religiška ir 
šimto nuošimčių tautiška or
ganizacija.

LRKSA nėra vieno kito 
asmens, ar vieno kurio mies
to ar valstybės lietuvių, bet 
visų Amerikos lietuvių kata
likų organizacija ir dėl to 
kaip į tokią mes turime žiū
rėti ir ja ne vienas kuris, bet 
visi turime rūpintis. Juk čia, 
kaip ir bet kurioj apdraudos 
bendrovėje, galim apsidraus
ti, bet svarbiausia — daug 
lietuvybei galime pasitarnau
ti, savo artimo gerovei pa
dirbėti ir lietuvių katalikų 
veiklą sustiprinti. Visiems 
turėtų būti aišku, kad be 
gausingų organizacijų nega
lėsime sudaryti stipraus lie
tuvių katalikų fronto, kuris 
šiandien mums visais atžvil
giais yra reikalingas.

Linksmų Šv. K a1 ėdu ir lai
mingų Naujų Metų linkiu vi

siems pažįstamiems ir 
prieteliams.

Juozas Le Vanda 
Graborius ir Balzamuotoj as

337 Union Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783

MO R14 (JĮRIHMAĮ

VOKIETIJOJE PADIDĖJO 
BEDARBIŲ SKAIČIUS

Berlynas. — Lapkričio mė
nesį Vokietijos bedarbių skai 
čius padidėjo 71,000; bedar
bių dabar ten esą 573,000. 
Pernai tuo laiku vokiečių 
bedarbių buvę 1,197,000.

Įvairiose įstaigose lapkri
čio mėnesį darbo neteko 7,- 
300 tarnautojų.

MIRĖ AKLAS IŠRADĖJAS

LENKŲ LAIKRAŠČIAI Į 
LIETUVĄ ĮLEIDŽIAMI

jęs išradėjas, kurs 1912 m. 
laimėjo Nobelio dovaną. Tais 
metais, darydamas bandy
mus. jis neteko regėjimo, ta
čiau aklumas nesulaikė jo 
nuo įvairiausių tyrinėjimų 
ir išradimų. Jo išradimai 
daugiausia naudingi jūrinin
kams.

— Lapių valse., Šančių 
km., kuliamos mašinos vo
las įsuko Kraunevičiūtės, 14 
metų mergaitės skarą ir ta

Stockholmas. — Čia mirė skara ją užsmaugė. Mergaitė 
dr. Gustav Dalen, pasižymė- dirbo prie kūlimo.

Brooklyn, N. Y.423 Grand Street,

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

LEISKIT JUMS PASIŪLYTI
Štai Jau Atėjo Kalėdos. Rūpinatės Savo Draugus 

Tinkamai Apdovanoti. Ieškote Geriausių Dovanų, 
Kurios Geriausiai Primintų Apie Jus.

Leiskit Mums Pasiūlyti Geriausią Dovaną, Kuri 
Per Ištisus Metus Kas Savaitė Primins Tą Žmogų, 
Kurs Tą Dovaną Parūpino.

Ta Dovana Nepaprastai Pigi ir Nepaprastai Gera. 
Jos Kaina Tik 2 Doleriai.

Išrašykite Savo Draugams Savaitraštį AMERI
KĄ. Tai Bus Tinkamiausia Dovana. Kas Savaitė 
AMERIKA Lankys Tamstos Draugus, Pranešdama 
Reikalingiausias Žinias.

Jei Norit Dovanos Į Lietuvą, Geriausia Dovana — 
Savaitraštis Amerika. Užmokėsit 2 dol. 75 c., o 
Jūsų Giminės Džiaugsis Kiekvieną Savaitę.

Tuojau Rašykite Savo Užsakymus:

Lapkr. 18 d. lenkų laikraš
tis Kurjer Poranny praneša, 
esą, Lenkijos laikraščiai, 
kaip Gazeta Polska, Ilustro- 
wany Kurjer Codzienny, 
Kurjer Poranny, Slowo ir ki
ti, kurie iki šiolei aplinki
niais keliais — per Dancigą, 
Karaliaučių ir kitas vietas 
— ateidavę lenkiškų laikraš
čiu Lietuvoje redakcijoms, 
dabar esą nebeįsileidžiami. 
Girdi, tuo būdu paskutinis 
ryšys tarp lenkų visuomenės 
Lietuvoje ir Lenkijos valsty
bės esąs nutrauktas.

Tai yra netiesa. Lenkiški 
laikraščiai leidžiami į Lietu
vą Įvežti sena tvarka. Sulai
komi tik tie numeriai, ku
riuose šmeižiama Lietuva 
Priešingai, Lietuvos laikraš
čiai jau seniai neįsileidžiami 
į Vilniaus kraštą, žinoma, 
jei Lietuvos laikraščiai ir to
liau nebus įsileidžiami į Vil
niaus kraštą, tada, be abejo
nės, Lietuva bus priversta 
taip pat pasielgti ir su į Lie
tuvą įgabenamais Lenkijos 
laikraščiais.

EVergreen 8-9770

KUN. JONAS KARTAVIČIUS

KUN. JONAS LAURYNAITIS

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

Visus ŠV. JURGIO PARA

PIJIEČIUS ir AMERIKOS
SKAITYTOJUS

Kun. Antanas PetrauskasKUN. P. LEKEŠIS

žaisti su Br. 
na kreiptis: 
s, 495 Grand

,u, kaip greitai 
da tai, ką šir 
ptyje laikyti, 
Walter Scott.

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Sveikinu Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga.

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

Sveikindamas
Angelų Karalienės Parapijiečius ir Prietelius, 

linkiu linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų.

isingi pagyri- 
iums yra labai 
/aunenargue..

keičiame savo 
jičiame ir savo 
draugai yra at- 
1 idėjų.

__ Moore.

MH

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

Kalėdų ir Naujų Metų Šven

čių proga iš širdies sveikinu
Amerikos skaitytojus ir
Maspetho Parapijiečius.

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS, Ine.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y.^ 

(Williamsburgh Bridge Plaza'



DOMISI BAZARU

Gruodžio 24 d., 1937 m.
ŠTAI KAIP

Amerikos bazarui jau ro
doma didelio susidomėjimo. 
T'aip paskelbta, bazaras ruo- 

amas’vasario 20 — kovo 1 
d d. Angelų Karalienės par. 
-nĮėję. Visos draugijos pra
šomos tuo laiku susilaikyti 

uo savo pramogų, o parem
si savo laikraščio pramogą.

Bazaro ruošėjams bus ma- 
’onu pasinaudoti gerais pa- 
• arimais, todėl labai prašo
me visus į talką. Padaryki
me šį bazarą dar sėkminges
nių už pernykštį!

FEDERACIJOS SVARBUS 
SUSIRINKIMAS

Naujų narių vajus į
Šv. Kryžiaus pašalpos' 

draugija turi naujų narių 
vajų. Nauji nariai nuo 18 iki 
30 metų amžiaus priimami 
be įstojimo mokesčio, o nuo 
30 iki 45 m. tik pusė mokes
čio. Vajus baigsis birželio 12 
d. Visiems yra gera proga 
prisirašyti. Ypatingai jau
nuoliams reikia susirūpinti 
paremti ir palaikyti tai, kas 
yra įsteigta jų tėvų. Palai
kykite, jaunuoliai tai, kas 
jūsų tėvams buvo ir yra 
brangu. Tikime, kad visi į- 
stosite į mūsų šv. Kryžiaus 
draugiją.

Al. Stankevičius.

.gauta vyskupo leidimas įsi- 
I gyti naujus vargonus. Su var 
■gonų statytojais jau susitar
ta ir tikimasi, kad ligi Vely
kų darbas bus baigtas. Kleb. 
kun. Paulionis priminė, kad 
pastatymas naujų vargonų 
bus šios parapijos įkūrėjo a. 
a. kun. A. Kuodžio noro iš
pildymas. Visi parapijiečiai 
turi paremti bendrą darbą. 
Kuris dar neaukojo, dabar 
turėtų tai padaryti; vargo
nai kainuos per 4 tūkst. dol. 

j Įsigiję naujus vargonus, tik
rai galėsim didžiuotis 
puošnia bažnyčia.

1937
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IŠ APREIŠKIMO 
PARAPIJOSAteinantį trečiadienį, tuoj 

no Kalėdų, gruodžio 29 d. 8 
vai. vak., Apreiškimo par. 
mokyklos salėje kviečiamas 
Federacijos apskrities at
stovų susirinkimas, į kurį 
laukiami visų draugijų atsto
vai iš visų parapijų. Šiame 
susirinkime bus tariamasi 
Lietuvos nepriklausomybės Kalėdų vakare 7:30 vai. 
šventės minėjimo, apskrities bus novena prie Stebuklingo 
katalikų seimelio ir kitais Medaliko. 
reikalais.

Apskrities valdyba kviečia 
visų draugijų valdybas pasi
rūpinti, kad draugijos būtų 
atstovaujamos šiame svar
biame susirinkime.

Kalėdų pamaldos
Bernelių mišios bus vidur

naktį lygiai 12 vai.; po to:jkų namuose. 
7 vai., 8 vai.; novena prie 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Švč. 9 vai.; kitos mišios 10 ir 
11 vai.

Pagerbė
Gruodžio 11 d. par. choris

tei V. Bulovaitei suruošta 
„surprise shower”, kurią su
ruošė E. Sanda ir O. Damu- 
šytė. Puota įvyko 311 Ply
mouth St., Sandos-Vasiliaus-

V. Bulovaitės šliubas į- 
vyks Naujų Metų dieną, tuoj 
po sumos.

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJA

NEW YORKO LIETUVIŲ 
ŽINIOS

Aušros Vartų lietuvio pa
rapijoje įvykę deyyniadienio 
pamaldų praėjo gražiausiu 
pasisekimu. Žmonės gausin
gai lankėsi į pamaldas, o 
ypatingai jaunimas gražiai 
pasirodė. Jų gausingas bū
rys ėjo prie Komunijos. Į 
visus labai paveikė kun. 
Paniekas, redemptoristas, 
savo turiningais pamokslais 
visiems patiko ir savo prie
lankumu patraukė žmones 
prie Dievo.

New Yorko lietuviai sek
madieniais gausingai lankosi 
į lietuvių bažnyčią. Tokiu 
gausingu atsilankymu para
pijiečiai užtikrina, kad mes 
pilnai galime išlaikyti savo 
parapiją. Todėl mes, lietu
viai, norime turėti savo baž
nyčioje lietuvį kunigą klebo
ną, užlaikyti savo lietuviš
kus papročius ir garbinti 
Dievą savo gimtąja lietuviš
ka kalba.

Kalėdų pirmą dieną mi
šios: Bernelių — 12 vai. vi
durnaktį, kitos — 8, 9, 11 ir 
12. Palaiminimas po Berne
lių mišių.

Kepurių balius
Rožančiaus draugijos ren

giamas kepurių balius įvyks j 
sekmadienį, gruodžio 26 d., 
antrą Kalėdų dieną, par. sa
lėje. Pradžia 7 vai. vak. 
Grieš geras orkestras. Pel
nas bažnyčios atnaujinimo 
fondui. Ruošėjos kviečia pa
rapijiečius ir kitus svečius 
paremti gražų tikslą.

Maskaradų balius
Par. choras Naujų Metų 

išvakarėse, gruodžio 31 d., 
turės kaukių — maskaradų 
balių, kuris įvyks par. salė
je, 207 York St. Balius bus 
labai įdomus, kokio ligi šiol 
dar čia nebuvo. Už įdomiau
sius ir gražiausius rūbus 
bus duodamos dovanos. Ke
purės bus dalinamos dova
nai. Gros puikus J. Navicko 
orkestras.

Į šį balių rengiasi atsilan
kyti ne tik jaunimas, bet ir 
suaugusieji. Laukiama labai 
daug publikos. Bilietai iš 
anksto 50 c., prie durų 65 c.

MASPETHO ŽINIOS

Sportas
Gruodžio 17 d. Klasčiaus 

salėje mūsų ministrantų 
krepšinio komanda žaidė su 
maspethiečių komanda ir lai
mėjo 27:9 taškų santykiu. ■

ŠV, JURGIO PARAPIJA

Pamaldos
Kalėdose mišios bus: Ber

nelių — 12 vai. vidurnakti, 
kitos — 7, 8, 9, 10 ir 11 vai.

Kalėdų pamaldos

Vidunaktį iškilmingos mi
šios su asista bus lygiai 12 
vai. Kitos mišios bus 8, 9,10, 
11. 12 ir 12:30 vai. Mišparų 
nebus. Išpažintys klausomos 
tiktai Kūčių dieną nuo 3—6 
ir 7 — 10 vai. vakare. Kalė
dų dieną išpažintys nebus 
klausomos. Mišios sekmadie
nį paprasta tvarka (taipgi ir 
Naujuose Metuose): 8, 9, 10, 
11 ir 12:15 vai.

Nauji vargonai
Klebonas pranešė, kad

KALĖDŲ SVENTEMS u
GERIAUSIA DOVANA GEROS DEGTINĖS 

ARBA VYNO BONKA PIRKTA 

LIETUVIŠKAME MONOPOLY

Lietuvos Valstybinė $3.49 
Rusijos Zubrovka $2.99 
Maryland Rye kv.—$1.50 
Pennsylvania Rye $1.59

MARTELL, HENNESSY, OLD OVERHOLT, SEA
GRAM, GREEN RIVER, WILSON ir 

1000 KITOKIŲ GĖRIMŲ

REPUBLIC LIQUOR STORE
Xaveras Strumskis, Sav.
415-17 REAP STREET, El 

BROOKLYN, N. Y. _ JML

----- oOo-----

Tel. EVergreen 7-2089

Lie. L72 Straight 
KENTUCKY 

Whiskey

REMKITE SAVUOSIUS!

MtHHY MWK

Dėl bendro pareiški 
Taigi, kad gali! 
Jie neklydo.
Statutas nedraudžia 
Nejau nebus taikos1

Moterų vakaras
Kalėdų diedukas atlankys 

moterų sąjungos kuopą sek
madienį, kai įvyks kuopos 
šokiai. Bus geras orkestras; 
visi kviečiami Kalėdų šo
kiams atvykti į parapijos sa
lę. Pradžia 6 vai. vak. 
laimėjimų.

Bus

Žinutės
— Krepšinio žaidimų Klas- 

čiaus salėje nebus prieš Ka
lėdas nei prieš Naujuosius 
Metus.

— Mokykla užsidarys Ka
lėdų šventėms. Atsidarys 
trečadienį po Naujų Metų.

— Kalėdų šventėms par- 
vyks namon dijak. Juozas 
Varnaitis ir klier. Pažerec- 
kas. Iš Marianapolio kol?'- 
jos grįžta moksleiviai M. 
Kazlauskas ir J. Vilutis.

KALĖDŲ GIESMĖS PER 
RADIO

Kalėdų pirmą dieną, 9 vai. 
ryte, per J. Mačiulio vedamą 
radio pusvalandį (WMBQ) 
kalėdines giesmes giedos šv. 
Jurgio par. choro grupė, J 
Brundzai vad.

Kalėdines programas pa
ruošė ir J. Dumčius (10:15 
vai.) ir J. Ginkus (10:30 v.).

Visus savo Pažįstamus ir Prietelius sveikinu Kalėdų šven
čių proga ir linkiu daug laimės per ateinančius 1938 metus!

JUOZAS GARŠVA
Graborius ir Balzamuotojas

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 8-9770

IS t t I

Saldainių Krautuve
Saldainių krautuvė užlaiko pardavimui Amerikoje ga

mintų saldainių puikiose dėžutėse. Turime ir Lietuvoje 
gamintų saldainių, šios saldainių dėžutės yra tinkamos 
Kalėdinėms dovanoms. Prie to yra didelis pasirinkimas' 
Kalėdinei eglaitei papuošalų.

Namuose gamintas „Ice Cream” (šalta Košė).

Sveikiname visus Džiaugsmingomis Kalėdomis ir Nau
jais Metais,

Juozas, Ona ir Juozukas Ginkai
495 Grand St., Tel.: Stagg 2-2306
Brooklyn, N. Y.

Sveikinu Šv. Kalėdomis ir 
Naujais Metais šv. Jurgio 
Draugiją, Parapiją ir visus 
prietelius, kurie atsilanko į 

mūsų valgyklą

Paramount Coffee Shop
216 Broadway, 
Brooklyn, N. Y.

Ypač dėkui lietuvių jauni- 
kurie dažnai užeina pas mus.

K. Pranckevįčius, sav.
Prašomi visi atsilankyti ir 

ateityje. Valgykla atdara 
dieną ir naktį.

LICENSES
SEEK, WINE, LIQUOR 
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4945 has been . issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 627 Central Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN WALSH 
d-b-a Evergreen Gardens

627 Central Ave., Brooklyn, N.

Kalėdų Svečių ir Naujų Metų 
proga, sveikinu visus savo 
pažįstamus bei klijentus.

Sveikinam Šv. Kalėdomis 
Naujais Metais 

e

M. Petį auskas ir
C. Shimanskas

ir

J. SUTKUS
Republic Restaurantas

457 Grand Street,

380 Grand Street, , 
Brooklyn, N. Y.

Ačiū visiems, kurie perkate 
mūsų krautuvėje.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. ed. w.

DR. JOHN
161 NO 6th

1114

WALUK
STREET

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

Šventadieniais multarui 
Tel.: EVergreen 8-0229

ŽUKAUSKAS
ER AVENUE

VALANDOS: 
1—3 P. P. 
6—8 vak. 
Ir pagal sutart] 

Tel.: MAnsfleld 6-8787

■

VALANDOS: 
e—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-0108

DR. A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 80. 4th STREET A.

Lapkričio 12 d. An 
buvo atspausdintas 
pareiškimas „Budėsii 
tuvos Garbės argyboj 
pasirašė 39 asmenys 
vaują Kunigų Vien 
Federacijai, kat. 
čiams ir įvairioms 
nėms organizacijom: 
pareiškime pasisaką 
pastangas panaikint 
to D. universiteto t< 
filosofijos fakultete 
jos skyrių.

Tame pareiškime 
sakyta, kad „kata 
ieško kovos prieš 
vyriausybę”, bet ; 
palaikoma politik; 
skriaudžianti kat 
„bet kokis Lietuve 
sybės tolimesnis 
mindžioti Lietuvos 
teises privers mūsų 
nę atsisakyti nuo I 
bendradarbiavimo r 
katalikų teises paže 
Lietuvos vyriausyl 
su jos atstovais ir s 
vijos dalimi, kuri 
Lietuvos vyriaus; 
kiems darbams”.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4889 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- | 
trol Law at 520 Vanderbilt Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN LALIK
d-b-a Central Bar & Grill

520 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3791 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2019—2021 Nostrand Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

FRANK J. SCHMITT 
2019—2021 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4399 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 55 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE BARANAUSKAS
55 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5651 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 317 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed. 
on the premises.

ISAAC NEUDERMAN
317 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7437 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2294 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

henry s. McAuliffe
2294 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1183 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 505 
DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

. ANGELO LI SENA
505 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3827 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 282 
Knickerbocker Ave., a-k-a—247 Suydam St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

LUIGI SAVINI
(Savini’s Restaurant) ’ 

282 Knickerbocker Ave.,
a-k-a 247 Suydam St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
No. CL 399 has been issued to the un
dersigned, nuder Chapter 478 of the 
La\ra of 1934, as amended, .to the 
Licenses hereinafter designate, to sell 
Liquor, Wine and Beer at retail for on

Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4894 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 1 premises consumption only, in the pre-
trol Law at 1805-09 Flatbush Ave., Borough mises herein design tubed.
8um^°onlythepremise0/ t0 C0"’ ' LITHUANIAN CITIZENS CLUB, INC.

FRANK CALLAHAN 60-39 56th Drive, Maspeth, N. Y.
1805 39 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

Vaudeville
ĮVAIRIAUSIA PROGRAMA IR ŠOKIAI

Rengia Susivieniję Brooklyn© ir apielinkės 
lietuviai jaunuoliai

SAUSIO—JANUARY 19 D., 1938 M.
GRAND PARADISE SALĖJE

Kampas Grand ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

Pradžia 8 vai. vakare. Bilietų kaina 50 ir 75 centai 
Pelnas vaikų vasarvietei (kempei)

Nekartą tenka girdėti tėvelius nusiskundžiant, kad 
nežino kaip jų vaikai praleidžia laisvą laiką. Prašome 
užeiti į šį parengimą ir persitikrinti, jog mes laiką 
praleidžiam besilavindami naudinguos dalykėliuos.

Atsilankę nesigailėsit.

^Tel. EVergreen 7-1312

Dr. H. MENDLOWITZ
Persikėlė naujon vieton, tai yra: į

522 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.g
VALANDOS: ■ i

< 1 iki 8 Ir nuo Sekmadieni: :
? 7 - 8 vai. vakaro 10 iki 12 vai. ryV J
į FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J. 5

Tel. EVergreen 8-7027

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir sttprūo įmonės todčl, kad Jie valgo tikrą Lietuviška 
Duoną. ’’GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, kelksua 

Ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams
Siunčia ir l kitus miestus.

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

Tel. STagg 2-2303 :

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandėjai, kava, arbata, Hot Chocolate ;
PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas >
AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALUS iš geriausių ;

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: f
J. GINKUS 1

495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.|
kWaW.

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE 
54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.

Tel. Virginia 74499
BARRY P. S HALIN S

(BRONIUS SALDOKAS) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, moderniška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius įvairiems reikalams. Kainos labai prieinamos
84-02 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

(Prie FOREST PARKWAY)

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

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

Pilnas patarnavimas
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose 
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

Apkainuoja; parduoda 
nejudomas nuosavybes, 
Sukolektuoja rendas

Tel. EVergreen 7-4335 >

STEPHEN AROMISKIS
(AR MAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

< 423 Metropolitan Ave..
5 Brooklyn, N. Y.

Telefonas: STagg 2-4409

ALEKS. RADZEVIČIUS
IR SŪNUS |

Garboriai - Balsamuotoįai

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Šis pareiškimas 
patiko Brooklyn© 
kuri šiomis dienom: 
u"’ užpuolė pirn

pii 
Joną Balkūną. 
nieko konkret 
ironiškai vad 

Balkūną „lietuvis 
, „Vatikano ko: 

paberia kitokių pa 
no „perlų”. Pagaliai 
io suktą išvadą, kai 
pi Vienybės pirmini 
gali rašyti „ultimati 
sos išeivijos katalik 
suomenės vardu”. P 
dama labai „rūpi 
Vienybe pataria kun 
oui rūpintis New Yoj 
ros Vartų lietuvių p 
likimu,,.

Jau pats faktas, i 
nybė turėjo krauti į 
sius epitetus kun. B; 
rodo, kad V-bė negali 
ti faktų, kuriuos pati 
talikų organizuotos v 
sės bendras pareiškir 
dėl puola žeminti tos 
menės priešaky stovii 
Balkūną. Bet V-bė kly 
ji mano esanti pajeg 
minti kun. Balkūno ai

Taip, gerbiamieji, 
taias, kaip Kunig 
oybės pirmininkas, ga 

visos organize 
katalikų visuomenes 
Jo autoritetui pritarė 
contralinių organizac 
taščių vadovybės, 1 
drauge su juo pasirašė 

bendrą ’pareiškimą.

kun. J. Balkūn 
kitii tą pareiškimą pasi 
šieji neklydo, patvirtin 

laiškas, rašytas E 
W»s pirmininkui. 

..^e Pažymima, kad 1 
nŽ!08 ^Pas, 
AMERKĄ, kur atspai 

minėtas pareisi 
PMakė: „Tai laba 

garbingas pai 
Taigi, tas pai 

Įgavo dar didesnė 
* reikšmės. Tas p 

stipriau sujungs 
JĮ visuomenę į didesnį

apie naują V


