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ŠTAI KAIP
Linksmų Kalėdų!
Svarbus suvažiavimas.
Politikos kryžkelėse.
Duoda patarimus, s 
Nuoširdus ačiū!

Netrukus visi sveikinsi- 
mės, sakydami jiems jau la
bai įprastus žodžius: Links
mų Kalėdų! Paprasti tie žo
džiai, bet juose glūdi ir gili 
prasmė. Kalėdos yra Kris
taus gimimo šventė, jo pa
skelbtos taikos ir ramybės 
šventė. O kada gi žmogus 
laimingiausias, jei ne tada, 
kai jis gali ramia sąžine 
džiaugtis, būti linksmas? 
Be ramybės dvasioje, be tai
kos aplinkumoje neįmano
mas tikras linksmumas.

Šioje vietoje iš širdies 
siunčiame savo sveikinimus 
ir linkėjimus visiems Ameri
kos skaitytojams, bendra
darbiams, rėmėjams. Drauge 
sveikiname visus lietuviško
sios spaudos vedėjus ir rė
mėjus. Kalėdų šventoji nuo
taika lai būna ilgiausiai ap
gaubusi visus lietuvius!
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SAVAITES ĮVYKIAI

Praeitą savaitę įvyko Kat. 
Federacijos Tarybos reikš
mingas suvažiavimas, ku
riame peržvelgta išeivijos 
lietuvių katalikų veikla,' pa
ieškota priemonių jai plėsti; 
daugiausia laiko skirta 
tiems klausimams, kurie 
jungiasi su Lietuvos gyvybi
niais reikalais. Visi dalyviai 
nuoširdžiai ir jautriai do
mėjosi ir svarstė pasiūlymus, 
kaip tiksliausiai dirbti Vil
niaus atvadavimo ir Klaipė
dos neliečiamumo apsaugoji
mo tikslams.

Taryba numatė naujas 
priemones jaunimui organi
zuoti.Pasaulinės parodos me
tu nutarta suruošti didelę 
sporto olimpijadą. Tarybos 
pasisakymas įvairiais klau
simais bus paskelbtas kiek 
vėliau.

Lietuvos užsienio politika 
šiuo metu yra tikrose kryž
kelėse. Vokietijos planai to
limesnei ateičiai negali ne
paliesti Lenkijos, kuri savo

Klaipėdos rinkimų 
atgarsiai

Praeitą savaitę Lietuvos 
vardas vėl mirgėjo pasaulio 
spaudoje. Ypač daug rašė 
amerikiečių spauda, kuri 
daug ką mėgsta išpūsti, bet 
nemažai ir savo užuojautos 
pareiškė mažai, bet savo 
teises ginančiai lietuvių tau
tai. Klaipėdos seimelio rinki
mai savo daviniais ne daug 
ką nustebino. Vokietininkai 
laimėjo tik vieną vietą dau
giau, nei jie turėjo buvusa- 
me seimelyje. Bet šiuos rin
kimus vokietininkai ir Vo
kietijos nacių spauda panau
dojo savo agitacijai, pa
brėždami, kad Klaipėda nori 
grįžti prie... Vokietijos. Vo
kietijos spauda neslepia sa
vo pasitenkinimo dėl rinki
mų davinių, bet vis dėlto 
vartoja labai didelį atsargu
mą savo pastabose, nors ir 
nesusilaikė nuo viešo nepa
sitenkinimo pareiškimo dėl 
Anglijos ir Prancūzijos am
basadorių žygių Berlyne.

Lietuviai amerikiečiai ne 
tik šiltai rūpinosi Klaipėdos 
padėtimi, bet ir veikė. Kata
likų Federacijos Tarybos su
važiavimas nusiuntė Itali
jos, Prancūzijos, Anglijos ir 
Japonijos ambasadoriams 
Washingtone telegramas, 
primindamas tu valstybių 
pareigas pagelbėti Lietuvai 
išlaikyti Klaipėdos statuto 
galią.

Pasikeitimai vyriausybėje
Prekybos sekretorius Roo

se velto vyriausybėje Daniel 
C. Roper, 71 metų, praeitą 
savaitę pareiškė pasitrau
kiąs iš1 vyriausybės gruo
džio 23 d. Roosevelto vy
riausybėje jis išbuvo nuo 
1933 m. kovo 1 d. Kiek ank-

ro ginkluotų kinų būriai, 
kurie aiškiai išstato save į 
mirtiną pavojų, bet savo iš 
pasalų užpuolimais padaro 
japonams labai daug nuosto
lių. Praeitą savaitę Kinijos 
vadovybė galėjo tikrai 
džiaugtis dėl gautos naujos 
paskolos prekybos reika
lams. Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybė patvir
tino Importo ir Eksporto 
banko 25 milijonų dolerių 
paskolą. Šis žygis labai su
pykdė japonus, kurie pasko
los davime įžiūri aiškią šios 
valstybės paramą užpultai 
Kinijai.
Didelis skandalas

Praeitą savaitę milijonus 
amerikiečių stebino atideng
tas tikras skandalas. Visai 
netikėtai paaiškėjo, kad Mc- 
Kfl^son & Robbins vaistų 
bendrovės pirmininkas F. 
Donald Coster buvo didžiau
sias apgavikas. Jo tikra pa
vardė buvo Phillip Musica, 
italo emigranto sūnus, 61 
metų amžiaus. Prieš 25 me
tus jis pagarsėjo plaukų 
„gamybos” biznio apgavys
tėmis; jis tada sukrovė ne
mažą turtą, bet to neužteko 
— jis pasiskolino milijoną 
dolerių, įteikdamas užstatui 
beverčius dokumentus. Jis 
tada bandė pabėgti, bet bu
vo sugautas, bet nuo baus
mės išsisuko, gavęs paslap
tingą talką iš New Yorko 
prokuroro įstaigos. 1920 me
tais apgavikas Musica išny
ko ir 1923 m. Mt. Vernon, 
N. Y., atsirado nežinomas 
Frank Donald Coster, kurs 
pradėjo gaminti plaukams 
tepalą; šiai „gamybai” bu
vo reikalingas alkoholis, tad 
čia išsivystė tikra butlegery- 
stė su stambia apyvarta. Po 
3 metų Coster jau galėjo pa-

Įžymaus dailininko Carl Muellerio paveikslas „Kai 
piemenys saugojo”, šis Kristaus gimimą vaizduojąs pa
veikslas, nupieštas prieš 53 metus, o Jungtinėse Valsty
bėse pirmą kartą atspausdintas 1936 m.

Tarybos Suvažiavime 
Vilniaus Reikalai

CHAMBERLAIN VĖL GA
VO PASITIKĖJIMU

•replėse turi suglemžusi kelis 
^milijonus ukrainų, o Vokie
tijai svarbu sudaryti Ukrai
nos nepriklausomą valstybę. 
Lietuva tokiose aplinkybėse 
labai svarbi Vokietijai ir 
Lenkijai, todėl šios abi nori 
kuo daugiausia laimėti Lie
tuvos užsienio politikoje. 
Lietuvoje jau susidarančios 
dvi srovės, kurių viena no
rinti artimo bendradarbiavi
mo su Lenkija, kita — su 
Vokietija. Tikslių žinių dar 
nėra, kaip iš tikrųjų ten yra, 
bet Lietuvos užsienio politi
ka yra aiškiose kryžkelėse. 
Lietuvos dabartinė padėtis, 
tikime; labai aiškiai nušvie
sta mūsų bendradarbio, Vy
tauto Ainio, straipsnyje, at
spausdintame 2 puslapyje.

sčiau paskelbta, kad pasi
traukia vyriausias prokuro
ras Cummings. Dabar lau
kiama, kokius asmenis Roo
sevelt pasikvies savo arti
mais bendradarbiais į pasi
traukusių vietas. Laukiama 
taip pat paskyrimų Vyriau
sio Teismo teisėjo, ambasa
doriaus Rusijai ir į kitas ke-' 
lias svarbias, bet dabar lai
svas vietas.
Kinai vis kovoja

Kinijos gyventojai įsibro
vusiems japonams dabar 
daugiausia priešinosi parti
zanišku kovos būdu. Susida-

Užsienio Lietuviams Rem
ti Draugijos leidžiamas Pa
saulio Lietuvis, pradžioje 
mėginęs išeivijos lietuvių at
žvilgiu būti visai nešališkas, 
paskutiniu laiku pradėjo, 
nors ir labai atsargiai, nu
rodinėti ir savo patarimus. 
23 numeryje taip rašoma: 
„...mažutė lietuvių tauta, pa
dėjusi savo politinės ideolo
gijos pagrindan daugiausia 
lietuvybės ir Lietuvos vals
tybės išlaikymo dėsnį, tik 
tuo pagrindu susibūrusi pa
sijustų jau jėga, kuriai vi
sokie pavojai nebūtų bai
sūs”. Laikraštis reiškia vil
ties, kad lietuvių tauta, o 
pirmoj eilėj užsieniečiai lie
tuviai „kada nors nurody
tais pagrindais vis dėlto su
sitaikys, susiburs”.

Gražūs linkėjimai, bet vis 
dėlto norėtumėm pridėti, 
kad pirmoje eilėje panašiais 
pagrindais turėtų žygiuoti 
Lietuva. Tada ir išeivijos 
lietuviams būtų nepaprastai 
lengva pasekti Tėvynės lie
tuvius. Deja, šiandie ten to
kio pavyzdžio nematyti.

Negalime dėkingai nepa
minėti visų mūsų Bičiulių, 
kurių gera valia leido mums 
išleisti padidintą laikraščio 
laidą. Mūsų gilus dėkingu
mas garbiems kunigams, su
tikusiems papuošti laikraš
čio skiltis savo sveikini
mais. Nuoširdus ačiū tiems 
profesionalams, prekybinin
kams ir kitokių įstaigų savi
ninkams — vedėjams už 
mūsų laikraščio pripažini
mą. Ačiū visiems bendradar
biams. Bendromis jėgomis 
kurkime šviesesnę savo 
spaudos ateitį.

siskolinti milijoną dolerių ir 
paimti milijonines vaistų 
bendrovės kontrolę į savo 
rankas. Minėta vaistų ben
drovė veikė nuo 1833 m.; jos 
turtas siekė per 80 milijonų 
dolerių.

Praeitą savaitę bendrovės 
iždininkas surado, kad ben
drovėje vyksta didelis ap
gaudinėjimas, kurio nuosto
liai bendrovei gali siekti iki 
18 mil. dolerių. Tyrinėjimas 
baigėsi Costerio areštu, pa
skiriant mažą užstatą. Tiks
lūs tyrinėjimai atidengė pa
slaptį — Coster nebuvo Cos
ter, bet Phillip Musica. Jo 
gi artimiausiais bendradar
biais buvo 3 broliai, pasiva
dinę kitokiomis pavardėmis. 
Gruodžio 16 d. Coster savo 
gražiuose namuose Fairfiel, 
Conn., nusišovė. Jo 3 broliai 
suimti. Dabar aiškinama vi
sa Coster veikla, kuri jun
giama su ginklų ir kitos rū
šies šmugeliu.
Vokiečių protestai

Praeitą savaitę Londone 
užsienio spaudos atstovų 
metinėse vaišėse pagrindiniu 
kalbėtoju pakviestas prem
jeras Chamberlain. Jo kal
bos turinys iš anksto buvo 
žinomas visiems užsienio 
valstybių atstovams. Savo 
kalboje anglų premjeras tu
rėjo kelis labai nepalankius 
sakinius Vokietijos diktatū
rinei santvarkai. Protestuo
damas prieš tai, Vokietijos 
ambasadorius drauge su vo
kiečių spaudos atstovais at
sisakė vaišėse dalyvauti.

ATSISVEIKINO SU 
20 METŲ DARBU

Čekoslovakijos respublikai 
įsisteigus, į ją atvyko Pran
cūzijos karine delegacija, 
kurios priešakyje buvo ge
nerolas Faucher. šio genero
lo vadovybėje ir patarimais 
čekai buvo sukūrę moder
niausią kariuomenę Europo
je, bet jos reikšmė susilpnė
jo, kai Prancūzija atsisakė 
laikytis savo žodžio — ginti 
Čekoslovakiją, jei ją užpuls 
Vokietija. Generolo Fau
cher darbas, pabuvo už
baigtas. Sunkiomis dienomis 
jis aplankė Čekoslovakijos 
štabą ir pasisiūlė pilnon tar
nybon, tuo pareikšdamas 
protestą prieš savo tėvynę, 
kuri atsisakė pagerbti duotą 
žodį. Jis buvo pažadėjęs ne
begrįžti į Prancūziją, bet į- 
sigalėjusi Vokietijos įtaka 
susilpnintoje čeko-Slovaki- 
joje padarė jo tolimesnį pa
silikimą negalimą. Čeko-Slo- 
vakijos kariuomenė su savo 
buvusiu vyriausiu patarėju 
atsisveikino labai nuošir
džiai ir jautriai.
Žvilgsnis į Ukrainą

Vokietijos žvilgsnis į Uk
rainą nuolat didėja. Vokieti
joje vokiečių palaikomas 
ukrainiečių informacijų biu
ras paskelbė visų ukrainie
čių surašymą, žadėdamas į- 
vairią paramą. Vienoje per 
radijo stotis įvesta nuolati
nė ir pastovi radijo progra
ma ukrainietiškai. Stoties 
programas lengvai gali gir
dėti ukrainiečiai Lenkijoje, 
Rusijoje ir čekų Karpatijoj. 
Vokiečių aiškūs planai su
daryti nepriklausomą Ukrai
ną, žinoma, Vokietijos įta
koje, labai jaudina lenkus, 
kurie dabar, gyvybinių ir 
bendrų interesų verčiami, 
jau šliejasi prie Sovietų Ru
sijos, kuriai irgi gresia vie
nodas pavojus iš Vokietijos 
pusės.

— Kuršėnų Talkos kultū
ros klubas registruoja dar
bininkes, norinčias lankyti 
vieno mėnesio rankdarbių 
kursus. Kursams vadovauti 
bus pakviestos mokytojos iš 
Žemės Ūkio Rūmų.

— Dusetose sudegė ūki
ninko Briedžio klojimas su 
javais. Gaisrą vietos ko
mandai užgesinti nepavyko, 
bet kitas trobas įstengė ap
saugoti.

DANCIGO ŽYDAI BUS 
IŠTREMTI

Dancigas. — Dancigo na
cių partija nutarė per 3 mė
nesius ištremti visus žydus, 
o jų turtą nusavinti partijos 
reikalams. Iki balandžio 1 d. 
visi žydai turi išsikraustyti 
ir su savimi jie galės išsi
vežti nedaugiau 20 dol.

Dancige žydų yra apie 
6,000.

Londonas. — Gruodžio 19 
d. Anglijos premjeras Cham
berlain turėjo pranešimą 
apie vedamą ‘užsienio politi
ką. Tautos atstovų rūmuose 
jis atsakė į priešingos vy
riausybei partijos narių pa
klausimus ir kritiką. Po jo 
kalbos vyriausybei pareikš
tas pasitikėjimas 340 balsų 
prieš 143.

Savo kalboje jis vėl gynė 
Miuncheno susitarimą, kurs 
apkarpė Čekoslovakiją; jis 
nurodė, kad Anglijai tikrai 
būtų tekę kariauti prieš Vo
kietiją, Italiją, Japoniją ir 
gal prieš gen. Franco Ispa
niją, jei to susitarimo nebū
tų buvę pasiekta. Vokietijos 
adresu Chamberlain mėgino 
būti labai atsargus, tačiau 
pareiškė, kad iš Vokietijos 
atsakingų asmenų laukiama 
ženklo, kad Vokietija pasi
ruošusi paskirti ir savo in
dėlį taikos reikalams.

KAUNE PARDAVINĖJA
MA HITLERIO KNYGA

— Jau kuris laikas ir Klai
pėdoje pardavinėjama Adol
fo Hitlerio „Mein Kampf”, 
kurią perka daugiausia jau
nesnio amžiaus žmonės. 
Kad būtų jau toks didelis 
tos knygos pareikalavimas 
—/nebūtų galima pasakyti.

PRANCŪZIJA GINS SAVO 
TERITORIJĄ

Paryžius. — Prancūzijos 
tautos atstovų rūmuose už
sienio reikalų ministeris 
Bonnet pasakė ilgą kalbą, 
kurioje labai griežtai pabrė
žė, kad Prancūzija niekada 
neužleis nei viefio tolio savo 
teritorijos. Jos žemė galė
sianti būti paliesta tik karu. 
Jis aiškiai išskaičiavo Pran
cūzijai priklausančias teri
torijas, suminėdamas Tuni
so, Nicos, Korsiko ir Savo- 
jos vardus.

Lietuva Derasi Su Lenkija
Kaunas. — Šių metų vasa

rą Varšuvoje buvo pradėtos 
prekybos derybos tarp Lie
tuvos ir Lenkijos delegacijų. 
Derybos užtruko porą savai
čių, bet prie susitarimo ne
buvo prieita. Paaiškėjo ne
lengvas uždavinys suderinti 
lietuvių ir lenkų ūkiškus in
teresus ir kartu surasti pa
grindą išplėsti prekybą tarp 
šių valstybių. Visą keblumą 
sudaro Lietuvos ir Lenkijos 
ūkio beveik visai vienoda

TVARKYS MEDVILNĖS 
AUGINIMU

Pagal Kongreso priimtą į- 
statymą, kitais metais med
vilnės augintojai turės prisi
laikyti nustatytos tvarkos, 
kiek galės kiekvienas jų au
ginti. Gruodžio 10 d. praves
tas balsavimas tarp ūkinin
kų augintojų suteikė vyriau
sybei laimėjimą. Nusižengę 
nurodytai vyriausybės tvar
kai medvilnės augintojai 
bus baudžiami. Norėta 
nustatyti auginimo dydį ir 
ryžių augintojams, bet čia 
vyriausybė ūkininkų balsavi
muose pralaimėjo.

— Dabar paaiškėjo, kaip 
atsiliepė Liet, bankų indė
liams neramios rugsėjo mė
nesio dienos, kai atrodė, kad 
prasidės naujas pasaulinis 
karas, nes iš jų išimta 14 
milijonų litų.

struktūra (pobūdis): Ir Lie
tuva ir Lenkija į užsienius 
parduoda ir užsieniuose per
ka daugiausia tos pačios rū
šies prekes. Tiesa, lenkai tu
ri didesnę pramonę (kaip di
desnis ir jų kraštas), ir Lie
tuva galėtų kai kuriuos pra
monės gaminius pirkti Len
kijoje. Tačiau Lietuva turi 
pirkti ten, kur ji- gali savo 
ūkio gaminius parduoti. O 
daugiausia parduoda į Ang
liją, Vokietiją ir kitus kraš
tus. Lenkai norį į prekybi
nių sąskaitų išlyginimą į- 
skaityti miško plukdymo, 
tranzito ir kitokias paja
mas, kurias Lietuva gaus iš 
lenkų.

Varšuvoje, po bendrų pa
sitarimų, derybos buvo nu
trauktos, kad abiejų šalių 
delegacijos galėtų ištirti vi
sus prekybinius galimumus 
ir deryboms geriau pasiruoš
tų. Dabar derybos atnaujin
tos Kaune. Lenkų delegacija 
atvyko lapkričio 28 d. į 
Kauną ir tuojau prasidėjo 
pasitarimai. Ir lenkų, ir lie
tuvių delegacijos turi paren
gusios numatomų sutarčių 
bei susitarimų projektus. 
Tuos projektus dabar teks 
suderinti ir sudaryti abiems 
pusėms priimtiną vieną pro
jektą. Esą vilčių prekybos 
sutartį sudaryti, tiktai pre
kyba tarp Lietuvos ir Len
kijos, bent pradžioje, nebū
sianti didelė.

Pittsburgh, Pa. — Gruo
džio 15 d. Roosevelt viešbu
čio posėdžių salėje įvyko 
Am. Liet. Kat. Federacijos 
Tarybos suvažiavimas.

Kaip Klaipėdos krašto, 
taip ir Vilniaus Vadavimo 
reikalai suvažiavime buvo 
svarstomi visu rimtumu. Ir 
vienu ir kitu reikalu bus iš
leistas į visuomenę Tarybos 
priimtas atsišaukimas. Tuo 
tarpu galima pranešti visuo
menei, kad Taryba nutarė 
Vilniaus atgavimo darbus 
gyvai dirbti per Federacijos 
Centrą, skyrius ir apskritis. 
Kad tas darbas būtų sėk
mingesnis, nutarta steigti 
Federacijos ir Tautos Fondo 
skyrius visur, kur jų dar lig 
šiol nebuvo, kad Vilniaus at
gavimo darbų tinklas būtų 
kuo plačiausias. Atsižvel
giant į tai, kad Lietuvoje 
uždaryta Vilniui Vaduoti 
Sąjunga, Amerikos lietuvių 
visuomenė kviečiama padi
dinti savo pastangas ir duo- 
snumą, siekiant Vilniaus lie
tuvių būklės palengvinimo 
ir to krašto atvadavimo.

Tarp kitų svarbių nutari
mų galutinai nutarta suda
ryti prie Federacijos Jauni
mo Atstovybę ir nutarta 
prašyti, kad' ji New Yorko 
Pasaulinės Parodos proga 
1939 m. suorganizuotų Ame
rikos lietuvių katalikų jau
nimo sporto olimpijadą^

Priimtoj rezoliucijoj apie 
New Yorko pasaulinę paro- 
rodą užgiriama susidaręs 
lietuvių komitetas ir išreiš- 
kšta pageidavimas, kad ko
miteto meno sekcija į pro
gramos pildymą Lietuvių 
Dienoje kviestų tik tautiškai 
nusiteikusius chorus, kurie 
savo darbu ir nusistatymu 
praeityje yra parodę Lietu
vai neabejotiną ištikimybę.

1939 m. nutarta šaukti vi
suotinis Amerikos lietuvių 
R. K. Federacijos Kongresas 
rugsėjo 11 ir 12 d.d. didžia
jame New Yorke. »

Suvažiavimas galutinai 
užgyrė Tautos Fondo statu
tą.

Klaipėdos reikalu nutarta 
nusiųsti telegramas Italijos, 
Japonijos, Anglijos ir Pran
cūzijos ambasadoriams ir 
valstybės sekretoriui Hull.

Lietuvos reikalais pasiųs
tos kablegramos Prezidentui 
ir Užsienio Reikalų Ministe- 
riui.

ITALIJA GERBSIANTI
AMERIKIEČIŲ TEISES

Washington. — Italijos 
vyriausybė pranešė, kad Ita
lijoje bus pagerbiamos ame
rikiečių teisės, vykdant pri
imtus įstatymus, nukreiptus 
prieš žydus.

EUROPOJE DIDELI 
ŠALČIAI

Londonas. — šios savai
tės pradžioje daugelyje Eu- 
pos dalių siaučia nepapras
tai didelis šaltis. Ypatingai 
nuo šalčio kenčia Maskva. 
Daug kenčia Vokietija ir 
Anglija. Lenkijoje ir Veng
rijoje yra mirusių nuo šal
čio,
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Prie Betliejaus Prakartėlės
e 1 1

Jau 1938 metai nuo svarbiausio įvykio žmonijos gyveni
me. Tolimos Palestinos mažame miestelyje, Betliejuje, gi
mė Pasaulio Išganytojas, kuris paskelbė anksčiau dar ne
skelbtą ir žmonių nevykdytą naują mokslą, naują žinią. 

' Kristaus paskelbtas mokslas nušvietė išsiilgusios žmonijos 
viltis, nutiesė saugius kelius į galutinį žmogaus tisklą — 
laimėti amžinąjį gyvenimą.

Betliejaus Kūdikėlis paskelbė žmonijai meilės, taikos ir 
ramybės programą, kuriai čionykščiame gyvenime įvykdy
ti aukota ir aukojama brangiausios aukos. Iš kitos pusės, 
Kristaus paskelbtam mokslui iš pat pirmų dienų daug 
priešintasi. Ir šiandie daug kur siaučia tamsybių jėgos, 
siekiančios ne tik Kristaus mokslą sunaikinti, ne tik Jo 
sekėjus pašalinti iš viešojo ir privatinio gyvenimo, bet ir 
patį Kristų visiškai paneigti.
. Niekam nepaslaptis, kad ir šiandie, tariamai aukštą 
mokslinių laimėjimų laikais, atsiranda žmonių, drįstančių 
prieš save ir visą žmoniją apgaulingai įtikinėti, kad Kris
taus visai nė nebuvo, nekalbant jau apie tuos, kurie mėgi
na šūkaut, kad Kristus nebuvo Dievas, bet tik didelis žmo
gus, vienas mirtingųjų, čia nesiginčysime su tais „drą
suoliais” ir „išmintingaisiais”, nes kruopščiai ištirti ir pa
tikrinti istoriniai daviniai visiems aiškiausiai liudija apie 
Kristaus gimimo faktą. Juk šimtai ir tūkstančiai rinkti- 
niausių mokslininkų gilinosi į Kristaus paliktą mokslą, 
lankė Jo gyventas vietas, atliko įvairiausius net kasinėji
mus, stengėsi išskaityti glūdžias senienas ir įsitikino, kad 
tikrai Kristus gimė, kad Jis gyveno tarp žmonių, kad Jis 
skelbė naują mokslą, kad Jis buvo nuteistas ir nužudytas, 
kad Jis prisikėlė, kaip buvo skelbęs, kad Jis buvo Dievas.

Minint Kristaus gimimo šventę tenka tik savo širdyje 
aiškiai, neabejotinai, tvirtai atsakyti į klausimą: Su kuo 

. eiti: su Betliejaus Kūdikėliu, ar su Jo priešais? Aišku, 

. dviejų atsakymų į šį klausimą negali bū|i. Pasaulio isto- 
Jriįa-rodo/ką lairAi žmoguš, atitrūkęs nuo savo Išganytojo 

Nuolatinė neapykanta, karai, kraujo klanai visada kyla iš 
ten, kur nepripažįstama meilės, taikos ir ramybės Valdovo 
— Kristaus.

Duok, Dieve, kad šių metų Kalėdos būtų gaivinančiu šal
tiniu, iš kurio trykštų ypatinga palaima mūsų tautai, kuri 
tiek daug mėginta per ištisus šimtmečius, kurioi šiuo lai
ku reikalinga vidujinė ramybė, lietuvio lietuviui meilė. 
Mūsų Tėvynei, gerai žinome, gresio rimti pavojai. Iš sve
tur laukti tikros paramos galima tik tada, kai pati tauta 
savyje yra taikoje, ramybėje ir meilėje.

Džiaugdamiesi sulaukę didžiųjų Kristaus Gimimo šven
čių, sveikindami ir apiberdami viens kitą nuoširdžiausiais 
linkėjimais, pirmoje eilėje kreipkime savo maldas į Bet
liejaus Prakartėlę, iš kur paskelbtas išganymas visai žmo
nijai, visoms tautoms, taigi, ir mūsų tautai.

mynais yra normalios? Tuo 
galime pasidžiaugti tik su 
vieninteliu šiaurės kaimynu 
— Latvija, su pietų kaimy
nu — Vokietija, mūsų aki
mis žiūrint, siena tvarkoje, 
jei tik tas kaimynas būtų 
ramesnis, o su pietryčių kai
mynu Lenkija tos sąlygos 
visiškai nenormalios. Vos 
pasirašius sutartį su Lenki
ja, ji buvo sulaužyta, o Lie
tuvos trečdalis su sostine 
Vilniumi smurtu atplėštas. 
Negana to, atmintinomis šių 
metų kovo mėnesio dienomis 
Lenkija jėga išmušė iš Lie
tuvos rankų tą pasyvaus 
mažos valstybės protesto 
ginklą — neturėti santykių 
su grobiku. Bet to taip pat 
nebuvo gana. Lenkija, ap
svaigusi gauta Čekoslovaki
jos porcija, savo spaudoje 
nepagrįstai užsipuolė Lietu
vą, esą, ji persekiojanti jos 
mažumą. Rezultate buvo pa
sirašyta su Lenkija spaudos 
nepuolimo sutartis, pagal 
kurią Lenkijos spaudoje ne
galės būti rašoma nieko blo
go apie Lietuvą, o Lietuvos 
spaudoje nieko blogo apie 
Lenkiją. Tada jau savaime 
turi užsidaryti toks laikraš
tis, kaip „Mūsų Vilnius”, 
kuris keldavo aikštėn lenkų 
daromas skriaudas lietu
viams. Bet ir čia dar nega- 
las. Lenkija išreikalavo ir 
Vilniui Vaduoti Sąjungos 
uždarymo. Išėjo, kaip toje 
pasakoje: įleisk velnią į 
bažnyčią, tai jis būtinai lips 
ant altoriaus... Duok Dieve, 
kad to viso, ką Lenkija iš 
Lietuvos išreikalavo, užtek
tų. Paprastai, apetitas atei
na bevalgant, o apie Lenki
jos apetitus 
ka...

Ką už tai 
lietuviams ir
nieko, jei neskaityti, kad 
dar labiau geležinėmis replė
mis suspaudė mūsų tautie
čius Vilniaus krašte. Tiesa,

abejoti neten-

davė Lenkija
Lietuvai? Ogi

Agnės Lee

ŠV. ONOS LOPŠINE

Miegok, mažasai mano Vaikaiti, 
Miegok pas mane tyliai ir ramiai; 
Nesang ašen, tavoji senutė, 
Glaudžiu tave prie savosios širdies.

Po triūso ilsis tavo motutė, 
Ji dabar nuo visų atsiskyrus.
Ji pasakė gi man: „O motute, 
Padabok mano mažąjį Sūnų!”

Ašen atnešiau tau, Kūdikėli, 
Saldžiųjų sapnų iš pat Rojaus. 
Asilaitis ir jautis tave stebi 
Pilnom akim pagarbos didžios.

O miegok prie manęs prisiglaudęs, 
Miegok, mažasai mano Vaikaiti. 
Nesang tu kurią dieną pabudęs 
Tu pažadinsi platų pasaulį!

Išvertė Julius Baniulis.

Pukėnas. Darbas ėjo pui
kiausiai. šis jaunas energin
gas kunigas visoje eilėje pa
rapijų buvo suorganizavęs 
katalikiškajai akcijai vesti 
Jaunimo Sąjungos skyrius. 
Pastaruoju laiku sužinota, 
kad Švenčionių apskrities

netiesioginį atsisakymą nuo 
Vilniaus. Kaip matome, Lie
tuva pirmojo neutralumo 
pagrindo — normalių politi
nių sąlygų su kaimynais — 
neturi.

Pažiūrėkim, ar Lietuva tu
ri antrąjį neutralumo pa-

storastos sprendimu uždrau- ‘grindą _ didžiųjų valstybių 
sta .veikti katalikų akcijos ar ^enį artimiausių kaimy- 
įsteigtiems skyriams Šven-,nų sįemj foeį neutralumo ga- 
čionyse, Mielagėnuose ir|rantijas. Dar iki šiol niekam 
Daugėliškyje. Tokį ]_ 
sprendimą esąs padaręs ir
Vilniaus —- Trakų apskrities garantavusi Lietuvos sienas 
Storasta. Be to, kunigas K. įr jos neutralumą. Pagaliau, 
Pukėnas nuo katalikų akci- Lietuva negali norėti tokių 
jos vedimo pareigų jau esąs sįenų garantijos, jei už tų 
atleistas. sienų pasiliks Vilniaus kraš-

Pa^ | neteko girdėti, kad kuri 

nors didžioji valstybė būtų

IŠ TĖVŲ ŽEMES
— Šiomis dienomis į Kau

ną yra atvykęs buvusio Tau
tinio Vilniaus Lietuvių Ko
miteto pirm. Konstantinas 
Stašys. Jis ilgą laiką buvo 
laikytas lenkų kalėjimuose 
už lietuvybę ir lietuviškumą.

— Teko sužinoti, kad ligi 
šiol dirbęs Vilniaus iždinės 
įstaigoje žemesnysis tarnau
tojas lietuvis Alfonsas 
Paukštė šiomis dienomis ga
vo savo viršininko praneši
mą, kad jis esąs nuo darbo 
atleistas. Atleidimo priežas
tis aiški, nes jis lietuvis.

— 2 pešt. D. L. kunig. Al
girdo pulkas atšventė savo 
20 metų gyvavimo sukaktį. 
Pulkas įsikūrė 1918 m. Vil
niuje. To pulko reikšmė ne
priklausomybės kovose dide
lė ir jam priklauso laimėji
mai Radviliškyje ir Giedrai
čiuose.

— Darbo Rūmų centrinio 
kultūros klubo darbininkų 
scenos mėgėjų grupei pra-

prinoko ir antras 
Nors uogų jau buvo 
bet nemažesnės už 
derliaus uogas. Dėl

Vytauto Ainis

Lietuvos Užsienio Politikos 
Kryžkelėse

Pastaruoju laiku nuolat 
ateina iš Europos gąsdinan
čios žinios. Vienu ar kitu 
būdu dažnai minimas Lietu
vos vardas, o su juo Lenki
ja, Vokietija, Klaipėda ir į- 
vairiausi spėliojimai. Nuei
nama net iki to, kad Lietuva 
išmainoma į Dancigo korido
rių ir t.t. Visai pagrįstai tas 
kelia mūsų, Amerikoje gy
venančių lietuvių, susirūpi
nimą. Reikalai atrodo liūd
noki: su lenkais santykiai 
užmegsti nenormaliomis ap
linkybėmis, Vilniaus krašto 
lietuvių padėtis nuo to ne 
tik nepalengvėjo, o net pa
sunkėjo, pagaliau uždaryta 
Vilniui Vaduoti Sąjunga, pa
sirašyta spaudos nepuolimo 
sutartis, Klaipėdos krašte 
visiškai laisvai paleistos va
delės, su valstybės šeiminin
kais lietuviais nebesiskaito- 
ma. Lietuvos vyriausybės 
oficialūs pranešimai skelbia, 
kad Lietuva kartu su kitom 
dviem Pabaltijo valstybėm, 
Latvija ir Estija, laikysis

neutralumo. Kitaip tariant, 
Lietuva neisianti į jokias 
kombinacijas nei su Sovietų 
Rusija, nei su demokratinių 
valstybių bloku (Anglija, 
Prancūzija ir kit.) nei su 
Lenkija, nei, pagaliau, su 
Vokietija. Normaliomis są
lygomis tokia užsienio poli
tika mažom valstybėm atro
do tinkamiausia, ypatingai, 
jei tokios mažos valstybės 
sienų neliečiamumą neutra
lumo atveju sutinka garan
tuoti kelios didžiosios vals
tybės, ar bent artimiausi 
kaimynai. Tokios politikos 
klasiškiausiu pavyzdžiu gali 
būti Šveicarija. Vadinas, yra 
du pagrindiniai neutralumo 
dėsniai: normalios politinės 
sąlygos ir didžiųjų valstybių 
ar bent artimiausių kaimynų 
sienų bei. neutralumo garan
tijos.

Pažiūrėkime, ar Lietuva 
turi bent vieną iš tų pagrin
dinių neutralumo sąlygų. 
Pirmiausia, ar Lietuvos poli
tinės sąlygos su visais kai-

Čiuža miešti 
tilteliai — led: 
niai. 0 lietus ] 
damas šapus š; 
dienų įvykius.

Montrealas a{ 
dekoruotas „S: 
diedukais ir keis 
padarėliais. Čia 
nas lokys, leteni 
krautuvės lang 
eglės šakelėj 
paukštutė.

Čia nusikorę i 
šakės spygliais, 
tra varomi var] 
sparnuoti angel 
sulytas Jonelis 
palangėj, ir gai 
ve slenka gomu

— Jonuk, Jo 
kia sena Elžbif 
čio globėja, stc 
kiaurų vartų „i 
šonėj. Jos ba 
pro tirštą liets 
ir pasiekia Jom

Jis pasikupri 
sulytais pečiais 
liną seną kepu 
ausų ir pusbas 
vis trypia abej

— Kažin, ar 
ti?... Juk niek: 
iš to skurdaus 
ir plėšyk tas 
duonos plutą, 
prieš pora m 
gyva motinėlė..

Čia našlaitis 
purviną skurli 
trina nosį, nūs 
o kojos pasileii
- Tegu ji pi 

ir eisiu. Ten 
Kalėdų diedas 
Gyvas! Ir vai 
pasisodina... T 
šneka... O čia 
bieta, vis rust 
čiuoja ir sako: 
riu”.

Ir mauna Jc 
tekine, vis grį 
tetulė iš pask< 
suomet garsia 
murmėdama ir 
dama „Bastru” 
dis Joneliui ne 
bet vaikai išgi 
ant dantų, ir vi 
beveik užmiršo 
ruoju vardu va

— Jau toli t< 
sumurma kūdi

Jis brenda pe

dėjo vadovauti artistas Mil
tinis. Grupė suorganizuota 
dar tik šiais metais. Gavę 
prityrusį vadovą, mėgėjai 
imsis darbo toje kultūros 
šakoje.

— Kvėdarnos apylinkėje 
sodinama labai maža daržo
vių. Turguose jų trūksta ir 
jų kainos daug didesnės ne
gu kitur. Pieno ūkis irgi 
mažai išsiplėtęs, nes dau
giausia verčiamasi javų ū- 
kiu.

— Anksčiau Kybartams 
elektros energiją teikė gele
žinkelio stotis. Dabar nese
niai miesto savivaldybė elek
tros tinklą perėmė ir energi
ją miestui teikia pati. Savi
valdybė rūpinasi miesto ap
švietimo patobulinimu ir at
eityje mano šviesą atpiginti.

— Šiemet Kidulių apylin
kės miškuose ir šlaituose 
aviečių 
derlius.
mažiau, 
pirmojo
tokio atsitikimo žmonės vi
saip pradėjo spėlioti, nes 
neatsimena, kad kada pasi
kartotų derlius,

— Marijampolės apskri
ties savivaldybės statomoji 
apskrities ligoninė numato
ma užbaigti ateinančiais 
metais. Ligoninė bus įreng
ta- kuo moderniausiai.

— Tverų apylinkėje yra 
keli piliakalniai. Prie jų da
bar daromi kasinėjimai.’Iš
kasama daug archeologinių 
radinių. Radiniai perduoti 
Alkos muziejui Telšiuose.

— Kretingoje , buvo su
rengta Žemės Ūkio Rūmų 
paroda. Už geriausius eks
ponatus paskirtos dovanos, 
jas gavo 18 ūkininkaičių, ku
rios - dalyyavo namų tvarkos 
bei švaros ir gėlių darželių 
įrengimo konkursuose.

— Paskutiniuoju laiku 
Šiauliuose padažnėjo įvairūs 
plėšimai, kuriuos padaryda
vo du jauni vyrukai veidą 
kaukėmis prisidengę. Polici
ja ilgą laiką gaudžiusi ir se
kusi išaiškino ir jų asmeny
bes. Pasirodo, kad visus api
plėšimus atlikdavo šiaulie
čiai VI. Grušečkis ir J. Aus- 
trimas. Pirmasis jau buvęs 
keletą kartų baustas.

— Kėdainių moterų šau
lių būrys karininkų ramovės 
patalpose buvo suruošęs — 
koncertą, kurio programą iš
pildė dainininkai šabaniaus- 
kas ir Marijošius. Gautas 
500 lt. grynas pelnas paskir
stytas Ginklų Fondui ir šau
lių namams statyti Kėdai
niuose.

— Šiais metais liepos mė
nesį sudegusioji Marijampo
lės apskr. sav-bės stalių 
dirbtuvė šiuo metu jau bai
giama atstatyti. Joje darbas 
netrukus pradės eiti norma
liai.

pridėti ir tą faktorių, kad 
pastaruoju laiku atbunda di
delė, 40 milijonų, ukrainų 
tauta. Tos tautos slopinimu 
suinteresuotos Lenkija, tu
rinti savo valstybėje per 6 
milijonus ukrainų ir Sovietų 
Rusija, turinti per 30 milijo
nų. Vokietija pagal tautų 
apsisprendimo teisę visai at
virai remia ukrainų judėji
mą, kas verčia smarkiai su
sirūpinti Lenkiją ir Sovietų 
Rusiją. Jeigu ukrainų ir vo
kiečių svajonės išsipildys, 
tai netolimu Lietuvos kai
mynu Europos žemėlapyje 
atsistos Ukrainos valstybė. 
Savaime aišku, kad čia ne
apsieis ir be susikirtimo, 
kas gali būti viena geriausių 
progų atgauti ir senąją sos
tinę, Vilnių, o, gal būt, net 
ir bendrą sieną su atstaty
tąja Ukraina turėti. Kas no
sį to aiškesnį vaizdą susida
ryti, tegu atsiskleidžia š. m. 
gruodžio 17 dienos „N. Y. 
Times” 8 puslapį, kur pama
tys etnografinį Ukrainos že
mėlapį, kurio ribose turės 
tilpti atstatytoji valstybė. 
Čia tarp kitko skaityt, pa
matys, kad Lietuvą nuo Uk
rainos tada skirs tik mažas 
baltarusių ir surusėjusių lie
tuvių apgyventas plotas. 
Skaitytojas, manau, supran
ta, kad turiu galvoj Vokieti
ją, kurios pagalba Lietuva 
turėtų šachuoti progai pasi
taikius. Su šituo kaimynu 
Lietuva mažiausia turi ne- 
suvestų sąskaitų, tai ben
dros kalbos suradimas, atro
do, nebūtų sunkus. Žinoma, 
tai nėra rožėmis klotas poli
tikos kelias, bet politikoje 
sentimentais nesivadovauja
ma. Taigi, ar negeriausia 
būtų ir šį kartą išbandyti 
Vytauto Didžiojo politikos 
kelias.

atleistas.
Arba štai vėl savo laiku'tas. Neutrali Lietuva bus 

pranešta, kad lenkai leis (lyg tas prinokęs obuolys, 
veikti Vilniaus Lietuvių ' 
Mokslo Draugijai. Tuo net 
suspėjo pasigirti ir Lenkijos 
pasiuntinys Kaune p. Char- 
watas spaudos atstovams, 
kad tai esąs gerėjančių san
tykių rezultatas. Tas jau bu
vo gana*'•Soniai. Bet dar 
gruodžio 6 d. tas pats „Ai
das” rašo: „Uždarytosios 
Vilniaus Lietuvių Mokslo

Lietuvių

Lenkijos spaudoje. P asiroc^ draugijos valdyba pakarto- 
pagyrų krislai Lietuvos ir >įnaį kreipėsi į Vyriausiąjį 
lietuvių adresu. Iš prityrimo Administracijos Tribunolą, 
žinome, ką reiškia lenkiški prašydama kuo greičiau iš-
lietuvių adresu. Iš prityrimo’Administracijos Tribunolą, 
žinome, ką reiškia lenkiški - -
„pagyrimai . Be to, yra ži-|Spręsti Draugijos atidarymo 
noma, kad rimti, žmonės ma- klausimą. Tenka sužinoti, 
žiausiai į. pagyrimus, kreipia ^aj vaidyba tuo reikalu iki 
dėmesio, ir jų . šitais spąs- §įoi Tribunolo dar nėra 
tais nepagausi. Lenkams gavusi jokio atsakymo”, čia 
tektų pasiūlyti: saldžius žo- komentarai

kurį lengvai nuskinti galė
tų mėginti Lenkija arba Vo
kietija, jei mėgindamos 
tarp savęs nesusipeštų.

Iš viso to peršasi išvada: 
jei lietuvių tauta ir toliau 
neatsisako nuo Vilniaus (to 
padaryti negali), tai Lietu
vos užsienio politika iš pa
syvios neutralios turi perei
ti į aktyvią užsienių politi
ką. Pereinant į aktyvią už
sienio politiką, pirmoje eilė
je iškyla labai svarbus klau
simas — partnerių tai politi
kai pasirinkimas. Kągi Lie
tuva galėtų pasirinkti? Len
kija visiškai atpuola, nes ji 
yra šių dienų Lietuvos 
skriaudikas, iš kurios turės 
būti atgautas Lietuvos treč
dalis. Sovietų Rusija — ko
munistinė, tarptautinėje 
litikoje mažai reikšmės 
rinti, o, be to, silpna, 
nuolat kraujais kosti, 
tada Anglija ir Prancūzija? 
Bet netolimos pareities pa
tyrimas parodė, kad čia ma
žiausia patikimi partneriai. 
Lietuva savo laiku jų pa- 
siundyta šachavo, bet baigė
si pakenčiamai — tik ran
kas susitepė. O kai Čekoslo
vakija šachavo, tai pati ma
tą gavo, siundytojai tik su
spėjo pasididžiuoti, kad iš
gelbėjo pasaulio taiką...

Prie viso ko dar reikia

1

nereikalingi.
Taigi, kaip matome, Lenkija 
iki šiol nei Lietuvos, nei lie
tuvių atžvilgiu geros valios 
neparodė nė per nago juody
mą, tuo tarpu kai iš Lietu
vos gana daug pasiėmė.

Bet be šitų faktų yra vie
nas veiksnys, labai smarkiai 
prieštaraujantis logikai. Lie
tuvos senojoj ir naujojoj 
.konstitucijoj pažymėta, kad 
I Lietuvos sostinė — Vilnius. 
|Dar ir šiandien skelbiama, 

^'jkad visos tos nuolaidos dar 
I nereiškia, jog Lietuva nuo

delius ir pagyrų pareiški
mus pasilikit 
lenkaitėms, 
simpatijas 
bais, kurie 
bingesni.

Ar tai ne
ja, kad Lenkijos nepriklau
somybės dieną, lapkričio 11, 
„Lietuvos Aidas” lenkams 
nepagailėjo gražių žodžių, 
visiškai nutylėdamas skau
džias lietuviams vietas, tuo 
tarp“ Vilniaus lietuvių laik-'““ ;;so7įo“s“nuoiaido7dar 
rasta „Vilniaus Žodis”, mi- nereiškia j Lietuva nu0 
!!e ia? tą SU“!!’ ’sdT Vilniaus atsisako. Už Vilnių 

visa lietuvių tauta, kaip ji 
i bebūtų pasiskirsčiusi, kur 
jos nariai bebūtų išsisklai-

gražiosioms 
lietuviams 

dar- 
iškal-

o 
parodykit 
bus daug

gyvenimo ironi-

vedamajam paliesti ir di
džiąsias žaizdas lietuvių len
kų santykiuose, 
kiškoji cenzūra 
pusę vedamojo 
laikraštis atėjo 
lopu pirmam puslapyje.

Š. m. gruodžio 8 dieną Vil
niaus lietuvių laikraštis 
„Aidas” praneša, kad sulai
kyti lietuvių katalikų akci
jos skyriai. Diplomatiniams 
santykiams žengiant į nor
malias vėžes, prieš porą mė
nesių prie Vilniaus Katalikų 
Akcijos Instituto buvo įstei
gta lietuvių katalikų akcijos 
referentūra, kurios tikslas 
— vesti katalikų akciją Vil
niaus arkivyskupijos ribose 
gyvenančių lietuvių tarpe. 
Tai akcijai vesti referentu 
buvo paskirtas užsienyje 
aukštuosius visuomeninius 
mokslus baigęs kun. Kazys

Deja, len- 
įr. įieną stos ^aip vįenag Lietu-
išbraukė, ir
su dideliu

vos poeto šauksmas „O Vil
niaus neužmiršk, lietuvi” y- 
ra užbūręs visą lietuvių tau
tą. Tuo pačiu laiku skelbia
ma, kad Lietuvos užsienio 
politika sieks visiško neu
tralumo. Tai, sveikai pro
taujant, kyla klausimas, ko
kiu būdu Lietuva mano at
gauti Vilnių? Lietuva, kai
po neutrali valstybė, viena 
tam būtų per silpna, nors ir 
geriausia proga pasitaikytų, 
o neutraliai valstybei kad 
kas į pagalbą ateitų, taip 
pat labai tenka abejoti. Iš 
kitos pusės neutrali valsty
bė to ir tikėtis negali, nes 
tuo ji pati sugriautų savo 
neutralumą. Taigi, visiškas 
neutralumas reikštų lyg ir

po- 
tu- 

pati 
Gal

Knygne
(Knygnešio

“(Tęsin

| A Merry Christmas to You All |

g I SAW THREE SHIPS COME SAILING IN ON CHRISTMAS DAY IN THE MORNING.. 1938

g LABAI LINKSMŲ KALĖDŲ AMERIKOS SKAITYTOJAMS, BENDRADAR- 
i BIAMS IR VISIEMS RĖMĖJAMS!

a

g. Lietuvių Universalinio Biuro Valdyba: Kazys J. Krušinskas, Kazys P. Vil- 
M niškis, Juozas B. Laučka.
L Kiti Amerikos štabo nariai: Danielius Averka, Julius Baniulis, Kostas Kaz- 
g lauskis, Antanas J. Mažeika, Jonas Mykolaitis jr., Antanas Stanis, Jurgis Tu- 
g. masonis jr., Vytautas Žalnieraitis.

„Gauta tikri 
Prūsuose gami 
valstybinė lite] 
literatūra raš; 
kalba ir spaudir 
komis raidėmis, 
tojai ragina rai 
Vakarų Krašte 
jus sukilti prieš 
kąją Didenybę 
kažkokią „Lietu 
noma, tokie raš 
sukiršino gyven 
gė juose nepasil 
sų valdžia. Todė 
bes Pono šiai 
Krašto Genei 
riaus pavedama 
siems priklausai 
niai valdžios orį 
ti tokios literatu 
tojus ir juos suk 
rėš Vakarų Kraš 
gubernatoriaus 
jos Viršininkas”.

*) Taip rusai va 
nenorėdami minėti 
primenančio garbin



artistas Mil- 
Organizuota 
metais. Gavę 
ovą, mėgėjai 
oje kultūros
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Marija Aukštaite

Iš Tetulės Lūšnelės
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» apylinkėje 
i maža daržo* 
jų trūksta ir 

j didesnės ne- ' 
no ūkis irgi 
tęs, nes dau- 
masi javų ū-

i Kybartams 
jją teikė gele- 
. Dabar nese- 
vivaldybė elek- 
rėmė ir energi- 
kia pati. Savi- 
asi miesto ap- 
bulinimu ir at- 
viešą atpiginti. 
Kidulių apylin- 
i ir šlaituose 
io ir antras 
uogų jau buvo 
nemažesnės už a 
aus uogas. Dėl 
mo žmonės vi-
> spėlioti, nes 
tad kada paši
rs,
ipolės apskri- 
ybės statomoji 
oninė numato- 

ateinančiais 
line bus įreng- 
miausiai.
apylinkėje yra 

iai. Prie jų da- 
kasinėjimai.‘Iš- 
j archeologinių 
iiniai perduoti 
ui Telšiuose.
:oje .buvo su- 
js Ūkio Rūmų 
geriausius eks- 
:irtos dovanos, 
kininkaičių, ku-
> namų tvarkos - ( 
• gėlių darželių 
kursuose.
iniuoju laiku 
adažnėjo Įvairūs 
iriuos padaryda- 

vyrukai veidą 
risidengę. Poliui- 
į gaudžiusi ir se
no ir jų asmeny- 
io, kad visus api
akdavo šiaulie- 
išečkis ir J. Aus- 
masis jau buvęs 
ų baustas, 
nių moterų šau- 
arininkų ramovės 
buvo suruošęs - 
urio programą iš
ninka! šabaniaus- 
larijošius. Gautas 
nas pelnas paskir- 
klų Fondui ir sau- 
s statyti Kedai- 

įV- .'' i

metais liepos mė- 
pisioji Marijampo- 
’. sav-bės stalių 
jiuo metu jau bai- 
tatyti. Joje darbas , 
pradės eiti norma-

Čiuža miestu stikliniai 
tilteliai — ledai krikštoli- 
niai. O lietus pliaupia neš
damas šapus šapelius, kaip 
dienų įvykius.

Montrealas aplipdytas, ap- 
dekoruotas „Santa Claus” 
diedukais ir keistais fabrikų 
padarėliais. Čia vėpso milži
nas lokys, letenas pakabinęs 
krautuvės lange, čia tupi 
eglės šakelėj raudongūžė 
paukštutė.

Čia nusikorę sniegai žalia- 
šakės spygliais, dzinksi elek
tra varomi varpeliai, supasi 
sparnuoti angelai. Ir žiopso 
sulytas Jonelis krautuvės 
palangėj, ir gausi seilių sro
vė slenka gomuriu.

— Jonuk, Jonuk! — šau
kia sena Elžbieta — našlai
čio globėja, stovėdama tarp 
kiaurų vartų „zovūlkio” pa
šonėj. Jos balsas pralūžta 
pro tirštą lietsargių mišką, 
ir pasiekia Jonelio ausį.

Jis pasikūprina, patrauko 
sulytais pečiais, užsimaukš
lina seną kepurę giliau ant 
ausų ir pusbasėmis kojomis 
vis trypia abejodamas:

— Kažin, ar jau atsiliep
ti?... Juk niekada neišlendu 
iš to skurdaus urvo! Plėšyk 
ir plėšyk tas plunksnas už 
duonos plutą. Bepigu buvo 
prieš pora metų, kai buvo 
gyva motinėlė...

Čia našlaitis sušniurkščia, 
purviną skurlą išsitraukęs 
trina nosį, nuskęsta ašara, 
o kojos pasileidžia gatve:

— Tegu ji pašvilpia. Eisiu 
ir eisiu. Ten Eatone sakė 
Kalėdų diedas tai diedas! 
Gyvas! Ir vaikus ant kelių 
pasisodina... Ten ir papūgos 
šneka... O čia ta tetulė Elž
bieta, vis rūsti, vis kumš
čiuoja ir sako: „už dyką še
riu”.

Ir mauna Jonelis vis pro
tekine, vis grįšteldamas, ar 
tetulė iš paskos nebėga vi
suomet garsiai šaukdama, 
murmėdama ir pravardžiuo
dama „Bastru”. Nors tas žo
dis Joneliui nesuprantamas, 
bet vaikai išgirdę pasigavo 
ant dantų, ir visas kvartalas 
beveik užmiršo našlaitį tik
ruoju vardu vadinti.

— Jau toli toji pelėda, — 
sumurma kūdikio lūpelės.

Jis brenda per purvą šali

gatvio šonu, nes tetulė mokė 
visuomet ponams užleisti ta
ką.

Liko ir Ickaus su gardžio
mis bulkomis krautuvė Jo
nelio nė nepastebėta, liko ir 
Šliomkė, kurs „žydparku- 
čio” išaugtą švarkelį dova
nojo, tik mūrai net „debe
sius siekia”, tik ponų mi
nios.

— Bet ko tie varpai bimb-1 
si? — galvoja vaikas. — 
Tik zvimbia, tik ūžia bažny
čių bokštuose, bene jie bara
si, kai aš nuo tetulės bė
gu?...

Ir traukia Jonelis ledu 
virstančią nosį, už lopuoto 
švarkelio kemša rankeles.

— O ten kas? Atidaros 
prancūzų bažnyčios durys ? 
Argi tas barzdotas akmeni
nis vyras, ištiesęs rankas, 
mane nori sugauti ir nuves
ti tetulei?...

Bailiai kūdikis slenka pro 
Kristaus statulą, vis apsi
žvalgydamas, ir sušalęs ne
ria pro duris į katedros vi
dų apsišilti.

Sukniumba paskutiniame 
suole ir pasilenkęs vis kuž
da: „Dieve, pasigailėk ma
nęs nusidėjėlio”. Maža kum
štelė gniaužiasi ir kala šla
pią, lopuotą krūtinę, o dan
tys kalendami vis prašo pa
sigailėjimo.

Širdžių pavidalo žirande- 
liai blyksi rausvomis šviese
lėmis po Marijos kojų. Alto
rių angelai stačiai žvelgia 
Joneliui į akis... Jie tokie 
malonūs! O Marija lyg šyp
sosi stovėdama baltose leli
jose ir žvaigždėse. Kūdikiui 
nejučiomis vožiasi lūpelės, 
jis žiūri į Marijos veidą, o 
Ji lyg darosi gyva...

I — Mo-ti-nė-le... — suvir
pa Joneliui žodžiai. — Aš 
negeras... Tik nebark manęs 
ir neįskųsk mano matušei 
ten už žvaigždynų...

Joneliui sublizga akys už- 
tvinę, kaip gyvu stiklu. Iš 
Marijos ploščių jam darosi 
milijonai žvaigždžių, o Ji 
pro lelijų kerus, lyg žengia 
artyn... Jonelis mato, kai 
kruta Jos lūpos, kai rankos 
beria aukso spindulius... O 
dangiški žodžių garsai skam
ba:

— Suvargęs našlaiti... Nu-

plaktas žemės rykščių... Aš, 
tau suversiu amžinų džiaug
smų deimantus... O tu pas 
mane ateisi... Ne už diene
lės, ne... Dar tęsis kryžių 
kalnai... O tu jais kopk, ar- 
tėk prie To, Kurs Amžinoji 
Tiesa...

Jonelis sudreba. Jo min
tys klausia: „kur aš Jį ra
siu?”... Ir dabar prisimena, 
kad tetulė Elžbieta vieną pa
kabino su kryžium ant sie
nos, o kitą tokį gražų mažu
tėlį paguldė tarpe eglių ša
šų į prakartėlę, ir ji sakė, 
kad vienas ir tas pąts, kurį 
tikintieji vadina Amžinoji 
Tiesa.

Prisiminus skurdžią Elž
bietos lūšną — Jonelis pasi
purtė. „Bet kitu keliu, kažin 
ar rasiu Amžinąją Tiesą, o 
ir mamytė ten akis užmerkė, 
ten karste gulėjo, o žodžiai 
jos saldumu dvelkią dar, ro
dos, gyvi pakibę širdy: „Jo
neli mano, mylėk Dievulį. 
Dirbk, melskis, ir klausyk 
tetulės”.

Julius Baniulis

RUDUO TAPYTOJAS

Ruduo tapytojas 
Pasaulį žalų j į 
Gūdžia pilka spalva 
Pakeisti ryžosi.

O vėjas lovą jau, 
Minkštą ir šnabždančią, 
Iš lapų kloja sau.

Ir jūs miegosite — 
Jūs šaknys gyvosios, 
Saldžiai sapnuosite.

Jums baltos antklodės 
Ir pūkų patalai. . 
Naktys baltai žydės, 
Kol amžių pranašai

Iš ryto žadint ims, 
Į veiksmą budins jus, 
Ir kraujas neberims.

Gyvybė tad tekės
Putotu upeliu
Ir dienos vis šviesės------

| Angelų Karalienės parapijiečius, draugijas ir visus 
| parapijos darbuotojus sveikinu Kalėdų šventėse 
| ir linkiu laimingų Naujų Metų!
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Visus savo malonius parapijiečius ir Federacijos 
Apskrities draugijas sveikinu šv. Kalėdomis!

KUN. NORBERTAS PAKALNIS
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A. Šlikas

Knygnešio Kova Su Caro Galybe
(Knygnešio Jurgio Bieli nio gyvenimas ir darbai)

HOMING.. 1938

s, Kostas Kąs
nis, Jurgis Tu-

(Tęsinys)
„Gauta tikrų žinių, kad 

Prūsuose gaminama prieš
valstybinė literatūra. Toji 
literatūra rašyta lietuvių 
kalba ir spaudinama lotyniš
komis raidėmis. Jos platin
tojai ragina ramius Šiaurės 
Vakarų Krašto*) gyvento
jus sukilti prieš Jo Ciesoriš- 
kąją Didenybę ir paskelbti 
kažkokią „Lietuvą”. Kiek ži
noma, tokie raštai smarkiai 
sukiršino gyventojus ir įdie
gė juose nepasitikėjimo mū
sų valdžia. Todėl, Jo šviesy
bės Pono šiaurės Vakarų 
Krašto Generalgubernato
riaus pavedamas, įsakau vi
siems priklausantiems jo ži
niai valdžios organams sek
ti tokios literatūros platin
tojus ir juos sulaikyti. Šiau
rės Vakarų Krašto General
gubernatoriaus Kanceliari
jos Viršininkas”.

*) Taip rusai vadino Lietuvą, 
nenorėdami minėti nė jos vardo, 
primenančio garbingą ir laisvą 
josios praeitį.

" Stovėjo sargai kaklus iš
tempę. Nė vienas nė krust. 
O Mordopliujevas traukė iš 
bylos dar kitą raštą.

— Štai rebiata*), ką rašo 
mūsų apygardos viršinin
kas:

„Prisiųsdamas Jo Šviesy
bės Pono šiaurės Vakarų 
Krašto Generalgubernato
riaus aplinkraštį pranešu, 
kad gautomis žiniomis visas 
uždraustųjų raštų centras 
randasi Kauno gubernijoje. 
Šitai kontrabandininkų ir 
maištininkų gaujai vadovau
ja kažkoks Bielinis arba Bie- 
liakas. Jo žymės tokios: vi
dutinis ūgis, pailgas veidas, 
nemaža nosis, su barzda, la
bai panašus į rusą. Įsakau 
visiems rajonų viršininkams 
įsakyti pasienio sargybi
niams stropiau eiti savo pa
reigas, gaudyti uždrausto
sios literatūros platintojus, 
o sutikus Bielinį Bieliaką, — 
tuojau jį suimti ir su stipria

**) Rebiata — tiesiogine pras
me— vaikai.

§ s

Gelia Joneliui širdukę, 
kaip ir šlapias, užgeltas ko
jeles. Ir ką jau čia Eatono 
„Santa Claus”, 
mamytė?... O rasi 
čiausioji atmainys 
žadą — nesuvers 
deimantų... O jie 
daug gražesni už miesto 
langų kalėdinius papuoša
lus... O ir mamytė sakyda- 

»: „Kenčiu šaltį, badauju 
ir vargstu, bet svetimo nie
ko nenoriu”.

Nusibraukia Jonelis aša
rėlę ir skubina, mauna, nei 
nepriklaupęs, namo — pas 
tetulę. Miestu žiburiuoja 
langai, kvepia kepta duona, 
Kalėdų diedukai krato barz
das ir moja, bet našlaitis, 
pažinęs savo klaidą — grįž
ta...

Ir kai nugulė ant Mont
real© bokštų naktis, kai Elž
bietos lūšnoj spragėjo su- 
gaudelėta malka, tada ji 
migdė savo glėby sušalusį 
našlaitį, bučiavo ir barė: 
„Daugiau nesiklausęs niekur 
neišeik...”

jei supyks 
ir Šven- 
savo pa- 
dangaus 
turi būti

Sveikindamas
Maspetho ir Great Necko Parapijiečius 

ir Amerikos Skaitytojus, 
sulaukusius Kalėdų ir Naujų Metų Švenčių, 
nuoširdžiai linkiu gausingos Dievo palaimos 

visuose kilniuose žygiuose.
KUN. JONAS BALKŪNAS

i
L
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KUN. JUOZAS ALEKSIŪNAS

Jersey City Parapijiečius Nuoširdžiai Sveikinu, lin
kėdamas gausių Dievo malonių ir laimingų 

Naujų Metų.

KUN. STASYS STONIS, Klebonas

sargyba pristatyti į mano 
kanceliariją. Už gyvą ar ne
gyvą šito maištininko galvą 
bus gerokai atlyginta.

Apygardos Viršininkas 
Pulkininkas Kabalovas”.

Visų klausiusiųjų akys tik 
sublykčiojo tai išgirdus. 
Kiekvienam parūpo žadėta
sis atlyginimas. O viršinin
kas dar daugiau juos kurstė.

— Bus gerokai atlyginta, 
tai reiškia, bus atlyginta pi
nigais, atostogom! ir cinu 
tarnybiniu paaukštinimu).

Tą dieną Bielinio vardas 
tik ir tebuvo minimas. Kiek
vienas tikėjosi laimėsiąs pa
žadėtą dovaną.

Mordopliujevas mažai ir 
bemiegojo. Užsėdo raitas ir 
nudūmė per savo rajoną. O 
už kiekvieno krūmo vaideno
si jam Bielinis.

Tą naktį pasitaikė be galo 
bjaurus oras. Kaukė vėjas, 
braškėjo ir virto medžiai. 
Vanduo dideliais lašais tėš
kė į veidą. Tačiau viršinin
kui buvo tai priprastas daik
tas. Kiek jau kartų teko jam 
ir ne tokiu oru keliauti?!

Patikrino pirmojo barelio 
sargybinį. Stovi, kaip žvakė.

— Molodec! (bent vy
ras!).

— Svoloč, papierosą rūko!
Sugniaužė kumštį Mordo

pliujevas. Gaus, šunsnukis, 
netikęs sargybinis, į kailį! 
Parodys jam, kas reiškia jo 
neklausyti!

Žengė žingsnį artyn. Tik 
tuo tarpu nušvito žaibas ir... 
Mordopliujevas pamatė bai
sų reginį. Priešais jį stovė
jo... ne pasienio sargybinis. 
Stovėjo nepažįstami trys vy
rai. Su ryšuliais. Su lazdo
mis. Kontrabandininkai. 
Knygnešiai. Vienas su barz
da, panašus į rusą.

— Bielinis! — šovė baisi 
mintis į galvą. Sustingo se
nasis caro tarnas. Visas nar
sumas nuriedėjo į užkulnis. 
Norėjo rėkti, — liežuvis ne
klausė. Norėjo bėgti, — ko
jos nutirpo.

— Bože, Bože!.. (Dieve, 
Dieve!) — šaltas prakaitas 
išpylė į veidą.

Dvi dienas ieškojo visas 
rajonas savo viršininko. Din
go, kaip į vandenį.

Atlėkė apygardos viršinin
kas. Padarė „ablavą”. Ga
liausiai rado vargšelį Mordo- 
pliujevą.

Gulėjo jis krūmuose. Su
rištas. Kirminų apstotas.

— Pirmojo žuvusio sava
norio Povilo Lukšio palaikai 
perkelti į Kėdainių brolių 
karių kapus.

— Prie Širvintų miestelio 
pastebėta 4 didžiuliai ereliai. 
Vieną iš jų nušovė medžio
tojas Buvelskas, kuris jį pa-

Vos vos įstengė pajudinti 
lūpas:

— Bie...e...linis...
Apygardos viršininkas 

tuojau pranešė apie šį atsi
tikimą Kauno gubernatoriui. 
Gubernatorius — Vilniaus 
generalgubernatoriui. Netru
kus Bielinio vardas pasiekė 
Rusijos Vidaus Reikalų Mi- 
nisterį.

Priburbė iš visos Rusijos 
šimtai šnipų. Miestuose, mie
steliuose buvo išlipinti skel
bimai*), kur už Bielinio gal-

*) Kad Rusų valdžios būtų bu
vę išleisti dėl Bielinio net speei- 
,jalus skelbimai — iš tikrųjų nė
ra jokių tikrų davinių. Greičiau- 
sai tai bus tik žmonių pasakos, 
kurių paprastai atsiranda aplink 
kuo nors pasižymėjusių žmonių 
vadus.
vą buvo žadama nemaža do
vana.

8. Bielinis šposauja
Buvo turgaus diena. Į 

miestelį suplaukė tiek daug 
žmonių, kad net žydeliai ste
bėjosi. Arzėjo, pirko, derėjo
si.

Minioje, atmetęs rudą 
barzdą, vaikštinėjo prista- 
vas. Jau iš pirmojo žvilgsnio 
galima buvo pastebėti, 'kad

Sulaukus džiaugsmingų Šventų Kalėdų, sveikinu 
Šv. Jurgio parapijos tikinčiuosius bei visą katali

kiškąją visuomenę, linkėdamas visiems tos ra
mybės, kurią suteikė užgimęs Kūdikėlis Jėzus.
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dovanojo Širvintų pradžios valdininkas Po v. Štrackas 
mokyklos muziejui. Erelio maudymosi sezoną dar tę- 
sparnų ilgis yra apie 2y2 šia.
metro. — Netoli Jonavos, Gu-

Yra tokių mėgėjų Kau- džiūnų kaimo ribose, darbi
ne, kurie maudosi Nemune nis traukinys suvažinėjo 
nebijodami šalčio. Policijos darbininką.

ponas pristavas jautėsi esąs 
didžiausias miestelio ponas. 
Ne vienas esančiųjų turguje 
mielai jį prakalbintų, pavai
šintų. O jam tik reikia pa
norėti — ir ne vieną bema
tant ištiktų dideliausi ne
smagumai ir pabaudos, čia, 
va, ratai kažkaip netvarkoj 
susukti; ten, aure, boba la
šinius pardavinėja tikrai ne- 
štempeliuotus!

Tačiau šiandien ponas pri
stavas to nenorėjo. Jis buvo 
susirūpinęs svarbesniais da
lykais. Gavo iš isprauninko 
(kaip apskr. viršininkas) 
raštą, kad visa policija tuo
jau sukiltų ant kojų. Ap
skrity pasirodęs, girdi, Bie
linis. Sako, „visa šaika re
voliucionierių ir buntauči- 
kų” pradėjusi smarkiai pla
tinti lietuviškuosius raštus.

Ponas pristavas skubėjo į 
valsčių su isprauninko raš
tu, kuriame buvo raginama 
gaudyti Jurgis Bielinis ir už 
jo galvą skiriama dovana.

Valsčiuje darbas virė. Ke
liasdešimt žmonelių laukė 
savo eilės. Kas duos rašti
ninkui „dvi gryvinas” (10 
kapeikų), tam reikalas be
žiūrint atliktas. Kas nesusi
pranta „patepti” — laukia

nesulaukia vargšas pabai
gos. Tokia mada jau buvo.

Atėjo pristavas. Pasižiū
rėjo rusčiu žvilgsniu į susi
rinkusius. Pamojo ranka 
raštininkui:

Raštininkas paaiškino. Vi
si nutilo. Tik už sienos, 
staršinos (viršaičio) kamba
ry, nuolat girdėjai stikliu
kus žvangant.

Pristavas kalbėjo rusiš
kai. Raštininkas vertė jo 
kalbą. Jis aiškino apie Rusi
jos didumą, jos galingumą; 
apie caro gerumą ir jo val
džios gailestingumą. Kartais 
garsiai rėkė, net seilės tyš- 
ko, o vėl kartais vos vos nu
girsti buvo galima. Matyt, 
ponas pristavas savo kalba 
norėjo padaryti kuo didžiau
sio įspūdžio.

Į valsčių įėjo dar vienas 
kaimietis, elgeta. Įėjęs apsi
dairė. Žvilgterėjo kartą ki
tą į pristavą. Pasižiūrėjo į 
susirinkusius. Ir, pamažu 
atsiklaupęs prieš pristavą, 
pradėjo poteriauti.

— Vardan Dievo Tėvo, 
Sūnaus ir Dvasios Šventos... 
Ponuliuk, pasigailėk vargšo 
elgetos...

(Bus daugiau)
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ATEIK... Džiaugsminga Viešpaties
1. Kūčios

Jau iš pat ryto namuose 
būna didžiausias sujudimas. 
Moterys kepa visokius pyra
gus. Vyrai švarina kiemą, 
baldo kalkėmis pečių, sienas. 
Merginos plauna stalus, suo
lus, langus. Mažesnieji, su
sėdę į roges, girgždina į gi
rią pasiieškotų žalios eglu
tės, kurią apkaišo visokiais 
dzinguliukais, kunkuliukais, 
poterėliais, spalvotais popie
riais ir saldainiais. Rytą, už-

tie! Išklausyk mus, Viešpa
tie!

Jį paseka ir visi kiti kū- 
čiautojai, nes tai daroma 
vienybės vardu. Pasivaišinę 
„Dievo pyragu”, galiausiai 
pradeda ragauti ir kitus val
gius, kuriais stalas lūžte 
lūžta. Tačiau visa pasninkiš- 
ka, be pieniško ir mėsiško. 
Kai jau gerai prisikemša al
kanus pilvus, šeimininkas su 
samdiniu ar sūnum paima 
nuo stalo šieno ir likusių žir-

Drauguže, laukiu... tyloj su nakčia ... 
Kaip sniegas lengvutė, baltai nykstanti... 
Ar tau gyvenimas virto nakčia?...
Ir skausmo atžala bus besprogstanti ? ...

Jei garbanos rūtų apsups mano kryžių, 
Ir atžalos trapios susprogs iš širdies — 
Ateik... ir pasilaužk žaliųjų tolydžio, 
Ateik, kai mėnulis beržyną apšvies ...

Pasiskųsk, jei taurė sopulių perpilna ... 
Jei persmeigė širdį vilyčių našta?!
Abi skrisim ten... su ašarota blakstiena,

gimimo švente ir Naujais 
Metais sveikiname didžiai 
gerbiamą Kunigiją, mūsų 
mylimas Rėmėjas — Rėmė
jus ir Geradarius!

Malonusis Betliejaus Vai
kelis teatlygina Jums, mūsų 
brangūs Bendradarbiai, už 
praėjusių metų didelį mums 
dosnumą, uolumą ir pasi
šventimą mūsų vienuolijai, 
o ypač už aukas naujos aka
demijos statymo fondui.

Kalėdų ir Naujų Metų die-
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valgę kiek šutintų žirnių ar 
bulvių su kisieliumi, kan
triai laukia vakaro. Seniau 
tai visą tą dieną pasninkau
davo, nieko nevalgydami.

Galiausiai ateina ir lauk
toji prietema. Visoje apylin
kėje nebematyt nė gyvos 
dvasios. Vieni tik žiburėliai 
spinksi kauburiuotoje snie
go patalinėj. Kas buvo mie
stelyje pirktis silkių ar cu
kraus, tas jau seniai nusi- 
sikinkė arklius. Išdalijo taip 
pat kaimynams plotkas, at
vežęs jų iš savo parapijos 
zokrostijon. šeimininkė įsi- 
neša į grįčią glėbį kvepian
čio šieno, padeda jo kiek ant 
stalo, o likusiuoju papuošia 
pastalę. Paskui aptiesia bal
ta drobine staltiese ir su
krauna visus valgius. Vidu
ry stalo padeda kvietinių 
plotkų. Tada visi suklaupia 
priešais Nukryžiuotojo pa
veikslą ir sukalba kelis po
terius. Besimelsdami prisi
mena žuvusius, ar kitur gy- 

. venančius, savo šeimos na
rius ar giminaičius. Tėvai 
labai dažnai apsiverkia, šią 
susikaupimo valandą kiek
vieno doro žmogaus sąžinė 
tarsi nubunda. Prisimena 
taip pat ir savo laimingą ir 
nelaimingą praeitį. Ne vie
nam ištrykšta džiaugsmo 
ašaros, prisiminus, kad at
einantis rytas Kristaus gi- 
tnimo rytas.

Pasimeldus, visa šeimyna 
susėda už stalo, šeiminin
kas, persižegnojęs, laužo 
plotkas ir dalija visiems po 
kąsnelį.

Jis sako: *
— Dėkui Viešpačiui, kad 

laimingai sulaukėm Kūčių. 
Duok mum, Dieve, laimingai 
kitų susilaukti.

O kiti atsako:
— Išklausyk mus, Viešpa-

nių ir padalija visiems gy
vuliams po kuokštelę. Tuo 
būdu po visus namus išne
šiojama palaima ir stiprybė.

Baigę vaišintis, viską pa
lieka ant stalo ir, nieko ne
tvarkydami, eina gulti. Mat, 
naktį atskrendą iš dangaus 
angeliukai. Pranešdami apie 
Kristaus gimimą jie susėdą 
už stalo pasivaišinti Kūčių 
likučiais.

2. Kalėdos
. Anksti rytą, vos pradėjus 
bąluoti žarai, apsireiškia 
Kristaus gimimo diena — 
Kalėdos. Visi šeimynos na
riai susikelia. Kas galėdami, 
pėsti ar važiuoti, visi skubi
nasi į bažnyčią, į vadinamą
sias Piemenėlių mišias.

Važiuoti į Piemenėlių mi
šias, nors ir taip anksti rei
kia keltis, nors ir šalta ir 
speiguota — visiems vienas 
džiaugsmas. Tasai anksty
bas rytas laukiamas juk bu
vo visą Adventą. Ypač dide
lio įspūdžio, neretai jau vi
sam gyvenimui, padaro tos 
ankstybosios mišios nesuga
dintoms dar vaikų širdelėms. 
Jos teikia kažkokios džiu
gios, gaivinančios rimties 
kataliko sielai.

Sugrįžę iš bažnyčios į na
mus ir stipriai mėsiško pri
sivalgę, pradeda lankyti kai
mynus. Sveikinasi, vieni ki
tiems linkėdami laimės, ge
ro gaspadoriško derliaus. 
Tuo tarpu jaunieji, pasistatę 
vidury gryčios išpuoštą eg
lutę, pradeda šokti įvairiau
sius šokius ir dainuoti:

— Ei, Kalėda, Kalėda, 
Dabar mum nebe bėda, 
Dabar šokam, ūliavojam, 
Kojeles aukštyn kilojam. 
Tralia-lia, tra-lia-lia, 
Advento jau nebėra...
Seniau lietuviai suruošda-

Su meile širdy, ir su malda karšta.

Juk tu esi mano Priebėga šventa... 
Niūrioj sielos nakty mane supranti... 
Juk mūs kryžkelėj, lyg mirties lenta, 
Kabo vis smūgiai... dvasios alkiu minti...

Ateik, kaip seniau,xprie mėnulio rymot, 
Vakaro šešėlius, žvaigždes glamonėt... 
Prie Uralo kalnų mintimis sustot!.. 
Ateik Jūrų kloniais bent pasižmonėt...

vę Kalėdų senelį, o kai ku
riose apylinkėse dar ir da
bar taip daro. Vieną kurį 
nors vyrioką aprengia balta- 
vilniais išvirkščiais kaili
niais, apjuosia .rankšluosčiu, 
uždeda aukštą baltojo avi
niuko kepurę. Kad nebūtų 
galima pažinti, priklijuoja 
didelę barzdą. „Senelis” pa
siima į abi rankas po kreivą 
šakotą lazdą ir eina iš kie
mo į kiemą.

Priėjęs kurio ūkininko na
mus, pabarbena į langą ir, 
šeimininkams paklausus, at
sako:

— Tai aš, Kalėda. Aš at
ėjau iš ano krašto, kur me
dum upeliai teka ir debesys 
kringeliais lyja. Nešu krep
šely laimę, gerą derlių ir 
daugelį kitų gėrybių. Įsileis
kit mane, duris ligi galo ati- 
darykit ir, susimildami, į 
„aną” kraštą nebevarkykit.

Šeimininkai atidaro duris. 
Kalėda pasideda lazdas ir 
aukštu balsu užgieda:

— Sveiki, sulaukę šventų 
Kalėdų!

O namiškiai atsako:
— Su tamstos mylista!
Po to Kalėda įžnyba vai

kams kur į minkštimą, pada
lina po kringelį. Šeimininkų 
užgertas alumi — eina to
liau.

Tuo tarpu pasilikusieji vėl 
tęsia pasilinksminimą, tar
tum norėdami atsišokti už

visas nuobodžias Advento 
dienas. Sustoja vidury gry
čios ratu ir susikabina ran
komis. Į vidurį įeina keletas 
mergaičių ir pradeda dai
nuoti.

Seniau Kalėdas švęsdavo 
kone visą savaitę. Vėliau 
tris dienas, o dabar tik dvi 
tebešvenčia. Kalėdos dar ir 
tuo ypatingos, kad tą dieną 
šeimininkai išmoka savo 
samdiniams algas. Jei kurie 
gerai tarnavo, kviečia juos 
ir kitiem metam pasilikti.

Veždamas samdinius į jų 
tėviškę, šeimininkas dar pri
deda „kalėdinės” dovanų: 
rugių kokią puspūrę, bulvių, 
duonos kepalą, lašinių bry
zą, sūrį, vilnų, linų ir d. k. 
žodžiu, duoda visokio ištek
liaus po dalelę.

Pirmąją Kalėdų dieną 
samdiniai paprastai pralei
džia dar pas šeimininką, o 
jau antrą — dumia į saviš
kius. Ten jų taip pat laukia 
Kalėdų eglutė, skanūs pyra
gai ir tėvų meilė, kuri yra 
brangesnė už visus šventės 
papuošalus.

Štai viena liaudies daine
lė apie Kalėdas:

Už girių girių 
ugnelė degė.
Ei, Kalėda, Kalėda!

Pas tą ugnelę 
broliai žirgus ganė.

, Ei, Kalėda, Kalėda!

Petras Rimkūnas

VARPO DAINA
Į džiaugsmą, į šviesią nuo

taiką liejosi jo gyvenimas, 
kai užnugary paliko krautu
vės vitrinas, o kišenėje tvir
tai sugniaužęs spaudė du ap
valainius žiedus. Dvi grandi
nėlės, metalinės ir papras
tos, šiandien simbolį jam 
reiškė: jos susijungs, apjuos 
pirštų storį, — moterišką ir 
vyrišką, — ims skaityti vie
ną pulsą dviejuose kūnuose, 
vieną mintį dviejose galvose 
ir vieną žodį dviejose lūpo
se. Jis turės neįkainojamą 
turtą, o tas turtas — jį lai
kys savuoju. Jie dalysis gy
venimo džiaugsmo trupinė
liais; dvi burnos sultingai 
juoksis dėl atslinkusios lai
mės, o vargą, sunkų ir kie
tą, dvi rankos pakels leng
viau už skiedrą, dvi rankos 
nublokš gyvenimo pilkumą 
toliau už horizontą, toliau už 
pasaulio galą... Jis dar kar
tą įsižiūrėjo į įsivaizduoja
mą jos profilį: graži nosytė 
ir dvi didelės, mėlynos akys. 
Apvalus žiedas ant dešinės 
rankos piršto. Tada vienas 
antrą vadins „tu”, kaip bro

lį ar seserį vadindavo.
Ištraukė žiedus. Pažiūrė

jo. Juokėsi. „Ir jie vienas į 
kitą panašūs”, — pamanė.

Dar vieną krautuvę ap
lankė.

— Prašau saldainių.
— Ketvirtį? s
— Visą!

Jis smarkiu žingsniu my
nė žiemą.

Pakrypusiais kaminais 
kaimo lūšnelės vystė pūgau- 
jančios snaigių dulkės. Kau
kiąs, it malūnas, vėjas jas 
skaldė baltais baltais milte
liais, lipdė pusnių skiaute
ryse ar takuose supylė. Už
ėjusi srovė vėl iš ten išpus- 
tė, kėlė į padangę, raivė ore, 
kol sniego dulkelė nesurado 
užuovėjos poilsiui. „Ir jis 
kaip snaigės dulkė buvo”, — 
galvojo. Visų atrama, gyve
nimo skurdeiva. Blaškomas 
ir mėtomas, — visai panašu 
į tą baltutėlaitę snaigės dul
kę...

Gyvenimo vienatvė nusa- 
manojama paties likimo. 
Kiečiai ir dilgės auga tik

senbernių darželiuose. Ir jei 
lūšnos palangėje pavasarį 
matysi iš žemės lendantį žo
lyno daigą, manyk: šioje pa
stogėje gyvena švelniarankė 
moteris. Vėl ištraukė žiedus. 
Juokėsi. Jie atves jam mo
terį — gyvenimo draugę. Ir 
darželis vasaromis žydės, ir 
pūgaujanti audra nekoš pro 
žiopsantį rūbo praskiepą.

Artėjo prie galinio kaimo 
namo.

Lauke dvelkė vėjo, dūmų 
ir taukų kvapas. Gyventojai 
ruošėsi Kalėdų šventėms: 
šeimininkės kepė taukuose 
kopūstus, virė riebumą ir 
burnoje tirpstančius sausai
nius; šeimininkas — atka
rus senis ir žilo plauko nu
diegta panosė — mentė ir 
salino kubiluose gėrimą, ku
ris nuo seno tame krašte pu
tojančiu alumi buvo vadina
mas. Iš jo rankos daigytas 
miežis, sugrūstas seliklu, į- 
raugdavo sunką, plačiai gar
sią aplinkos kaimynuose. 
Virsdavo alaus mėgėjai, ties
davosi asloje, jei šiame gali
niame kieme būdavo išgėri
mas. Jis retas, tiesa, bet da
bar apynių kvapą pajuto vi
si kaimo paslankieji, nes ga
linis ruošėsi ne tik švenčių 
nuotaikai, o ir savų vientur

tės dukters sutuoktuvėms. 
Pasakojo, kaime liežuviais 
nuėjo, kad galinio dukterį 
pačia vadins jų kaimo mo
kytojas.

Keleivis vėl ištraukė dvi 
metalines grandinėles. Juo
kėsi. Ir nematė jis, kad šia
me audros nušvilpintame pa
vakary į galinio kiemą pasu
ko ne vienas, bet visas bū
rys aplinkos žaliukynų, už
uodusių sunkos kvapą ir 
ruošiančių vestuvių tvaiką.

Kūčių prievakaris su lau
kiamu svečiu veržėsi į lūš
nelę. Tai jo būsimos pačios 
gūžtelė. Jaunystė jos čia 
brandinta.

Pabeldė į duris.
Ir senio žilas ūsas pasinė

rė žento lūpose.

Kūčių vakaras.
Maldingoje pastogėje da

linami plotkai.
Vis žodžiai skamba: „Die
vas laužia ir mums duoda”. 
Saldesnis valgis staluose. 
O gyvuliai tą naktį žmogaus 
kalba prašneka, aptaria 
jiems nedėkingus ponus ir 
telkiasi streikui. Švinas van
deny nelaimingiems išpila 
grabą ar laimės apstulbin
tiems — vestuvių rūbą. Mer
ginoms malkų glėbis tą nak

nose mūsų koplytėlėje Jūsų 
intencija bus aukotos šv. Mi
šios.

Šv. Kazimiero Seserys,

VILNIUJE SULAIKYTI
LIETUVIŲ KATALIKŲ

AKCIJOS SKYRIAI

Vilnius. — Kaip praneša 
vilniečių lietuvių laikraštis 
„Aidas”, prieš porą mėnesių 
prie Vilniaus Katalikų Akci
jos Instituto įsteigta lietu
vių katalikų akcijos referen- 
tūra, kurios tikslas — vesti 
katalikų akcija Vilniaus ar
kivyskupijos ribose gyve
nančių lietuvių tarpe. Tai 
akcijai vesti referentu buvo 
paskirtas šiemet užsienyje 
pabaigęs visuomeninius mo
kslus magistras kun. Kazys 
Pukėnas.

Kun. K. Pukėnas, kaipo 
lietuvis, jam pavestą darbą 
lietuvių tarpe atlikdavo sėk
mingai. Iki šiol jau visoje 
eilėje parapijų jis yra suor
ganizavęs katalikiškai akci
jai vesti Jaunimo Sąjungos 
skyrius — atskirai berniukų 
ir atskirai mergaičių. Apie 
skyrių įsteigimą administra
cinei valdžiai pranešė Insti- 
tas.

Dabar tenka sužinoti, kad 
Švenčionių apskrities Storas
tos sprendimu (raštu) už
drausta veikti lietuvių kata
likų akcijos įsteigtiems sky
riams Švenčionyse, Mielagė
nuose ir Daugėlišky, o Vil
niaus-Trakų apskrities Sto
rastos sprendimu uždrausta 
veikti tos pačios akcijos 
skyriui Valkininke.

Broliai pamigo — 
žirgai pabėgo, 
Ei, Kalėda, Kalėda!

Važiuoja važiai, 
tėvelio važiai,

tį poromis suskaitomas, sa
kytum, šiemet ištekės; tada 
niekas nedrįs nulieti piktes
niu žodžiu: tu ant rugienų 
šiaudų liksi. Ir seniai šį va
karą žiūri, kad tabokmaišy 
įlindusios pypkės, visos iš
lįstų pilnos, nes kitaip — 
grabas ir tiek. O kas norėtų 
tokį puikų žiemos vakarą 
sužinoti, kad jis šiemet bus 
lentoje patiestas ir svetima 
ranka amžiams užspaus ne
gyvą akį nuo žvilgsnio į šį 
kupiną džiaugsmo pasaulį?...

Galinio gyventojo užsta
lėj sėdi ir mokytojas, nau
jai liejamas į šeimos židinį. 
Šalia — Marytė, vienturtė 
juodakasė. Gražūs jos skro- 
steliai ir dvi didelės, mėly
nos akys. Jie abu: mokyto
jas Antanas ir Marytė, kaip 
du vandens lašai, kaip dvi 
dulkelės. Toks panašumas. 
Mokytojas vidutinio ūgio — 
ir ji tokia; mokytojas ap
skritas, kaip mėnulio pilna
tis — ir ji; jis šviesios nuo
taikos — ir ji. Rodos, karto
jasi žmonių lūpose skambė
jusi išmintis: vyras ir pati 
vaikystėje tuo pačiu vande
nim! prausėsi ir su tomis 
pat mintimis žiūrėjo į mė
nulio atmainas. Likimas to
kius suveda, likimas jų ran

i

Sveikindamas
Angelų Karalienės Parapijiečius ir Prietelius, 

linkiu linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų.

KUN. JONAS LAURYNAITIS

19.3$

Malonius Maspetho parapijiečius ir Amerikos skai- j 
tytojus sveikinu Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga. |

KUN. JONAS KARTAVIČIUS

Ei, Kalėda, Kalėda!
Ei, ką parvešit 
manei, broliai? 
Ei, Kalėda, Kalėda!

O mes parvešim

baltų belynų.
Ei, Kalėda, Kalėda!

Baltų belynų, 
mergom prausynų. 
Ei, Kalėda, Kalėda!

Gruodžio 
par. kapuose 
kun. Vacio 
pirmasis šioi 
bonas. Gedui 
laikė kun. Č 
pasakė kun 
čius. Kapinė 
pamaldoms 
M. Krušas.

Laidotuvėi 
dėlė minia 
rūpinosi km 
kas ir kun. 
lankė daug 1

WATERI
«■

Sausio 8 
komp. AI. A 
delį koncert 
mos svarbi 
artistes Joj 
dainos. W: 
siančio kom 
svarbaus sa 
venimo įvyl 
tą daugiau! 
liau.

. NEW

L. Vyčių 
12 d. išrinki 
pirm. J. Gri

kas papuošia dviem vieno
dom grandinėlėm.

Stalo dalyvių kalba mez
gasi.

Mama vis:
— Ženteli, gal silkutės, 

bandelę kokią — taip men
kai kemšate.

O tėvas:
— Rašalo — misos stikle

lį, žente. Vėjas nugairino. 
Kelio šmotas buvo, šilčiau 
darysis. Įpilk, močia.

Mokytojo Antano akys 
metėsi vis į Marytę. „Tikrai 
daili” — galvojo sau. Ir ji 
Antaną kabinėjo akimis. Pa
sižiūri vienas į antrą ir juo
kiasi. Juokiasi tada su jais 
visi: tėvas storai, retais pa- 
kratymais, mama imdavo 
ant tankiųjų, kaip iš klier- 
nato. Kiti šeimos nariai pur
tė nesutardami: kaip kam 
geriau išėjo ar patiko. Tik 
jautė — jaunieji jų lėlytėse, 
net matė, kai šie pastaly al
kūnėmis susibadydavo. Kai 
kiti mesdavosi daugiau į 
naujo valgio lėkštę ar jau
nieji puikiu apetitu iki so
ties lamdė medų, uogienę, 
sausainius, Antanas Marytei 
nežymiai rusendavo:

— Ir vyrą puikų gauni. 
Kas per balsas: kai užtrau
kiu — vėjas švilpia... O kak

laraištį tokį nešioja tik vir
šaičiai. Vyras iš stuomens ir 
iš liemens. Gal ne, sakysi?.

— Rūpintojėlio išvaizdos,
— krykščia jam į ausį. — 
Vyras vyru, bet čia — iš
kamšėlė. Nors apkiautęs, ale 
ką čia: bėl vyru pavadin 
tas...

— Neniekink — nubausiu. 
Grandimi sukaustysiu, — ir 
juokėsi, spausdamas kišenė
je du metalinius lankelius.
— O jei kaip, atsikeliu ir iš
einu.

— Už jokį pinigą. Mm, — 
siurbėsi į jo parankę. Tėvas, 
matyt, supratęs jų kalbą, 
pamanė: „Gyvens kaip cuk
raus gabaliukai. Toks saldu
tėlis žentas”. Ir mamą to
kios mintys džiugino. „Išdy
kauja, šelmiai. Ir mes bu
vom jauni...”, — galvojo.

Kai Kūčių valgius žymiai 
apknaisiojo ir tėvas atsisto
jęs permetė kryžių, bučiavo 
Panelės stovylėlę — jį pase
kė kiti. Tada kalbos dar 
sparčiau nėrėsi iš kūčiauto- 
jų lūpų, o Antanas ištraukė 
dėžutę su žiedais ir kaisda
mas mintimi movė vieną ant 
Marytės rankos.

— Žiedas — kurčiu džiu
gesiu ištarė ji.

Gamint

— žiedas 
mama.

— žiedas’ 
ka siekė u 
ūsą.

— žiedas 
lūpose.

— žiedas'
Ir pūga ui 

rodos, tą si 
ji sugriebusi 
bėrė jas į i 
nuplikusių 
kaimo į kaii 
lūšnelę: žied

Mėnulis ši 
naktį iš no 
šypsodamasi; 
mėje klestint 
apsitraukė 
nies lanku. J 
gegutė — m

Šį užgimi 
vienas nen 
garsiai nusl 
— kitą dažr 
landą, k tas 
bindavo gilai 
Ne, dabar 1 
Šios nakties: 
daugiau mirk 
pilamas nauj 
Kas buvo i 
mios širdies 
kapinaičių pt
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JERSEY CITY, N. J

WATERBURY, CONN

SEASON S BEST
GREETINGS

ELIZABETH, N. J

NEWARK, N. J

GEORGE KAMINSKAS

la, Kalėda! Gamintojas Golden Star nesvaiginančių gėrimų

91-93 Warwick Street Newark, N. J

pakartojo

T. WANCEVICH

Lietuviška Užeiga

MYKOLAS AKIALIS, JR. SU ŠEIMA

Laidotuvių Direktorius

195 Adams Street Newark, N,
MArket 3-5357

152 Ferry Street, 
Newark, N. J.

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkime visiems pažįstamiems ir prieteliams

Kalėdų Švenčių ir Nau 
jų Metų proga, sveiki 
nu visus savo pažįsta

mus bei klijentus

Paryžius,
1938 m. gruodžio 1 d,

Lietuviška Moteriškų
Vyriškų Drabužių 

Krautuvė

JUOZAS KRALIKAUSKAS SU ŠEIMA

■ausynų.
. Kalėda!

į pinigą. Mm, - 
i parankę. Tėvas, 
•atęs jų kalbą, 
lyvens kaip cuk- 
ukai. Toks salda
is”. Ir mamą to- 
s džiugino., Jšdy- 
liai. Ir mes bu-

NEW PHILADELPHIA
PENNSYLVANIA

nešioja tik vir- 
s iš stuomens ir 
lai ne, sakysi?, 
ojėlio išvaizdos, 

jam į ausį. -
, bet čia — iš- 
"s apkiautęs, ale 
vyru pavadin

kampas Adams Street 
ei.: MArket 2-4867 arba

Bigelow 2-1093

Gruodžio 5 d. mirė Apolo- 
lija Poškienė; palaidota 
gruodžio 7 d. šv. Gendrudos 
kapinėse iš lietuvių par. baž
nyčios. Paskutinį patarnavi
mą suteikė kleb. kun. J. Si
monaitis ir kun. M. Kemežis. 

■Laidotuvėse patarnavo grab.

ių valgius žymiai 
j ir tėvas atsista
tė kryžių, bučiavo 
) vytelę — jį pase- 
ada kalbos dar 
ėrėsi iš kūčiauto- 
Antanas ištraukė 
žiedais ir kaisda
mi movė vieną ant 
nkos, 
s — kurčiu džiu-

— Kalėdų mišios bus 12 
vai., vidurnaktį’, 8 ir 10:30 
vai. ryte.

— Gruodžio 18 d. įvyko 
žaidimų vakaras. Kleb. kun. 
S. Stonis pasakė kalbą apie 
spaudą. Atsilankiusių tarpe 
buvo art. J. Žukauskaitė, 
Kralikauskai, D. J. Averka, 
Balys Laučka ir kiti.

tai retas jų išdrįsta verstis 
laisva praktika. Tas rodo, 
kad Lietuvoj inteligentų 
specialistų permaža, kad ten 
dėl duonos kąsnio nėra kon
kurencijos specialybėse. O 
tokia konkurencija yra būti
na valstybiniam gyvastingu
mui, tautos dvasiniam augi
mui. Aukščiausią kūrybinę 
potenciją žmogus įgyja prie 
minimalinių gyvenimo sąly
gų; mažai ko daugiau reikia 
ir didžiausiam žmogaus dar
bo našumui pasiekti.

Taigi, Lietuvoj ir reiktų 
jaunimą skatinti prie- moks
lo, visiems gyventojų sluok
sniams suteikiant vienokias 
to mokslo siekimo sąlygas. 
Reikia pasakyti, kad ūkinin
kams atimamos ir minimali- 
nės mokslo siekimo sąlygos, 
neduodant pakankamai leng
vai pasiekiamų vidurinių 
mokyklų. Ypač šiaurės, vi
durinėj ir rytų Aukštaitijoj 
tokios mokyklos ūkininkų 
vaikams neprieinamos dėl jų 
tolumo. Ten net tokioj Ra
guvoj nebėra progimnazijos, 
kuri ilgą laiką teikė gražią 
progą taip didelės apylinkės 
jaunimui išeiti vidurinį mok

ink — nubausiu, 
[kaustysiu, — ir 
lįsdamas kišenė- 
ilinius lankelius. 
), atsikeliu ir iš-

Sausio 8 d., sekmadienį, 
komp. Al. Aleksis ruošia di
delį koncertą, kurio progra
mos svarbiausia dalimi bus 
artistės Jonės Žukauskaitės 
dainos. Waterburieciai bū
siančio koncerto laukia, kaip 
svarbaus savo kultūrinio gy
venimo įvykio. Apie koncer
tą daugiau bus pranešta vė
liau.

Gruodžio 16 d. lietuvių 
par. kapuose palaidotas a. a. 
kun. Vaclovas Matulaitis, 
pirmasis šios parapijos kle
bonas. Gedulingas mišias at
laikė kun. Česna; pamokslą 
pasakė kun. dr. J. B. Kon
čius. Kapinėse paskutinėms 
pamaldoms vadovavo prel. 
M. Krušas.

Laidotuvėse dalyvavo di
delė minia žmonių. Viskuo 
rūpinosi kun. K. Klevins- 
kas ir kun. Bagdonas. Atsi
lankė daug kunigų.

kaip nevartoja cukraus dėl 
jo brangumo, bet pasitenki
na sacharinu. Paskutiniu 
laiku pabrango ir sachari
nas.

Nutarta šaukti metinį or
ganizacijos susirinkimą sek
madienį, sausio 15 d., 2:30 
vai. po pietų, Lietuvių tauti
nėje salėje. Per susirinkimą 
vienas narys šūkavo, kad 
mūsų sąryšys per mažai šie
met nuveikė. Pirmininkas iš
vardino daug nuveiktų dar
bų, pridėdamas: tegul kas
met būna po tiek nuveikta, 
tai labai gerai. Dar pabrėžė, 
kad Sąryšio sekantis veiki
mas visų lietuvių naudai y- 
ra toks: įsigyti didelį, pato
gioje vietoje ūkį už miesto 
ir įrengti lietuvių „Country 
Club”; Sąryš. yra pasiryžęs 
išleisti Phila. lietuvių gyve
nimo ir draugysčių veikimo 
50 metų istoriją, sustiprinti 
lietuvių reprezentaciją vieti
nėje politikoje ir 1.1. Taigi, 
1939 metams Sąryšys turi 
lietuviško veikimo apsčiai, 
tik reikia visiems lietuviams 
išvien sutartinai veikti.

Fr. Pūkas.

gikos institutų Klaipėdoj. 
Vidurinių mokyklų medžia
ginė būklė yra žymiai page
rinta.

Iš viso, nuo 1927 m. Lie
tuvoj imtasi plėsti specia
lias mokyklas, buvusių ben
dro lavinimosi vidurinių mo
kyklų sąskaiton. Tačiau ben
dras mokinių skaičius, nors 
svyruojančiai, yra nukritęs 
net 3,668 mokiniais arba 
8.87%. Tai įvyko todėl, kad 
tarp panaikintųjų mokyklų 
daugiausia buvo progimna
zijos, kurios radosi mažes
niuose miestuose ir buvo la
bai parankios ūkininkai
čiams.

Pirmoji Lietuvos aukštoji 
mokykla yra universitetas, 
įkurtas 1922 m. vasario 16 
d. Kaune. Tiesa, dar 1918 m. 
Valstybės Taryba buvo su
dariusi Vilniaus Universite
to statutą ir sekančiais me
tais rengėsi jį atidaryti. Bet 
dėl vykstančių kovų ir 1920 
m. Želigovskio smurto ta 
garbė atiteko Kaunui, kame 
jau nuo 1920 m. pavasario 
veikė Aukštieji Kursai. Nuo 
1930 m. Lietuvos universi
tetas pavadintas D. Liet, 
kunigaiščio Vytauto vardu, 
minint 500 metų jo mirties 
sukaktį. Pačiais pirmais — 
1922 — metais Lietuvos uni
versitetas turėjo 1168 stu
dentus, 1932 m. net 4553 
studentus. Nuo 1932 m. stu
dentų skaičius ėmė mažėti ir 
šiemet jų būta tik 3004. V. 
D. universiteto studentų 
skaičiaus sumažėjimą gali
ma aiškinti ir taip, kad 
dauguma abiturientų dabar 
stoja į Ž. Ūkio Akad., Ko
mercijos ir Pedagogijos in
stitutus, Technikos mokyk
lą, Miškininkų mokyklą. Bet 
sudėjus V. D. Universiteto, 
Ž. Ūkio Akademijos ir abie
jų institutų studentų skai
čių, rasime, kad jis yra ma
žesnis už 1932 m. aukštojo 
mokslo siekiančių studentų 
skaičių.

i (Bus daugiau)

Sodaliečių veikla
Šv. Kazimiero parapijai 

stiprėjant, gyvėja veiklumas. 
Sodalietės su dvasios vadu, 
kun. dr. Vitu Martuševičium 
priešaky daug atsižymėjo 
savo gerais darbais parapi
jos labui. Savo aukomis pri
sidėjo papuošti bažnyčią. So
daliečių skaičius siekia apie 
100. Neseniai savo pramogos 
visą pelną, 140 dol., paskyrė 
bažnyčios naujam langui. 
Tikrai reikia pagirti mūsų 
sodalietes, kurios atlieka sa
vo pareigas. Sodaliečių ben
dra Komunija būna kas mė
nuo, trečią sekmadienį. La
bai pagirtina, kad laikosi sa
vo nusistatymų. Malonus ir 
žavėjantis reginys, kai prie 
Dievo stalo žygiuoja jaunos 
mergaitės, prisiekusios Ma
rijai tarnauti.

Valdyboje: pirm. St. Ker- 
nagytė, vicepirm. T. Balčiū
naitė, rašt. B. Šimkūnaitė, 
ižd. J. Stasiūnaitė. Valdy
bai tenka daug padirbėti, 
bet jos darbai atneša gausių 
vaisių parapijai ir Dievo 
garbei. K. D.

Duokit garbę Kūdikėliui... 
matė Antanas — Marytės 
blakstienose įsipynė dvi 
krikštolinės ašaros, bet jos 
veidas juokėsi.

— Zarasuose kuro kainos 
visą laiką būna aukštos. Y- 
pač sunkiau prieinamas ku
ras darbininkams ir bied- 
nuomenei. Darbininkai tą 
klausimą iškėlė ir reikalau
ja, kad Zarasuose būtų į- 
steigtas valdiškas kuro san
dėlis, iš kurio darbininkija 
nustatyta kaina galėtų kūro 
nusipirkti.

— Liškiavos apylinkės gy
ventojai jau keleri metai

fotelius,

UU Metų,

Šį užgimimo vakarą nė 
vienas nemigo. Laikrodis 
garsiai nuskrosdavo vieną 
— kitą dažnai girdimą va
landą, ir tas, kurias skam
bindavo gilaus įmigio metu. 
Ne, dabar kitokia naktis. 
Šios nakties žvaigždės, sako, 
daugiau mirksinčios — į jas 
pilamas naujas gyvsidabris. 
Kas buvo nurimęs ir nera
mios širdies pelenus pažėręs 
kapinaičių podirvy, šią nak
tį savo dvasią siunčia į arti-

Vyčių 29 kp. gruodžio 
išrinko naują valdybą:

pirm. J. Grimalauskas, vice- B. Bražinskas,

Mokyklos
Šiandien Lietuva gali di

džiuotis turinti privalomą 
pradžios mokslo įstatymą, 
kuris, vistik, dar nepilnai į- 
gyvendinamas: kai kur ne
susipratę tėvai griežtai pa
sipriešina vaikus atitraukti 
nuo darbo (bandos gany
mo), o vietomis dar ir patal
pų mokykloms nėra. Nors 
mokyklų statybai iš valsty
bės iždo šiemet skirta net
l, 650,000 litų ir savivaldy
bių bus išleista arti pustre
čio milijono litų. Apskritai, 
tinkamų mokykloms patal
pų statybai Lietuva nesigai
li lėšų ir todėl, kai nepri
klausomybės metu tebuvo 
361 valdiškos mokyklos na
mas iš bendro 1036 skai
čiaus, tai 1938 m. sausio 1 d. 
jau buvo puikūs 981 namai 
iš bendro 2319 skaičiaus, tu
rinčio apie 5110 komplektų 
su 283,773 mokiniais.

Kalbant apie bendro lavi
nimosi vidurines (gimnazi
jas ir progimnazijas) mo
kyklas, reikia pastebėti, kad 
nuo 1927 metų jų skaičius 
palaipsniui mažėja: kai 1927
m. jų būta 123 su 22,506 
gimnazistais, tai 1937 m. li
ko 89 su 18,838 gimnazis
tais. Tas, žinoma, atsiliepė 
ir į bendrą studentų mažėji
mą V. D. universitete, kuris 
dar mažėja ir dėl atidarytos 
Žemės Ūkio Akademijos Do
tnuvoj, Prekybos ir Pedago-

123 Schuyler Ave X 
Kearny, N. J.

5 S1rdieg 

spetho

mųjų pastoges: bėdinus ir 
rūškanotus ramina, džiaugs
mo ištiktiems padeda juok
tis, o vargaus sopulio spau
džiamiems užriša akis, kad 
žengtų į karalaitėmis gausią 
sapnų wiešpatiją.

Kūčiautojų pakili nuotai
ka nerimsta, iki prie durų 
negirdi girgždančių rogių, 
prunkščiančio arklio. Vėju
je sušvilpia botagas ir iš 
kiemo putniu snaigių kilimu 
neria į naktį bėrio tempia
mos rogės. Jose Marytė, An
tanas ir tėvas. Trys nakties 
palydimi kupsteliai lenkia 
kryžkeles, kiškinė kepurė 
sveikina sniego nugairintus 
pakelės rūpintojėlius, o mo
ters džiugesio klausosi vėju 
aimanuojanti pabalę laukai, 
staugiančios medžių šakos ir 
Išblyškęs, į žiemą žiūrįs 
mėnulis.

Tolumoje, lyg paklydusių 
gervių gagenimu, nužvanga 
duslūs varpo dūžiai. Jie lie
jasi į pamaldžią širdį, saky
tum, upelio pavasariškas 
čiurlenimas, kaičia kraują. 
Tėvas meta kryžių.

— Kūdikėlio Mišių varpas.
Jo skardenimas bėga ly

gumomis, lenkia medį, bet 
kliūva už klausa apdovano
tos gyvybės; bejausmiai,

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkime visiems savo kostumeriams, draugams 

ir pažįstamiems!

Sveikinmai ir linkėjimai 
visiems Kalėdų ir 
Naujų Metų proga

LIETUVIŠKA 
KEPYKLA 

Andrius Žiugžda, Sav. 
182. Van Buren Street, 

Newark, N. J.

Kai Kalėdų ryto saulė 
stiepė žvilgsnį per takuose 
užpustytų vakarykščių pėdų 
žymes ir šaltų spindulių sau
ją metė į galinio kaime gy
ventojo lūšnelę, — Antanas, 
miego užrištomis akimis, 
klajojo sapnų viešpatijoj. 
Jis, rodos, sėdėjo rogėse. 
Šalia — Marytė. Plakėsi abu 
į saulėtą vieškelį. Marytė 
juokėsi ir iškėlusi laikė jo 
pirktą žiedą, šis didėjo, di
dėjo, liejosi į viršų, varpu 
darėsi ir ėmė skambinti 
duslią meliodiją. Garsas vis 
ryškėjo, knietėsi į širdį. Abu 
juokėsi. Ir Marytės juokas 
varpo daina jam skambėjo. 
Rogės slydo, trenkėsi, ir jis 
— pabudo. Prie lovos stovė
jo laimės pilna Marytė ir 
purtė suspaudusi Antano 
galvą.

— Kelkis, tu šelmi. Pus
ryčiai ant stalo. Girdi, jau 
dainuoja bažnyčion važiuo
jančių varpeliai.

pirm. K. Vaškas, ižd. ^Pr. 
Bernotaitė, užrašų sekr. J. 
Biekšaitė, fin. sekr. H. Kar- 
čauskaitė, tvarkd. Eug. Ver
ba, kor. A. Karčauskaitė, 
kontrolės komisijoje P. Jas- 
mintis, P. Podgalskis ir E. 
Verba. Kuopos metiniai šo
kiai bus vasario 18 d.

Mūsų kuopa reiškia savo 
sveikinimus ir linkėjimus vi
soms vyčių kuopoms.

F. V.

Sveikinu visus su šv. Kalė 
domis ir Naujais Metais'
Turizmo ir Apdraudos 

Biuras

lyg sniego gniūžtė, nušliuo- 
žia plynių upės ledu, bet įsi
jaučia į žmogaus jausmą, 
atbukusį ar jautrų; varpiny- 
čios žvirblį gal beprasmiai 
išvaiko ar arklį priverčia su
žvengti, bet šildančiai duria- 
si į Nojaus išgelbėtos gimi
nės sąžinę, jei ir už naktį ji 
tamsesnė būtų.

— Maryt, šis garsas liepia 
mums gyventi. Kai mirtin 
kviečia — daužymas ki
toks...

— Eik jau. Mirtį primins 
mat, išdykėlis. Gyventi! Gy
venti !

Ir daug aplinkoj rogių va
žiavo į naktį; daug Kūdikė
lio Mišių varpų dūžių plakė
si į naktį, ir žmogaus min
tis, nerasdama šviesybėje 
laimės, paukščio sparnais 
suokė į naktį, šios nakties 
aksomas po giedriai žvaigž
dėtu dangumi gaubė žemėje 
kiūtantį protą ar tyrą mei- 
lėn šauksmą, sumišusį su 
širdies varpų skardenimu.

Širdyje nenutilsianti var
po daina laužė kumštį prie 
krūtinės ir veide tėškė 
džiaugsmo ašarą, kai kūnas 
per kelius lūžo maldai prieš 
prakartėlėje gulintį. Chorui 
banguojant:
Bėkit, bėkit, piemenėliai,

(Kelionės įspūdžių tęsinys) 
Dėl inteligentų pertekliaus

Lietuvos spaudoj keletą 
kartų teko skaityti baugini
mų, kad ten esąs pavojus 
susilaukti inteligentų per
tekliaus, kuris sudarys be
darbių kadrus miestuose. 
Tokia baimė galėjo kilti ne 
lietuvio širdyje, trokštančio
je matyti lietuvius išsilavi
nusius, apsišvietusius, lenk
tynių© j ančius energija, dar
bu ir iniciatyva kiekvienoje 
gyvenimo srityje; tokia bai
mė dėl šviesuolių pertek
liaus gali atsirasti tik pas 
užsienio propagandistus ar
ba savanaudiškai galvojan
čius becenzius, prisiplaku
sius prie šiltų vietų... švieti
mo ministerija jaučia stoką 
•nokytojų, nežiūrint, kad dar 
iki šiol dirba nemaža becen- 
zių; ypatingai trūksta mo
kytojų specialioms mokyk
loms. Nebaigusieji aukštojo, 
dažnai net aukštesniojo mo
kslo žmonės užima atsakin
gas vietas, visai atsisakyda
mi nuo tolimesnio lavinimo
si. Statybos ir kitų sričių 
specialistų labai maža; pro
vincijoj jų visai nėra. Gydy
tojų, advokatų, dantistų, 
akušerių tik didesniuose 
miestuose vienas kitas, ir

srikos skai
stų proga.

Daug nuveikta
Paiškėjo, kad Lietuvių 

Biznierių ir Profesionalų Są
ryšys, kurs tik vieni metai, 
kai suorganizuotas, bet labai 
daug pasidarbavo lietuvybei. 
Minint Lietuvos nepriklau
somybės 20 metų sukaktu
ves, sudarytos kelionės iš
laidos į Lietuvą ir atgal ke
turiems lietuviams jaunuo
liams, kurie pereitą vasarą 
aplankė tėvų kraštą ir gavo 
progą dalyvauti Lietuvos 
olimpijadoje. Net senos mū
sų organizacijos nedrįso tai 
padaryti. O kiek vietinio 
malonaus lietuvių sukoncen
travimo atlikta, kiek gražių 
dalykų pranešta spaudoje iš 
mūsų veikimo! Už tai ačiū 
mūsų laikraščiams, kurie 
noriai ir pilnai sunaudojo 
prisiųstas žinias. Ir rašan
čiam šiuos žodžius teko iš 
dalies bendradarbiauti. Atsi
dėkojant mūsų spaudai, prie 
progos užprenumeruokime šį 
laikraštį savo geriems drau
gams čia arba Lietuvoje, 
kaipo Kalėdų dovaną. Jei 
kam nepatogu pačiam užsi
rašyti ar atnaujinti laikraš
čio prenumeratą, kreipkitės 

I pas mane, aš mielu noru pa- 
gelbėsiu.

— Žiedas
mama.

— Žiedas! — tėvas ir ran
ka siekė užriesti nulėpusį 
ūsą.

— Žiedas! — sukėsi visų 
lūpose.

— Žiedas! žiedas! žiedas!
Ir pūga už lango pasigavo, 

rodos, tą skambantį žodį, ir 
ji sugriebusi sniegulių saują, 
bėrė jas į naktį, sijojo ant 
nuplikusių medžių, nešė iš 
kaimo į kaimą, iš lūšnelės į 
lūšnelę: žiedas!

Mėnulis šią šaltą žiemos 
naktį iš melsvos berybės 
šypsodamasis žiūrėjo į že
mėje klestinčią meilę ir pats 
apsitraukė didžiuliu drig- 
nies lanku. Jis vienišas kaip 
gegutė — nuobodu.

PAIEŠKO VIETOS
Atsakantis Vargoninkas. 

Malonėkite laiškais kreiptis 
į „Amerikos” administraci
ją, 423 Grand St., Brooklyn, 
N. Y., o laiškai bus persiųs
ti vargonininkui.

Kazys P. Vilniškis

Kelionės Nuotrupos

A. S. TREČIOKAS
314 Walnut St., Newark, N,

j Šventų Kalėdų ir Naujų
£ Metų proga sveikinu sa- i 
j vo klijentus, pažįstamus = 
r ir prietelius >
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GDYNIA-AMERICA LIKE

NAUJOS KNYGOS
I GARSAS BAKERY, IncR. JOHN UREVICH
l Sav. — A. Shrupskis

Tel.: EVergreen 8-7027

Fotografas

KŪČIŲ PROGRAMA

i
1

68 So.‘2nd Street, • 
Brooklyn, N. Y.

*
t

naktys”. Novelės.
226 psl. 3 lt. A. 
jau anksčiau gra- 
mūsų literatūros

! 
i

| Tel./ EVergreen 8-7871 
.......

? Sveikiname šv. Kalėdų 
? ir Naujų Metų proga vi

sus savo kostumerius, 
draugus ir pažįstamus.

LIETUVIŠKA MĖSOS
KRAUTUVĖ

I

10 ir 25 centij dėžutės yra pas Jūsų 
vaistininkų.

Gruodžio 23 d.,

g Sveikinimai visiems kli- * 
| jentams, draugams ir į; 
z pažįstamiems Kalėdų | 

Švenčių ir Naujų | 
Metų proga. |

A. VIKRIKAS IR Ž
ŠEIMA 1

Lietuviška Mėsinyčia į

| Kalėdų švenčių ir Naujų 
I Metų proga sveikinu vi- 
| sus savo pažįstamus 

t bei visu klijentus.

i 123-125 Grand Street a 
į Brooklyn, N. Y. Į 
i: Tel.: EVergreen 8-2818 |

S ' ' i

Gruodžio 23 d., 1938 m.

I: 
ft.
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Lietuviai ir Pasauline Paroda BALTIJOS VALSTYBIŲ 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

PAMINĖJIMAS
1939 m. New Yorke įvyksta Pasaulinė Paroda, kurioje 

dalyvaus ir Lietuva. Lietuviai amerikiečiai turi pagrindo 
džiaugtis, kad mūsų Tėvynė, vienintelė iš Baltijos valsty
bių, priėmė Jungtinių Amerikos Valstybių kvietimą daly
vauti Pasaulinėje Parodoje drauge su keliomis dešimtimis I nėti puota įvyko gruod. 10 d. 
valstybių. Visiems mums suprantama, kad Lietuvos da- Cornish Arms viešbuty, New 
lyvavimo faktą galėjo žymiai nulemti Lietuvos rūpinima- Yorke. Svečių buvo 110. Va- 
sis savo gausinga išeivija. Lietuvos dalyvavimas, be abe- karienės pradžioje trijų Pa- 
jonės, pakels šioje šalyje visos lietuvių tautos vardą, su-1 baltijo tautų menininkai pa
stiprins čia lietuvių padėtį, sužadins jaunoje kartoje išti- vaizdavo savo tautų dainas 
kimesnius jausmus Lietuvybei, tiksliau supažindins ją su ir gabumus.
Lietuvos praeitimi, Tautos atgimimu ir dabartine nepri- Dainavo latvė Vera Wil- 
klausomos valstybės pažanga. Milijonai amerikiečių ir son, Aleks. Vasiliauskas,, es- 
viso pasaulio turistų turės progos patirti tikrų žinių apie | tų duetas Olly Kugepuu ir 
mažą, bet vieną seniausių pasaulio tautų, kuri savo jėgo
mis kuria didžias vertenybes, puošiančias visuotinę žmo
nijos kultūrą.

Pasaulinėje Parodoje Lietuva ne tik turės savo Skyrių 
— Paviljoną, bet ji pasirūpino, kad viena diena parodoje 
specialiai būtų paskirta Lietuvių Tautai. Toji diena bus 
1939 m. rugsėjo 10 d., sekmadienį, tuojau po Tautos šven
tės (rugsėjo 8d.). Šioje dienoje paskirta labai garbinga 
pareiga ir mums, lietuviams amerikiečiams. Mums pati
kėta suruošti milžiniška Dainų Šventė, kuri minių mi
nioms kitataučių turės atverti gražiausias dainas sukūru- 
sios tautos sielos gelmes.

Lietuvos atsakingų įstaigų iniciatyva šiomis dienomis 
New Yorke įsteigtas Pasaulinei Parodai Remti Lietuvių 
Komitetas (World’s Fair Lithuanian Committee), kurį su
daro lietuvių amerikiečių centralinių ideologinių, frater- 
nalinių ir profesinių organizacijų atstovai. Komiteto Gar
bės Prezidiumo nariais pakviesti Lietuvos Įgaliotas Minis- 
teris ir Nepaprastas Pasiuntinys Povilas žadeikis, Lietu
vos Generalinis Konsulas Jonas Budrys, Lietuvos Konsu
las Petras Daužvardis, Lietuvos Garbės Konsulas Kana
doje pulk. Grant-Suttie ir Lietuvos Skyriaus Parodoje Ge
neralinis Komisaras Magdelena Avietėnaitė. Komitetas vi
su nuoširdumu nori atlikti jam patikėtas pareigas. Jo 
darbui reikalinga visų lietuviškų pajėgų talka ir entuzias
tinga nuotaika. Šio Komiteto tiesioginiu darbu bus su
ruošti sėkmingą Lietuvių Dieną, tinkamai priimti į Paro- | 
dą atvykstančius svečius iš Tėvynės ir visomis galimomis | 
priemonėmis pagelbėti būsimam Lietuvos Skyriui Pašau- | 
linėje Parędoje. I«

Baltijos Amerikos Draugi
jos surengtoji Pabaltijo kra
štų nepriklausomybei pami-

Hilda Raud (akompanavo 
Miriam Lamont). Latvei ir 
lietuviui akompanavo Šid
lauskas.

Dr-jos pirm. Karlis Stan- 
kevies pristatė vakaro vedė
ją prof. Clarence A. Man
ning. Profesorius tipišku 
amerikonišku jumoru ir tak
tu sudarė jaukią aplinkumą. 
Kalbėjo tik adv. K. Jurgėla 
ir pirmas draugijos pirm. 
Robert J. Caldwell.

Adv. Jurgėla savo kalbo
je džiaugėsi svečių tarpe pa
stebėjęs visų trijų tautų žy
mius darbuotojus ir visuo
menininkus. Kalbėtojas reiš
kė pasididžiavimo, kad šiais 
neramiais barbarizman grį-

raiyuuje. * i T T l'~
Darbas jau pradėtas. Dainų šventei keli tūkstančiai | J Į g BtlUCTS 10 
unuoliu ian ruošiasi savo nritvrnsiu muziku vadovvhšie. I ■■jaunuolių jau ruošiasi savo prityrusių muzikų vadovybėje, 

kurios priešakyje yra komp. J. Žilevičius. Netrukus lau
kiame iš Lietuvos atvykstant prityrusio dirigento, muz. J Širdingiausi sveikinimai i 
N. Martinonio ir tautiškų šokių mokytojos, p. Baronaitės. 11 Kalėdų švenčių ir Nau- | 
Mūsų jaunimas atvykstančių savo srities specialistų ran- | jų Metų proga, 
koše turės geriausios progos sėkmingai išmokti lietuviš- |
kos dainos ir tautiškų šokių. Bendromis — Lietuvos ir | RAPOLAS KRUČAS 
išeivijos — jėgomis mūsų jaunimas turės sužavėti žiūrovų | čftma
mases lietuviška daina, lietuvišku šokiu, lietuviška elg- | 
sena.

Darbas prieš akis labai didelis. Jis pareikalaus ne tik 
įtemptų dvasinių jėgų, bet ir nemažai lėšų. Kaštuoja cho
rams dainų gaidų pagaminimas, jų išsiuntinėjimas, kaš
tuoja chorų lankymas, kaštuoja komiteto tiesioginis dar
bas, vedant susirašinėjimą ir visą organizacinį darbą. Ka
dangi Komitetas neturi jokių lėšų, todėl reikalinga skubi 
parama. Lėšoms sukelti Komitetas nutarė išleisti Lietu
vių Dienai Pasaulinėje Parodoje paminėti ženklelius — 
medalijonus, kurie netrukus bus pagaminti ir siuntinėja-1| 
mi į visas kolonijas platinti. Iš ženklelių pardavimo gau- | 
tos pajamos bus sunaudotos tiktai Parodos reikalams. j

Kad darbas būtų sėkmingas, reikalinga kolonijose tuo- | 
jau organizuoti vietinius komitetus Pasaulinei Parodai | 
remti. Vietinių komitetų darbas bus sukelti finansinę pa- 
ramą, organizuoti gausingas ekskursijas į Lietuvių Dieną, | 
padėti savo chorams atkeliauti į New Yorką, priimti sve- g______
čius iš Lietuvos ir t.t. Dabar dar negalima numatyti vi- JOY |
so darbo iki didžiausio tikslumo, bet jis nuolat ryškės, kai |  |
artinsis Parodos atidarymo laikas, kai atvyks Parodos I |
Lietuvos Skyriaus organizatoriai. Apie tai lietuvių vi- į Dzla“?9mlt'Slį Kliedų | 
suomenė bus nuolat informuojama per spaudų, radijų ir I “V UnkW X 
kitokiomis priemonėmis. t Jų _,Metų )lnltlme . sav0 |

Šiuo metu kviečiame lietuviškos visuomenės veikėjus, | pažįstamiems l 
tautai ištikimų lietuviškų draugijų vadovybes pradėti g r
steigti savo kolonijose skyrius Pasaulinei Parodai Remti | Mr. & Mrs. J. KARPUS | 
ir palaikyti glaudžius santykius su Komitetu New Yorke, | IR ŠEIMA | 
kurio dabartinis adresas yra toks: World’s Fair Lithu-1J 
aman Committee, 16 W. 75 St., New York, N. Y.

Komiteto Valdyba:
Pirm. Juozas B. Laučka.
Vicepirm. Dr. Aid. Šliupaitė.
Vicepirm. Kazys J. Krušinskas.
Sekr. Inž. A. J. Mažeika.
Ižd. Inž. P. M. BarzilauskaS.
Iždo Globėjas Alb. S. Trečiokas, 
Iždo Globėjas Dr. A. Petriką.

žimo laikais Pabaltijo vals
tybės sudaro ryškią išimtį 
ir „šviesos spindulį”: jos 
neturi teritorinių ambicijų, 
gražiai sugyvena su kaimy
nais, progresuoja ir jose ne
sigirdi jokių persekiojimų.

Ponas Caldwell savo kal
boje suminėjo sunkias kliū
tis, suvienijant pirmąsias 
tryliką Amerikos kolonijų ir 
gražius vieningumo rezulta
tus. „Baltijos valstybės 
esančios demokratijos ir, 
politiškai, mes kalbame sa- 
vitarpy suprantama kalba ir 
toji kalba, demokratija, iš
liks ir gyvuos”. Jis suminė
jo iškrypimus iš demokratiš
ko valdymose keliose didžio
se val-bese. „Nors mes dabar 
gyvename drumstame van
deny, bet dabar nėra taip 
bloga, kaip prieš 20 metų. 
Jūs esate laisvi ir turite 
maisto. Mano kelionėse po 
Pabaltijį niekas taip neste
bino manęs, kaip žmonių pa
žanga taip trumpu laiku, ne
paisant kliūčių iš užsienių 
pusės. Pav., Kaunas, buvęs 
pasienio tvirtovės miestelis, 
dabar tapo pažangia laikiną
ja sostine. Ryga vis gražes
nė auga, ir tas pats Tallin- 
ne. Mano stipri viltis dabar 
yra, kaip ir seniau Paryžiuje 
pareikšta, kad Baltijos tau
tos sustiprės glaudžiausiai 
galimoje unijoje, kurioje aš 
norėčiau matyti ir visą 
Skandinaviją. Tuomet, ne
žiūrint kas vyktų šiame ne
ramiam pasauly, jos suvie
nytos, atsilaikys ir galės 
poeto žodžiais, tarti „Aš esu 
savo likimo valdovas, aš esu 
savo sielos kapitonas” ”,

Vakaro vedėjas prof. Man
ning savo ruožu reiškė pasi
gėrėjimo vakaro programa 
ir dvasia, dėkojo visiems 
dainininkams ir pranešė ga
vęs gražiausių sveikinimų 
laiškais nuo Lietuvos pa- 

; siuntinio pulk. P. Žadeikio,

Ar jūu liuosuotojas 
Apsargdina Vidurius?
Užkietėjus jūsų viduriams pirmiausia 

reikalingas visiškas jų išvalymas, štai 
kodėl jūs ir perkate vidurių lluosuoto- 
Ją. Bet kas gi sakė, kad jūs turite pa
imti aštriai karčią dožą, kuri apsargdi
na vidurius.
Vidurių lluosuotojo paėmimas gali būti 
tokls pat malonumas, kaip Ir suvalgy
mas gardaus šokolado šmotelio — jeigu 
paimsit Ex-Lax. Ex-Lax duoda pilnas 
pasekmes — bet švelniai, lengvai, nesu- 
krečia jūsų vidurių, be paslblaurėjlmo 
ar nusllnnėjlmo.
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo A- 
merikos mėgiamiausias šeimos vidurių 
liuosuotojas. Dabar jis yra Moksliškai 
Pagerintas. Iš tikrųjų dabar jis yra 
daug geresnis, negu kada nors pirmiau. 
Jis turi GERESNĮ SKONI, VEIKIA GE
RIAU Ir yra DAUG ŠVELNESNIS, negu 
kada nors buvo.
Lygiai geras Ir valkams, Ir suaugusiems

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JI PAKEIČIANČIŲ!
Gaminama tik vienas tikras Ex- 
Lax! Įsidėmėkit teisingą ant dė
žutės užrašą — E-X - L-A-X. Kad 
gautumėt Ex-Lax pasekmes, rei
kalaukit tikrojo Ex-Lax.

šulo p. R. šilers, Estijos 
konsulo dr. K. Kuusik (net 
dvi telegramas) ir Gdynia- 
America Line.

Po vakarienės gražiai pa
sirėdžiusį publika linksmai 
šoko tautiškus ir modernius 
šokius, grojant p. J. Navicko 
vedamam orkestrui.

Lietuvių buvo apie 50, 
latvių 43, estų 17.

Rep.

Sveikiname su Kalėdų Šventėmis

ir

Linkime Laimingų Naujų Metų!

l S. PWHI

i

R. S. Bfflff

kmtmai (hm 
g Sveikiname su Kalėdo- 
f miff ir Naujais Metais 
| visus savo kostumerius, 

pažįstamus ir draugus.

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

f Tel.: HAvemeyer 8-0259

Latvijos pasiuntinio dr. A. 
Bilmanio, prof. H. J. Bender, 
ir telegramomis nuo Lietu
vos pasiuntinio p. Žadeikio, 
ponios Matilda Spence Row
land, Lietuvos gen. konsulo 
pulk. Budrio, Latvijos kon-

Šeštadienį, gruodžio 24 d. 
5:30 vai. vak. iš WCNW sto
ties (1500 klc.) bus perduota 
kalėdinė programa. Muzika- 
linę dalį išpildys 14 muzi
kantų simfonetinis orkes
tras, diriguojant Juozui Avi- 
žoniui.

Visi kviečiami šios pro
gramos pasiklausyti.

f Sveikinu su Kalėdomis $ 
ir Naujais Metais 

visus
MĖSINYČIA IR 

GROSERNĖ
D. S. Raskevičia

38 Hudson Avenue, 
Brooklyn.

Atsiųsta paminėti nauji 
„Sakalo” b-vės leidiniai:
1. V. Mykolaitis - Putinas, 

„Krizė”. Romanas. Sakalas. 
330 psl. 4 lt. A. Gudaičio 
viršelis. „Krizė” — vienin
telis veikalas taip plačiai ir 
rimtai vaizduojąs neseną 
Lietuvos gyvenimo laikotar
pį, kuris praėjo po visam 
pasauly siaučiančios krizės 
ženklu. Krizė sužlugdė ne 
vieną lengvesnio mosto Ma- 
leišį. Mūsų sostinės aukš
tesniųjų sluoksnių ir pro
vincijos dvarininkų gyveni
mas šiame tobulos kon
strukcijos, stiprios literatū
rinės formos veikale ir įdo
mių personažų galerijoj įga
vo meniškai vertingą ir 
drauge kiekvienam prieina
mą išraišką.

2. A. Vienuolis. Raštai. X. 
„Nemigo 
Sakalas.
Vienuolis 
žiausiais 
meninio realizmo kūriniais 
sau įgavęs klasiko vardą, 
nei skaitytojų, nei literatū
ros neapvilia nė dabar.

fe Advokatas a>
‘ J į'

1
55 Liberty Street, į

New York City |

REctor 2-4194

Dvasiški rašytoja 
mūsų gyvenimų k( 
duoja. Toks apib 
atitinka tiesą. Kūną 
prieš dvasią, siela 
toną, prieš pasaulį 
geidulius. Be šių sui 
kilsta dar ir kitų m 
mų žmonių sani 
Žmogus žmogaus i 
čia; šiurkščiais 
viens kitą svaido, 1 
skriaudžia. Tėvai va 
prideriamai saugo; 
neparodo atitinkamo; 
bos savo tėvams, 
kur dera parodyti rt 
meilės, ten apsileidii 
sti; kur reikalingas 
gumas, šiukštumas f

Kalėdų metas dve 
mybės nuotaika. Sui 
nesusipratimai ture 
tis. Bet tas nereiš 
mes turėtumėme lia 
voję su mūsų išganyi 
šais— šėtonu ir p 
kad liautumėmės k( 
savo kūno geidulis 
pene, šiems išganyi 
šams neprivalome d 
mybės, kol juos visi 
lėsime. Negali būt 
bes, kol juos visai r 
me. Negali būti i 
ten, kur už amžinyl 
jama. Maži tarpusa 
kirtimai, šeimyniniai 
pratimai, — kas dai 
ir išžarsto ir užges 
myninio židinio ža: 
nemandagūs kits ki 
karimai, kurie d? 
užnuodija ir šve! 
draugų jausmus ir 
jas, — risi šie ir 
žmogaus būdo neg; 
ir silpnumai nep 
reikštis šv. Kalėdų 
toj. Kalėdos yra me 
kotarpis, nes šiuo la 
gimė meilės Karalių; 
negalėsime pamilti 
Karaliaus, jei jjirma 
milsime Jo pavaldinii

381

| Linksmų Šv. Kalėdų ir
I laimingų Naujų Metų 

linkime visiems savo
| prieteliams!

Reasons Greeting I 

I Sveikinu su šv. Kalėdo- | 
J mis ir Naujais Metais r 

visus 1
JOSEPH VASTUNAS a 

? Real Estate, Insurance 
i? and Life Insurance 
* Morgičiai Skolinama ir | 

i J Perkama, Nuosavybės | 
’ i: Išmainoma |

485 Grand Street | 
| Brooklyn, N. Y. | 
i Tel.: EVergreen 7-1661 | 

Residence: |
87-34 — 90th Street | 

Woodhaven, L. I. 4

j JOHN STOKES
g Fotografas
| 512 Marion Street
į Kampas Broadway ir
| Stone Avenue,
| Brooklyn, N. Y.
I Tel.: GLenmore 5-6191

(DfrriiCImstms

l!ihfflMMO

r A. Andriejauskas ir 
į Mockevičius, Sav.
i 52 Hudson Avenue
į: Brooklyn.

Džiaugsming

Naujų

Linksmų Kalėdų ir lai
mingų Naujų Metų lin
kime visiems savo kli- 
jentams, draugams ir 

pažįstamiems.
Mr. & Mrs. T. KULBER 
Lietuviškas Restaura- 

nas su gėrimais 
85 Hudson Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Cumberland 6-8326

1i

IRU - EMBER COAL COMPANY
(LETUVIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661

KHKHTMAI (HfeM
LINKSMŲ KALĖDŲ 

ir 
LAIMINGIAUSIŲ 
NAUJŲ METŲ 

visiems linki
Jonas, Ona ir Aldona 
Valaičiai, nuo Lietuvių 
Radijo Balso perduoda
mų programų antradie
niais, ketvirtadieniais, 
šeštadieniais nuo 5:30 

vai. vak. iš WCNW, 
1500 kylocicles.

Patarnaujama radijo 
skelbimais 

676 Driggs Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Geriausių linkėjimų 
siems Geros Valic

Tautiečiams
KOSTAS R. JURGĖ

Lietuvis Advokatą
359 Union Avenue 
prie Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tolkalbis
EVergreen 7-1199

BROOKLYN CI
B’lė baliams, bi 

kitokie 
l8*18 Manhattan Aver
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GARSAS BAKEET,

Sav. — A ShnIi

.1
Brooklyn, N. I

Tel.: EVergreen W

A. P. Šaudys

Ramybė Žemėje
Dvasiški rašytojai dažnai 

mūsų gyvenimą kova vaiz
duoja. Toks apibūdinimas 
atitinka tiesą. Kūnas kovoja 
prieš dvasią, siela prieš šė
toną, prieš pasaulį ir kūno 
geidulius. Be šių sunkenybių 
kilsta dar ir kitų nemalonu
mų žmonių santykiuose. 
Žmogus žmogaus neapken
čia; šiurkščiais žodžiais 
viens kitą svaido, kits kitą 
skriaudžia. Tėvai vaikus ne- 
prideriamai saugo; vaikai 
neparodo atitinkamos pagar
bos savo tėvams. Kartais 
kur dera parodyti reikiamos 
meilės, ten apsileidimas kle
sti; kur reikalingas manda
gumas, šiukštumas esti.

Kalėdų metas dvelkia ra
mybės nuotaika. Suirutės ir 
nesusipratimai turėtų liau
tis. Bet tas nereiškia, kad 
mes turėtumėme liautis ko
voję su mūsų išganymo prie
šais — šėtonu ir pasauliu; 
kad liautumėmės kovoję su 
savo kūno geiduliais. At- 
penč, šiems išganymo prie
šams neprivalome duoti ra
mybės, kol juos visai nuga
lėsime. Negali būti ramy
bės, kol juos visai nugalėsi
me. Negali būti ramybės 
ten, kur už amžinybę kovo
jama. Maži tarpusavy susi
kirtimai, šeimyniniai nesusi
pratimai, — kas dažniausiai 
ir išžarsto ir užgesina šei
myninio židinio žarijas, — 
nemandagūs kits kitų kriti
kavimai, kurie dažniausia

j:užnuodija ir švelniausius 
68 So. '2nd Sired, draugų jausmus ir simpati-

jas, — visi šie ir panašūs 
žmogaus būdo negalavimai 
ir silpnumai neprivalėtų 
reikštis šv. Kalėdų nuotai
koj. Kalėdos yra meilės lai
kotarpis, nes šiuo laiku už
gimė meilės Karalius. Mes 
negalėsime pamilti meilės 
Karaliaus, jei pirma nepa- 
milsime Jo pavaldinių.

■ -1 iv

KUN. IGNAS KELMELIS, Klebonas.

£-s»ir«Sjr«'S^^

Vaikų džiaugsmas Kalėdų šventėje.

KARIUOMENĖ NUOLAT 
MINĖS ŽUVUSIUS KARIUS

SVEIKINDAMAS NEWARKO ŠV. TREJYBĖS 

PARAPIJIEČIUS IR PRIETELIUS LINKIU LINK
SMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ! I

i

Kaunas. — Lietuvos ka
riuomenės dvidešimtmečio 
jubiliejaus proga, kariuome
nės vadas gen. St. Raštikis 
paskelbė įsakymą, kuriame 
nurodoma, kaip turi būti pa
minimi ir pagerbiami už Tė
vynės laisvę žuvusieji ka
riai, šauliai ir partizanai:

1. Kariuomenės ir Šaulių 
Sąjungos dalyse, daliniuose 
ir įstaigose viešoje ir pride
ramoje vietoje iškabinti gar
bingai žuvusiųjų karių sąra
šus, paminklines lentas ir 
paveikslus; 2. Komandoms 
ir pavieniams kariams ir 
šauliams sveikinti. Nežino
mojo Kareivio kapą; 3. Kiek
vienoje dalyje išaiškinti ypa
tingai pasižymėjusius ka
rius, šaulius bei partizanus 
ir tuos, kurių nuopelnai turi 
daliai istorinės reikšmės, į- 
rašyti į dalių sąrašus ir per 
vakarinius patikrinimus 
šaukti juos, kaip ir kitus 
dalies ar dalinio karius, o į 
sąrašus neįrašytus garbin
gai žuvusius karius taip pat 
šaukti per vakarinius patik
rinimus vasario 16 d., rugsė
jo 8 d., lapkričio 23 d., dalies 
metinėse šventėse ir kitomis 
iškilmingomis progomis; 4. 
Pasistengti prie kareivinių 
pastatyti savo dalies žuvu
sioms kariams paminklus; 5. 
Žuvusiųjų ar pasižymėjusių 
karių vardais pavadinti ka
reivinių rajone esančias gat
ves; 6. Kareivinėse ir įstai
gose turėti savo dalies ar 
dalinio pasižymėjusių vadų, 
karininkų, puskarininkių, 
eilinių ar šaulių paveikslus 
ir tų asmenų pasižymėjimų 
aprašymus. Be to, pačioms 
kariuomenės dalims paveda
ma savo iniciatyva rasti ir 
kitų būdų, kad jų dalies pa
sižymėjusių ar žuvusių ko
votojų dvasia amžinai pri
mintų pirmtakūnų nuveik
tus darbus.

Taigi, kariuomenės bei 
šaulių dalyse čia nurodytais 
būdais nuolat bus minimi ir 
pagerbiami tie Tėvynės lais
vės gynėjai, kurie nepriklau
somybės kovose yra paauko
ję brangiausiąjį savo turtą 
— gyvybę.

Vertingi daiktai pigiai ne
atsieina. Jei mes trokštame 
šv. Kalėdose džiaugsmo ir 
ramybės, būkime pasiruošę 
kits kitam pasiaukoti. Jei 
kada kurį nors užgavome, 
dabar tarkime jam meilų 
nuoširdumo žodį; jei kurį 
įžeidėme, nuolankiai atsipra
šykime. Žinoma, tas meilus 
žodis neatsieis be aukos. Iš
kils mūsų puikybė, suskaus 
širdis. Bet ar neverta pada
ryti toks mažas pasiaukoji
mas ? Nešykštėkime gerų 
norų, sveikų žodžių, kilnių 
darbų. Jei galime, ypač pa- 
sirodykime gerais darbais. 
Šv. Kalėdų proga suteikime 
stambesnę auką Bažnyčiai; 
paremkime katalikišką spau
dą, prenumeruodami savo 
draugams katalikišką laik
raštį arba žurnalą; palaiky
kime katalikiškas organiza
cijas taip finansiniai, taip 
stengdamies padidinti narių 
skaičių. Atminkime savo se
nelius ir tėvelius. Žinokime, 
kad ne kartą atsieis ir di
desnis pasiaukojimas pada
ryti, bet kiek džiaugsmo iš 
to apturės kitas mums bran
gus asmuo. Senieji kartais 
jaučiasi savo vaikų apleisti. 
Bet kada vaikai šv. Kalėdų 
metu juos prisimena ir ap
dovanoja, jie tuomet jaučia 
ir žino, kad jie vis dar tebe- 
brangūs asmenys, kad jie 
vis tebemylimi. Dovana juos 
ne tiek sujaudina, kiek toji 
meilė toje dovanėlėje išreikš
ta.

Neužmirškime ir vargšų ir 
nelaimingųjų. Jie gal kadai 
buvo matę geresnių laikų, gi 
dabar gal šv. Kalėdos tėra 
jiems kita skausmo ir vargo 
diena. Koks menkas buvo 
Kristaus gimimas! Koks 
šaltas, kietas ir menkas bu
vo Jo guolis. Tvartelis buvo 
Jo gimimo vieta, Marija ir 
Juozapas, vargdieniai pieme
nėliai, Jo vieninteliai drau
gai. Užsidega kiekvieno kil
naus žmogaus širdis ir nori
si tam mažam Kūdikėliui 
palengvinti, pagelbėti; pa
guosti nuvargusią Jo Motiną 
ir senąjį šv. Juozapą. Galime 
tą savo troškimą šiandien 
pilnai įvykdyti vargšų as
menyse. Nes Kristus pats 
pasakė: — Ką jūs padarysi
te vieniems iš šitų mažutė
lių, bus ir man padaryta.

Tikra šv. Kalėdų dvasia 
pasireiškia dosnume, rūpini- 
mesi kitais, tarpusavia mei
le. Šiame laikotarpy maža
sis Kūdikėlis ir užtvindo 
žmonių širdis ta pasišventi
mo meile, kurią Jis iš dan
gaus su savim atsinešė. Šis 
laikotarpis tikrai yra 
džiaugsmingas. Ir kiekvie
nas ras tiek džiaugsmo ja
me, kiek jis galės kitiems jo 
suteikti.

Antanas Dranginis.
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Fotografas 
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A. Andriejaus^ 
Mockevičius,^

52 Hudson
Brooklyn-

BROOKLYN CENTRAL PALACE, Inc. 
Salė baliams, banketams, vestuvėms ir 

kitokiems tikslams.
16-18 Manhattan Avenue, Brooklyn, N. Y.

EVergreen 4-6696

Sveikinu Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga.
Jis sėdėjo prie stalo, ant 

kurio stovėjo buteliukas ir 
„čierkelė”. Papirosas kybojo 
lūpose, kepurė, užsmukusi 
ant akių, neįstengė uždeng
ti jo garbanotų, gelsvų plau
kų, kurie pasišiaušę kyšojo 
iš po jo kepurės. Jo drabu
žiai švarūs, batai nuvalyti; 
gražuš, petingas jaunuolis. 
Jo mėlynos akys žiūrėjo į 
tuštumą, jos nieko nematė; 
jis pasinėręs savo mintyse, 
tartum vėl girdėjo direkto
riaus žodžius:

— „Eik iš čia, tu girtuok
li, nevertas esi būti studen
tu, nevertas savo tėvų pa
vardės; tu valkata, pasilei
dėli. Man tavęs negaila, bet 
man gaila tavo tėvų. Jie su 
skaisčiausiomis viltimis iš
leido tave į kolegiją, kad 
taptumei geru vyru, baigęs 
mokslus jiems atneštumei 
paguodos senatvėje. Pasku
tinius skatikus sudėjo, kad 
tu galėtumei baigti mokslus, 
bet kaip tu įvertinai jų pasi
aukojimą: nesimokai, truk
dei kitiems, agitavai kitus, 
kad jie prieštarautų kolegi
jos reguloms — tau tik nak
timis lėbauti, ūžti. Eik iš 
čia, ieškokis kur kitur lai
mės”.

Ašaros išriedėjo iš jo 
akių, veido raumenys su
traukė jo veidą taip, kad jis 
išrodė beviltis žmogus.

— Ak, kodėl aš taip pasi
elgiau; koks aš nedėkingas; 
visur, kur tik einu, atnešu 
kitiems nemalonumų. Ak, 
kad aš galėčiau užmiršti 
tuos žodžius — nenoriu grįž
ti namo, nes galiu įsivaizduo
ti skausmą tėvų akyse; at
nešiau jiems gėdos; ak, kad 
aš nebūčiau gimęs. Maniau, 
kad buvau gudrus, išmoks
lintas, kai profesorių ir rek
toriaus nepaklausiau. Turė
jau daug draugų, kai kišenė
je buvo pinigų, visi buvo 
mano draugai, bet kai išme
tė iš kolegijos — visi žiūrė
jo į mane su panieka ir 
šmeižė mane. Štai man mo
kestis už kitiems padarytą 
gerą, šitas prakeiktas skys
timėlis sugriovė mano gyve
nimą. Mesiu šitą lėbavimą, 
atsiversiu naują gyvenimo 

jilapą, grįšiu atgal pas tėvus 
ir paprašysiu jų pasigailėji
mo.

Atsikėlė ir išėjo iš smuk
lės. Tarnautojas nustebo,

i

kai teberado ant stalo be
veik pilną butelį.

Albinas lėtais žingsniais 
ėjo upės link. Atėjęs į paupį 
atsirėmė prie medžio ir trau
kė orą į savo plaučius. Jis 
stebėjo upės čiurlenimą. Jam 
buvo gera, malonu ir ramu, 
jautė sielos ramumą ir pasi
tenkinimą, kurio jau seniai 
nebuvo jautęs. Mažutis vė
jelis plezdeno kepurę ir glos
tė jo karštą veidą. Po valan
dos stovėjimo grįžo jis į 
savo kambarį.

Atėjęs į darbą kitą dieną 
visus maloniai pasveikino. 
Draugai tuoj pastebėjo jo 
pasikeitimą, nes jis juokavo 
ir linksmai šnekučiavo su 
visais. Jam ir darbas geriau 
sekėsi. Viršininkas pamatė, 
kad Albinas metė girtuo
kliavimą, kad malonus vy
ras, darbštus ir gabus dar
bininkas, pakėlė jį į aukštes
nę vietą. Albino išvaizda pa
sikeitė, girtuokliavimo rauk
šlės pranyko nuo veido, gy
vos žiežirbos spindėjo jo 
akyse; jis buvo pilnas gyvy
bės, noro gyventi, dirbti. 
Kiekvieną mėnesį nusiųsda
vo tėvams pinigų; lankė 
dirbtuvės technikos mokyk
lą. Jam mokslas ir darbas 
sekėsi. Jis buvo linksmas, 
bet nepatenkintas, nes jam 
rūpėjo tėvai, nežinojo, kaip 
jų atsiprašyt. Nežinojo ar 
jie jam dovanos padarytąją 
klaidą?

Kalėdų švenčių metu Al
binas pasiryžo aplankyti tė
vus. Kūčių vakare jis links
mai atsisveikina su viršinin
ku ir jo dukterimi Julija, 
kuri jį mylėjo. Po keletos 
valandų važiavimo jau žing
sniavo gimtojo miestelio 
gatvėmis į savo tėvelių na
mus. Viskas atrodė, kaip bu
vo prieš dvejus metus palik
ta. Nedrąsiais žingsniai pri
ėjo tėvelių namus. Žiburiai 
jau buvo užžiebti. Tėvai ir 
seserys gal jau valgė Kūčių 
vakarienę. Sustojo, bijojo 
įeiti i namus.

Bet pamąstė: „eisiu, ko 
čia stovinėt”. Įėjo pro var
tus, priėjo prie durų ir ne
drąsiai pabeldė. Jis girdėjo,, 
kad kažkas ateina ir durys 
atsidaro.

— Albinai! — linksmai 
sušuko jo mama, apkabino 
ir ilgai jį bučiavo. Abiem [žino jai mylimą sūnų, kurio 
ašaros riedėjo iš akių, Albi- nesitikėjo daugiau matyt, 
nas jautė, kad mama jam

LENKAI TARDĖ ŽYMES 
NIUS LIETUVIUS

Vilnius. — Gruodžio 4 d. į' 
Švenčionių Storastijos sau
gumo skyrių buvo pašaukti 
ir visą dieną išlaikyti šie 
Švenčionių apskr. žymesni 
lietuviai: K. Maldžiūnas, F. 
Garla, K. Čepulis, V. Suba
čius, M. Čepulis, V. Norkū
nas, A. Janutėnas, A. Jurė
nas, J. Cicėnas ir M. Matke- 
vičius. Vakare visi buvo pa
leisti.

Pažymėtina, kad tą dieną 
Švenčionių apskrityje buvo 
paskutinis terminas įteikti 
kandidatų sąrašai į seniūni
jų tarybas.

— Pažaislio valsčiaus sa
vivaldybė nutarė pastaty
dinti Petrašiūnuose didelius 
rūmus, kuriuose būtų patal
pos vietos savivaldybei, pra
džios mokyklai ir susirinki
mams bei vaidinimams sa
lė.

dovanojo, tėvas kietai pa
spaudė jo ranką, seserys 
linksmai jį apkabino. Visi 
nudžiugo jį pamatę.

Kūčių vakarienė buvo 
linksma, nuoširdi. Albinas 
džiaugsmingai šnekėjosi su 
visais. Mamos akyse žibėjo 
žiežirbos, dėkinga, nes jos 
sūnus grįžo. Kristus sugrą-

Linksmos Kalėdos!
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Apreiškimo parapijos parapijiečius ir visas drau

gijas, šventų Kalėdų proga nuoširdžiai sveikinu

KUN. BRUNO J. KRUZAS

19381938
Sulaukus Šv. Kalėdų, sveikinu Apreiškimo parapijos 
parapijiečius, ypač jaunimą, kad jų širdyse visuo

met spindėtų kalėdinė nuotaika

KUN. VINCAS A. MASIULIS

„STUDENTŲ ŽODIS” DOVANAI

Nuo Naujų Metų „Studentų Žodis” ATPIGINTAS. Me
tinė prenumerata sąjungos nariams studentams tik $1.00 
ir visiems skaitytojams, sumokėjusiems pilną metinę pre
numeratą IKI SAUSIO 1 D. duodama DOVANŲ po 1 kny
gą: 1. dr. Starkaus „Lietuvių Kalbos Gramatiką” vertės 
$1. 2. „Kelionė į Šv. Žemę” ir 3. „Jėzus Kristus Šv. Sa
kramente”. Arba po 2 knygas iš šių: 1. „Gyvenimo meni
ninkė”. 2. „Pranašystė”. 3. „10.Metų smuklėje”. 4. „Du 
vainiku”. 5. „Žydų Karalius” ir 6. „Vaizdeliai”. Taigi, 
„Studentų žodis” dykai. Visiems kitiems $2, tačiau su 
dovanomis Jums kainuos tik $1.00. Juk tai beveik dykai.

„Stud .žodis” 1939 m. PAĮVAIRINAMAS 1. įdomiais 
straipsniais, 2. gražiomis nuotraukomis, 3. plačia apžval
ga. STUDENTAMS BENDRADARBIAMS už geriausius 
straipsnius SKIRIAMOS PINIGINĖS PREMIJOS. Proga 
išmokti lietuvių kalbą. Proga išsilavinti, nes „Stud. žo
dis” yra kultūros, mokslo ir Amerikos visuomeninio gy
venimo žurnalas.

Skaitykite ir bendradarbiaukite! •
„Stud. žodžio” Administracija 

Marianapolis College Thompson, Conn.
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VIETOS ŽINIOS
GRYBŲ VAKARIENE i MIRTIS IŠVADAVO

Mot. Są-gos 29 kp. narės 
visuomet užimtos kokia nors 
nauja pramoga ar šiaip 
veikla. Jų tarpe viešpatauja 
seseriška meilė.

Gruodžio 17 d. surengė 
nepaprastai jaukią grybų 
vakarienę. Vyriausia šeimi
ninke buvo O. Belevičienė, o 
programą vedė pirm. P. Gri
gienė. Dalyvavo sąjungietės 
ir iš 24 ir 30 kuopų. Kalbas 
pasakė kleb. kun. N. Pakal
nis, Stagniūnienė, Dobrovol- 
skienė, Dumblienė, muz. Jan- 

. kus, Brangaitienė, D. Aver- 
ka, Subatienė, Janušionienė, 
Šertvytienė, Balys Laučka, 
Mikulskienė, Belevičienė ir 
kiti. '

Gražiai paskambino gita
ra V. Kraučiūnas; A. Vaite
kūnas pagrojo armonikėle.

Sąjungietės visur priside
da darbais ir aukomis, šį sy
kį pramogai aukojo O. Bele- sveikatos apsaugos skyrius 
vičienė, Miliukienė, Dama- 
šienė, Adamienienė, Čižaus- 
kiene, Grigienė, Mačėnienė, 
Subatienė, Zaukienė, Bloc- 
kienė, Janulienė, šašienė, 
Kivytienė, Mikulskienė, šert
vytienė, Butauskienė, Luko
ševičienė, Terebeizienė, Ba
ranauskienė.

Kuopos valdyba ir vaka
rienės rengimo komisija dė
koja kleb. kun. N. Pakalniui, 
dvasios vadui kun. B. Kru- 
zui, kalbėtojams, šeiminin
kėms ir aukotojoms. Visas 
pelnas skiriamas įtaisyti 
bažnyčioje prakartėlę.

Sąjungietė.

•9.

Mirtis galutinai atrakino 
kalėjimo duris airei Mary 
Mallon, kuri per praetus 31 
metus, išskyrus trumpą lai
kotarpį, buvo nuo visų at
skirta mažoj lūšnelėj, North 
Brother saloje, East upėje.

Iš kur ji atsirado, kokio] 
amžiaus buvo, kur giminės 
— tų klausimų atsakyti ne
galima. Galima pasakyti 
tiek: ji buvo airė, apie 70 
metų ir gabi virėja. Ji buvo 
plačiai išgarsėjusi, kaip vi
durių šiltinės bacilų nešioto
ja ir vyriausybė buvo pri
versta ją atskirti iš žmonių 
tarpo, kad būtų apsaugota 
bendruomenės sveikata.

Jos negeistinas išgarsėji
mas prasidėjo prieš 31 me
tus, kada Long Islando apy
linkėj staiga atsirado daug 
ligonių, sergančių vidurių 
šiltine. Tuojau subruzdo

ir pradėjo tyrinėti. Ir štai 
atrado šią moterį, kuri, nors 
ir pati neserganti, turėjo sa
vo kūne tos ligos didžiausią 
kiekį bakterijų. Ji buvo tar
navusi ne vienam name kaip 
virėja ir tokiu būdu skleidė 
ligą tose šeimose, kur dirbo.

1907 m. prasidėjo jos gy
venimas mažoje North Bro
ther saloje. 1909 m. ji sten
gėsi atgauti savo laisvę, bet 
vyriausias teismas atmetė 
apeliaciją. Sekančiais me
tais ji buvo paleista ir tuo-! 
jau dingo. Bet vėl pradėjo j 
rastis būreliai sergančių “vi
durių šiltine. Vienas didelis

būrys susirgo ligoninėj New 
Jersey valstybėj, o vėliau 
antras moterų ligoninėj, 
New Yorko mieste. Iš viso 
daugiau kaip 225 asmenys 
susirgo tuo metu.

Tyrinėdami dalyką, svei
katos skyriaus inspektoriai 
susekė kokią tai „Mrs. 
Brown”, kuri buvo dirbusi 
abiejose vietose, kaip virėja. 
Toliau sekdami ir vėl atrado 
tą pačią Mary Mallon. Ir su
grąžino ją į tą pačią salą, 
kur pirmiau buvo. Keletą 
sykių ji mėgino pabėgti, bet 
nesisekė.

Ir nuo to laiko ten gyve
no. Nors gydytojai norėjo 
daryti operaciją, kuria tikė
josi sunaikinti joje buvusias 
bakterijas, bet ji nesidavė 
ir, praleisdama didžiumą 
laiko maldoj, laukė mirties. 
1932 m. ištiko paralyžiaus 
smūgis, bet atsigavo. Nors 
kiek pasveiko, liko silpna ir 
kasmet silpnėjo. Tiktai mal
da ir tikėjimas davė jai ra
mybės, laukiant pabaigos. 
Ir pagaliau Vyriausias Tei
sėjas išklausė jos prašymą.

Neseniai kun. V. McCam- 
bley šv. Lukošiaus bažnyčio
je ištarė „Requiescat in 
Pace”; ji palaidota šv. Rai
mundo kapuose.

J. D.

o°o 193 8 <
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p VISUS SAVO PAŽĮSTAMUS IR PRIETELIUS

SVEIKINU KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA IR LIN
KIU DAUG LAIMĖS ATEINANČIAIS 1939 ME
TAIS!

JUOZAS GARŠA IR ŠEIMA.
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r Linksmiausių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

linkime visiems savo kostumeriams ir draugams

VARPO KEPTUVE

i
36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

Tel.: STagg 2-5938
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Sveikiname visus savo klijentus ir draugus džiaugs
mingomis Kalėdomis ir laimingais Naujais Metais!

KLEEN-KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA

335 Union Avenue, Brooklyn, N. Y
Tel.: EVergreen 7-7550

ŠALINSKŲ ŠEIMOS 
TRAGEDIJA
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Visi kviečiami į NAUJŲ®(I Džiaugsmingų Kalėdų ir į 
METŲ DIENOS BAT.rrr, j laimingų Naujų Metų į 
Sekmadienį, Sausio 1 d., 

1939 m. g
Lietuvių Amerikos Piliečių

Klube
280 Union Avenue M
Brooklyn, N. Y. f?

Gros A. Yezavito orkestras
Įžanga dykai
(tiktai kostumeriams)

Pradžia 6 v. v. /}•■

| linkime visiems savo pa-
| žįstamiem ir prieteliam į:

STEP. AROMISKIS IR 
ŠEIMA

■t
f

v Graborius-Balsamuotojas
| Moderniška Koplyčia

S

Mūsų krs

Atsilankym 
sios kokybi

ŠVENTĖJ

TOPGRJ

142 Havem

Tel. EVergre

y ir linkėjimai visiems
? Šv. Kalėdomis ir

Naujais Metais

t STEPHEN EREDES, Jr. |
B I #
I Lietuvis Advokatas j

I 197 Havemeyer Street | 
i Brooklyn, N. Y. | 
| Tel.: EVergreen 7-1516 |

B 1938 I

į Kalėdų Švenčių ir Nau- | 
| jų Metų proga sveikina- | 
! me visus savo klijentus | 

ir draugus į
? FOTOGRAFAI KICHAI į 

Specializuoja vestuvių, į 
l šeimų ir pavienių asme- a 
£ nų fotografavimą. Dar- i 
I bas garantuotas su pri- | 
| einamomis kainomis. | 
| 499 Grand Street, |
Ž Kampas Union Avė. | 
{Brooklyn, N. Y. | 

Tel.: EVergreen 7-2193 |

L

M. Rubinstein
CUT RATE SHOE STORE 
Mes laikome pilną eilę auk
štos rūšies čeverykij visai 
šeimai,

Kaip antai;
Tarsal Tred moterims, Massagic 
vyrams, Dr. Posner’s ir Sundial 
čeverykus vaikams. •
Garantuota žemiausios kainos vi
same mieste.

328 Grand Street
. Grand Paradise Namas 

Brooklyn.

Grab. Broniaus šalinsko 
tragiškoji mirtis labai su
jaudino New Yorko lietu
vius. Tūkstančiai žmonių da
lyvavo velionies šermenyse, 
prisigrūdus pilnutėlė bažny
čia pamaldose, septyni veži
mai gėlių, 70 automobilių, 
važiavusių į kapus — visa 
tai liudija Šalinskų šeimos 
populiarumą.

Mažai yra tokių tėvų, ku
rie taip pavyzdingai sugy
ventų su savo vedusiais vai
kais, kaip sugyveno Pijus ir 
Pranė Šalinskai su velioniu 
Bronium Šalinskų, kuriam 
išmokslinti ir jo moderniai 
graborystės įstaigai įrengti 
ponams Šalinskams kaštavo 
dešimtys tūkstančių dole
rių. Matydami, kad sūnus į- 
vertina tėvelių brangias pa
stangas sukurti vaikams 
šviesesnę ateitį, tėvai dar 
uoliau pradėjo rūpintis sa
vo sūnaus profesijos pasise
kimu. Jie visur dalyvavo ir 
visu uolumu rėmė įvairias 
pramogas, kad tuo būdu ar
čiau susidraugautų su savo 
tautiečiais lietuviais ir savo 
sūnų įtrauktų į nuolatinę 
veiklą lietuviškoj dirvoj. Ir 
tėvų ir sūnaus linksmą bū
dą, gyvą ir draugišką nuo
taiką visi greit pamilo. Žino
ma, šalinskų platus pasiro
dymas ir įvairūs patarnavi
mai jiems daug kaštavo me
džiaginiai, bet už tai morali
niai dividentai sparčiai au
go, žadėdami Šalinskams di
delę ateiti.

Taip, Šalinskams žibėjo 
šviesi ateitis, kuriai siekti 
visų planų ir sumanymų vy- | 
riausiu vykdytoju buvo vy- $ 
riausias sūnus Bronius, apie $ ' 
kurį sukosi visos Šalinskų į r

šeimos laimė ir džiaugsmas. 
Bet štai, netikėtai, gruodžio 
2 d. anksti rytą Šalinskų 
šeimos žvaigždė Bronius su
tiko automobiliaus nelaimę 
ir amžinai užgeso gyvųjų 
tarpe, ši skaudi nelaimė it 
perkūnas žiemos metu tren
kė į Šalinskų šeimos židinį. 
Jeigu svetimi verkia tokio 
draugiško, nuoširdaus ir 
švelnaus būdo jauno profe
sionalo Broniaus, tai ką be
kalbėti apie tėvų širdies 
kančias...

Yra sakoma „nelaimėje 
pažinsi savo draugus”. Da
bar Šalinskų visa susirami
nimo ir ateities viltis — tai 
jų tikrieji draugai, kurių, 
reikia pasakyti, ponai Šalin- 
skai turi gana daug. Ir tų 
draugų nuoširdžios simpati
jos dėka stiprėja ponų ša
linskų jėgos ir pasiryžimas 
žengti pirmyn gyvenimo ke
liu. Dieve, jiems padėk.

J. P. M.

sensotrs
| 423 Metropolitan Avė. į 
f Brooklyn, N. Y.
I Tel.: EVergreen 7-4335 į:
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Sveikinu su Kalėdomis ! 
ir Naujais Metais visus 
savo klijentus, draugus 

ir pažįstamus.
MOLLYN’S 

KIRPYKLA IR 
GROŽIO SALIONAS 

Plaukų ir Galvos 
specialistas

449 Grand Street, 
Brooklyn

Priešais Republic teatrą • 
y Tel.: EVergreen 8-9047

s

Sveikiname šv. Kalėdomis ir Naujais Metais

BOTTLING CO. INC.
if Gamintojai Minkštų ir Tikrų Vaisių Gė- 
1 rimų Pale Dry ir Club Soda. Visuomet 
r reikalaukit D. & Z. gėrimų savo krautu- 
I vėje arba prie baro. Mūsų gamykla yra 

viena iš švariausių visame New Yorko 
mieste.

į Mūsų pristatymo vedėjas p. Al Graham 
? (Gramas) kviečia jus visus apžiūrėti 
? mūsų gamyklą.
j 252 Kent Avenue, Brooklyn, N. Y.
f Tel: EVergreen 8-8871

ii

SNŪĮ'femiA

l®4Z BOTTLING CO1*

s

DALYVE
SUY

K. Fedei 
suvažiavime 
gruodžio 15 
iš mūsų ap

Balkūnas ii 
Kun. Balkū 
džio 16 d. 
kalnis ir L;

Širdingiausi linkėjimai s 
visiems Kalėdų Švenčių | 
ir Naujų Metų proga |

DR. ALDONA ŠLIURAITĖ

179 South 2nd St. 
Brooklyn, N. Y.

SFASOM S RFŠtT IS3B (

GREETINGS

?

I
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Sveikinam visus Šv. Ka- į 
ledomis ir Naujais

Metais į
QUALITY j

FURNITURE STORE į
„Geriausia • 1

Žemiausiom Kainom” 1
Peter Bogdan ir i 

Michael Strepka, sav. į 
216-218 Grand Street r

Brooklyn, N. Y.
Tel.: EVergreen 8-5222 ’

nuvykę j Nf 
kur dalyvav 
Matulaičio 1

KALĖD1
PIR

> TO YOU
# ♦

* . *

Malonūs /. 
tojai iš šio i 
tyti, kad mū 
silaukia štai 
mo ir pripai 
profesijos, b 
menų bei šia 
darni įvairai 
ar ieškodam 
kinių, skait 
prašomi atf 
pirmiausia t 
tas vietas, k 
mūsų laikras 
gesiu skaityi 
laikys mūsų 
lankius asme

| Sveikiname visus savo i 
j prietelius ir pažįstamus | 
I džiaugsmingomis Kalė- į 
| domis ir Naujais metais |

i i? A. RADZEVIČIUS IR
SŪNUS

Graboriai-Balsamuoto j aif
402 Metropolitan Avė 

Brooklyn, N. Y.
Tel.: STagg 2-4409

*

| Širdingiausi linkėjimai 
į su Kalėdomis ir Naujais

Metais jums ir visai jū- 
Isų šeimai.

Nepamirškit turėti 
vo vestuvių puotas, 
karienes ir kitokius 
rengimus

GRAND PARADISE 
SALĖJE

318-24 Grand Street, 
Brooklyn

Samuel Heller, vedėjas 
Tel. EVergreen 7-1123 
Susirinkimams kambariai.

i

sa- 
va- 
pa-

ftįg fr&frįa frig ?■& d
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Sveikiname visus savo 
draugus ir klijentus 
šventomis Kalėdomis 

ir Naujais Metais

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
Jonas Maslauskas ir 
Walter Ambros, Sav. 
406 South 3rd Street, 
Kampas Union Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Sveikinam šv. Kalėdo
mis ir Naujais Metais 
visus savo klijentus ir 

draugus.

CH. SHIMANSKAS IR
M. PETRAUSKAS

Lietuviška Mėsinyčia

380 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

r

Sveikina 1 
jentus Mj

Mūsų k 
nų ir like 
kainomis, 
galite pir

65-05 Gri
ka

T

Kadangi 
nį, tad mi 
dieną.

PIRK

Per 19 meti 
tūkstančius n 
korporuota (p

CORRECTIVE
Me yra

Moterims, AB
Bateliai

„ Jauniems vyra 
Vaikams < 
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Gruodžio 23 d., 1938 m. A ME RIKA

brolis Antanas Lietuvoje ir 
seserys Gendrė ir Magdė.

IMPORTUOTI IR VIETINIAI

Vvnai ir Likeriai

ęų Kalėdų ir 
laujų Metų 
ems savo pa- 
r prieteliam

visus šv. Ka- 
ir Naujais 
etais
ALKY
[JRE STORE
iriausia 
om Karnom” 
Bogdan ir 
Strepka, sav.

Grand Street 
lyn, N. Y. 
rgreen 8-5222

im šv. Kalėdo- 
Naujais Metais 
ivo klijentus ir 
draugus.

MANSKASIB
ITKAUSKAS i

ska Mėsinyčia

irand Street, 
klyn, N. Y.

Mūsų krautuvė yra toje pačioje vietoje per ištisus 25 metus.
MŪSŲ KRAUTUVĖJE KLIJENTAS YRA SAVO BOSAS

Atsilankymas įtikins jus, kad tai teisybė, kad kainos yra žemos ir prekės yra aukščiau
sios kokybės. >

ŠVENTĖMS PIRKITE SAU GĖRIMUS Pas MUS IR ĮSITIKINSIT

TOP GRAIN — 90 proof, 3 metų senumo degtinė

pilna kvorta---------- $1.24
3 kvortos už---------- $3.65
Palyginkit kainas su kitais.

142 Havemeyer St.
Tarp So. 1st ir So. 2nd Sts.)

Tel. EVergreen 7-3273 PRISTATOME VISUR

DALYVAVO TARYBOS 
SUVAŽIAVIME

K. Federacijos Tarybos 
suvažiavime, įvykusiame 
gruodžio 15 d., Pittsburghe, 
iš mūsų apylinkės dalyvavo 
kun. N. Pakalnis, kun. J. 
Balkūnas ir Juozas Laučka. 
Kun. Balkūnas grįžo gruo
džio 16 d. ryte, o kun. Pa
kalnis ir Laučka drauge su 
kun. dr. J. B. Končium buvo 
nuvykę į New Philadelphiją, 
kur dalyvavo kun. Vaclovo 
Matulaičio laidotuvėse.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ
PIRKINIAI

Brooklyn, N. Y.

Ona Naudžienė, 45 m., mi
rė gruodžio 17 d. Cumber
land ligoninėje. Palaidota 
gruodžio 20 d.

Abiejose laidotuvėse pa
tarnavo grab. J. Garšva.

APREIŠKIMO PARAPIJA

Kalėdų mišios
Bernelių mišios 12 vai. vi

durnakty. Kitos mišios: 6, 
6:30, 7, 7:30, 8, 9, 10 ir 11 
valandą.

bet ir pagelbės laikraščiui tinėje salėje. Pradžia lygiai 
tvirtėti.

Džiaugiamės, kad šis nu
meris, tarpininkaujant inž. 
A. J. Mažeikai, išleidžiamas 
žymiai padidintas. Tokio dy
džio laikraštis galėtų būti 
leidžiamas ir nuolat, bet tam 
reikalinga vispusiška talka. 
Malonūs skaitytojai, remda
mi Amerikoje pasiskelbusias 
įstaigas bei asmenis, suda
rys tvirtas sąlygas Ameri
kai išaugti į didelį, visiems 
lietuviams džiaugsmą tei
kiantį laikraštį.

Administracija.

Malonūs Amerikos skaity
tojai iš šio numerio gali ma
tyti, kad mūsų laikraštis su
silaukia stambaus įvertini
mo ir pripažinimo iš įvairių 
profesijos, biznio, amato as
menų bei šiaip įstaigų. Siek-X 
darni įvairaus patarnavimo 
ar ieškodami reikalingų pir
kinių, skaitytojai maloniai 
prašomi atsiminti, kad jie 
pirmiausia turėtų aplankyti 
tas vietas, kurių vardai yra 
mūsų laikraštyje. Tokiu el
gesiu skaitytojai ne tik pa
laikys mūsų laikraščiui pa
lankius asmenis bei įstaigas,

ŠV. JURGIO PARAPIJA

Kalėdų pamaldos bus to
kia tvarka: Bernelių mišios 
12 vai. vidurnakty; kitos 
mišios 7, 8, 9, 10 ir 11 
vai. Choras pasiruošęs gra
žiai pagiedoti kalėdines gies
mes.

MASPETHO ŽINIOS

to-— Kalėdų mišios bus 
kia tvarka: Bernelių mišios
— vidurnakty; kitos mišios
— 8, 9, 9:30, 10, 10:30, 11 ir 
12:15 vai. Mišparų nebus.

— Binginiai žaidimai pra
sidės sausio 3 d. lenkų tau-

i D. DOMBROWSKI’S
1 VYNO IR LIKERIŲ KRAUTUVE

Sveikina Kalėdų švenčių proga savo draugus ir kli- 
I jentus Maspethe.
1 Mūsų krautuvėje randasi didelis pasirinkimas vy-
1 nų ir likerių Kalėdų Šventėms labai prieinamomis 
į kainomis. Mūsų prekės yra aukštos rūšies, kurias 
| galite pirkti su pasitikėjimu

65-05 Grand Ave., Maspeth, L. I. 
kampas Flushing Avenue

Tel. HAvemeyer 8-0660 PARK &• TILFORD 
{KENTUCKY BREDj 
^STHAKint WHISKEY,

Kadangi šiemet Kalėdos išpuola, sekmadie
nį, tad mūsų krautuvė bus uždaryta visą 
dieną.

PIRKSITE NEBRANGIOMIS KAINOMIS

S. Milčiaus Krautuvėse
Per 19 metų esame egzaminavę tūkstančius nesmagių kojų... 
tūkstančius netinkamų čeverykų. Viskas, ką mes išmokome yra in
korporuota (pritaikyta) prie CORRECTIVE' ARCH. Jei Jūsų kojos var

gina Jus, patariame jums pabandyti porą
CORRECTIVE ARCH vyrams už $6.75.

Jie yra iš tikros australiškos kangaroo skūros.
Moterims, AIR-TRED ARCH už $5.00 iki $6.50.

Bateliai minkštos kaip zumčlus-kld skūros.
Jauniems vyrams ALL LEATHER SHOES $2.95.

Valkams Good Year-Welts Sizes 1 to 6 porai $2.45.
Nepraleiskite progos dr nepirkite kitur nepasiteiravę apie šias 

prekes Stasio Milčiaus krautuvėse:

MILCHIUS SHOE SHOPS, INC.
235 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(bet. Roebling & Driggs Av.)

66-31 Grand. Ave., Maspeth, N. Y.

69-21 Grand Ave., Maspeth, N. Y.

56-27 Clermont Av., Maspeth, N.Y.

NAUJŲ METŲ R A11II r
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MOTERŲ VIENYBEKnapp Mansion Salėje
554 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.

Visas pelnas skiriamas 
labdarybei

Įžanga $3.50

Pradžia 8 vai. vak.

Gyv. Rožančiaus dr-jos 
suruoštas vieno tono anglių 
laimėjimas sėkmingai -įvyk
dytas gr. 19 d. Anglis laimė
jo V. Zaukus.

Ar supažindinai bent vie
ną savo kaimyną su savo 
laikraščiu AMERIKA?

Kiekvienas biznierius, ku
ris skelbiasi „Amerikoje,” 
vertas mūsų skaitytojų pa
ramos.

IŠNUOMOJAMI

8 vai. vak. Įžanga 35 centai 
už 30 žaidimų. Lankykitės 
kiekvieną antradienio vaka
rą per sausio, vasario ir ko
vo mėnesius.

— Naujuose. Metuose mi
šios: 8, 9, 10, 11 ir 12:15 va
landą.

— Šv. Vincento šelpimo 
draugija turės metinį susi
rinkimą klebonijos raštinėje 
sausio 4 d. vakare.

— Vyčiai ruošia šeimyni
nį vakarėlį sausio 7 d. pa
rapijos salėje. Vietinė kuopa 
išleido savo mėnraštį „110 
Speaks”. . šiandien eglaitę 
stato savo kambariuose.

— Kaip pernai, taip ir šie
met bus sušelpiami Kalė
doms neturtingi vaikučiai. 
Visi privalo kreiptis į klebo
niją.

— Kalėdoms namon par
važiavo klierikas Eduardas 
Niedzinskas (iš Niagaros 
universiteto). Kalėdų dieną 
grįžta ir klier. A. Pažerec- 
kas.

— Kalėdų vidurnakty per 
mišias giedos solo M. Žemai-

’ tytė, smuiku gros dr. Bru- 
sokas.

— Krepšinio komanda jau 
kelintas žaidimas laimi. Sek
madienį žaidė su Long Is
land Pros, šiandien vėl žais 

; su ta pačia komanda.

Parapijos benas dalyvavo 
vyskupijos benų parade. Mū
siškis benas žygiavo visų 
benų priešaky.

Gyv. Rožančiaus narių fo- 
tografavimasis gerai pavy
ko. Paveikslus galima užsi
sakyti pas dr-jos pirm. O. 
Stagniūnienę arba pas foto
grafą R. Kručą.

Sveikinimas
Iš širdies sveikinu Kalė

dų švenčių išvakarėse gerb. 
par. kleboną kun. N. Pakal
nį, kunigus B. Kruzą ir V. 
Masiulį ir Gyv. Rožančiaus 
dr-jos nares, linkėdama gau
sių Dievo malonių. Taip pat 
sveikinu malonųjį Amerikos 
štabą, linkėdama linksmų 
Kalėdų ir laimingų Naujų 
Metų.

O. Stagnifinienė.

Tel.: MArket 2-5270 į
GOLDEN STAR
BOTTLING CO. j
Krallkauskas — Savininkas i 

Gamintojas Geriausios Rūšies į 
Nesvaiginančių Gėrimų j 

Pamėginkit mūsų specialų Drink- (
Mixer TOM COLINS į 

Taipgi parduoda lietuviško bra- 
voro alų iš New Britain $ 

CREMO „CONNECTICUT BEST” | 
Pristato pareikalavus: sailūnams, « 
'krautuvėms, vestuvėms v ir t.t. 2 

Reikalaukite
Sodės

91-93 Warwick

J. — Savininkas i ;

visur to vardo i
ir Alaus į

St., Newark, N. J. j

I JOBOUSdWLIDns!

KALĖDŲ MUZIKOS
VAKARAS

Lietuvių Muzikos meni- 
nin dr-ja rengia savo pirmą 
muzikos vakarą Susivieniji
mo salėje, 197 Grand St. 
Programoje dalyvaus smui
kininkė Marg. Digriūtė, pia
nistė Milda žudžiūtė, dain. 
K. Hoffmanas, Lietuvos Dai
nos ansamblis (vad. V. Tam- 
kiūtei). Pildomi lietuvių ir 
kitataučių kompozitorių kū
riniai.

Mene aukštumui pasiekti 
reikia daug pasiaukojimo. 
Kiekvienas lietuvis muzikos 
mėgėjas ir talento gerbėjas 
turėtų atsilankyti į minėtą 
pramogą ir paremti tuos 
jaunuolius, kurie nenuilstan
čiai dirba lietuvybės darbe.

Kviečiam atsilankyti gruo
džio 30 d. ir praleisti kelias 
valandas su mumis. Bilietas 
tik 50c. Po programos bus 
galima pasišokti.

MIRĖ

Baltrus Medelis, 65 metų, 
gyv. 759 Halsey St., mirė 
gruodžio 18 d. Palaidotas iš 
Angelų Karalienės par, baž
nyčios į šv. Jono kapines. 
Dideliame nuliūdime liko 
našlė Ona, sūnus Jonas, duk
tė Ona, duktė Elena Venienė, 
anūkė Elena, duktė M. Biels
kienė, anūkas, sesuo M. Mar- 
čaitienė, brolis M. Medelis,

OMIIIIIIII'1W//i t
Holiday Greetings

£ Kalėdų ir Naujų Metų 
■l Švenčių proga sveikinu 
1 savo klijentus, draugus 

f ir pažįstamus.

i?
ALFRED J. WENTZ 

(Vencius) 

Advokatas

219 So. 4th Street, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-7177

5 kambariai. Yra gražus 
dinning room. Visi kamba
riai šviesūs. Susisiekimas 
patogus. Renda (nuoma) ne
brangi.

1876 Hart Street, 
Ridgewood, N. Y.

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

SMART SHOES
ČEVERYKAI VISAI ŠEIMAI 

ŽEMOMIS KAINOMIS
Dr. Posner’s ir

Douglas vyrams ir
moterims aukštos v y

rūšies čeverykai 
nupigintomis \V

kainomis

329 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Linksmų Kalėdų šven- i 
čių ir laimingų Naujų i 
Metų linkime visiems! j

SCHOLES BAKING, Inc,

. HAVEMEYER 8-O2.59 .

RALPH KRUCH
FOTOGRAFAS
6 5-23 G RArt b ‘AVENUE

MASPETH, N. Y.' -'' ;

LIETUVIŠKA

RESTAURACIJA
BAR ir GRILL

Gaminam Valgius Amerikoniš
ko ir Lietuviško Stiliaus. Čia 
taip pat galima gauti Ameri
kos išdirbimo ir importuotų 

degtinių, visokių vynų 
ir gero alaus 

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

532 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. Tel. EVergreen 7-4335 Telefonas: STagg 2-4409

> Tel.: EVergreen 8-9538 STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS

Garboriai - “Balsamuotojai

LIETUVOS-AMERIKOS IMPORTO
IR EKSPORTO BENDROVĖ

Importuoja ir parduoda Lietuviškus Maisto B-vės 
Konservuotus kumpius ir Picnic hams didelėse ir 
mažose skardinėse, rūkytus kumpius, rūkytą beko
ną, luncheon meat, raugintus agurkus ir kepeninį 
paštetą (Liver Paste).

Užsakymai priimami nemažesniems kiekiams 
kaip 5 dėžės.

LITHUANIAN-AMERICAN 
IMPORT & EXPORT CORPORATION

157 Chambers Street, New York.
Tel. REctor 2-2786

• H. APPENZELLER
HABERDASHER

VYrRIŠKŲ REIKMENŲ KRAUTUVĖ 
Kaklaraiščiai, vyriški viršutiniai ir 
apatiniai marškiniai, skrybėlės ir t.t. 
KALĖDOMS SPECIALĖS KAINOS

439 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Kampas Keap St. Priešais Republic teatrą.

Papuoškite savo 
naujais „Dienet Setais”.

Paimame senus 
ir juos perdirbę
kaip naujus. Prašome ui 
pasikalbėti ir pamatyti 
sų rakandus.

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS
Biznio Vedėjas

Brooklyn, N. Y.
EVergreen 7-8451

409 Grand Street,
Tel.

Iraborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B'klyn, N.Y.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) 

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

Tel. EVergreen 7-2228

ROSSIVynas ir Likeriai
ANTHONY ROSSI, Savininkas, GERALD ROSSI, Vedėjas

DIDŽIAUSIA VYNO IR LIKERIŲ 

KRAUTUVĖ WILLIAMSBURGHE

788 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
1

Kalėdoms Specialiai
1 kvorta Degtinės ............................ , $1.39
3 kvortos Degtinės ........................  3.88
1 didelė bonka Cherry Liquor 

Wisniak rūšies ..............  1.29
ir daugelis kitų.



,oooo:ooo:o:o;6.o7o.o.o10.o.o.o.o.o.OaOAOAQ.o.oIo

Gruodžio' 23 d., 1938 m.

Katalikų Jaunimo Draugija
U RENGIA

Sekmai, Gruodžio - December 25 d., 1938

Kalėdų Dienoje ŠOKIUS
DO ORKESTRAI • Navickas it jo 11 Pel*

Apreiškimo Parapijos Auditoriume,
No. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

Pradžia nuo 8 vai. vak. Įėjimas tik 40 centų

Kiekvienas šios draugijos parengimas — didesnis ir gražesnis. Taip jauni, taip senieji, ateikite pamatyti išpuoš
tos salės, klausyti geriausios muzikos, dalyvauti įvairenybėse — ir tamstų dalyvavimas bus katalikų — tamstų — 
vaikų ir aini jos naudai ir garbei. Susipažinkite, o ilgai neužmiršite.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS mus McCaddin Hall, Berry STULGAITIS _  FUTBOLO
PARAPIJOS St., tarp So. 2nd ir So. 3rd. 

gatvių, Brooklyne. Jaunimuii
i Mūsų parapija Kalėdų die- bus čia gera proga praleisti 
ną švęs iškilmingai. Bernelių smagiai laiką ir paremti mū- 
mišios bus 12 vai. naktį, čia 
giedos pilnas choras, Avižo
nio orkestrui pritariant. Ki
tos mišios bus 8, 9, 10, 11 ir 
12 vai. Palaiminimas su švč.
Sakramentu bus po Bernelių 
mišių 1 vai. naktį.

sų par. jaunuolių pastangas 
sporto srity.

a o

| Sveikinimai' ir linkėji- | 
? mai Kalėdų ir Naujų | 
* Naujų Metų proga į 
| visiems į
| LITHUANIAN PRESS 1 

Aug. Laukžemis, savin. |
1 199 New York Avenue | 
■į Newark, N. J.
‘ Tel.: MArket 3-2830 j

SEflsoirs

Kalėdų švenčių ir 
Naujų Metų proga 

sveikinu visus
LIETUVIŠKAS 

RESTAURANAS 
L. Aleksejus, sav.

33 Hudson Avenue 
Brooklyn, N. Y.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-8238

Varg. Pr. Dulkė sako, kad 
jis, kiek turėjęs adresų, ap
lankęs visus parapijiečius ir 
palikęs plotkelių. Kurie dar 
nori plotkelių gauti, prašomi 
ateiti į kleboniją penktadie
nį ir šeštadienį.

Parapijos jaunuoliai, kun. 
J. Laurynaičio dėka, įsitaisė 
par. salėje krepšinio praty- 
tyboms lentą su tinklu. Be 
to, kun. Laurynaitis nupirko 
ping-pong stalą; dabar jau
nuoliai praleidžia gražiai lai
ką savo parapijos pastogėje. 
Patartina visiems parapijos 
jaunuoliams tais visais daly
kais susidomėti.

KOMANDOS KAPITONAS
Columbia universiteto fut

bolo komandos sekantiems 
metams kapitonu išrinktas 
V. Stulgaitis, šiemet labai 
gerai pasirodęs universiteto 
žaidimuose prieš stiprias ki
tų mokyklų komandas. Stul
gaitis kilęs iš Wilkes Barre, 
Pa., kur jo tėvas yra lietuvių 
parapijos vargonininkas.

GREAT NECK, L. I.

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

4302 FLATLANDS AVENUE

DR. A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 80. 4th STREET

-------------
i Tel. STagg 2-7177

VALANDOS: 
1—2 P. P.

Ir pagal sutarti 
Tel.: NAvarre 8-1919

VALANDOS.-

1— 8 v&t.
Penktadlenlala uždaryte

Tel.: EVergreen 7-8100

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

Reikėtų nepamiršti, kad, 
pradedant trečiadieniu, gruo
džio 28 d., mūsų parapijos 
jaunuoliai, krepšinio koman
da, turės kiekvieną trečia
dienį parengimus — žaidi-

Gruodžio 18 d. Jono ir Ma- 
tildos Bielskių įpėdinis pa
krikštytas vardu Jonas. 
Bielskiai gyvena 249 Powers 
St., Brooklyne. Linkime Jo
nui sveikam augti.

RUOŠDAMIESI SUTIKTI KALĖDAS IR NAUJUS 
. METUS, NEPAMIRŠKITE ATSILANKYTI

| SALDAINIU KRAUTUVĖJE |
Sg Saldainių krautuvė užlaiko didelį pasirinkimą ge- B 
.y riaušių saldainių gražiose dėžutėse, šios saldainių
S dėžutės yra tinkamos Kalėdinėms dovanoms. ®
Sž Taipgi didelis pasirinkimas Kalėdinei eglaitei 
3? įvairiausių papuošalų. ®
g GERIAUSIAS NAMUOSE GAMINTAS -g
1 „ICE CREAM” (LEDAI) g
® Užeikite ir Persitikrinkite! Be to, susitiksite šioje ® 

lietuvių įstaigoje su savo draugais bei pažįstamais. $

1 SVEIKINAME VISUS SU DŽIAUGSMINGOMIS 
£ KALĖDOMIS IR NAUJAIS METAIS, 1

JUOZAS GINKUS SU ŠEIMA. 1

495 Grand Street, Brooklyn, N. Y,
- Tel.: EVergreen 4-7142

Kalėdų Šventėms
K Kalėdos yra linksma šventė. Linksmiausia dovana 

yra bonka geros degtinės, vyno arba šampano.
M LIETUVIŠKAS MONOPOLIS turi begalinį pasirin-
M kimą visokių gėrimų sutaisytų gražiose dėžėse do- 

vanoms.

ALRK. Federacijos mėne
siniame susirinkime atsilan
kė visi nariai. Išrinkta nau
ja valdyba: pirm. J. Blužo- 
nis, vicepirm. O. Lauzauni- 
kienė, rašt. B. Skardžiūtė, 
fin. rašt. A. Vasiliauskas, 
ižd. Radzevičius.

Įsirašė du nauji nariai. J. 
Lazdynas ir B. Skardžiūtė. 
Nutarta įtraukti į skyrių 
daugiau naujų narių, tik vi
si dirbkim išvien.

Gruodžio 31 d., Naujus 
Metus sutinkant, bus Fede
racijos maskaradų balius. 
Tikime, kad bus sėkmingas. 
Federacijos komitetas kvie
čia visus lietuvius iš arti ir 
toli dalyvauti šioje pramo
goje. Bus dovanų geriausiai 
apsirengusiems.

Gruodžio 11 d. įvyko labai 
puiki vakarienė lakūnui Po
vilui Šalteniui sutikti. Ruo
šė Great Necko Dariaus-Gi
rėno Aero klubas. Šeiminin
ku buvo vietinis veikėjas A. 
Vasiliauskas, o vakaro vedė
ju V. Vilkas. Aero klubo 
vardu sakau ačiū visiems už 
atsilankymą ir tiems, kurie 
sunkiai dirbo, kad ši pramo
ga pasisektų. Kalbėjo ir lak. 
P. Šaltenį sveikino V. Buš- 
naitis, J. Blužonis (vietinio 
Federacijos skyr. pirm.), J. 
Stadulis, J. Ambraziejus, B. 
Stadulytė, A. Alekna. P. Šal
tenis širdingai dėkojo už su
rengtą vakarienę ir paaiški
no apie atliktą darbą Lietu
voje. Po kalbos jis įteikė rė
mėjams klubo ženklus.

O dabar linkiu visiems 
linksmų Kalėdų.

Įsteigta 1892 Tel. STagg 2-2173

H Kiekvienam pirkėjui Lietuviškas kalendorius dykai.

Republic Liquor Store
X. STRUMSKIS, Sav.

— Lyg kokia nelaimė už
gulė laivą „Šiauliai”, kuris 
turėjęs didesnę avariją ir po 
jos jau suremontuotas vėl 
susidūrė su kažkokiu baido
ku ir dabar vėl taisomas.

Robert Lipton
LAIKRODININKAS

701 Grand St. Arti Graham Ave.
SPECIALUS IŠPARDAVIMAS

Deimantiniai žiedai .................................
Rankiniai Laikrodėliai — Wrist Watches 
Koktėlių Setai (cocktail sets) ................
Pasidabinimo setai (dresser sets) .........

o-___ tnr' n _.

Brooklyn

nuo $7.50 
nuo

. nuo
2.25
2.75
2.95

<N u.

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

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS SALINSKAB) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška 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. EVergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Ine.

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

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

Ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams
Siunčia Ir | kitus miestus.

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

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi nžkandSlal, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PieTuS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALUS 18 geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
* J. GINKUS

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS 
UNDERTAKER AND EMBALMER 

REAL ESTATE — GENERAL INSURANCE

54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.

Tel.; EVergreen 7-1645 Lie. No. L886

PIRKITE SAVO LIKERĮ ŠVENTĖMS

SU PASITIKĖJIMU

MANHATTAN LIQUOR KRAUTUVĖJE

264 Grand Street, Kampas Roebling Street

didžiausioje, geriausioje, žemiausių kainų ir 
labiausiai pasitikimoje degtinės krautuvėje, 

Brooklyne.

į

415-417 Keap St (arti Grand St), Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-2089 Uc- L72

Geriausi linkėjimai vi- 'į 
siems švenčių proga. į

MIKE SIRUTIS
Lietuviška Užeiga |

48 Gold Street, l 
Brooklyn, N. Y. *

b
Degtinė yra dovana, kuri tikrai patenkins, 

jei pirksite
BURTON ... A handsome Gruen, styled for the man 
of action. Yellow gold filled, 17 jewels............ $37.50

Paminėkite apie šį skelbimą ir gausite nuolaidą 

ATDARA VAKARAIS Ekspertiškas laikrodėlių 
taisymas

Manhattan Liquor Store
264 Grand Street, Kampas Roebling St., Brooklyn

ŠTAI KAIP

Neaiškūs areštai 
Nejau su lenkais? 
Keratinas vajos. 
Greit keičiasi. 
Tai informuoja! 
Laimingų Naujų Met

Dr. Bistro ir dr. Diel 
kalcio suėmimas ir isti 
mas iš Kauno ir Standi 
neaiškūs. Oficialinės 
gos nieko apie tai nep 
ša, lyg slėpdamos tiese 
kai kurių laikraščių si 
tojai galėjo susidaryti 
dį, kad pas šiuos žymiu 
taiikų visuomenės vei 
rasta kažin kokios s 
pinigų. Bet šie gandai i 
jokio pamato. Gauti la! 
eiai iš Lietuvos praneši 
pinigų esą rasta pas Č 
imtus vadinamus voldf 
niūkūs, bet ir tai lab 
sargiai ir miglotai pa 
ta, tad netikėtina.

Galime atvira širdim 
tinti, kad dr. Bistras 
Dielininkaitis tikrai m 
dė jokio išdavikiško 
Jei ką nors nusikalsta: 
būtų įvykdę ar bent 
kėsinęsi įvykdyti, vyi 
bė nebūtų pasitenkini 
ištrėmimu; jie būtų 
atiduoti teismui. Ištre 
gyvenamos vietos, 
sustiprintos apsaugos 
užtenka tik apskrities 
įlinko noro.

Kaskart aiškėja, k; 
tavoje šiuo metu kyl 
ryšimai sukti valstyb 
ra, užsienio politikos 
giu, viena iš dviejų 1 
- į Vokietiją arba į 
ją Nors vyriausybė 
nekrypstanti .nei į 
pusę, bet turimų žini 
niai liudija, kad jos 
kūmas, bent dabarti: 

i i, yra Lenkijai; t?

Lietuviai, kur jie į 
' negali nesidomėti šii 

simu, nes jo išspr 
gali nulemti Lietuve 
klausomybės likimą, 
vai tenka apsispri 
remtis naujai iškilus 
mine jėga, ar krypti 
ateitis labai neaiški 
miglota. Būtų gera, 
klausimu pasisakyti 
tojai. Aišku, am< 
lietuviai savo nuo 
vargu ar kieno min 
voje pakeis, bet juk 
priklauso visiems Ii 
patrijotams, todėl 1 
savo nuomonėmis 
galima ir reikia.

Šį ir kitą menes; 
viams remti Motin 
gija veda naujų 
rėmėjų vajų, iešk( 
ros valios asmenų 
jų aukų savo 
tikslui. Motinėlė p 
ra parėmusi daug 
kurie šiandie Liet 
nime turi labai sv 
menį. Jos paramą 
menys dirba ir iš 
suomeniniame gyv 
tenka tik 3 dolerių 
tam šios draugijos 
rėmėjas.

Aukas reikia s 
kun. N. Pakalniui 
5th St., Brooklyn) a 
kun. P. Lekešiui (6 
ry Avė., Maspeth 
Kiekvienas aukojęs 
gelbėti šiandie lab 
mos reikalingam s 
tapti rytoj svarbiu 
dingu žmogumi.

Visi gali pastebi 
prastai greitą komu 
nijos kreipimą pagf 
susidarančias sąlyg; 
čia seniai mūsiškis 
nistai šūkavo, kam 
einanti su Lenkija,


