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Ir vėl sveikinamės Kalėdų 
' šventėmis, džiaugsmingai 

spausdami dešines ar bent 
laiškais pasikeisdami, linkė
dami viens kitam įvairiau
sios laimės, kurios turinis 

k dažnai mums nežinomas ir 
net nesuprantamas. Bet žmo
gui laimės troškimas taip 
įgimtas, kad to žodžio nega
lime išvengti, kai norime ką 

‘ nors gražesnių pasakyti savo 
artimiesiems.

Tad, sveiki, brangūs skai
tytojai, visi ’’Amerikos” 
bendradarbiai, visi jos bičiu- 
liai. Norėtumėm kiekvienam 
Jūsų paduoti ranką ir pa
žvelgti į akis, karštai pa- 
reikšdami savo nuoširdžiau
sius linkėjimus. Kalėdų šven
čių proga, jei galima, nors 
truputį atsiminkite ir savo 
laikraštį, kurs jokių atosto
gų nepripažįsta. Kristaus Gi
mimo šventė lai jungia mus 

: visus dar tampresnėn drau
gėn, kad visada būtumėm 

! vieningi ir pasiruošę pažinti 
tie^ą ir ją be jokių dvejoji
mų viešai išpažinti.

į ........■— —
Minėdami Kalėdų šventes, 

ar galėsime užmiršti, kad jos 
šiemet ypatingu džiaugsmu 
švenčiamos atvaduotoje Vil
niaus krašto dalyje. Pirmą 

į kartą po daugelio metų vil
nietis lietuvis laisvai laužys 
plotkeles savo šeimos narių 

į būryje, nedrebėdamas, kad 
’ .už lietuvišką žodį jis gali 

būti suimtas ir po pūdinan- 
čius kalėjimus tampomas. 
Bet ar galės būti ramūs tie 

' Į 1 lietuviai amerikiečiai, kurie 
J dar nei cento nedavė vilnie- ■ I.

i čiams lietuviams sušelpti?
Švenčių džiaugsminga nuo

taika lai nenustelbia tauti
nės ir artimo meilės parei- 

’ gos jausmo. Iki šiol nuo spa
lių 10 d. lietuviai amerikie
čiai suaukojo tik apie 6,000 
dol. Tiek yra suakoję bet ku
rio Lietuvos miesto gyven
tojai. Bet galima pasiguosti, 
kad aukojimo .vajus tęsia
mas ir jaučiama vis didesnis 
išsijudinimas.
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Šių metų gegužės mėnesį 
milijonai amerikiečių nuste
bo, kai juos pasiekė žinia, 
kad Heywood Broun, vienas 
žymiausių laikraštininkų ir 
rašytojų, priėmė katalikų ti
kybą. Broun savo gabią 
plunksną daugiausia skyrė 
kovai už skriaudžiamus, už 
stipresniųjų spaudžiamus. 
Daug kartų jis gynė tai, kas 
negalėjo būti apginta, bet jis 
tai darė iš nuoširdaus įsiti
kinimo.

Broun ieškojo tiesos. Su
sipažino su monsin. Sheen, 
artimai susidraugavo. Pra
dėjo giliau domėtis Katalikų 
Bažnyčia, katalikų tikyba ir 
to vaisius — Broun tapo ka

taliku. Jis atrado, kad kata
likų tikyba turėjo visa tai, 
ko jis siekė, ko jis troško 
žmonijos gerovei.

Broun mirė gruodžio 18 d. 
sulaukęs tik 51 metų; jo at
minimas, kaip liudija gau- 

[F sūs įvairių žmonių nuomonių 
f pareiškimai, bus labai il

giems laikams, o gal ir tol, 
kol bus spauda, per kurią jis 
sąžiningai tarnavo žmonijai.

Komunistai visur kalba 
apie žmonių valdžią, apie de
mokratines teises ir laisves, 
bet tik tol, kol jie neturi val
džios savo rankose. Sovietų 
Rusijoje gyventojų priskai- 
toma apie 180 milijonų; ją 
valdo tik komunistai, bet ko
munistų partijos narių Ru
sijoje, pačios Maskvos pra
nešimais, yra tik 3,291,000.

Ar neįdomi demokratija, 
kai šalį valdo viena šeštade-

AMKRIKOS LIETUVIŲ KATALI
KŲ VISUOMENINIO IR KULTŪ
RINIO GYVENIMO SAVAITRAŠ
TIS. EINA KAS PENKTADIENI.

Entered as Second - Claai matter March 16, 1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879 METAI VU PENKTADIENIS, GRUODŽIO (DEC.) 22 D., 1939 M. Nr. 51 (305) Kaina 5 c.

SAVAITES ĮVYKIAI
Jūrų kova

Praeitą savaitę įvyko įdo
miausias dabartinio karo 
mūšis jūrose, Pietų Ameri
kos pakraščiuose, visai arti 
Uragvajaus gražiojo Montvi- 
deo miesto. Vokiečių bran
gus ir jiems labai vertingas 
karo laivas ”Graf Spee” pa
teko į Mjų anglų karo laivų 
nagus. Mūšis tęsėsi 14 valan
dų. Anglų vienas karo lai
vas turėjo pasitraukti iš ko
vos skaudžiai sužalotas, bet 
ir ”Spee” turėjo sprukti į 
artimiausią Montvideo uos
tą, nes jį giliai palietė anglų 
laivų kanuolių šūviai. Ang
lai šiame mūšyje neteko 72 
jūrininkų, vokiečiai 36.

Uragvajaus prieglaudoje
”Graf Spee” įbėgo į Mont

video uostą Plates upės žio
tyse, o arti pakraščių pasili
ko anglų karo laivai, lauk
dami savo grobio. Tai buvo 
gruodžio 13 d. Pagal tarp
tautinę jūrų karo teisę, karo 
laivas neutraliame uoste ga
li pasilikti 24 valandas; vo
kiečiai kreipėsi į Uragva
jaus vyriausybę, prašydami 
leidimo pasilikti tol, kol lai
vas bus sutaisytas. Anglai 
ir prancūzai darė savo spau
dimus, reikalaudami tuojau 
įsakyti vokiečiams išsineš
dinti. Uragvajaus vyriausy
bė leido laivui pasilikti 72 
valandas. Per tą laiką prie 
Uragvajaus pakraščių at
skubėjo ir prancūzų keli ka
ro laivai.

šimtoji gyventojų dalis? Tei
sybės vardan pasakytina, 
kad ir ta valdytojų dalelė 
yra šiurpiausios diktatūros 
valdoma.

Gal ir nuostabu, bet ko
munistų spauda svarsto jai 
labai ’’neaiškų” klausimą: 
kas yra barbarai — savo tė
vynę giną suomiai ar jos už
puolikai? žinoma, ji išaiški
na, kad suomiai barbarai ir 
net banditai! Ji tokios nuo
monės todėl, kad suomiai ka
riai, pasitraukdami nuo gau
sesnio skaičiumi priešo kai 
kur sudegina gyvenamas vie
tas, kad jos nepatektų į prie
šų rankas, kad gaisras sulai
kytų priešo užpuoliko verži
mąsi nors trumpam laikui.

Čia vargu kitokie žodžiai 
bus tinkamesni, kaip paties 
lietuvių komunistų redakto
riaus: ”Ak, tu, civilizacija! 
Kiek tavo vardu visokį bar
barai šelmysčių pridaro!”.

Kai kuri išeivijos spauda 
stato griežtai klausimą, ko
dėl Lietuvos vyriausybė dar 
pakenčia arkivyskupo Jalb- 
žykovskio buvimą Vilniuje.

Turimomis žiniomis, vy
riausybė šį reikalą stengiasi 
tinkamai sutvarkyti , bet 
reikia neužmiršti, kad Lie
tuva yra civilizuotas kraš
tas ir todėl jos vyriausybė 
negali naudotis priemonėmis 
tokių kraštų, kur nepalan
kiais asmenimis nusikrato- 
ma labai žiauriu būdu.

Lietuva, tikime, Vilniaus 
krašto įvairius skaudulius 
taip sutvarkys, kad jai nie
kas negalės primesti jokio 
tamsumo dėmelės.

AMERIKA

Terminui baigiantis
Iš Vokietijos ir atgal skrie

jo telegramos. Leistas ter
minas buvo per trumpas lai
vui sutaisyti. Praeitą sek
madienį, palies saulėleidžio 
metu ”Graf Spee” turėjo iš
plaukti į jūrą ir... iš naujo 
susitikti mūšyje. Laivo ka
pitonas atrinko vedusius jū
rininkus ir išsodino juose į 
kitą laivą. Pats kapilonas su 
kitais jūrininkais pasijudino 
pirmyn. Tūkstančiai uragva- 
jiečių laukė krante būsimų 
staigmenų. Iš laivo staiga iš
laipinti visi jūrininkai. Pas
kutinis išlipo kapPonas ir 
mažame laive, arti savo karo 
laivo, paspaudė mygtuką, 
kurs jungė karo laive įtai
sytą milžinišką aparatą 
sprogimui. Pasigirdo garsas, 
pakilo dūmai į debesis ir 
tuojau suprasta, kad vokie
čiai patys susprogdino savo 
laivą.
Laivo nuopelnai

Pačių vokiečių susprogdin
to laivo nuopelnai vokie
čiams labai dideli. Jis suė
mė ir nuskandino 9 anglų 
laivus. Jo vadovas, gavęs 
pafies Hitlerio sutikimą, nu
sprendė nepasiduoti urag- 
vajiečių laikinon nelaisvėn 
— internavimui, nes kito
kios išeities nebuvo, ir su
sprogdinti savo pačių dina
mitu ir paraku. Laivas vo
kiečiams kaštavo 20 milijoų 
nų dolerių. Tokių karinių 
mažųjų kovos laivų Vokieti
ja turi dar du.

Anglų džiaugsmas
Anglijoje reiškiamas di

džiausias pasitenkinimas dėl 
pirmo didelio laimėjimo jū
rose; kelis mėnesius jų lai
vai visur jį gaudė ir vis ne
turėjo progos su juo susitik
ti. ”Graf Spee” plaukiojo 
Afrikos, Europos ir Pietų 
Amerikos pakraščiuose, gau
dydamas anglų prekinius lai
vus, suimdamas jų įgulas, 
iškraudamas prekes, o pa
čius laivus skandindamas.
Tremia vokiečius

Turkijos policija suėmė 
107 vokiečius ir ištrėmė iš 
savo valstybės. Ištremtieji 
apkaltinti šnipinėjimu, gy
ventojų kurstymu, neramu
mų kėlimu. Turkai griežtai 
nusistatė prieš visus svetim
šalius, galinčius kelti jų 
krašte neramumus.
Sovietai pašalinti

Tautų Sąjungos taryba, 
gavusi pilnaties posėdžio re
zoliuciją, nutarė prašalinti 
Sovietų Rusiją iš Tautų Są
jungos, kurion ji buvo pri
imta 1934 metais. Tautų Są
jungos tarybos posėdyje nuo 
balsavimo susilaikė Kinijos, 
Suomijos, Graikijos ir Jugo
slavijos atstovai, bet jie ne
balsavo ir prieš. Sovietų Ru
sija pašalinta iš tautų šei
mos kaip užpuolike valstybė. 
Rusijoje pašalinimas sutik
tas labai piktai; komunistų 
spauda visą kaltę suverčia 
anglams.

— Gruodžio 15 d. Vyr. 
Štabo viršininkas div. gene
rolas Pundzevičius išvyko at
lankyti Latvijos gen. štabo 
viršininką.

NUSIŽUDĖ ”SPEE” 
KAPITONAS

Buenos Aires. — Susprog
dinto vokiečių ”Graf Spee” 
laivo kapitonas, Hans Lang- 
dorff, gruodžio 20 d. nusišo
vė viešbūtyjėT Paliktame lai
ške jis sakosi nutaręs baig
ti gyvenimą tuo momentu, 
kai neliks jo vadovauto lai
vo.

Riaušės Jugoslavijoj
Praeitą sekmadienį Bel

grade ir kitose vietose ko
munistai kėlė dideles riau
šes, kurias policija turėjo 
malšinti ir ginklo pagalba. 
Didžiausios riaušės buvo 
Split mieste; ten 6 policinin
kai sužeisti, o komunistų va
das užmuštas. Riaušėms su
kelti pasinaudota šūkiu prieš 
pakilusias įvairių prekių kai
nas.

Romos ištikimumas
Praeitos savaitės gale Ita

lijos užsienių reikalų minis- 
teris Ciano pareiškė, kad Vo
kietijos Italijos susitarimas 
tebeveikia, kad Romos Ber
lyno ašis nepalaužta. Iš jo 
kalbos pirmą kartą viešai pa
sakyta, kad Mussolini neno
rėjo Vokietijos Lenkijos ka
ro ir siūlė arbitražą, bet 
Hitleris atsisakė, sakyda
mas, kad jo ir vokiečių kant
rumas išsekė.
Garner — kandidatas

Gruodžio 16 d. viceprezi
dentas John N. Garner spau
dos atstovams pranešė, kad 
jis yra kandidatas preziden
to vietai; agitacijos jis ne- 
vesiąs, bet demokratų no
minaciją, jei tokia bus, jis 
priims. Jo pranešimas buvo 
labai “trumpas — 44 žodžių. 
Iš demokratų tik vienas 
Garner aiškiai pasisakė, kad 
jis laiko save kandidatu į 
prezidento vietą; kiti laukia, 
ką prezidentas Roosevelt pa
sakys. iš Garneno pareiški
mo aišku, kad jis sieks no
minacijos, nežiūrint, kad ir 
Roosevelt nutartų būti kan
didatu trečiam terminui. J. 
Garner jau sulaukęs 71 me
tų, bet džiaugiasi gera svei
kata.

Kai Piemenys Saugojo...

ANGLAI IR PRANCŪZAI 
PADĖS SUOMIAMS

PARYŽIUS.—Gruodžio 19 
d. čia įvyko Anglijos ir 
Prancūzijos vyriausybių pa
sitarimas, kuriame dalyvavo 
ir Anglijos ministeris pirm. 
Chamberlain. Pasitarime vie
ningai pasisakyta už davimą 
įvairios paramos Suomijai, 
kovojančiai prieš ją užpuo
lusią Sovietų Rusiją. Su
prasta, kad Suomija gaus pa
ramos ir ginklais.

Anglija pasiuntė Suomijai 
nežinomą kiekį lėktuvų. Da
bar lauKiama naujo siunti
nio.

SUOMIJAI NUSIŲSTA 
100,000 DOLERIŲ

Vokiečiai Skandina Savo Laivus
Gruodžio 17 d. prie Mont

video, Uragvajaus vandeny
se, vokiečiai susprogdino sa
vo šarvuotlaivį ”Graf Spee”, 
kai įsitikino, kad nėra vil
ties pasprukti nuo anglų ir 
prancūzų karo laivų, o pa
tekti į anglų nelaisvę arba 
į Uragvajaus internavimą 
vokiečiai nenorėjo.

Panašiai pasielgė ir vokie
čių keleivinio ’’Columbus” 
laivo vadovybė, šis laivas 
nuo karo pradžios stovėjo 
Meksikos uoste, bet praei
tą savaitę išvyko, mėginda
mas prasilenkti su anglų lai
vais ir saugiai perskrosti 
Atlantiką. ’’Columbus” buvo 
trečias savo didumu vokiečių 
laivas — 32,000 tonų.

Gruodžio 19 d. ’’Columbus” 
vairuotojai pastebėjo, kad 
juos seka anglų karo laivas, 
kuris vis artėjo ir artėjo. 
Tai buvo apie 480 mylių nuo 
Cape May, N. J. Laivo įgula 
išlipo į gelbėjimo laivelius, o 
pats laivas padegtas. Tuo 
pat laiku ten atvyko ameri
kiečių karinis laivas ’’Tusca
loosa”, kurs paėmė iš gelbė
jimosi laivelių 579 vokiečių 
įgulos narius. Vardošaukis 
parodė, kad trūko tik dviejų 
narių, gaisrininkų.

Išgelbėti vokiečių jūrinin
kai atgabenti į New Yorko 
uostą ir čia bus sprendžia
mas jų likimas; jei bus iš
aiškintas, kad ’’Columbus” 
laivas buvo apsiginklavęs, 
tai vokiečių įgula bus inter
nuota, o kitu atveju ji bus 
paleista. Vokiečiai nuo šio 
karo pradžios patys nuskan
dino savo 12 laivų, kai grė
sė pavojus jų netekti anglų 
naudai.

Suomijos naujas prašymas

Suomijos prezidentas Kai
lio gruodžio 17 d. per radi
ją kreipėsi į visą civilizuo
tą pasaulį, prašydamas Suo
mijai talkos ir įvairios pa
ramos. Jis pareiškė, kad suo
miai negali tikėti, kad jie 
būtų palikti vieni kovoje už 
aukštuosius žmonijos idea
lus.

New York. — Suomiams 
šelpti komiteto įsteigėjas ir 
pirm. Herbert Hoover šios 
savaitės pradžioje nusiuntė 
Suomijos ministeriui pirmin. 
Ryti šimtą tūkstančių dol. 
kurie skiriami vaikij ir se
nesniųjų žmonių drabužiams 
ir maistui. Hoover savo te
legramoje nurodė, kad ši au
ka tik piadči*' -
paramos suomiams.

VOKIETIJA SIEKIA VAL
DYTI PASAULĮ

''BERLYNAS.— Vokietijos 
nacių partijos žymus narys, 
nacių darbo fronto vadas, 
dr. Robert Ley buvo nuvy
kęs į Lodzę, kur viešoje kal
boje pareiškė, kad dabarti
niame kare Vokietijos tikslas 
sunaikinti Angliją ir įgyven
dinti vokiečių rasės ’’dieviš
ką teisę” valdyti visas ra
ses — visą pasaulį.

Dr. Ley tarp kitko, šiaip 
kalbėjo:

’’Vokiečių rasė yra mūsų 
tikėjimas. Ji'turi aukštesnes 
teises, nei kitos. Vokietis 
darbininkas yra vertingesnis 
nei anglų lordas. Mes turi
me dievišką teisę valdyti ir 
mes užsitikrinsime šioje tei
sėje. Kaip Lenkija buvo su
naikinta, taip bus ir Angli
ja sunaikinta... Mes žinome 
pasirinkimą: būti ar nebūti. 
Bet mes taip pat žinome, 
kad Vokietija gyvens. Ang
lija jau užblokuota. Ta vals
tybė, kuri nori mus numarin
ti badu, yra pati uždaryta, 
kaip pelė spąstuose.”

Dr. Ley dar pažymėjo, kad 
Europos tautos nėra lygios, 
kad aukščiausia jų yra vo
kiečių tauta. Taip pat jis la
bai puolė buvusią Lenkijos 
valstybę, kurią lenkai buvę 
gavę be jokių savo nuopel
nų.

RUDUO SU PAVASARIU

— Neseniai įsteigta koo
peratyvų sąjunga ’’Linas”.

PUBLISHED BY LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, INC.

423 GRAND STREET,
BROOKLYN, N. Y.

Tel. BTagg 3-2133

Liet. Ministerial Vilniuje
Vilnius. — Gruodžio 19 d. 

iš Kauno atvyko ministeris 
pirmininkas Antanas Mer
kys ir ministerial gen. Mus
teikis, Skučas, Galvanaus
kas, Masiliūnas ir Tamošai
tis; jie nori vietoje susipa
žinti ir ištirti, kiek vyriau
sybės ir viso krašto pastan
gos susilaukia tinkamų vai
sių Vilniaus krašto atstaty
me ir ką dar reikia ir galima 
padaryti ta kryptimi.

— Žemės reforma Vilniaus 
srityje bus pradėta vykdyti 
tuoj aus pavasarį.

ANGLAI NUSKANDINĘ 
LAIVĄ VOKIETIJOS 

PAKRAŠČIUOSE

LONDONAS. — Anglijos 
karo laivyno vadovybė pra
nešė, kad šiomis dienomis 
vienas anglų povandeninis 
laivas sėkmingai praslinko 
pro vokiečių blokadą ir pa
siekė 'Elbos upės žiotis, ku
rių aplinkumoje nuskandinęs 
karo laivą ’’Leipzig,” o kitus 
du laivus sužalojęs. Tai at
likęs, anglų povandeninis lai
vas laimingai pasprukęs ir 
sugrįžęs į Angliją. Tai buvęs

jų povandeninio laivo įsiver
žimą į Scapa Flow laivyno 
bazę ir joje ’’Royal Oak” nu- 
skandinimą.

Vokiečiai šias žinias pa
neigia, nurodydami, kad į jų 
uostą joks anglų povandeni
nis, laivas nebuvo atplaukęs. 
Tuo pat laiku vokiečiai pra
nešė. kad gruodžio 18 d. Vo
kietijos pakraščiuose mėginę 
bombarduoti 52 anglų lėktu
vai, kuriems labai nepasise
kę, nes tik 18 sugrįžę į Ang
liją. Šią žinią anglai kitaip 
praneša; jie sako, kad ang
lų lėktuvams pasisekę bom
barduoti Vokietijos orlaivių 
bazes, kad jie netekę tik 7 
lėktuvų, tačiau vokiečiai oro 
mūšyje netekę 12 lėktuvų.

Iš Anglijos ir Vokietijos 
kariuomenės štąbų praneši
mai labai skirtingi ir praei
na nemažai laiko, kol galima 
patirti bent apytikrias ži
nias.

AMERIKOS GAMYBOS
LĖKTUVAI SUOMIAMS

Georgetown mieste protes
tantų dvasininkas King, 92 
metų amžiaus, apsivedė su 
28 metų amžiaus mergina. 
Jaunavedis jau trečią kartą 
veda, o jaunoji pirmą. Vis 
dar pasitaiko vadinamų ru
dens ir pavasario romansų.

— Gruodžio 16 d. perimtas 
Vilniaus universitetas.

WASHINGTON. — Laivy- 
jio sekretoriaus pareigas ei
nąs Charles Edison patvirti
no pranešimus, kad valdžios 
užsakyti 40 lėktuvų, kurie 
esą naujausios rūšies, perlei
džiami Suomijai, kuri juos 
perka, nes Jungtinėms Ame
rikos Valstybėms šiuo metu 
tų lėktuvų nereikia.

Suomijos užpirkti lėktuvai 
yra patys moderniausi ir tin
kamiausi gintis nuo Sovietų 
Rusijos užpuolimo, šiuos 
lėktuvus suomiams ne val
džia parduoda, bet jų gamin
tojai, tik šios šalies valdžia 
laikinai atsisakė nuo savo 
užsakymų, leisdama suo
miams ’ pasinaudoti jau pa
gamintais lėktuvais.

Suomija šiuo metu Ameri
koje turinti savo einamose 
sąskaitose 4 milijonus dole
rių, bet jai suteikta kredi
to 10 mil. dol. Eksporto Im
porto banke.
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Kristaus Gimimui Atminti
Negirdėsi mielas skaitytojau, Kalėdų ankstų rytą žvil

gančio sniego gurgždėjimo, kurs buvo neatskiriama kalė
dinės simfonijos dalis, skubinantis brangiosios tėviškės 
laukais į pirmąsias Kalėdų mišias. Negirdėsi ir juodbėrio 
prunkštimo, kai jis bėgdavo visa risčia. O ir bažnyčioje 
’’Sveikas Jėzau, gimusis” giesmės giedojimas nebus toks 
artimas, kaip būdavo tėviškės bažnyčioje ar kuklioje baž
nytėlėje, kai vargonų garsai ir visų bažnyčion susirinkusių 
balsai susiliedavo į vieną bendrą širdies ir lūpų giesmę.

Šie žodžiai nebus suprantami mūsų jauniesiems, kurie 
nėra šventę Kalėdų Lietuvoje, kurie nėra matę nuostabiai 
palankiai spindinčio Kalėdų rytą sniego, kurie nėra va
žiavę apšarmojusiais žirgais, keliolika mylių Lietuvos 
laukais. Bet jie tai turėtų žinoti iš savo tėvelių, nes Kalė
dų šventimo aplinka ir papročiai gal niekur nėra taip įdo
mūs, taip žmogaus širdžiai artimi, kaip Lietuvoje. Pasi
rūpinkime, kad Kalėdos būtų gražiausia ir vertingiausia 
proga priminti mūsų jaunimui ne tik apie Pasaulio Išgany
tojo užgimimą, bet ir galimumas sukelti jame pagarbą lie
tuvių tautai, kuri per ištisus šimtmečius buvo ir yra išti
kima Betliejaus Kūdikėlio atneštam ir paskelbtam meilės 
mokslui.

Sveikindami vienas kitą Kalėdų šventėmis ir reikšdami 
iš širdies plaukiančius linkėjimus, drauge ir pažvelkime į 
savo aplinką. Kalėdos gali ir turi pakelti mūsų mintis į 
aukštumas, tačiau neatsitraukiant ir nuo žemės paviršiaus, 
kuriame gyvename ir kurio neprivalome kratytis.

Kristaus Gimimo šventėje pasistenkime visi atgimti dva
sioje. Atgimkime tie, kurie buvome nutolę nuo Betliejaus 
Kūdikėlio, ypač prisimindami laimingąsias vaikystės die
nas, kai teko skubėti į bažnyčią, norint ko veikiausiai iš
vysti Prakartėlę. Atgimkime tie, kurie klaidžiojome neži
nojime; šiais laikais netenka klaidžioti, nes labai lengvai 
tiesa surandama.

Atgimkime tie^ kurie, gurėdami jėgų .veikliai dalyvauti 
visuomenės' darbe, buvome atsitraukę, pasiteisindami 

■ savo praeities nuopelnais ar nuovargiu. Atgimkime visi, ir 
vadinami vadai ir kuklūs visuomenės eiliniai nariai. Dar
bo daug. Tamsiosios jėgos rodo tiek daug uolumo ir prieš 
Pasaulio Kūrėją, ir prieš mūsų Tėvynę, ir prieš visos lietu
vių tautos gyvybę!

Negalime būti ramūs, kurie tik pakeliame ir valdome 
plunksną, kurie gyvu žodžiu galime ginti amžiną tiesą.

Svarbiausia, leiskime Betliejaus Kūdikėliui pastiprinti 
mus prie Jo altoriaus visa esybe, kad, priėmę Jį į savo šir
dį, taptumėm galingi dvasia visam savo gyvenimui, kad 
užtektų jėgų pasilikti ištikimais aukščiausiai savo paskir
čiai — būti žmogumi. Meilės ir ramybės šventėje paduoki- 
me vienas kitam ranką, nepašykštėkim vienas kitam tikro 
šypsnio ir paguodžiančio bei padrąsinančio žodžio.

Gimė Taikos, Ramybės ir Meilės Skelbėjas ir Vykdyto
jas. Nejau liksime napajudinti Jo paskelbto mokslo ir iš 
naujo nepakartosime tvirtų pasiryžimų žmoniškai gyventi, 
prieš blogį patvariai kovoti, šviesesnės ateities kūrimo 
darbe dalyvauti ir puošti žmonijos dvasinį ir medžiaginį 
lobyną naujais laimėjimais?

Kalėdų Nuotaikai Supant
Besirūpindami kasdieniais 

gyvenimo reikalais ir vėl ne
jučiomis atsiradome išvaka
rėse didžiųjų švenčių, visam 
krikščioniškajam pasauliui 
nešančių naujas viltis ir pa
guodą. Kalėdų šventės pri
mena mums tą pirmąją 
džiaugsmo naktį, kuri atėjo 
po tūkstančių metų lūkesčio. 
To lūkesčio išsipildymas — 
Kristaus į pasaulį atėjimas 
— žmogui išryškino gyveni
mo tikslą. . Kristaus, paties 
Dievo, prisiėmimas žmogaus 
kūno, patį žmogų pakėlė virš 
visų kitų tvarinių, kurie 
gamtiškai galėtų būti lygi
nami su žmogumi, jei ne 
dvasinė jo vertė, kuri ir at
skiria žmogų nuo kitų tvari
nių. Bet nežiūrint, kad žmo
gaus prigimtis ir yra aukš
tesnė, tačiau ji gali būti nu
stumta į labai žemą morali
nį laipsnį, jei pats žmogus 
nesistengs save tobulinti, 
siekdamas aukštesnių idea
lų, keliančių žmogaus dvasi
nę vertę.
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O juk tik prieš du tūks
tančius metų, ir tik nedidelė 
dalelė žmonijos suprato ir, 
priimdama Kristaus atneštą 
mokslą, pasuko ta linkme, 
kuria ji turi eiti savo paskir
ties siekdama. Taigi, Kalėdų 
šventės ir yra simboliu žmo
gaus išaukštinimo, kuris 
žmogų padaro kilnesniu tva
riniu, nesivaduojančiu vien 
jausmais, o mokančiu pro
tauti, susivaldyti, pasiaukoti 
ir pamiršti kitų jam padary
tus nemalonumus. Kalėdos 
mus moko būti kilnesniais, 
moko tobulintis, darniai, lo
giškai spręsti klausimus, ku
riuos mes sutinkame savo 
kasdieniniame ar visuomeni
niame gyvenime.

Šiemet Kalėdų šventės y- 
ra nepaprastos. Šiemet mili
jonai tikinčiųjų Kūčių naktį 
savo maldą pins su ypatin
gu troškimu, kad baisusis 
karas nepaliestų jųjų, jų šei
mų ir jų tautų. Kad šis ka
ras, kuris yra sugedusio ir 
Kristaus mokslą pamynusio 
žmogaus padaras, nenušluo-

Petras Vaičiūnas

KALĖDŲ RYTĄ

Kai suskambės varpai Kalėdų rytą
Didžiu džiaugsmu, džiaugsmu iš pat dangaus, 
Pažvelk į širdį, tau atidarytą! — 
Kiek turto joj išvysi sau brangaus...

Kai sumirgės Kalėdų rytą žvakės 
Skaisčia liepsna viliojančios žvaigždės, 
Žiūrėk, kaip veiduose liepsnoja akys, — 
Ir tau diena daug laimės pažadės...

Kai išgirsi Excelsior džiaugsmingą,
Kuris linksmai krūtinę tau užgaus, 
Pajusk, kaip kam kančioj širdis sustingo, 
Kaip žmonės ilgis gerojo žmogaus...

Kai kojos links tau žemėj atsiklaupti, 
O dvasia kels maldą net už žvaigždžių, 
Išmok širdy žvaigždes ir žemę kaupti 
Ir kurti laimę iš dienų vaizdžių!

•

Kai Viešpatį pagarbinęs, kaip saulę, 
Namo keliausi per gimtus laukus, 
Prisiek garbingu būt šauliu ar šaule, 
Mylėt Tėvynę, dėti jai aukas!..

Ir palengvės tau kryžius, Dievo skirtas,
Ir linksmas tu žengsi gimta vaga,
Ir visuomet nelaimėj būsi tvirtas, 
Ir bus tau Lietuvoj gyvent smagu...

tų šimtų tūkstančių jaunų 
vyrų, kurie šias Kalėdas 
švenčia apkasuose, atskirti 
nuo šiltos pastogės ir namiš
kių.

Šias Kalėdas ypatinga pa
garba sutiks ir žydų tauta, 
kuri esamose aplinkybėse į- 
sitikino, kad krikščionybė, 
Katalikų Bažnyčia, yra ge
riausiai supratusi žmogaus 
pilnumo vertę. Žydų pasilai
kytoji krikščionybės tiesa: 
„Kitam nedaryk to, ko neno
rėtum, kad tau kitas darytų” 
iki šiol buvo taikinama tik 
savo tautos žmonėms. Tas 
iššaukė prieš juos neapykan
tą, kuri pasireiškė apgailėti
nose formose, nešančiose gė
dą net mūsų visai civilizaci
jai.

Ypatingose apystovose su
tinka šias Kalėdas mūsų tė
vynė Lietuva, taigi, ir mes 
lietuvių tautos sūnūs ir duk
ros. Panašaus rūpesčio supa
mi mes šventėme Kalėdas 
prieš daugiau kaip dvidešimt 
metų. Tada Europoj irgi 
siautė karas. Tada Lietuvos 
laukais vėjo nešami švilpė 
karo pelenai, maišomi su 
ašaromis ir krauju apšlaks
tytu sniegu. Tada Lietuva 
karo užklupta, svetimos ver
gijos pančius vilkdama, to
dėl ir vargas galėjo būti 
lengvesnis. Šiandien Lietuva 
dar tebėra formaliai laisva. 
Šiandien jos laukais sveti
mos valstybės karių sutryp
tas sniegas švilpia... Nors 
kraujo nei pelenų nematyt, 
bet nuotaika baisi... Lietu
vis, laisvėj pagyvenęs, ją 
pamilo; už ją tiek kovojęs, 
moka ją ir brangint; o ji di
deliame pavojuje... Ateinan
čios žinios rodo, kad Lietu
vos žmonės jau pajuto sveti
moj kariuomenės stovyklų 
kvapą, kuris nustelbia ir vi
są džiaugsmą 'dėl Vilniaus 
atgavimo...

Anuo sunkiuoju Lietuvai 
momentu Amerikos lietuviai 
buvo organizuoti ir paslan
kūs. Jie buvo įsivyravę dar
bui, į kurį jie buvo įstoję, 
kaip revoliucijonieriai, kovo
dami prieš rusų priespaudą, 
nežiūrint savo religinių ar 
politinių įsitikinimų. Vėliau, 
Lietuvai nepriklausomybę 
atgavus, Amerikos lietuvių 
veikla nuėjo vėl kita link
me... šiandien čia turime dvi 
grupes, kurių organizacinio 
veikimo žymės yra aiškiai 
pastebimos: tai katalikai ir 
komunistai. Pastarieji, deja, 
Lietuvai vėl siūlo svetimųjų 
„globą”, iš kurios teko lais
vinus daugiau kaip ištisą 
šimtmetį. Katalikai, jau po 
karo, yra įsteigę eilę naujų 
mokyklų, jų tarpe net kole
giją, seminariją, dvi akade

mijas, porą naujų laikraš
čių, na, ir užlaiko apie pus
antro šimto parapijų, nema
žai mokyklų, laikraščių. Per 
Kat. Federaciją kasmet pa
siunčia apčiuopiamas sumas 
Lietuvos reikalams. Tačiau 
katalikų srovės organizacinė 
veikla turėtų būti žymiai 
gyvesnė, disciplinuotesnė.

Ką galima pasakyti apie 
Amerikos lietuvių vadinamų 
tautininkų srovę? Viena aiš
ku, kad ji dabar susiskal
džiusi net į tris ar daugiau 
frakcijų, kurios vėl subyrėję 
į grupeles. Ypač trūksta vie
ningumo vadinamiems „deši
niesiems liberalams”, ku
riuos taip sėkmingai demora
lizuoja socialistai. Nors pas
taruoju laiku buvo beprade
dą tautininkai persiorgani
zuoti, tačiaus visos pastan
gos nedavė lauktų vaisių. O 
momentas rimtas, darbo ne
maža. Tai prisiminę tautinin
kų veikėjai turėtų pamiršti 
savo senąją taktiką ir imtis 
rimto, išeivijos lietuviams ir 
Lietuvai naudingo darbo. Jei 
jau, pagaliau, yra veikėjų, 
kurių elgsena ar praeities 
darbai organizacijose aiškiai 
rodo jų nesąžiningumą, to
kie visuomenės pasitikėjimo 
nustoję asmenys turi būt pa
šalinti.

Jei tautininkų-srovė mano, 
kad katalikai džiaugiasi jos 
pakrikimu, tai ji klysta. 
Amerikos lietuviai katalikai 
neša sunkią lietuvių išeivijos 
pareigų naštą ir pageidauja 
tam darbui talkininkų, bet 
rimtų talkininkų. Turint 
mintyj esamą Europoj padė
tį, nors prieš savo troškimą, 
galime tikėti, kad Lietuvos 
padėtis yra dideliame pavo
juje. Jos nepriklausomybei 
saugoti ir gelbėti teks dirbti 
ir dirbti daug. O jei nebūsi
me organizuoti, sėkmingo 
darbo negalime tikėtis.

Kaip ir visada, Kalėdų 
šventėms atėjus, katalikiška
sis pasaulis jas sutinka iš
kilmingai. šios šventės ir 
atšalėlius uždega nauja vil
timi, jos lyg sutirpdo užkie
tėjimą, jos sugriaudina ir 
suminkština širdį, kuri buvo 
rūsti kieno nors atžvilgiu dėl 
blogo elgesio ar neteisingu
mo. Mes, Amerikos lietuviai, 
šių Kalėdų švenčių proga 
gal turėtumėm daugiau, nei 
kitada, pagalvoti, ar mes ne
turime tokių, su kuriais tu
rėtume širdyj susitaikinti ir 
jei anie parodys , gerą valią 
ateityj, laikyti juos savo 
draugais. Pagaliau, juk turi
me daug darbų, kurie laukia 
nudirbami. O dar naujų ir 
sunkių darbiį žada mūsų gy
venimas. Apsižiūrėkime, kad 
momentas neužkluptų mūsų

Kalėdų ir Šių Dienų Pasaulio 1
Dvasia

mo varpai, o patrankos, vie
toj švelnios muzikos girdime 
kulkosvaidžių tratenimą. Ar 
tai nepasijuokimas iš paties 
Kristaus, Taikos Karaliaus? 
Kada galvos ir keliai turėtų 
lenktis nuo plaukiančios ra
mybės iš aukštybės, jos 
lenksis nuo bombų. Kada vi
sų sielose turėtų rusenti mei
lės žarijos, rusens kerštas. 
Kame gi atrasti tą vietą, 
kur galėtume nusiraminti ? 
Ogi prie Kristaus stainelės, 
prie užgimusio Ramybės ir 

* Šviesos Karaliaus, Zakari- 
jaus žodžiais tariant, kur 

(„mus aplankė Užtekėjimas 
iš aukštybės”, šiandien mes 
turime ieškoti žmonių, kaip 
kad forume ieškojo dienos 
metu, bet su žibintu rankoje 
filosofas Diogenas. Jis ieško
jo žmogaus tarp Damasko 
miesto pirklių, kiekvienam 
pašviesdamas veidan, ieško
jo ir tarp perkančiųjų. Bet 
jie nesuprato jo minties ir 
nematė jo žibinto, kaip šian
dien daugelis nemato Ramy
bės Šviesos.

Varpų garsai virpina orą 
ir skelbia miegančiai žemei 
Linksmą Naujieną. Kalėdų 
džiaugsmas pasiekia ir ledi
nes eskimų trobeles ir Afri
kos negrų palapines, Kalėdų 
džiaugsmas gyvena mūsų 
širdyse. Bet pro Kalėdų var
pų garsus prasiveržia keis
tas ir skausmingas techni
kos amžiaus žmogaus šauks
mas: — Gelbėtojau! Jau at
ėjo laikas, kad vėl visiems 
pasirodytum! Tu matai, Jė
zau, mūsų reikalas. Tu ma
tai, ligi kokio laipsnio siekia 
mūsų skurdas, mūsų skriau
dos, beviltiškumas ir motinų 
ašaros. Tu žinai, kaip mes 
reikalingi paramos, kaip rei
kalingas Tavo sugrįžimas!

Ištroškęs mano, kad jis 
vandens nori, bet jis Tavęs 
trokšta. Ligonis svajoja 
apie sveikatą, bet jam Ta
vęs, o Kristau, trūksta, Tu 
jo sieloje užgimki!

Kalėdų lūkesčiuose skęsta 
ir mūsų tėvynė Lietuva. 
Kryžių ir Rūpintojėlių kraš
tas dar niekuomet nebuvo 
taip išsilgęs savo Gelbėtojo, 
kaip dabar, ir niekad nebuvo 
taip Jo reikalingas, kaip šių 
dienų audrose ir pavojuose. 
Mes čia už vandenyno kuo 
tik galime savo broliams pa
dėkime laimingai ir džiaugs
mingai švęsti Ramybės šven
tę, kuri tęstųsi jiems visa
dos.

Prieš 1939 metus suskam
bėjo Betliejaus padangėje 
angelų giesmė: Gloria! Ji te
beskamba ir šiandien. Kur 
yra pasaulyje krikščionis, jis 
meldžiasi: Kristus gimė. 
Kiekvieno širdis plaka: Gar
bė Dievui aukštybėse! Kiek
vienas varpas gaudžia: Ra
mybė geros valios žmonėms. 
Dievas sutapo su žmogumi, 
kad žmogus taptų Dievo Sū
num. Kristus dėjosi silpnas, 
kad mus sustiprintų. Jis lei
do save suvystyti, kad mus 
išlaisvintų. Patapo mažas, 
kad mes dideli būtume. Jis 
vargšas, kad mus praturtin
tų. Gema verkdamas, kad 
mums ašaras nušluostytų. 
Neturi vietos savam krašte, 
kad mes turėtume užtikrintą 
vietą danguje.

Kas išmatuos neribotą Įsi
kūnijimo paslaptį! Nusvyra 
išdidus žmogaus protas, ti
kėjimas lenkia kelius, o žmo
gus, supratęs savo menkys
tę, šaukia su pranašu: O 
Emanueli! Dievas su mumis! 
Daugelis prieš jį kilo per 
tuos dvidešimt amžių: ir Ne- 
ronai, Dioklecijonai, Kaligu
los, ir Volteriai, Rousseu, ir 
Stalinai, Hitleriai, bet visi 
jie turi prisipažinti, kaip kad 
jau vienas už visus yra išsi-

Kalėdos tai šventė, kurio
je mes savo mintis pakelia
me, nesižeminame. Sunki gy
venimo našta tartum paleng
vėja. Kitaip ir negali būti, 
nes tą dieną pasaulin atėjo 
Kristus — Ramybės, Meilės 
ir Taikos Karalius. Karalius, 
kuris pripildė pasaulį gau
siomis malonėmis. Pakėlė iš 
purvo į aukštybes žmogų, 
kuris ilgus amžius laukė to 
išganingo valdovo.

Prabėgo daug laiko nuo 
tos dienos, kada Ramybės 
Karalius pats skelbė ramybę' 
ir taiką. Daug dienų sutirpo 
amžinybėj, kaip tirpsta snai-| 
ges, bet Jo paskelbti idealai 
nesutirpo, niekas jų negalėjo 
sudaužyti: jie yra tvirtesni 
už uolas. Danų kas mėgino 
palaužti ju tvirtybę, bet tu
rėjo atsisakyti, nes kas gali 
būt gražesnio, kaip šūkis: 
„Taika ir Ramybė geros va
lios žmonėms”. Ramybės ir 
taikos juk visi trokšta, tik 
keletas neišmanėlių nori tą 
šūkį atmesti, jį sumindžioti. 
Kiekvieno širdyje liepsnoja 
ta ramybės ugnelė. Kristus 
ją atnešė, atidavė mums, o 
tik mes nemokam kartais tos 
dovanos gerai sunaudoti. Be
veik per visus šimtmečius 
paiki žmonės nenorėjo su
prasti tos ugnelės, to rami
nančio taikos džiaugsmo. Vi
si be išimties neramumų kė
lėjai troško garbės, bet ar 
jie atsiekė ją? Ne, jie pasie
kė tik kruviną garbę, kuri 
yra nepastovi ir ištirpsta, 
lyg pavasarį pašalas. Kris
tus, matydamas žmogaus 
charakterį, sako: „Mokyki
tės iš manęs, nes esmi ra
mios ir nužemintos širdies”. 
Bet aklieji nesupranta nei 
Kristaus mokslo, nei jo gi- : 
mimo dienos didingumo. Ad- ; 
vento ilgosios naktys statė 
mums prieš akis tas tamsy
bes, kuriose ilgus amžius ■ 
žmonių giminė klaidžiojo ir 1 
dabar tebeklaidžioja. Po Ka- ; 
ledų prasideda ilgesnės die- ' 
nos, pati gamta primena tai, ; 
jog jau gimė Kristus, švie
sybės Saulė. Ar daug kas tą- j 
ja saule naudojasi šiandien? j

Bent akimirksniui pažvel- i 
kime į nūdieninį pasaulį, taip 1 
vadinamą teknikos amžių. ] 
Ar šiandien ta pati dvasia, i 
kuri buvo švenčiant pirmą- , 
sias Kalėdas? Kiekvienas ; 
atsakys — ne. Šiandien žmo- ■ 
gaus gyvybė pigesnė už men- ( 
kiaušio vabzdelio gyvybę, j 
Motutė eina šių Kalėdų sta- - 
lo dengti drebančiomis ran- ( 
komis, nes ramybės nėra pa
saulyje. Godūs valdovai- su ' 
purvu maišo jų brangių sūnų ■ 
kraują. Šiuo metu dega ir 
krauju j e skęsta ne tik Euro- ■ 
pa, bet ir visame pasaulyje : 
slankioja tamsūs debesys. : 
Visi taikieji ieško priemonių ' 
išgelbėti pasaulyje taiką, bet 
deja — jų norai ir pastan- ; 
gos neduoda vaisių. Ar kas ' 
gali įtikinti tą žmogų laiky- ; 
tis taikos, kuriam visi Kris- : 
taus dėsniai svetimi. Tie po- ' 
nai nenori prisitaikinti sau 
Kristaus žodžių: „Esmi ra
mios ir nužemintos širdies”. 
Jų širdys ir protai pilni tuš
čios garbės troškulio, negir
di to šaukimo, o brenda dar 
giliau į kraujo ir veidmainy- 
bės upes.

Išradome šiame amžiuje 
daug prašmatnių dalykų, ro
dos, pasiekėm kultūros Eva- 
restą, bet šiandien vėl smun- 
kam žemyn, einame atgal. 
Ramybės Valdovo gimimo 
dienoje skambės ne džiaugs- 

nepasiruošusių. Sudarykime 
sąlygas, kad būtų įmanomas 
bendradarbiavimas tarp tų 
grupių, kurios nesvyruoda
mos stovi už laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą!

Kazys Vilniškis
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Vilnius. — Lietuviškosios 
Vilniaus miesto parapijos 
klebonas, kun. K. Čibiras, vi
są laiką dirbęs ir lietuvišką 
visuomeninį darbą, apie pir
muosius Lietuvos vyriausy
bės žingsnius Vilniuje „L. 
Ž.” korespondentui taip pa- ■ 
reiškė:

„Lietuvos vyriausybė ir 
lietuvių tauta ateina su ge
ra valia ir, kas svarbiausia, 
su nepaprasta meile Vilniui 
ir vilniečiams. Žiūrint į au
kas, kurias deda valstybės 
iždas, valdininkas, verslinin
kas ir eilinis pilietis, atsime
nant, kad Lietuva pergyveno 
dar šiais metais Klaipėdos 
netekimą, kad jau trečias 
mėnuo gyvena kariaujančių 
valstybių pašonėje ir turi 
čia visokių, ne vien politinių, 
bet ir ekonominių keblumų, 
tai tas aukas tenka palaiky
ti meilės brangiu dalyku. 
Tiesa, kol kas tos aukos pil
nai Vilniaus skylių nesulopė 
ir visų jo ašarų nenušluostė, 
bet jos savo daro ir negali
mas dalykas, kad tos aukin- 
gos meilės spinduliai neras
tų kelio į vilniečių širdį ir 
nesutirpdytų ten užsilikusių 
iš atgimimo, nepriklauso 
mybės ir tautinės kultūros 
kovų laikotarpio užsigavimo, 
neapykantos, pavydo, kad 
neišgriautų užtvarų iš viso
kių prietarų, įtarimų, išdidu
mo ir t.t. Meilė ir darbas tu
ri savo iškalbą, jie veikia iš 
lėto, bet pasiekia giliau, ne
gu smarkumas ir jėga.

Aš tikiu, kad lietuvis iš 
anapus buvusios administra
cinės linijos mylės vilnietį be 
skirtumo jo kalbos, turės 
kantrumo dėl jo nemokėjimo 
ar nesugebėjimo prisitaikyti 
prie naujos gyvenimo san
tvarkos, bus jo elgesio nely
gumams atlaidus ir tuo bū
du prieis ilgainiui prie šir
dies. O toji širdis nėra gilu
moje nei bloga, nei nejautri, 
ji taip pat išsiilgusi broliškų 
santykių ir sugyvenimo, tik 
šiandien labai nelaiminga ir 
daug kenčia, tik jai dar sun
ku užmiršti savo buvusią di
dybę ir pripažinti jaunes
niam broliui šeimininko tei
ses. Tačiau po truputį, pa
mažu ateis ir tai, nes turi 
ateiti: jeigu santykiai jau 
pakitėjo ir vis toliau mūsų 
lietuviškai kalbančių nau
dai”.

Vokietijos nuostoliai
Vokiečių karo vadovybė 

paskelbė, kad nuo karo pra
džios iki šiol Vokietija nete
ko 20 karo orlaivių, kurie at
liko užpuolimus virš Anglijos 
teritorijos; tame pat prane
šime sakoma, kad tuo pačiu 
laiku Anglija neteko 52 or
laivių. Žinoma, Anglijos ka
riuomenės vadovybė paduo
da kitokias žinias, kurios 
sako, kad Vokietija prarado 
daug daugiau karo orlaivių, 
negu patys vokiečiai skel
biasi.

taręs: — Galiliejieti! Tu nu
galėjai!

Kalėdų giesmė nenutruks, 
pakol žemė nešios bent vie
ną krikščionį. Kalėdų giesmė 
nesibaigs, kaip nepabaigia
mas yra praamžinas Dievas. 
Pasaulio istorijos lapai mini 
visus tuos, kurie kovojo su 
krikščioniškąja pasaulėžiūra, 
su Kristumi. Jis kovojo, 
griovė, mirė, nusinešdami į 
kapus savo apyskaitą. Jie ir 
jų idėjos atgyveno savo am
žių. Bet Kristus vis gyvas 
ir milijonų mylimas. Jo mok
slas nesensta. „Dangus ir že
mė išnyks, bet mano žodžiai 
neišdils”, sako pats Išgany
tojas.

Garbė Dievui aukštybėse, 
Ramybė žemėje geros valios 
žmonėms!

Kalėdų Senelis.
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S. Sužiedėlis

Iš Vytauto Didž. Gyvenimo
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(Tęsinys)
Kova prieš kunigaikščius

Žvitria savo akimi jis pir
miausia pamatė, kad jo tė
vynę labiausiai žudo stam
būs kunigaikščiai. Pačioje 
Lietuvoje, tiesa, jų jau se
niai nebebuvo, bet Rusų 
krašte jie dar tvirtai laikė
si. Kai kurie iš jų valdė la
bai didelius plotus, turėjo 
daug kariuomenės, stiprias 
pilis ir pulkus rūmininkų bei 
tarnų. Būdami tokie galingi, 
jie dažnai neklausydavo net 
didžiojo kunigaikščio: karui 
kilus jam nepadėdavo, o ne
kartą net pakeldavo prieš jį 
savo ginklą. Tai silpnino 
Lietuvos valstybę ir krašte 
kėlė sąmyšių. Vytautas jau 
iš anksto pasiryžo visiškai 
išvaikyti šiuos kunigaikš
čius, o jų žemes išdalinti iš
tikimiems savo bajorams. 
Progą tam padarė patys ku
nigaikščiai, atsisakydami 
pripažinti Vytauto valdžią.

Tais pačiais metais, kada 
susitaikė su Jogaila, Vytau
tui teko tramdyti jo brolis 
Švitrigaila. Šis buvo nužudęs 
vieną didiką ir apkėtęs svar
bią Vitebsko kunigaikštystę, 
kuri buvo šalia Lietuvos. 
Vytautas jį pačiupo ir nu
siuntė Jogailai į Lenkiją. Iš 
čia Švitrigaila pabėgo pas 
kryžiuočius ir pridarė Vy
tautui daug nemalonumų. Už 
tai vieną kartą Vytautas jį 
sučiupęs išlaikė kalėjime 
keliolika metų. Vytautui mi
rus, jisai buvo tapęs didžiuo
ju Lietuvos kunigaikščiu.

Kitais metais Vytautas 
sutramdė ir antrą Jogailos 
brolį, Kaributą, kuris valdė 
tolimas rusų žemes už Dnie
pro upės. Tai buvo labai ne
ramus kunigaikštis, dar 
prieš Kęstutį kėlęs savo 
ginklą. Rasit, atsimename, 
kad Vytauto tėvas, pašalinęs 
nuo sosto Jogailą ir pats pa
siskelbęs didžiuoju kunigaik
ščiu, turėjo eiti su juo ka
riauti. Vilnius tada buvo pa
liktas saugoti maža dar pa
tyrusiam Vytautui, kuris jo 
neteko. Jeigu Kęstučiui ne
būtų tekę malšinti šis ne
klaužada, gal nebūtų to įvy
kę. Kaributas ir dabar neno
rėjo Vytauto, klausyti. Su 
didele kariuomene jis atžy
giavo į' Lietuvą, norėdamas 
užimti Vilnių ir pasiskelbti 
didžiuoju kunigaikščiu. Vy
tautas ties Lyda jį pasitiko 
ir smarkiai apkūlė. Karibu
tas su savo žmona ir vaikais 
pateko į nelaisvę. Visus juos, 
kaip Švitrigailą, Vytautas 
nusiuntė Jogailai. Šis neklu
sniam savo broliui davė ne
toli Lenkijos kelis apskri- 
čius.

Iš trečio savo pusbrolio, 
Vladimiro, Vytautas atėmė 
Kijevą, svarbų pietų Rusijos 
miestą. Čia jis pasodino bu
vusį savo priešą, Skirgailą. 
Bet šis jau neilgai gyveno. 
Kažkas jį nunuodijo, nes jis 
žiauriai elgdavosi su žmonė
mis ir mėgdavo girtauti. Ta
da Kijevo kunigaikštystę 
Vytautas pavedė geram savo 
bičiuliui, Alšėnų kunigaikš
čiui Jonui, kuris Vytauto ne
palikdavo nė didžiausiose ne
laimėse. Tai buvo ištikimas 
Vytauto draugas.

Panašiai Vytautas suval
dė ir kitus galingus rusiškų 
kraštų kunigaikščius. Ir iš 
jų atėmė visas žemes. Liko 
tik mažesni ir nepavojingi, 
kurie jam visiškai nusilen
kė. Tada Vytautui priklausė 
jau visi seniau lietuvių už
kariauti rusų kraštai.

Rusų žemėse
Tačiau Vytautas tuo dar 

nepasitenkino. Kaip ir jo dė
dė Algirdas, jis siekė įsiga
lėti ir tolimesnėse rusų že
mėse, norėdamas pasidaryti 
visos Rusijos viešpačiu. Tam 
tikslui jis prijungė prie Lie
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tuvos Smolensko kunigaikš
tystę ir kitas Maskvai arti
mas žemes. Didžiajam Mask
vos kunigaikščiui Vosyliui, 
Vytauto žentui, tas labai ne
patiko, bet jis su galingu sa
vo uošviu kariauti nedrįso. 
Jis siuntė Vytautui brangių 
dovanų — kailių, audeklų, 
auksinių indų, gražiausių 
arklių ir k. Vytautas šį sy
kį nusileido. Lietuvos vals
tybės sienos jau ir taip bu
vo arti Maskvos: tik už ke
lių dešimtų mylių. Be to, 
stengėsi Vytautui įtikti du 
turtingi rusų pirklių mies
tai, — Naugardas ir Pleska- 
va, — kurie buvo į žiemius 
nuo Lietuvos. Savo vadais 
jie išsirinko Vytautui ištiki
mus žmones.

Vietininkų valdžia
Rusų krašte Vytautas įve

dė naują tvarką. Į pašalintų 
kunigaikščių vietą jis pa
skyrė savo vietininkus, ku
riuos galėdavo lengvai keis
ti ir, reikalui kilus, pavaryti. 
Tai buvo daugiausia kuo 
nors pasižymėję ir jam pa
klusnūs bajorai. Jie steng
davosi Vytautui įtikti ir rū
pestingai eiti savo pareigas. 
Uoliai žiūrėdavo jiems pave
stos krašto tvarkos, šaukda
vo į karą vyrus, rinkdavo iš 
žmonių mokesčius ir duok
les. Pirma visa tai eidavo 
paskirų kunigaikščių nau
dai, o dabar tekdavo vienam 
Vytautui. Vietininkų pa
šauktus vyrus jis vesdavo į 
karą, o mokesčiais ir duoklė
mis turtino savo iždą. Didelį 
pelną Vytautas turėjo ir iš 
tų dvarų, kurie jam čia pri
klausė. Vadinasi, pašalinęs 
nepaklusnius kunigaikščius 
ir pakeitęs juos savo žmo
nėmis, Vytautas daug laimė
jo. Jis tapo galingu ir turtin
gu rusų žemių valdovu.

Drauge Vytautas neišleido 
jš akių ir savo tėvynės, Lie
tuvos, kuri sudarė jo vals
tybės branduolį. Čia dar la
biau jam rūpėjo geresnė ša
lies tvarka ir gerovė. Jis 
stengėsi atstatyti naminių 
karų sunaikintus miestus, 
kaimus ir pilis. Miestams jis 
davė daugiau laisvės, šelpė 
juos pinigais ir kitokiomis 
gėrybėmis, kad jie labiau 
klestėtų ir augtų. Kaimų gy
ventojams dalino žemių ir 
miškų; jie galėjo kurtis 
naujas sodybas, tobulinti sa
vo ūkį. Vytautui už tai jie 
atsilygindavo dėkingumu ir 
duokle. Bet jis būdavo dar 
labiau patenkintas, jeigu to
kie duoklininkai patys galė
davo žygiuoti į karą.

Bajorų parama
Anais laikais tai buvo ne

lengva pareiga, nes kiekvie
nam kariui pačiam reikėjo 
turėti savo ginklai ir mais
tas, o dažnai taip pat ir ark
lys. Aiškus daiktas, kad vi
sa tai turėjo tik turtingesni 
žmonės — bajorai. Vytautas 
jais daugiausia remdavosi, 
kovodamas su Jogaila ir 
malšindamas nepaklusnius 
kunigaikščius. Todėl bajo
rams jis dovanodavo dar 
daugiau žemių ir atleisdavo 
juos nuo kitų darbų, kad tik 
jie būtų geresni kariai. Iš 
žymesniųjų buvo sudaręs 
net tam tikrą tarybą, su ku
ria tardavosi apie valstybės 
reikalus. Bajorai už tai Vy
tautą mylėjo ir gerbė. Jie 
uoliai rėmė savo vadą vi
suose jo žygiuose.

Šitaip per keletą metų Vy
tautas gražiai sutvarkė Lie
tuvos valstybę: jis sutram
dė nenuoramas kunigaikš
čius, labiau sujungė su Lie
tuva rusų žemes, išugdė ba
jorų luomą, padidino savo 
kariuomenę. Lietuva dabar 
susilaukė didesnės vienybės, 
dingo vidaus neramumai. 
Lietuviai dėl to labai džiau-

Juozas Žemaitis

VILNIAUS SESUTEI
/

Jau gana liūdėti, mylima sesut,
Jau gana raudot kas vakaras tykus...
Nešam gražią laisvę Tau nuo marių kranto, 
Kaiu gražiausią žiedą iš laisvų laukų!

Einame pas Tave su širdim ir meile, 
Einame vėl ranką Tau švelniai paduot------ -
Tegul sklinda džiaugsmas laukuose ir girioj! 
Tegul linksmas švinta mėlynas ruduo!..

Degs saulutės šviesios languose seklyčios, 
Ir netremps darželio Tavo svetimi... 
O po žydrą dangų debesėliai krykštaus, 
Ir daina lakštutės sklis rami, rami...

Eis linksmi gegužiai, šūkaus vyšnių soduos, 
O darželis Tavo vėl žydės, žydės...
Mylimas bernelis, vakarais atjojęs, 
Prisiglaus Tave prie mylinčios širdies...

Ak, matau juokiesi, mylima sesut, 
Laimė puošia skruostus ir melsvas akis... 
...Laukuose ir girioj krykščia šviesi laisvė, 
Paneriuos jau gęsta naktužė klaiki------

Ar Skaičiuje Galybe
Visus jaudina suomių di

dvyriškos kovos prieš už
puolikus. Nepilnų keturių 
milijonų tauta ginasi prieš 
užpuoliką, kurio valstybėje 
180 milijonų gyventojų. 
Svarbiausia, visas kultūrin
gasis pasaulis žino, kad suo
miai kovoja už savo laisvę, 
už savo žemę, už savo tiky
bą ir namus. Lietuviams ši 
kova gal labiausiai supran
tama, nes mums visada teko 
turėti priešų, kurie visada 
buvo gausingesni.

Bet ar skaičiuje galybė? 
Ar nėra ko nors už skaičių 
galingesnio? Čia pasidalin
kime mintimis, paskelbtomis 
„Ryto” dienraštyje 1935 m. 
pavasarį:

Kai atsigrįžti žmogus kad 
ir į mūsų tautos praeities 
laikus, tai nesusilaikai nenu
stebęs. — Kas tai per vyrai 
buvo tie mūsų prabočiai?! 
Poetai ir gražbyliai juos va
dina milžinais, didvyriais, 
bet iš pasilikusių šarvų, ku
riais lietuviai dengdavos ei
dami į karą, iš senkapiuose 
randamų kaulų nematyt, kad 
tai būtų milžinai. Paprasti 
vyrai, tokio pat ūgio, kaip ir 
mes. Tat už ką gi juos mil
žinais vadina? Matyt, už ką 
kitą. Paaiškėja štai kas: se 

gėsi, bet lenkai nerimo. Juos 
erzino tai, kad Vytautas vis
ką darė ne tik jų nesiklaus- 
damas, bet ir nieko jiems 
nepranešdamas. Lietuvos 
valstybę jis tvarkė taip, 
kaip jam patiko ir kaip jis 
išmanė. Lenkų ponai pabū
go, kad taip valdoma Lietu
va nepaspruktų iš jų rankų. 
Jie prikalbino karalienę Jad
vygą, kad ji primintų Vytau
tui, jog Lietuva — tai jos 
kraitis, už kurį jis privaląs 
mokėti jai duoklę. O duoklė 
anais laikais reikšdavo pa
klusnumą. Vadinasi, Vytau
tas turįs priklausyti lenkų.

Prieš lenkų norus
Sužinojęs tokią naujieną, 

jis sušaukė savo bajorus ir 
pranešė jiems, ko Jadvyga 
nori. Bajorai pakėlė didžiau
sią triukšmą: jie vienu bal
su sušaukė, kad jie esą lais
vi žmonės, niekam jokių mo
kesčių nemokėję ir nemokė
sią. Kai kurie iš jų ragino 
imtis tuojau ginklo ir žy
giuoti prieš lenkus. Pritarė 
tam ir Vytautas, nes norėjo 
panaikinti negarbingą Krė
vos sutartį, kuri leido len
kams kištis į Lietuvos reika
lus. Bet kariauti su lenkais 
dabar nebuvo patogu, nes 
Lietuvą galėjo užpulti kry
žiuočiai. Vytautas nutarė 
pirma su jais susitarti, o jau 
paskui, jei reikės, smagiai į- 
kirsti ir lenkų ponams.

(Bus daugiau)

AMERIKA

niau, prieš keletą šimtų me
tų, lietuvių buvo neperdau- 
giausia, gal kiek daugiau 
negu pusė milijono, vadinas, 
bent kelis kartus mažiau, 
negu dabar mūsų yra. Ir tie 
vyrai sugebėjo sudaryt savo 
valstybę, apsigint nuo bai
sybės priešų ir sukurt vieną 
didžiausių ano meto valsty
bių, siekusią nuo Baltijos li
gi Juodųjų jūrų. Toji vals
tybė turėjo žemės apie 1,- 
100,000 kvadratinių kilomet
rų.

O priešų mūsų protėviams 
tai tikrai niekad netrūko. 
Toks jau, matyt, mūsų tau
tos likimas, jog nė minutės 
negalim pasisakyt, kad štai 
jau neturim priešų. Atsibas
tė Europon iš Azijos nuož
mūs ir narsūs totoriai. Pir
miausia puolė rusus. Jau iš 
pirmojo mūšio totorių va
dai parjojo savo stovyklon 
raiti ant rusų vadų ir kuni
gaikščių. Greitu laiku toto
riai nukariavo visą Rusiją, 
perėjo skersai ir išilgai Len
kiją, nesutikdami niekur 
rimto pasipriešinimo. Visa 
Europa drebėjo prieš toto
rius, kuriuos jau nežemiš
kais, o kipšo padarais pra
minė. Net mikliausios euro
piečių kariuomenės nesulai
kydavo totorių. Tik lietuviai 
totorius supliekė ir išgelbėjo 
visą ,Europą nuo to didelio 
pavojaus.

Gerai visiems žinoma, kaip 
sunkią ir ilgą kovą turėjo 
kovot lietuviai su vokiečių 
kryžiuočių ir kalavininkų 
ordinais. Vokiečiams nuolat 
plaukdavo talkininkų ir pini
gų iš visos Vakarų Europos. 
Tai buvo viena iš didžiausių 
to meto karinių galybių. Ir 
vis dėlto kryžiuočiai buvo 
nugalėti.

Lenkai nė pagalvot apie 
žygį į Lietuvą nedrįsdavo. 
Perdaug jiems baisūs buvo 
totorių nugalėtojai, perdaug 
sunku buvo prisimint lietu
vių žygiai į Lenkiją, kai lie
tuviai pereidavo per visą jų 
kraštą, lygindami su žeme jų 
pilis, išsivesdami nelaisvėn 
po keliolika tūkstančių be
laisvių.

Rusai, tik išgirdę apie lie
tuvių kariuomenės ruošimąsi 
žygin, slėpdavosi už pilių 
sienų.

Teisingai senovės rašyto
jas Dusburgas rašo: „Ir bė- 
go visi nuo lietuvių, kaip 
bailūs zuikiai bėga nuo me
džiotojo”.

Labai ryškus lietuvių ko
vų pavyzdys yra kova su 
švedais, įvykusi 1605 metais 
ties Ryga. Lietuvių buvo 
per 3,000 vyrų, vadovaujamų 
sumanaus ir narsaus vado 
Katkaus. Švedų karalius su 
savo karo vadais tariasi:

— Aš manau, — sako, — 
8,000 vyrų pakaks sumušti 
lietuviams.

— Tai, Jūsų Didybė, ne
žinot, kas tai yra lietuviai, 
jeigu tik tiek skiriat kariuo
menės nugalėt jų 3,000! — 
atsakė vienas vadas.

Išsiuntė švedai prieš tuos 
3,000 lietuvių savo kariuo
menės 14,000 žm. Kada, ar
tėjant tai didžiulei švedų ka
riuomenei, Katkus, drąsinda
mas savo vyrus, priminė 
priešų didelį skaičių, vienas 
kareivis taip atrėžęs: „Leng
viau juos suskaitysim, kai 
išmušim!”

Ir taip supliekė lietuviai 
švedus, kad iš tų 14,000 tik 
likučiai išnešė sveiką kailį. 
9,000 švedų krito mūšy.

Taip, seniau lietuviai ne- 
klaųsdavo, „kiek priešų?”, 
bet klausdavo „kur jie?”

Štai keletas pavyzdžių:
1514 m. lietuvių vadas 

Ostrogiškis su 20,000 Užpuo
lė 80,000 rusų kariuomenės 
ir juos sumušė ties Orša.

1564 m. Lietuvos etmonas 
Radvila Rudasis prie Ūlos 
upės su 4,000 kareivių sumu
šė 30,000 rusų kariuomenės, 
iš kurios tik 5,000 išsigelbė
jo-

1604 m. Lietuvos etmonas 
Karolis Katkus ties Baltak- 
mene, su 1,150 kareivių su
mušė 7,000 švedų. Švedų žu
vo 3,000, o lietuvių 81.

O mūsų kovų už nepri
klausomybę metu ar maža 
buvo atsitikimų, kada negau
singas, menkai ginkluotų ir 
aprūpintų vyrų būrelis nuga
lėdavo dešimteriopai gau
sesnius priešus ? Pavyzdžių 
nė nerašysim: juk dar gyvi 
tie mūsų narsuoliai vyrai, 
sugrįžę iš apkasų prie savo 
kasdieninio darbo. Jie tai 
geriausiai gali paliudyt. Ne 
vienas iš jų dabar pats ste
bisi: „Na, ir kaip mes nuga- 
lėjom priešus?! Nė patys 
negalim suprast, iš kur tiek 
drąsos ir narsumo turėjom?”

Pasižvalgę į kitų kraštų 
istoriją, pamatysim taip pat 
daug pavyzdžių, kaip maža 
skaičium, bet didele dvasia 
kariuomenė nugali gausią 
priešų kariuomenę.

Matome, kad yra jėga ir 
už paraką stipresnė, jėga, 
kuri padeda pakelt vargą, 
nugalėt baimę, žiūrėt pavo
jaus metu mirčiai į akis ir 
jos nebijot. Turintieji tokią 
jėgą kareiviai fronte daro 
stebuklus. Jie nugali daug 
stipresnius ir galingesnius 
priešus.

Iš kur tokia jėga atsiran
da? — Ji atsiranda tada, 
kai žmogus gina savo tėvynę 
ir savo artimuosius. Stebuk
lus kautynių lauke daro su
sipratę, savo tėvynę mylį 
kareiviai, kurie vieningai ir 
drausmingai kovoja, žinoda
mi, kad jie šventą kovą už 
laisvę kovoja, žinodami, kad 
už jų pečių stovi visa tauta 
kaip vienas žmogus.

„PUIKIAI” PASIELGĖ SU 
POPU

Rusams traukiantis iš Vil
niaus, buvo likviduotos jų 
įstaigos, o taip pat paleista 
ir darbo gvardija, kuri pa
laikė tvarką mieste. Taigi 
mieste prasidėjo žmonių sa
vavaliavimas. Imta priemies
čiuose kaip Belmante, Za- 
krete ir Kalvarijoj kirsti 
medžius ir kryžius, o taip 
pat plėšti kareivinių įrengi
mus.

Neapsieita ir be žiaurumų. 
Smurgonyse tūli niekdariai 
užpuolė popą — pravoslavų 
kunigą, kankino jį ir išpiovė 
jam liežuvį. Apie tą įvykį 
sužinojo ir ten esamos So
vietų kariuomenės viršinin
kas. Jis stebėjosi, kad taip 
apsukriai tų padaužų pada
ryta. Komendanto žodžiai 
pasiekė ir jų ausis. Jie tuoj 
nuskubėjo pas komendantą 
pasigirti savo žygiu. Jų bu
vo keturi.

— Tai jūs taip pasielgėte 
su popu? — šypsodamasis 
klausia komendantas ir vis 
kartoja:

— Da, čudno čudno — pui
ku, puiku.

— Mes tik tryse, — šau
kia vienas jų, — anas ket
virtasis nieko nedarė, tik pa
sigirti atbėgo.

— Tad ko čia lendi, jei vi
sai nieko nedarei, — rikte
lėjo komendantas ir pavarė 
ketvirtąjį namo.

— Puikiai pasielgėt, vy
rai, — kartoja komendan
tas, — tad imkite lopetas ir

KITOS SĄLYGOS...

Kada po Didžiojo karo vo
kiečių delegacija atvyko pas 
prancūzų maršalą Foch ir 
paprašė taikos sąlygų, mar
šalas paėmė nuo stalo popie
rių ir pradėjo skaityti rei
kalavimus.

Vokiečių delegacija, iš
klausius reikalavimų, nuste
bo ir pasakė, kad jie gal ko
kia klaida, nes nei viena ci
vilizuota pasauly tauta ne
galinti to reikalauti!

— Puiku, kad jūs tai kal
bat, — atsakė Foch, — bet 
tie reikalavimai ne mūsų, 
bet jie buvo uždėti Lille mie
stui vokiečių vado, kada 
miestas buvo paimtas.

New Yorko pasaulinėje 
parodoje surinkta 93,772,195 
dol. iš 25,780,127 žmonių, da
lyvavusių parodoje. Iš visos 
sumos surasta 1,376 dol. ne
tikru pinigų.

Visus savo malonius parapijiečius ir Amerikos 
skaitytojus, sveikinu Šv. Kalėdomis ir 
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išsikaskite duobes.
Po keliolikos minučių nu

aidėjo šūviai ir trys lavonai 
jau gulėjo duobėje. O ko
mendantas kartojo karei
viams: — Puikiai (čudno) 
šaudote, vyrai.

LENKIJOS PABĖGĖLIAI 
t LIETUVOJE

Kaunas. — Lietuvos vy
riausybė, apsvarsčiusi padė
tį ryšium su dideliu pabėgė
lių skaičium iš Lenkijos, ku
rie apsunkina mažą valsty
bę, jau ir taip kenčiančią 
Europos karo pasėkas, kaip 
prekybos suvaržymas, ir ka
dangi rūpinimasis pabėgė
liais trukdo jai atkreipti vi
są dėmesį į Vilniaus miesto 
atstatymą kreipėsi į SSSR, 
Vokietijos, Švedijos, Dani
jos, Norvegijos ir Amerikos 
vyriausybes, prašydami per
imti dalį lenkų pabėgėlių. 
Sovietai jau davė sutikimą, 
kitų atsakymas tebelaukia
mas. Savaime suprantama, 
kad pabėgėliai nebus siun
čiami į kitas valstybes prieš 
jų (pabėgėlių) norą.

— Apsaugoti nuo ugnies 
eglelės gražumą, dr. Ch. 
Pabst patarė pavartoti tokį 

.būdą: imti vieną svarą Am
monium phosphate ir ištir
pinti 2 kvortose vandens. Pa
mirkyti daiktus tame vande
nyje, juos išdžiovinti ir jie 
jau nedegs. Minėtas vanduo 
nenuodingas ir nei audimui, 
nei daiktams nekenkia. Gal 
popierius pakeis spalvą, bet 
bus saugu nuo užsidegimo.



Meile, Kur Tu?
Branginu tiesą, mėgstu [šumu, artimo ir kaimyno ne-

grozį, bet myliu meilę, šian
dien ir visais laikais apie 
meilę kalbama, meile gyve
nama, bet kalbėdamas retas 
kuris ją supranta, gyvenda
mas dar retesnis ją turi. 
Tiesa, jos turima labai daug, 
bet nepilnos, o tik vienpusiš
kos — kūniškos. Viršesnioji 
meilė yra virš mūsų galvų, 
virš mūsų pajėgų; ji atnešta 
iš aukštybių ir įkuriama šir
dyse tų, kuriems duota pa
žinti tiesa, paregėti grožis, 
pamylėti Meilė.

Kaip jaudina ir graudina 
mane meilė, taip gąsdina ma
no dvasią pyktis, neapykan
ta, pavydas — tos žemosios 
jėgos, kurios viešpatauja 
žmonių, tautų, valstybių tar
pe. Kai apsižvalgai, giliau į- 
sižiūri į gyvenimą, pamatai 
vietoj meilės dažniausiai nu
duotą meilę, neištikimumą. 
Biznis, ar asmeniškas pato
gumas — tai vyraujantis 
žmogaus veiklai akstinas. 
Dėl biznio dirbs išsijuosęs, 
jeigu bus reikalas, nemiegos 
ištisas naktis, pakels paže
minimą, vargus, dėl biznio 
sielosis, užtat nėra laiko, nei 
vietos darbams idėjai. Dėl 
kūniškos meilės žmogus ne 
kartą iš proto išeina, save 
žudo, tikrosios gi meilės nei 
žinoti nenori. Kai žiūri į tai 
iš tam tikro taško, atrodo, 
lyg žmonės būtų tapę biznio 
ir gašlumo mani j akais, nu
stoję žmogaus savybių pil
numo.

Kai misijonierius suvargu- 
siems ir tamsiems žmonėms 
pateikia Meilės mokslą, ko
kiu entuziazmu, dvasios pa
kėlimu jis tą mokslą priima! 
Žmonės, meilės mokslo pa
gauti, įgauna naują, viršes
nį ir džiaugsmą teikiantį gy
venimą. Mes stebimės pirmų
jų krikščionių dvasia, mus 
stebina naujų atsivertėlių 
religinė dvasia. Visa tai mei
lės darbas.

Dabar nukreipkim savo 
akį į tautų, valstybių gyve
nimą. Kuo jis reiškiasi? Tik 
ne meile, bet savimyla, gob-

Kūčių Vakaras
Siuto neramus vėjas. Jis 

staugė palangiais, skraidė 
aplink trobesius, žarstė vil
nimis smulkias sniego kruo
pelytes, landė pro mažiau
sius plyšelius, skverbėsi į 
skvernus, už apikaklės.

— Mama, jau žvaigždę pa
mačiau, — nedavė ramybės 
mažasis Petriukas.

— Laikas stalą ruošti, — 
rūpinosi vyresnioji Petriuko 
sesikė Zoselė.

— Vaikeliai/nesipriklykit!
— ėmė bartis motina Pupie- 
nė. — Palaukit!.. Niekas ne
dega... Visi tebėra prie dar
bų. Nesusirinko. Reikia vis
ką vakarienei paruošti, su
tvarkyti kambarius... Daug 
darbo.

— Zosele! — sušuko tar
naitė Marcė. — Eikš bulvių 
lupti!.. Vakarienę greičiau 
paruošim, vakaras greičiau 
prabėgs...

— Nenoriu! — niurnėjo.
— Neisiu...

Pamažu nuslinko į virtu
vę, atsisėdo ant kaladėlės 
šalia Marcės ir pradėjo lup
ti bulves. Po kampus landė 
tamsūs neramūs šešėliai. 
Apylinkėj pamažu dygo ži
buriai. Jau ir Pupos virtu
vėj ant mūro kampo spyk- 
sėjo mažutė lempelė, didžią
ją baigė tvarkyti pati Pu- 
pienė. Paleisti šunys buvo 
neramūs, dūko kieme, urzgė 
palangėse, lakstė vampsno- 
dami apie sodybą, vis neri
mo... Vėjas ėmė dar sma
giau palangėmis mėtytis.

— Kaminas nerimsta, — 
prašneko Marė, — visą va

apykanta, smurtu, bet kokių 
teisių, ar teisėtumų paneigi
mu, ne žmoniška, bet velniš
ka dvasia, kuri neša su sa
vim žmonėms vargą, ašaras, 
badą ir mirtį. Tai ne gyveni
mas, bet tamsios mirties rei
škiniai.

Misijonieriaus laukas ir 
neapykanta sužadintų tautų 
laukas, koks skirtumas! Tai 
du skirtingi pasauliai — gy
venimas ir mirtis. Gresian
čios tautoms mirties akivaiz
doj kas daryti? Laužo gal
vas galvojantie ji. Vieni siū
lo vienas priemones, kiti ki
tas, kiti vilties nustoję lau
kia su baime neaiškios atei
ties, kiti vėl iš pareigos šį tą 
daro, bet mirties siaubas vis 
arčiau ir arčiau mūsų. Skau
du, baisu. „Kas gi daryti?”, 
klausia žmogaus siela. Tarp 
kitų siūlomų priemonių pro
paguojama Buchmano graži 
idėja — būti geru. Jis sako: 
Kai visi būsime geri, nebus 
karų, nei vargų. Būti geru 
— puiki sąvoka, bet ji labai 
atitraukta, neturinti apčiuo
piamų žmonėms paveikti jė
gų. Skelbiamos ir kitos idė
jos, bet jos visos nepajėgia 
nuraminti žmonių. „Nenugą- 
staukit — sako balsas iš 
Dangaus — Aš pasaulį nu
galėjau”. Yra tai pačios Mei
lės balsas ir meilė bus vie
nintelis žmonėms vaistas nuo 
neapykantos, pragaištingų 
geidulių, smurto ir mirties.

Bet kas tą meilę įkurs 
žmonių širdyse, kas galin
gai prabils į dvasios vadų, 
profesorių, valdininkų, dar
bininkų sielas ir'įsakys my
lėti artimą: draugą ir prie
šą, gerą ir piktą, savo ir sve
timos tautos, baltosios ir 
juodosios, ar raudonosios 
rasės — visus viršžmogišką- 
ja — dieviškąja meile, nes 
ji viena turi galios rodyti 
dieviškąjį darbą, be kurio 
nėra žmonėms išganymo. 
Jeigu pasaulis ieško virš
žmogio ir žmogus siekia juo 
būti, tai yra tuščia svajonė, 
grynai žmogiškas melas. Juo 

karą staugia. Tur būt bus 
oro atmaina...

— Kad nusiliautų!.. — 
piktai prašneko Pupienė. — 
Baisu net nosį iškišti... Jei 
tokia naktis bus, tai niekas 
neis Bernelio mišių.

— Mes eisime kartu, — 
ėmė prašyti vaikai. — Nuei
sime!.. Visi kartu...

Vyrai baigė namų apyvo
ką. Parsinešė arkliams dobi
lų, karvėms prigamino kra
tinio, pašėrė gyvulius, patai
kė po geresnį kąsnį, sutvar
kė tvartus, gerai uždarinėjo 
duris, užkamšė skyles. Vie
nas paskui kitą rinkosi į šei
myninę, triukšmavo, juoka
vo... Šeimininkė pasirūpino 
uždegti didžiąją lempą. Šei
myninės apdulkėjusios ir su
rūkusios sienos daug gra
žiau atrodė, spindėjo šventa
dieniška nuotaika. Paskuti
nis grįžo šeimininkas Pupa, 
pasikišęs po pažastim sod
raus šieno ryšulį. Prie durų 
nusipurtė nuo kojų sniegus, 
kojomis asloj keletą kartų 
sutrepsėjo.

Parnešiau Kūčių šieno, — 
tarė Pupa, kišdamas ryšulį 
seklyčioj po stalu. — Nega
lima liesti...

Pupa nusiėmė zuikinę ke
purę, numetė ant šilto mūro 
pirštines, pasikabino kerčioj 
ant gembinės kailinius, į 
rankovę pusiau įkišo kakla
raištį ir pantį. Pats, po aslą 
pasisukinėjęs, 'atsisėdo prie 
krosnies ant išklibusios kė
dės, prisikišo pypkę naminio 
tabako, užsidegė ir pradėjo 
dūmą po dūmo traukti, pūs

tu netapsi, kaip žvirblis ne
gali tapti jaučiu, jeigu Auk
ščiausias savo galia tavęs 
viršesniu nepadarys.

Pasaulis reikalingas geni
jaus, įgavusio galios iš Die
vo, bet ne žmonių, kurie tu
ri galios kitus žudyti; mums 
reikia pranašo kaip šv. Jo
nas Krikštytojas, šventojo 
panašaus į šv. Pranciškų 
Asyžietį1, kuris šių laikų kal
ba ir metodu prabiltų į žmo
nes. Mums reikia galingos 
šventos meilės!

Gal kas pasakys: tuščia 
svajonė, žmogus palieka 
žmogumi, visais laikais tarp 
žmogaus ir žmogaus ėjo ko
vos, kovos ir toliau. Tiesa, 
bet tik iš dalies. Matai ir 
pažįsti piktąjį pasaulį, bet 
pažvelk į Nukryžiuotąjį, nuo 
Kurio tavo akys gal jau se
niai nukreiptos, Kuris, gal 
būt, tapo tavo neapykantos 
objektu; įsižiūrėk į Jįjį, ten 
rasi pačią Meilę, kurios trok
šta žmonija, kuri neša jai iš
ganymą.

Tur būt, teko tau atsilan
kyti mokslo įstaigose, teat
ruose, visokiuose pasilinks
minimuose, jūromis plaukio
ti, oru skrajoti, gražiomis 
gatvėmis vaikščioti, bet bent 
kartą užsuk į ligoninę, nese- 
lių ir pavargėlių prieglaudą, 
atidžiai sek pasišventusių 
Meilei slaugių darbą, pama
tysi tenai savo akimis tą 
artimui meilę, kuriai netiki, 
rasi viršžmogiškąjį darbą 
atliekamą ne žmogiškąja, bet 
viršesniąja jėga. Paieškok, 
rasi žmonių tarpe ne vieną 
dieviškąja meile degančią 
sielą. Praplėsk savo akiratį, 
įsigilink į žmonijos istoriją, 
surasi tos viršesniosios mei
lės veiksmą. Ji veikia, ji 
veiks ir toliau. Mes girdim 
ir šią valandą krikščioniško
jo tėvo balsą mums prime
nantį dieviškąją meilę. Ji 
(meilė) gelbės žmoniją. Mei
le, Kuri iš Dangaus nužen
gei į kūtelę, įžiebk šviesą 
žmonių protams, įkurk mei
lės ugnelę žmonių širdyse.

Meškuitis

— Seimas priėmė įstaty
mą žemės reformai Vilniaus 
krašte pravesti.

krominės, bet ją taupė di
džiosioms šventėms.

— Antanas susituoks, — 
prašneko storai Pupa.

— Kodėl ? — paklausė An
tanas. — Iš ko spėji? Kas 
taip sako?..

— Viskas aišku!.. Ar ne
žinai, kad naktis iš nakties 
ne savo lovoj nakvodavai. 
Viską mačiau...

— Netiesa, — teisinosi. — 
Gal vieną kitą kartą?.. Na
mie būdavau...

— Nesigink!.. Geriau būti 
atviram ir teisingam. Kūčių 
vakarą galima įrodyti.

— Na, na!..
— Tikra tiesa... Pažiūrė

sim... Nueik ir parnešk glėbį 
storų priskrambėjusiu me
džių. Reikia neskaičius pa
imti.

— Parnešk, parnešk... — 
juokėsi pusmergė Genė. — 
Bus pečiui pakurti. Nereiks 
man vargti.

— Jei bus poromis — su
eisi į porą, — aiškino Pupa, 
— jei lykis — metus vienas 
pagyvensi.

Antanas su piemeniu Ka
ziu išėjo malkų parnešti. 
Netrukus Pupa dėliojo asloj 
porom. Išsidalino porom ir 
prie paskutinės liko maža 
medžio atskala.

— Ne tik susituoks, bet 
turės ir tretį, — visi prapliu
po juokais.

— Ar aš nesakiau, — 
džiaugėsi Pupa, — kad se
kančias Kūčias valgysite 
triese?

— Tur būt mane galvoje 
turi, — pagalvojo Marcė.

Pupienė baigė ruošti Kū
čių stalą. Apkrovė įvairiau
siais valgiais. Mat, vakarie

IŠ TĖVŲ ŽEMES
— Vilniaus lenkiškas uni

versitetas nuo gruodžio 15 d. 
uždarytas. Į Vilnių iš, Kau
no perkeliami Vytauto Di
džiojo universiteto teologi
jos-filosofijos, humanitari
nių ir teisių fakultetai. ■

— Vytauto D. universiteto 
teisių- fakultetas dr. Jonui 
Šliupui suteikė teisių garbės 
daktaro laipsnį.

— Kaltinėnų valsčiuje, 
Tauragės apskr., sudegė vie
no ūkininko pavyzdinis tvar
tas su dviem daržinėm, 500 
centnerių pašarinių runke
lių ir kitais padargais. Nuo
stolių esą apie 12,000 litų.

— Lietuvos pieno produk
tų gamintojai gauna iš Ang
lijos laiškų, kuriuose labai 
nusiskundžiama, kad anglų 
šeimose pasigendama lietu
viško sviesto ir bekono.

— Nutartam statyti tre
čiam cukraus fabrikui maši
nos jau užsakytos Čekijoje 
ir kitais metais > jau veiks 
trys cukraus fabrikai.

— Gruodžio 30 ir 31 d.d. 
Vilniuje įvyks lietuvių kata
likų vyrų s-gos iškilmingas 
suvažiavimas. Vyrai stropiai 
tam ruošiasi.

— Krikščionių darbininkų 
s-gos leidžiamas laikraštis 
„Darbininkas” Kaune sulau
kė 20 metų sukakties. Laik
raščiui vadovauja prof. dr. 
Pr. Dovydaitis.

— Vilniuje prieš karą 
veikė 8 saldainių fabrikai, 
kuriuose dirbo apie 150 dar
bininkų, kurių tik 2 lietuviai. 
Saldainių fabrikai jau pradė
jo veikti, gavę cukraus iš 
„Lietūkio”.

— Raudondvaryje inž. A. 
Damušis ir bendrovė įsteigė 
cheminių gaminių fabriką 
„Gulbė”, kurs jau išleido 
rinkon skalbimo miltelius, 
skalbimui muilą ir pan. Visa 
gamyba yra lietuvių ranko
se.

— Panevėžyje ruošiamasi 
statyti naują geležinkelio sto 
tį, nes senoji visai prasta. 
Baigiama taisyti Panevėžio 
— Švenčionėlių siaurojo ge
ležinkelio linija.

nė turinti būti iš dvylikos 
valgių. Atnešė Dievo pyragų, 
vad. aplotkomis. Pupa pasi
rūpino, kad vargų ir nesan
taikų užuomaršai būtų bent 
po vieną stiklelį „saldžio
sios”. Marcė plušėjo apie 
virtuvę, baigė tvarkyti kum
pius, kugelį ir kitus Kalėdų 
valgius. Subruzdo ir vyrai. 
Visi šoko į pagalbą moteriš
koms. Pusbernis tvarkė baž
nytinius rūbus, valė batus, 
susiieškojo kojines... Pus
mergė su Zose baigė puošti 
kambarius, seklyčią, lempas, 
darė paukščiukus, tvarkė 
langines, gėles, lovas... Ka
mine kaito didžiulis katilas 
vandens. Kubile laukė gal
voms trinti šarmas. Visi iki 
vieno ryžosi po vakarienės 
galvas išsiplauti. Vaikai kar
tu su didžiaisiais darbavosi, 
plušėjo ir nėjo gulti. Jie ži
nojo, kad, kas Kūčių vakarą 
sirgs ar anksti nueis poilsio, 
visus metus bus ligonis arba 
miegalis. Be to, matė, kaip 
mamytė supjaustė šližius, 
virė šiupinį, ruošė gardų 
Kūčių stalą. Visa tai buvo 
galima gauti tik tą vieninte
lį vakarą.

— Stalas paruoštas, — 
tarė šeimininkė.

— Prašau visus už stalo, 
— prašė Pupa į seklyčią.

Pupa atsistojo prie deši
niojo stalo kampo, žmona 
priešais, likusieji poromis 
užėmė savo vietas. Visiems 
išėjo po porą ir nebuvo ly- 
kio. Lykis, girdi, nebesulau
kiąs sekančių Kūčių. Viršum 
stalo žibėjo gražiai įvairia
spalviais popierėliais papuo
šta lempa, o ant stalo kve
pėjo gardūs užkandžiai. Visi

— Kauno miesto įvairūs 
darbdaviai kitais metais į 
viešų darbų fondą turės į- 
nešti pusę milijono litų, o ki
tą pusę milijono pridės mie
sto savivaldybė.

— Vilniuje atgaivintas gu
dų laikraštis, kurį lenkai bu
vo uždarę. Laikraštis pareiš
kė visišką ištikimumą Lietu
vai ir lietuviams.

— Pradžios mokyklų Vil
niaus mieste bus 53; jos pa
vadintos įvairiais tautiniais 
vardais, kaip Vytauto, Auš
ros Vartų, dr. J. Basanavi
čiaus, šv. Kazimiero ir t.t.

— Vilniaus miesto savi
valdybės 1,000 tarnautojų 
pareiškė norą mokytis lietu
viškai; dauguma jų prašosi 
pamokų dykai.

— Išlaisvintame Vilniaus 
krašte iš viso bus per 400 
pradžios mokyklų su 1,350 
mokytojų.

— Vilniuje lankėsi šv. Tė
vo atstovo padėjėjas Lietu
voje ir turėjo ilgoką pasikal
bėjimą su arki v. Jalbžykov- 
skiu. Manoma, kad arkivys
kupas nebeilgai būsiąs Vil
niuje.

— Lietuvių kultūrinė drau
gija, palanki bendradarbia
vimui su Sovietų Rusija, 
lankėsi pas Rusijos atstovą 
ir prašė pasirūpinti, kad bū
tų sugrąžinti Vilniaus archy
vo turtai, kurių labai daug 
išvežta į Rusiją.

— Paystryje mirė muzi
kas J. Gudavičius, buvęs ka
riuomenės kapelmeisteris, 
parašęs daug muzikos kūri
nių ; paskutiniu laiku jis var- 
goninkavo Paystrio parapi
joje.

— Kun. M. Krupavičius 
buvo davęs įdomų pasikalbė
jimą katalikų „XX Am- 
žiaus” dienraščio bendradar
biui, bet spaudoje pasirodė 
pasikalbėjimo tik pirma da
lis, antrą nukniaukė cenzo
rius.

— Kaune mirė kan. Jaru- 
laitis, 80 metų amžiaus, vei
klus prieškarinių laikų lietu
viškos veiklos dalyvis ir va
das.

damas pro ūsus tiesiog į lu
bas. Turėjo parsinešęs geros 
žiūrėjo į šeimininką, kada 
pasakys valgyti. Malda. Pas
kui šeimininką maldos žo
džius kartojo visi. Šeiminin
kė pasirūpino sulaužyti Die
vo pyragą taip, kad visiems 
tektų po vieną gabalėlį. Pa
sidalinę lygino, dėliojo, žiū
rėjo, kas su kuo kitais me
tais dar kartu gyvens.

— Ponas su ponia persi
skirs, — pradėjo juoktis 
Marcė. — Dievo pyrago nė 
vienas kraštelis nesutampa. 
Tikrai, tikrai...

— Galima sėstis, — tarė 
Pupa.

Visi užėmė vietas, vieną 
kitą kartą pažvelgė į kaimy
nus, apsimąstė, kas ką ’pra
dės valgyti. Jų vieni manė 
pradėti saldumynais, kiti — 
„saldžiąja”, treti — silkė
mis... Staiga šeimininkas vėl 
įsikišo:

— Pradėkim silkėmis, kad 
marškinių gyvulėliai neturė
tų valios...

Griebė po gabalą silkės. 
Vieni apžiūrėjo ir odelę nu
silupo, kiti net su visais kau
lais pradėjo triuškinti. Apti
lo kalbos. Žvilgsniai varstė 
akis.

— Silkės* vidurius radau, 
— pasiskundė Antanas.

— Mesk į lubas! — patarė 
šeimininkas. Jei prikibs — 
laimė, jei ne — nelaimė iš
tiks.

Antanas, storais pirštais 
ištraukęs vidurius, sviedė į 
lubas. Atsimušę visa svorio 
jėga, pokštelėję, nukrito at
gal tiesiog Marcei ant gal
vos.

— Marcė bus Antanui ne
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PROF. DR. K. PAKŠTO 
PRAKALBŲ MARŠRUTAS
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kvietimus, prof. K. Pakšto 
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8 d. Grand Rapids lietu
viams ;

9 d. Detroito lietuviams;
11 d. Rochesterio lietu

viams f
15 d. Newark© lietuviams;
16 d. Brooklyno lietu

viams;
18 d. Philadelphijos lietu

viams ;
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viams;
25 d. Worcestery, Aušros 

Vartų parap.

laimės priežastimi, — pra
dėjo juoktis Pupa iš visos 
gerklės, o paskui jį prapliu
po juoku visi Kūčių dalyviai.

Kokia aš jam nelaimė? — 
galvojo Marcė. — Jis mano 
nelaimė... Norom nenorom 
turėsiu už jo tekėti. Toks 
likimas... Ir taip viską spė
ja?.. Kas pasakė?..

— Bus daili pora, — juo
kėsi pusbernis.

Vieni dar silkes tebevalgė, 
kiti bandė kisielių, treti kaž
ko dar laukė.

— Išgerkim į Antano svei
katą, — juokėsi pakėlęs 
stiklą, — kad nelaimėj būtų 
linksmiau.

— Tegul duoda dar po 
antrą! — pagalvojo Anta
nas. — Gardus, kipšas, bu
vo!..

Kaimynas kaimyne, kai
mynė kaimynu pasirūpino, 
kad sočiai prisivalgytų. Pa
galiau pradėjo iš po stalo 
traukti šiengalius, žiūrėti, 
kurio ilgesnis, kuris ilgiau 
gyvens, pralenks... Vienų bu
vo visai trumpučiukai, kitų 
— sulūžę, trečių — kiek il
gesni, bet paties šeimininko 
visų ilgiausias ir tvirčiau
sias.

— Visus pralenksiu! — di
džiavosi. — Šis senis Pupa 
dar tvirtas ir ilgai gyvens.

Nuo stalo šeimyna pasikė
lė pro tą patį stalo kampą, 
kad nereikėtų miške klai
džioti. Jei lauke sninga — 
bitės gerai spiesiančios, o 
jei ,dangus žvaigždėtas — 
vištos būsiančios dėslios. Vė
jas kiek nusiramino, lėtai 
pažemėliais nešiojo sniegus, 
žvaigždėtas dangus dairėsi į 
snūstančią, sniegu pridengtą

Kitos prakalbos bus pa
skelbtos vėliau, kai jau bus 
gauti nauji kvietimai.

Nuo kovo 15 d. numato
mas didelis prakalbų marš
rutas išilgai Kanadą nuo 
Rytų į Vakarus, apimąs 
daugelį klubų ir organizaci
jų visuose didžiuose Kana
dos miestuose.

Nors meilė skaitoma stip
resnė už mirtį, bet nėra to
kia universale ir tikra. Mei
lė ir skausmas eina ranka 
į ranką šiame pasaulyje ir 
daug greičiau nei kad slin
kimas debesų padangėje.

—Conrad.
Vanduo be laivo nepaskan- 

dins jo — tik vanduo laive 
tai padaro. —Panin.

žemę. Visoj apylinkėj sklido 
gili tyla. Atrodė, kad naktis 
dienos nukamuotus poilsiui 
prislėgė.

— Visa šeimyna pasiliks 
antrų metų, — džiaugėsi 
Pupa. — Visoj apylinkėj šu
nys prisnūdo. Gerai...

Moteriškės sutvarkė stalą, 
suplovė mazginį, baigė tvar
kyti kambarius, kepsnius su
kišo po krosnim... Vyrai, su
sėdę prie šiltos krosnies, pa
sakojo pasakas, prisimini
mus, juokavo, dalinosi metų 
įspūdžiais. Šeimininkas gyrė 
gerus savo darbininkus. Gir
di, tik pirmus metus tokią 
gerą ir klusnią turėjęs šei
myną. Gana greit atslinko 
vėlyvas vakaras. Pusmergė, 
užbaigusi apyvoką, atsisėdo 
kojinių adyti.

— Kas tau atsitiko? — 
nustebo Pupienė. — Kas Kū
čių vakarą lopo ar ado, to 
ėriukai būva margi. Tuoj pa
dėk!.. Negalima...

— Bloga vilna. Nebus kur 
dėti! — atsiliepė Pupa.

Pupa pradėjo pasakoti, 
kaip dvyliktą valandą gyvu
liai kalbėsią žmonių kalba, 
pasipakosią vieni kitiems sa
vo vargus, apkalbėsią tar
nus, kaip šuliny j vanduo pa
sidarysiąs vynu... Piemenu
kas ir vaikai norėjo nueiti 
pasiklausyti. Pupa įspėjo, 
kad negalima — kas klauso 
gyvulių kalbų — pats pa
virsta gyvuliu, o kas išgeria 
vyno — miršta. Pasakojo, 
kaip viengungiai dvyliktą 
valandą gali pamatyti busi
mųjų veidus, atspėti net vi
są ateitį.

Petras Budrys.
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Mūsų Bažnyčios Amžinumas
Minime didelę šventę — 

Kristaus Gimimą. Džiaugia
mės esą Kristaus — Betlie
jaus Kūdikėlio įsteigtos Baž
nyčios nariais. Besidžiaugda
mi turime daug ko ir pamą
styti, pagalvoti.

Siaučiantis karas, didėjan
tis bolševizmo pavojus stato 
daug klausimų. Kas bus su 
tautomis? Kas bus su mažo
mis valstybėmis? Kas bus 
su visa žmonija? Kas bus su 
Katalikų Bažnyčia?

Jei galime, per Kalėdas, 
ramioje nuotaikoje, giliame 
susikaupime, pagalvokime, o 
galvojimui pavartokime že
miau spaudinamas mintis, 
dar prieš 3 metus K. Baro 
paskelbtas Lietuvos katali
kų „XX Amžiaus” dienrašty
je.

Šiandien vieni iš baimės 
laužo rankas, nes turi daug 
ko netekti, kiti, pavargėliai, 
su tikru džiaugsmu ir gražia 
viltimi laukia naujos geres
nės ateities. Visuomenė žen
gia į priekį triuškindama 
daug senos tvarkos įstaigų 
ir jų vietoj kuria naujas, la
bai skirtingas. Daugiausia 
pasigailėjimo verti tie, kurie 
iš baimės dreba, manydami, 
kad Bažnyčia negalėsianti iš
laikyti tos gyvenimo krizės, 
nes, stovėdama ant priešin
gų pamatų, sueisianti su 
naująja visuomene į žūtbū
tinę kovą ir toj kovoj žlug- 
sianti.

Sunku suprasti tuos, kurie 
nemato, kad Dievas, kuris 
valdo visą pasaulį ir žmones, 
tikrai nori visuomeninio gy
venimo pažangos. Tai maty
ti ir iš to, kad Jis apdovano
jo savo Katalikų Bažnyčią 
viskuo, kas reikalinga nau
jai visuomenei vadovauti, 
kas reikalinga rodyti nau
jiems keliams.

Keista, kad ir tie, kurie 
Bažnyčios nemėgsta ir su ja 
kovoja, vis dėlto jos padėtį 
gana teisingai vaizduoja. 
Nurodysime tik didžiausio 
revoliucionieriaus komunis
tų tėvo Prudhono pavyzdį. 
Jis savo raštuose pripažįsta, 
kad Bažnyčia gyvena, nors 
jau daug kartų turėjo žūti. 
„Einant tais dėsniais, ku
riais tvarkomos žmonių isto
rijos, Bažnyčia turėjo tūks
tantį kartų pražūti, — rašo 
Prudhonas. — Kas beliko jai 
iš to, kas ją rėmė ir palaikė? 
Nieko. Visa žuvo. Ir net tą 
menkutę valstybėlę, Švento 
Petro nuosavybę, vienos die- 
vobaigingos kunigaikštienės 
padovanotą, iš jos atėmė... 
O vis dėlto, rašo jisai, ji at
laiko visas atakas; ji pergy
vena ir perneša visas schiz
mas, visas herezijas, visus 
skilimus ir pasidalinimus. — 
Šv. Liudviko įstaigas, lygiai 
kaip galikaniškąsias laisves; 
Pothierą, lygiai kaip Dekar
tą; Liuterį, lygiai kaip Vol
terą. Ji savo pačios nemirš- 
tamumą pergyveno; ji turėjo 
savo reformuotų popiežių 
dar ilgai prieš Reformaciją; 
ir šiandien, kada iš Refor
macijos pasiliko tik tuščias 
žodis, Tridento santaryba, 
nesutikdama pasipriešinimų, 
valdo tikintįjį pasaulį. Kas 
daugiau? Kiek bažnyčių sa
vo filosofija ir laisvėmis 
aukščiau stovėjusios griuvė
siais virto! O Kat. Bažnyčia 
tuos griuvėsius skaito ir pa
ti naujinasi savo nekintamu
mu. Ji tik kvėpavimą teturi, 
daugiau nieko; bet tas kvė
pavimas buvo gyvesnis už 
visa tai, ką matė gimstant, 
ir stipresnis už visas įstai
gas, įkurtas ar jos pavyz
džiu, ar šalia jos”.

Štai didžiojo revoliucionie
riaus žodžiai. Jis pats stebi
si, jis pyksta, žiūrėdamas ir 
svarstydamas tą nepaprastą 
reiškinį ir šaukia: „Kas jo
je yra, ko kitur nėra?” Ir 
atsako: „Reikia priimti prin
cipą, kuris per amžius paliks 

nepaliestas ir kuris, gyven
damas sąžinės gelmėse, pa
kankamai turįs pajėgos Baž
nyčiai išlaikyti, iš schizmų 
griuvėsių nuolatos jai narių 
tiekti; principą, kuris Baž
nyčią, kaip feniksą iš jo pa
ties pelenų, į gyvybę grąžins, 
jei bet kada jos nustotų”.

O kas yra tas stebuklinga
sis principas, tiek gyvastin
gas, gilus, amžinai gyvenąs, 
sugebąs gyvybę grąžinti 
Bažnyčiai, jei ji bet kada 
mirtų? Tą principą Prudho
nas taip aptaria: „Ar norite 
žinoti tą Bažnyčios principą 
— saugotoją ir kūrėją? 
Bažnyčia Dievą turi. Ji Juo 
tiki geriau, negu visos kitos 
sektos. Bažnyčia yra tyriau
sias, tobuliausias ir gražiau
sias dieviškosios esmės pa
reiškimas; ji viena temoka 
tikrai Dievą garbinti. O ka
dangi nei žmogaus širdis, 
nei protas negali atsipalai
duoti nuo Dievo minties, ku
ri yra esminis Bažnyčios 
charakterio bruožas, Bažny
čia, nepaisant visų puolimų, 
pasiliko nenugalėta”.

Iškalbingesni© liudijimo ir 
nereikia. Bažnyčią bus gali
ma sugriauti tada, kai bus 
Dievas sugriautas. Tai Pru
dhono nuomonė. Ar ji ne tei
singa?

Bažnyčia nėra bet kokia 
filosofinė sistema, kurią ga
lėtų iš gyvenimo išstumti ki
ta naujai gimus sistema, ar
ba nauji atradimai ir išradi
mai. Tai yra faktas. O kitas 
faktas yra tas, kad Bažny
čia per dvidešimt amžių iš
auklėjo visuomenę. Ji tą au
klėjimą vedė ir nuo pat žmo
nijos kūdikystės, tik bent 
kiek kitu pavidalu. To fakto 
nieks neįstengs nuginčyti.

Kas žino katalikybės įta
ką, tas negali atsistebėti 
matydamas, kaip ji kiekvie
noj aplinkybėje tarsi pasi
lenkia prie kiekvienos sielos, 
kaip ji turi parengtą vaistą 
kiekvienai jos žaizdai, atitin
kamą mokslą ir patarimą 
kiekvienam jos reikalui. Ir 
atlieka tą darbą tokiu tobu
lu, tokiu pritaikintu sielai 
būdu, jog turi suprasti ir 
pripažinti, kad žmogaus sie
los kūrėjas yra taip pat ir 
krikščioniškojo mokslo ir 
Bažnyčios Kūrėjas. Nė vie
na iš esamųjų tikybų nesu
geba prisitaikyti prie sielos, 
nė viena neįstengia taip ten
kinti jos reikalavimų, kaip 
katalikų tikyba. Katalikų ti
kybą Dievas įkūrė tik sielai, 
ir jai išimtinai.

Ji tenkina kiekvieną jos 
judesį, glaudžia kiekvieną il
gesį; ji moka suprasti ir 
prisitaikyti prie visų jos 
silpnybių, ir tai širdingiau
siu, švelniausiu ir išganingu 
būdu. Kiekvienoj tikyboj 
kenčia žmogus, vien tik ka
talikų tikyboj žmogus nepa
žįsta kančių. Tų dvasinių 
linksmybių, aukštesnių, ne
žemiškų, kokių patiria ir ko
kiomis naudojasi skaisčios 
sielos katalikų tikyboj, netu
ri žmogus kitoj tikyboj, nes 
visa, kas yra žmogiška, va
dinasi — siela, širdis, sąžinė, 
skausmas, net pati mirtis 
randa nusiraminimo balzamą 
mūsų tikyboj. Ir dėl to tad 
Katalikybė stovi aukščiau 
visų politinių permainų ir 
socialinių reformų. Bažnyčią 
gali sunaikinti žmonių sielos 
sunaikinimas... Bet kadangi 
žmogaus sielos negali nužu
dyti jokia politinė, socialinė 
ar ekonominė sistema, tad 
Bažnyčia tol gyvuos, kol 
bent viena širdis plaks, nes 
amžinoji siela visuomet ilgė
sis ir visuomet veršis prie 
amžinosios Bažnyčios.

Pasaulis be atvangos žen
gia į priekj, visa nuolat kei
čiasi. Žmonija visa kuo tuoj 
kaip bematant pasisotina. 
Parodyk jai gražiausią dra-

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Mūsų tautos pastangomis 
ir krauju įkurta skaudžiai 
apkarpyta valstybė. Ji pa
dažyta šviesiu tašku pasau
lio žemėlapy ir vadinasi Lie
tuva. Tos valstybės visa ge
ra ateitis priklauso ne nuo 
ko kito, bet vien tik ir vien 
nuo tos tautos, kuri ją įkū
rė.

Vladas Putvys.

Niekados nepavesk atlikti 
kitiems tai, ką pats gali at
likti.

—S. Prudhon.

Ir su angelu niekas neno
rėtų gyventi, jei nuolat rei
kėtų kliūti už jo sparnų.

—M. Pečkauskaitė.

Neturtingiausias jaunikai
tis yra taip apdovanotas, 
kaip tik pats Dievas gali ap
dovanoti. —O. S. Marden.

Žmogus gavęs pinigų be 
jokių pastangų — tai lyg iš
gėręs spirito kibirą iš kar
to. Yra kišenės apsvaigi
mas, taip kaip ir galvos.

—Jerrold.

Tapyba—žvilgsnis į gam
tą per jausmų prizmę.

—Stevens.

mą — ji nustebs, susižavės, 
bet po kiek laiko apsipras ir 
pradės ko kita trokšti. Tą 
žmogaus prigimtį Dievas ži
no ir pastatė Bažnyčią, kad 
ji, kaip amžina ir nekintanti 
tiesa, eitų šalia tos žmoni
jos, pasiduodančios nuolati
niams pasikeitimams. Dėl 
to Jis Bažnyčiai suteikė tą 
plėtimosi galią, davė jai tą 
nuostabų sugebėjimą prisi
taikyti prie visų žmonijos 
pakitimų, kad ją nuolatos 
Dievo įsakymų keliais vestų 
į jos pačios gerovę ir Dievo 
garbę.

Žmonija dar ilgai gyvens 
ir pergyvens ne vienus griu
vėsius, išgalvos ne vieną 
beprotišką idėją ir ne kartą 
pasiduos įvairiems pasikeiti
mams. Ir toj kiekvienoj jos 
naujoj padėty ateis pas ją 
Bažnyčia su tuo, kas jai tuo 
metu reikalingiausia, kas ją 
išgydytų ir sustiprint- įsteng
tų. Jei žmonių įgeidžiai ir 
svajos bus neišmintingi, be
protiški, neįvykdomi, ji pa
sakys jiems tai atvirai ir ati
tinkamų vaistų paduos. Jei 
žmonių veiksmai bus žalingi, 
priešingi padorumo ir doro
vės dėsniams, Bažnyčia ne
svyruodama pasmerks juos. 
Jei jų nusistatymas ir veiks
mai bus kilnūs, Bažnyčia 
juos parems, kad duotų ge
riausių vaisių.

į kur einate?

Angelai (kalba ir gieda). 
— Mes ieškome mažo mies
telio, kuriame gimė Dievas 
vaikelis; keliaujame pagar
binti Kristų. Ir kas gi Jo 
garbinti nedrįstų? Jis gimė, 

riaušių vaisių. Ir žmonija, Jis atėjo į šį pasaulį Taiką 
dažnai vėlai, bet vis dėlto skleisti ir naikinti apgaulę.
pripažins, kad teisybė visuo
met buvo Bažnyčios pusėje. 
Štai Dievo planas! Ar tai ne 
dieviška išmintis?

Taip ranka į ranką eis 
žmonija su Bažnyčia per vi
sus amžius, žygiuos kartu 
žinomais ir nežinomais ke
liais. O Bažnyčia visuomet 
bus jos globėja. Žmonija vi
suomet jauna, ugninga ir 
drąsi, visuomet greit persi
sotins turimu ir visuomet 
ieškos nauja, ko dar neturė
jo, ko nežino. Ir dėl to jos 
negalima barti, nes tokia ji 
išėjo iš Dievo rankų, šalia 
jos stovės Bažnyčia, kaip 
mokytojas, kaip angelas sar
gas su savo dvidešimties am
žių prityrimu, su savo malo
nėmis ir mokslu, ir pilna 
meilės ir tolerancijos kreips 
jos dėmesį į gresiančius pa
vojus, nurodys ir paduos 
priemonių jiems pašalinti ar 
išvengti, o jei ji nukentės ir 
susižeis, — duos jai vaistų. 
Ir tuo būdu ves nuolatos tą 
silpną, bet judrią ir neramią 
žmoniją, kol atves į vyriau
sią tikslą — į Dievą.

KALĖDŲ VAIKELIS

(Vaidinimas vaikams)
Veikianti asmenys:

Kalėdų Vaikelis. 
Piemenėliai.
Trys karaliai.
Angelai.
Vaikučiai.

(Scena. Kalėdų eglaitė. 
Kalėdų Vaikelis išeina iš už 
eglaitės. Dairosi aplink. Pa
sižiūri į eglaitę ir pajudina 
jos šakutes. Už scenos pra
deda giedoti iš pradžių ty
liai, paskui balsiau: „Tyli 
naktis, šventa naktis”, šią 
giesmę galima vietoj giedoji
mo groti. Kalėdų Vaikelis 
klausosi giesmės, čia pat, 
vienas paskui kitą išeina pie
menėliai. Išėję scenon susto
ja. Sustoja ir giesmė ar mu
zika).

Kalėdų Vaikelis (prisiarti
na prie piemenėlių). — Ge
rieji piemenėliai, kur einate 
ir kur palikote savo aveles?

Piemenėliai. — Mes eina
me rast tvartelį, kur gimė 
Dievas vaikelis. Mes turime 
rast tvartelį dar prieš išauš
tant ryteliui, kur yra gimęs 
Karalius, mūsų Viešpats — 
Visagalis.

(Pagiedoję piemenėliai iš
eina už eglaitės. Iš kitos pu
sės eglaitės pasirodo Trys 
karaliai. Jie eina lyg suvar
gę ir vis žiūri į dangų. Jiems 
išeinant už scenos muzika ar 
choras pradeda giedoti Tri
jų karalių giesmė. Giesmė 
ar muzika iš pradžių tyli, 
paskui garsiau giedama. 
Trys karaliai išėję sustoja 
pas vaikelį).

Kalėdų Vaikelis. — Gerie
ji keliauninkai, ar iš toli esa
te ir kur keliaujate?

Trys karaliai (kartu kal
ba). — Mes atkeliaujame iš 
Rytų pusės, sidabro žvaigž
dės vedami. Einam ten, kur 
dangus nusiveda, aukso do
vanas nešdami. Atiduoti jas 
naujai gimusiam mūsų Ka
raliui, Viešpačiui.

(Trys karaliai išeina už 
eglaitės. Už scenos giedama 
bet kuri graži Kalėdų gies
mė iš pradžių tyliai, paskui 
balsiau. Giedant pasirodo iš 
už eglaitės būrys angelų, 
kurie po du atėję į sceną su
stoja).

Kalėdų Vaikelis. — Iš kur 
jūs, gražieji angelėliai su to
kiais žibančiais vainikais ir

(Čia angelai išeina už eg
laitės ir giesmė vėl tyliai, 
kiek vėliau balsiau girdisi už 
scenos. Pradedant giedoti, 
pasirodo būrys vaikelių, ku
rie slenka pamažu scenon. 
Išėję scenon, pradeda links
mai giedoti ir sustoja ties 
Kalėdų vaikeliu).

Kalėdų Vaikelis. — Myli
mieji vaikeliai, kur jūs eina
te ir ko taip džiaugiatės?

Vaikučiai (džiaugsmingai 
kalba ar gieda). — Mes ne
šame linksmą žinią — nau
jieną visiems pasauly geros 
valios žmonėms. Mes nešame 
linksmą žinią — naujieną. 
Ir kas gi taikos ir meilės 
žmonijos nerems?
Kristus gimė ir Kristus 

karaliaus,
Kol žmonės pasauly gyventi 

nesiliaus!
(Čia jie apspinta Kalėdų 

vaikelį. Išeina piemenėliai, 
Trys karaliai ir angelai ir 
visi sustoję sugieda „Svei
kas Jėzau mažiausis”).

(Uždanga^
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KUN. JONAS BALKONAS,
KUN. PIJUS LEKEŠIS
KUN. JONAS KARTA VIČIUS

Sulaukus Šv. Kalėdų, sveikinu Šv. Jurgio parapijos 
parapijiečius, ypač jaunimą, kad jų širdyse 
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Suomių Rašytoja Mailo Talvio
Šiaurėje Lietuva yra turė

jus ir tebeturi labai nuošir
džių lietuvių tautos bičiulių. 
Viena iš tokių yra įžymi suo
mių rašytoja Maila Talvio- 
Mikkolienė.

Marija Vinteraitė — Maila 
Talvio rašyti pradėjo labai 
anksti. Ji rašytojo Kazimie
ro Leino patariama po raš
tais ėmė pasirašinėti slapy
vardžiu Maila Talvio (Talvio 
yra tėvo pavardės išvertimas 
į suomių kalbą, nes talvi 
suomiškai reiškia „žiema”).

Jauna rašytoja 1893 me
tais ištekėjo už Juozapo Ju
liaus Mikkolos (vėliau profe
soriaus). Ir šiam važiuojant 
kalbų studijų reikalais į Lie
tuvą, kartu su juo atvažiuo
ja ir rašytoja, kuri čia pra
leidžia porą vasarų. Lietuvo
je apsistojo Plokščiuose pas 
Petrą ir Sofiją Kriaučiūnus. 
Į jauną jautrios sielos rašy
toją šiaurietę graži ir švelni 
Lietuvos gamta, dideli mūsų 
idealistai, ano laiko veikė
jai, su kuriais buvodama pas 
Kriaučiūnus susidūrė, pada
rė gilų ir gražų įspūdį apie 
Lietuvą. Apie tai savo atsi
minimuose ji taip nusako: 
„Tie įspūdžiai apie Lietuvą, 
jos vaizdai ir įvykiai, aukš
tas, ramus Kriaučiūnas ir 
didis idealistas Kudirka, — 
visa tai tebegyva mano gal
voj ir visa tai jungiasi mano 
sąmonės viename, galinga

HERES WISHING 
YOU All THE 
HAPPIEST 

HOIIDAZ SEASON

me ir gražiame vaizde, kuris 
man Lietuva vadinasi”.

Jauna rašytoja matė, kaip 
mūsų anuomet buvo kovota 
už lietuvišką raštą, savas 
bažnyčias, laisvą žodį. Su 
dideliu užsidegimu ir atsida
vimu kovota, tad nenuosta
bu, kad, grįžusi į Suomiją, 
kai ten užviešpatavo rusų 
valdžios priespauda, pradė
jusi dirbti visuomeninį dar
bą, ėmė laikyti', ištisą eilę 
paskaitų Helsinkyje ir pro
vincijoje, kaip ji sakosi: 
„Žmonių perpildytose salėse 
ir skurdžiose pirkelėse skai
čiau nesuskaitomą daugybę 
paskaitų apie Lietuvą. Aš 
pasakojau suomiams apie 
Kudirką. Paskaitos, tai buvo 
apie 1899 metus, buvo at
spausdintos ir išleistos apie 
100,000 egz. Jos buvo visos 
išpirktos”.

Ir vėliau įvairiomis progo
mis kalbėjo ir rašė apie Lie
tuvą ir jos dainas, papročius. 
1917 metų pavasarį, kada 
Lietuvoje dar virė žūtbūtinė 
kova, atvykus į Helsinkį bū
riui lietuvių, ta pati Mikko- 
lienė su savo vyru prof. Mik- 
kola, prof. Niemiu ir kitais 
mūsų tautos draugais suren
gė lietuvišką šventę.

Programoje buvo rašyto
jos Mailos Mikkolienės pa
skaita, Dr. Niemio kalba, 
lietuvių muzikų kūrinių iš
pildymas, lietuvių liaudies 

dainos ir kita. Įėjimas apmo
kamas, pelnas skiriamas lie
tuviams pabėgėliams šelpti. 
Suomių dienraštis „Uusi 
Suometar” prieš šventę per 
keletą numerių skelbė šven
tės programą ir ragino suo
mius atsilankyti. O po to 
gražūs šventės įvertinimai. 
Erdvi universiteto salė esą 
prisirinko pilna rinktinių 
suomių inteligentų.

Mikkolienės paskaita buvo 
užvardyta „Lietuvai, lakštin
galų kraštui”. Čia ji poetės 
vaizdingumu ir bičiuliška 
meile pasakoja savo atsimi
nimus apie Lietuvą, jos žmo
nes.

Štai kaip ji nušviečia ša
lies vaizdą iš 1893 metų: 
Kažkas žavinčiai šviežio ir 

nepaliesto, pusiau kultūrin
go, pusiau natūralaus buvo 
tame krašte, kurio baltus 
namus supo balti vyšnių so
dai ir ant kurio-aukštumėlių 
didelės baltos bažnyčios, 
kaip plaukią laivai, skrodė 
žalią mišką kelionėje į aukš
tį”.

Apie žmones ji taip nusa
ko: „Dabar, kai aš pirmą 
kartą lietuvį pamačiau savo 
tėvynėje, tai buvo vienoje 
stotyje netoli Vilniaus, tie 
žmonės, kurie čia šmėšiliavo, 
buvo visai kitokie, negu ank
sčiau matyti. Jie stovėjo ty
lūs, lyg svajotų. Jų veiduose 
spindėjo kažkas neišsakomai 
skausmingo ir rimto”.

Toliau pasakoja apie mū
sų to laiko Suvalkijoje pa
žintus patrijotus veikėjus, 
Kriaučiūnus, dr. Vincą Ku
dirką, jų kovas, jų rūpesčius.

Baigdama paskaitą ji pra
našiškai pasakė: „Ateina 
Lietuvai pavasaris. Pavasa
ris suželdo gėles ant kapų, 
kovos laukuose ir ant namų 
griuvėsių, pavasaris daigina 
sėklą ašaromis aplaistytose 
vagose”.

Ir palinki: „Tu šalie dai
nos, žalios rūtos ir baltos le
lijos, pasakų ir lakštingalų 
krašte, gražioji šalie, kuri 
turėjai tiek daug iškentėti, 
rask pati save, susikaupk, 
būk teisinga ir laiminga ir 
padovanok žmonijai savo 
laisvą ir laimingą Aš!” .

Pirmą veikalą Talvio pa
rašė 1895m., jame atvaizduo
jama ūkininko šeima. Po to 
sekė kasmet nauji veikalai. 
1898 m. išleistas romanas 
„Dvi meilės” liečia ir lietu
vius ; svarbiausias veikalo 
dalyvis — lietuvis. Ji yra 
parašiusi ir dramų, trumpų 
apysakų.

Aukščiau paduotos žinios 
imtos iš Ant. Žagrakalienės 
straipsnio „Nauj. Romuvo
je”. Talvio viena žymiausių 
rašytojų Suomijoje, kurią ji 
labai mylėjo, šiandie lietu
viams draugingų suomių že
mėje, gražiai baltutėlio snie
go apdengtoje, sprogsta 
bombos, upeliais liejamas 
kraujas, žūsta geriausi tau
tos vaikai.

— Stasys Šimkus parašė 
naują operą „Pagirėnų Da
nutė”. Manoma, kad ši ope
ra veikiai bus pastatyta val
stybės teatre.
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Žmonės, 
amžiaus,

laiku 
visus

atsimi 
prikla 
šventi

leistų knygų, 72 tomus įvai
rių senų knygų ir 62 kom
plektus Gudų laikraščių. Į 
bedievių muziejų išgabentas
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NUPIGINTA IKI

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
SO. BOSTON, MASS.

Iškilmingai atidarytas Lie
tuvos Konsulatas

Gruodžio 3 d. iškilmingai 
atidarytas Lietuvos Konsu
latas adv.lšalnų ofise („Dar
bininko” name), kampas E 
ir Broadway gatvių. Iškil
mes pagražino St. Dariaus 
(Am. Legijono) postas, ku
rio nariai su savo 
maršavo nešini ne 
ir Amerikos, bet 
Lietuvos vėliavas ____
kiavo prieš konsulatą. Vidu
je buvo prisikimšę svečių. 
Lietuvos generalinis konsu
las p. J. Budrys, įteikdamas 
konsului Šalnai Lietuvos vė
liavą, pareiškė, kad Lietuvos 
valstybė, imdama dėmesin jo 
lig šiol parodytą gerą cha
rakterį, pasitiki, kad jis gar
bingai atstovaus v šioj daly 
krašto Lietuvos Respublikai; 
kaipo konsulas, turįs būti vi
siems lygiai prieinamas. 
Konsulas Šalna, Amerikos 
legijonieriaus uniformoje 
priėmęs Lietuvos vėliavą pa
reiškė, kad jis priimąs jam 
uždedamas pareigas ir pasi
žada savo darbais ir elgesiu 
garbingai išlaikyti jam įteik
tąją vėliavą. Tuomet iškėlė 
Lietuvos vėliavą iš Konsula
to lango, o benas užgrojo 
Lietuvos himną. Susirinkusi 
tūkstantinė minia nusiėmė 
kepures ir susikaupusi iš
klausė himno. Po to p. Bud
rys, naujas konsulas Šalna, 
Mass, sveikatos komisionie- 
rius dr. Jakimavičius apėjo 
legijonierių eiles, pasisvei
kindami. Po ceremonijų, ku
rie galėjo įtilpti į konsula
tą, pavaišinti arbata ir už
kandžiais, o kurie norėjo, ga
vo ir lietuviško krupniko.

Banketas
Bostono City Club audito

rijoj vakare įvyko banketas 
naujam konsului pagerbti. 
Žmonių dalyvavo apie 500. 
Daugiau nebuvo vietos. Iš 
anksto nenusipirkę bilietų 
turėjo grįžti. Publikos tarpe 
buvo per 100 žymesnių žydų 
ir gal apie 100 šiaip ameri
konų, o kiti visi lietuviai iš 

. įvairių vietų. Įspūdinga bu
vo, kai muz. P. Sakui (iš 
Lawrence) didžiuliais vargo
nais užgrojus maršą, S. Moc
kaus vadovybėje pradėjo 
maršuoti ilga eilė garbės 
svečių prie garbės stalo. To
je eilėje, be Lietuvos ir 
Mass, valstybės įžymybių, 
maršavo žymūs amerikie
čiai, žydai, lietuvių veikėjai. 
Taipgi maršavo vietos lietu
vių katalikų ir socialistų lai
kraščių redaktoriai ir vietos 
komunistų vadas. Tas paro
do, kad svarbiuose Lietuvos 
valstybės reikaluose lietu
viai moka visi drauge susi
eiti'. (Bet ar komunistams rū
pi Lietuvos nepriklausomy
bė? Red.).

Prieš valgį, dainininkė I. 
Libby, muz. Sakui vargonais 
pritariant, pagiedojo Vieš
paties Maldą. Valgant muz. 
Sakas grojo vargonais įvai
rias lietuviškų dainų melodi
jas. Vakarą pradėjo komite
to pirm. S. Mockus trumpa 
anglų kalba prakalbėle ir 
pakvietė Mass, sveikatos ko- 
misijonierių dr. Paul. Jak- 
mauh — Jakimavičių vakaro 
vedėju. Kalbas pasakė: dr. 
Kapočius, adv. P. W. Tamu- 
lionis, Elihu D. Stone, Ta
rnas Stokes — Stočkus, ra
binas H. H. Rubenovitz, adv. 
Šalnienė, gen. konsulas J. 
Budrys ir garbės konsulas 
adv. A. O. Šalna. Po kons. 
Budrio kalbos sugiedotas 
Amerikos himnas, o po kons. 
Šalnos — Lietuvos himnas.

Meno dalį išpildė žymūs 
žydų dainininkai Schnoll ir 
L G, Glickstein. Jiems akom-

benu at
tik savo 
kartu ir 
ir išsiri-

ponavo S. Braslawsky; solis
tė I. Libby, akomp. P. Sakui, 
padainavo be kitų ir lietuviš
kai „Kur bakūžė samanota”. 
Vaikučių grupė, O. Ivaškie- 
nės vadovaujama, tautiškai 
apsirengę pašoko Kubilą, 
Suktinį ir Kalvelį. Akompa
navo V. Minkienė. Viskas 
praėjo puikioj nuotaikoj ir 
visi lietuviai džiaugiasi, kad 
ir Bostone suplevėsavo Lie
tuvos trispalvė prie naujo 
Lietuvos konsulato. - A.

LINKSMIAUSIŲ ŠVENČIŲ

Sveikiname didžiai gerbia
mą Kunigiją ir Vilos Gera
darius džiaugsmingųjų Ka
lėdų švente ir laimingųjų 
Naujų Metų proga.

Brangūs Geradariai, teat
lygina Jums malonus Betlie
jaus Vaikelis už praėjusių 
metų mums palankumą. Lin
kime tikro džiaugsmo, geros 
sveikatos ir gausios Dievo 
palaimos Jūsų darbams.

Šv. Kazimiero Seserys
Vila Juozapo Marijos 

Newtown, Penna.

— Mūsų kolonijoje dabar
tiniu laiku darbai labai žy
miai pagerėjo; dirbtuvės dir
ba dieną ir naktį, 
ypač jaunesnio 
gauna darbą.

— Kleb. kun. J.
kas rengiasi dekoruoti nau
jai par. salę po bažnyčia.

— Jaunimas šiuo 
juda; žaidimais per 
vakarus užsiėmę.

— Šiemet Kalėdos
mos iškilmingai; choras ren
giasi bernelių mišioms, kur 
bus nauja muzika ir smuiku 
pritarimas. Mišios bus 6, 9, 
10, 11 vai.

— Varg. A. Stanišauskas 
lankosi po parapiją su plot- 
kelėmis; lankydamas ragina 
jaunimą rašytis į par. jauni
mo draugijas.

— Praeitą penktadienį 
kleb. kun. J. Kazlauskas da
lyvavo New Britaine kun. 
A. Vaškelio, šv. Andriejaus 
par, klebono, laidotuvėse.

O.

WATERBURY, CONN,

Vilniečiams
Gruodžio 17 d. parap. sa

lėje įvyko prakalbos apie 
Vilnių. Kalbėjo kun. J. Va- 
lantiejus, „Amerikos” redak
torius Laučka, kun. J. Bogu- 
šas ir kun. Čebatorius. Pro
gramą vedė komp. Aleksis, 
kurio vadovaujamas Federa
cijos skyrius šias prakalbas 
ruošė. Choro rinktinė dalis 
paįvairino programą savo 
dainomis. Vilniaus lietu
viams sudėta 86 dol.; kadan
gi visi atsilankę mokėjo dar 
ir įžangos mokestį, tad vil
niečiams per Federacijos 
centrą bus pasiųsta visa 
šimtinė. Waterburieciai pasi
ryžę ir daugiau aukų vilnie
čiams nusiųsti.

Nakties šventoje tyloje 
pasigirdo angelų giesmė 
„Gloria in Excelsis Deo!” 
Angelai pranešė vargšams 
piemenėliams džiaugsmingą 
iš dangaus naujieną — gimė 
Betliejaus miestely amžiais 
lauktasis žmonijos Mesijas. 
Nuo to laiko kasmet Kalėdos 
skelbiamos pasauliui giesmė
mis ir dainomis.

Te skamba jums per visą 
dieną šios brangios šventės 
gražiosios giesmės ir links
mos dainos! Džiaukitės baž
nyčioje ir savuose nameliuo
se. Prie puošnios eglaitės ar 
urie puikiai prirengto stalo 
maloniai paklausykite šv. 
Kalėdų lietuviškos radijo 
programos iš WBRY radijo

Gruodžio 15 d., 1939 m.

(1530 kc.) stoties, 3:30 iki 
4 vai. popiet, komp. A. Alek
sio vadovybėje. Bus tikrai 
jauki 
giška 
tu.

Su
džiausiais linkėjimais — 
linksmų, lietuviškų šv. Kalė
dų ir laimingiausių Naujų 
Metų! Lyra.

šeimyniška bei drau- 
valandėlė šventės me-

geriausiais, nuošir-

NEWARK, N. J.

L. Vyčių 29 kp. išrinko 
naują valdybą: pirm. P. 
Podgalskis, vicepirm. K. 
Vaškas, sekr. L. Nemanytė, 
fin. sekr. O. Barkauskaitė, 
tvarkd. J. Sakevičius ir J. 
Žvinglis; priėmimo komisi- 
jon — Eug. Verba, J. Gri- 
malauskas, J. Sakevičius; 
pramogų — P. Podgalskis, 
K. Papartytė, K. Grimalaus- 
kas; sporto — B. Kamins
kas, J. Sakevičius ir Pr. Ber
notaitė; šokių — Ad. Bara
nauskaitė, EI. Verbaitė, B. 
Staniulytė, O. Barkauskaitė, 
Pr. Bernotaitė, J. Remeika 
ir S. Kavėnas.

Parapijos naudai ruošta 
kortų pramoga puikiai pavy
ko. Dovanas skyrė J. Ka
minskas ir jo sūnus Jurgis. 
Atsilankiusių tarpe buvo ir 
kunigai Ig. Kelmelis, dr. 
Matulaitis ir J. Dambraus
kas.

Kuopos bendra Komunija 
ir pusryčiai bus kovo 10 d. 
Pavasario šokiai — balan
džio 16 d. Apskrities suva
žiavimas bus pas mus sausio 
14 d.

Mūsų kuopa siunčia Kalė
tų ir Naujų Metų sveikini
mus visiems vyčiams ir jų 
kuopoms. Sekantis kp. sus
inąs sausio 8 d. 'F. V.

Atgaivinta Vyčių kuopa
Gruodžio 12 d. kun. J. 

Vaišnoro pastangomis su
šauktas šv. Vincento par. 
salėj jaunimo susirinkimas 
tikslu atgaivinti čia veiku
sią L. Vyčių kuopą.

Jaunimas klebono kvieti
mą nuoširdžiai priėmė, gau
siai atsilankydamas. Kalbė
tojais buvo kun. J. Vaišno
ras ir inž. A. J. Mažeika, bu
vęs L. Vyčių centro pirmi
ninkas. Už kuopos atgaivini
mą kalbėjo ir varg. Sadaus
kas, buvęs kp. pirm.

Jaunimas kalbas nuošir
džiai užgyrė ir sutiko atgai
vinti vyčių kuopą. Išrinkta 
laikina valdyba: pirm. Ber
notas, sekr. Šaulytė ir ižd. 
Skrabytė.

Visi dalyviai pažadėjo se
kančiame susirinkime užsi
mokėti mokesčius; sus-mas 
įvyks gruodžio 27 d. par. 
mokyklos salėje.

L. Vyčių kuopos atgaivini
mas šioj parapijoj sveikinti
nas. Tikimasi, kad ir kitose 
šios apylinkės parapijose 
bus dedama pastangos suor
ganizuoti vyčių kuopas, ku
rios užkirs lietuvių jaunimui 
ištautėjimo kelią, padidins 
jaunimo tarpusavio social}1 
judėjimą bei bendradarbia
vimą.

Pavykęs koncertas
Gruodžio 10 d. Dangun 

Žengimo ir šv. Vincento pa
rapijų chorai suruošė Liber
ty salėje Dangun Žengimo 
naudai koncertą, kuris visa
pusiškai pavyko.

Jungtinis choras, vad. var
gom Sadauskui ir Senuliui, 
programą gražiai atliko. 
Buvo solo ir duetas. Vaka
rui vadovavo kleb. kun. J. 
Misius. Trumpai pakalbėjo 
kun. Vasiliauskas, Mažukna 
ir inž. A. J. Mažeika. Gau
siai atsilankę klausytojai bu
vo patenkinti. A. J. M.

ELIZABETH, N. J.

Gruodžio 10 d. „Laisvės” 
salėje įvyko prakalbos vil
niečių reikalais. Kalbėjo kun.

J. Simonaitis, konsulato ata
šė V. Stašinskas, adv. Petri
kas ir J. Tysliava. Vilnie
čiams aukų surinkta 124 dol. 
37 c. Priimtos rezoliucijos, 
kurios nusiųstos Sovietų Ru
sijos ir Vokietijos atstovy
bėms Washingtone, reika
laujant sugrąžinti Lietuvai 
pasiliktas lietuviškas žemes. 
Rezoliucijas pasirašyti įga
lioti D. Petručionis, R. Džio- 
velis ir K. Bernotą.

ZHScrne 
dbri

GREAT NECK, L. I.

Vyčių kuopos susirinkime 
pereitą savaitę išrinkta nau
ja valdyba, kuriai linkime 
geriausios sėkmės dirbant 
Dievui ir Tėvynei. Valdyba 
tokio sąstato: pirm. Marijo
na Rusaitė, vicepirm. A. Va
siliauskas, rašt. Mar. La- 
žaunikaitė, fin. rašt. Jonas 
Masiulis, ižd. Kazys Budris, 
tvarkd. St. Bukantas. Išrink
tos ir įvairios komisijos.

O dabar Vyčiai ir Federa
cija sveikina savo visus na
rius ir bendradarbius, taip 
pat visus kitų apylinkių lie
tuvius, linkėdami smagių 
Kalėdų švenčių. Vietinis.

— Kalėdų mišios bus 
vai. vidurnaktį, 8 ir 10:30 v.

— Jaunimui lietuviu kal
bos pamokos būna kiekvieną 
trečiadienį.

— Novenos pamaldos ant
radienių vakarais 7:30 vai.

— Choras sausio 20 d. 
ruošia smagią pramogą pa
rapijos naudai.

— Gruodžio 30 d. Šv. Jur
gio draugija turės balių 
rapijos salėje.

—Gruodž. 17 d., vak., 
rapijos salėje aiškinta su 
paveikslais antra dalis Mi
šių; žmonių buvo pilna salė; 
lietuvių mažiau, nes aiškinta 
angliškai. Iš salės suėjo į 
bažnyčią, kur suteiktas pa
laiminimas. Taip rimtai pra
leistas vakaras labai tinka
mas advento metu.

— Lietuvių bendrovės sa
lėje tą patį vakarą įvyko 
vaidinimas.

— Mirė Eleonora Gelom- 
bauskienė, gyv. Curtis Bay, 
Md.; mirė Kaluškienės vy
ras kitatautis; jį jau trečią 
kartą likosi našle.

Dar vienas parapijietis mi
rė, dirbęs Sparowspoint fab
rike, bet neteko sužinoti jo 
vardo. Nesmagu apie miru
sius rašyti. Prisimena Kali
fornijos mirties klonis, bet 
ir Baltimore stovi žemiau 
vandenyno, net sveikiems 
tenka nuolat sirgti įvairiais 
katarais ir dusuliais.

Tel. Harrison 6-1693

B. d. SHAWK9IIS
(Ašakūnai)

GRABORIU8 — 
BALZAMUOTOJA8

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street, 
Harrison, N, J.

NAUJAUSI IR GRAŽIAUSI 
DARIAUS-GIRĖNO SIENINIAI

Kalendoriai 1940
Atvaizduojami abu lakūnus, jų 

tikrą orlaivį Lituanicą ir Soldino 
mišką, spausdinti keturiomis spalvo
mis, 15x20 didumo, labai puikus ar
tisto J. Arlausko piešinys. Gražiau
sia kalėdinė dovana nusiųsti Lietu
von. Kiekviena organizacija bei kliu- 
bai privalėtų turėti šių didvyrių ka
lendorius. Kaina 25 c. už vieną. Už
sakant pažymėkit kokiais norit mė
nesiais, lietuviškais ar angliškais.

Agentai norintieji pardavinėt, arba 
biznieriai kreipkitės dėl informacijų 
šiuo adresu:

STANDARD CALENDAR CO. 
332 West Broadway 

So. Boston. Mass.

Sulaukus džiaugsmingų Šv. Kalėdų, sveikinu 
Šv. Kazimiero parapijiečius, Paterson, N. J., 

linkėdamas gausių Dievo malonių ir 
laimingų Naujų Metų

KUN. J. KINTA, klebonas

Daugiausia nuostolių Vil
niuje patyrė kariuomenės į- 
staigos: jos paskelbtos karo 
grobiu ir ištuštintos. Išny
ko ir buvusi Universiteto 
chirurginė klinika. Šiaip iš 
įstaigų išimtos, daugiausia 
rašomosios mašinėlės, bal
dai.

Labai nukentėjo Gudi
jos Mokslo Akademijos 
biblioteka. Iš Minsko atvykę 
delegatai išgabeno 678 to
mus lituanistikos, 435 tomus 
16 — 18 amžiuje Vilniuje iš-

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO. 
Krallkauskas — Savininkas

Gamintojas Geriausios Rūiies 
NMvalflnanfiių Gėrimų

Pamėginkit mūsų specialų Drlnk- 
Mlxar TOM COLIN8 

Taipgi parduoda lietuviško ■bra
voro alų Ii New Britain

CRKMO „CONNECTICUT BEST"
Pristato pareikalavus: sallūnama, 

krautuvėms, vestuvėms Ir 1.1.
Reikalaukite visur to vardo 

Sodėa ir Alaus

91-83 Warwick St., Newark, N. J.

ir masonų muziejus.
Daugiausia nuostolių pa

tyrė Valstybinis muziejus, iš 
kurio išgabentas buv. Vil
niaus general gubernatoriaus 
archyvas su Kražių byla, su
kilimų, knygnešių ir kt. by
lomis. Lietuvių istorikams 
— tai neįkainuojamas smū
gis.

Miesto teatre išimti seni 
drabužiai, visa kita palikta. 
Laikinieji šeimininkai nelie
tė bažnyčių, nei kunigų.

— Dėl susidėjusių aplin
kybių, numatoma išplėsti 
Lietuvos didesnę prekybą su 
neutralėmis kaimynėmis 
Baltijos valstybėmis ir Skan- . 
dinavija, kuriose didėja Lie
tuvos žemės ūkio produktų 
pareikalavimas, o iš ten įsi
vežti dalį reikalingos žalia
vos, kurios gavimas iš ka
riaujančių valstybių yra pa
sunkėjęs arba pasidaręs ne
begalimas.

— vas 
Minėj 
New 
čias i 
Kazys

Mii 
Grane 
prof, 
kalbel

Nauįos Rudens Mados
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ

Siūtai ir Overkotai
Jei jūs esate jautrūs madų atžvilgiu ir ypatingas drabu

žių kokybe, jūs turėtumėt atlankyti mūsų krautuvę.
Mes turime įvairaus dydžio rūbų pritaikinti visiems.
Virš 30 metų parinkime vilnonių rūbų ir modelių.
Mūsų kainos yra labai prieinamos, nes mes perkame di

deliais kiekiais.
SIUTAI IR OVERKOTAI VYRAMS IR 

JAUNIEMS VYRAMS
Vertės $22.50 už $16.50
Vertės $25.00 už $19.50
Vertės $30.00 už $22.50

Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus,-kad mū
sų drabužiai yra puikiausios rūšies. *

Henry Narins Sons, Ine.
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.
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DOZENS OF EXCLUSIVE FEATURES...INCLUDING SAME FAMOUS METER
MISER MECHANISM ... AND SAME FINEST QUALITY CONSTRUCTION 

FEATURES AS FRIGIDAIRE MODELS COSTING $100 MORE I

• At the price there’s nothing else like this 
remarkable new Frigidaire model! Built to 
the same high quality standards as the most 
expensive Frigidaire model made—with the 
same basic features that have made the 
name Frigidaire world-famous for econom
ical and safer food protection...long years 
of trouble-free operation. It’s the greatest 
value of the year! Don’t miss seeing it!

ALL THESE GENUINE FRIGIDAIRE FEATURES!
• FAMOUS METER-MISER MECHANISM
• EXCLUSIVE F-114 REFRIGERANT
• 1-PIECE ALL-STEEL CABINET CONSTRUCTION)
• 5-YEAR PROTECTION PLAN ON SEALED-IN

MECHANISM
• BUILT AND BACKED BY GENERAL MOTORS
PLUS MANY OTHER IMPORTANT MONEY-SAVING
• ADVANTAGES!

Set of highest quality Ovenware 
Dishes and Ovenware Water Ser
ver included at this low pricel

12450
Easy Terms

(M, FRIOSMH Šį SSTEMISER 
n. FRIEDMAN MUSIC SHOP 
433 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-4798
APPROVED DEALER OF BROOKLYN EDISON CO.



VASARIO 16 MINĖJIMAS
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IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS
KUN. ANTANAS PETRAUSKAS

Lietuviška Mėsinyčia

380 Grand Street

NEW YORK, N. YAPREIŠKIMO PARAPIJA

KUN. BRUNO J. KRUZAS

NAUJA VYČIŲ VALDYBA

Brooklyno Graboriai
Tel. EVergreen 7-4335 STagg 2-5043 Notary Public

SUSILAUKĖ DUKTERS

BOTTLING CO., INC

Laidotuvių Direktorius

EVergreen 8-9770

LIETUVIAMS DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI

GRAND CHAIR CORPORATION JOSEPH GARSZVA

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

Tel. STagg 2-4409

Manhattan Liquor Store Laidotuvių Direktorius

264 Grand St., Brookly
Kampas Roebling St,

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK
TI SAVO GĖRIMUS

Tel. Newtown 9-4464

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

į SU 
trnis
tan-

CH. SHIMANSKAS ir 
M. PETKAUSKAS

L. V. 41 kp. naujon valdy- 
bon išrinkta: pirm. J. Bule- 
vičius, vicepirm. K. Kazlaus
kas, sekr. O. Duganaitė, fin. 
sekr. Z. Mažeikienė, ižd. Ks. 
Kundrotą. Kuopa pasiryžusi 
kitais metais smarkiau veik-

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Silvia ir Aleksandras Po- 
deriai, gyv. 160 Euclid Ave., 
Brooklyne, susilaukė antros

335 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

: EVergreen 7-7550

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

A. RODZEWICZ 
(Radzevičius)

Apreiškimo parapijos parapijiečius ir visas drau 
gijas, Šventų Kalėdų proga nuoširdžiai sveikinu

PIRMAS LIETUVIS 
CHIROPRAKTAS 

DR. J. VAITULIONIS

Daugiausia žinių iš Lietu 
vos rasi AMERIKOJE.

Antverpene, Belgijoje, mi
rė protestantas advokatas 
Milders ir visą savo turtą, 
50,000 dol., paliko katalikų 
parapijai.

LICENSES
Beer, Wino, Liquor 
Wholesale, Retaile

Sveikinam Šv. Kalėdom 
ir Naujais Metais

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ
(Kleen Kol Coal Co.)

Duodu automobilius TMtuTėms, 
krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax! 
Įsidėmėkite raides "E-X-L-A-X" ant 
dėžutes Ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rei
kalaukite orlglnallo Ex-Lax.

Šablevičiūtė, O. Bartkienė, 
A. Slivinskienė, A. Bartulie- 
nė, M. Brangaitienė, B. Kaz
lauskienė, R. Guzinskienė. 
R. Kazlauskienė, A. Zinkiū- 
tė, B. Šimkutė, F. Ražickie- 
nė, J. Zembrauskaitė, A. Ku
činskaitė, V. Gražulienė, K, 
Krušinskas, P. Kubilius, J 
Laurinaitis, M. Kučinskas 
A. Spaičys, J. šeštokas, J 
Karpus ir P. Geležinis.

337 Union Av., B’klyn, N.Y.
Namas tas pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

— Pittsburghe viešųjų mo
kyklų direktoriai nutarė 
įvesti mokyklose tikybos pa
mokas.

PASIRUOŠIAMIEJI BAZA 
RO DARBAI

402 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(Priei pat Apreiškimo bažnyčią)

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

draugus.

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius — Balsamuotojas 
Modemiška Koplyčia

Tel. Virginia 7-4499

ESTATE Of 
BARRY P. SHAUNS

(Šalinskas)
Vestie E. Davis,
Licensed Mgr.

Suteikiam Garbingas
Laidotuves
-----  $150 -----

KOPLYČIAS SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84-02 Jamaica Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

1STMAS ftSESTODL

Visus APREIŠKIMO PARAPIJIEČIUS ii 
AMERIKOS SKAITYTOJUS

Sveikinu šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga

Parduodame įvairius rakandus labai prieinamo
mis kainomis. Pasirinkimas didelis: „Bedroom 
Sets”, „Parlor Sets”, Matrasus ir Springsus, „Stu
dio Couches”, „Kitchen Sets” ir „Dienette Sets”.

Daugiau kaitros uz jūsų pini
gą. Jūsų ‘kaimynai naudoja 
Tru-Ember Coal Co. anglis ir 
patenkinti. Kodėl jums nepa
sekti jų pavyzdžiu.

Vasario 16 šventę ateinan
čiais metais švęsime tą pa
čią dieną, kaip ir Lietuvoje 
— vasario 16 d., penktadienį. 
Minėjimą ruošia Federacijos 
New Yorko apskritis; sve
čias kalbėtojas bus prof. dr. 
Kazys Pakštas.

Minėjimo programa įvyks 
Grand Paradise salėje. Šalia 
prof. Pakš^ bus ir kitų 
kalbėtojų; muzikalinėje pro
gramoje dalyvaus mūsų apy
linkės chorai. Visi prašomi 
atsiminti, kad Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
šventę minėsime vasario 16 
d., penktadienį.

Graborius — Balsamuotojas

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU 
ŠIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 
PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 

BROOKLYNE

LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

BAR & GRILL
Gaminam valgius ameri

koniško ir lietuviško sti
liaus. Čia taip pat galima 
gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus.
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkai
411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

— Clevelande Šv. Jono 
ligoninėje, kurią vedė gailes
tingumo sesutės, netrukus 
bus įtaisytas 1,000,000 voltų 
X-Ray aparatas. Šis apara
tas yra antras pasaulyje sa
vo didumu.

— Nepaisant įvairių kliū
čių kun. Ch. Coughlin kalbos 
kiekvieną sekmadienį per
duodamos per 47 radijo sto-

dukrelės. Motina ir duktė 
jau parvyko į namus iš šv. 
Marijos ligoninės ir dabar 
linksmai laukia Kalėdų šven
čių. Al. Poderio tėvas yra 
„Amerikos” skaitytojas nuo 
pat pirmo numerio ir visą 
laiką artimas jos bičiulis.

Kalėdų mišios bus šia tvar
ka: pirmosios — 12 vai. vi
durnakty, kitos — 8, 9 ir 11 
vai. (suma).

Parapijos jaunametės so- 
dalietės šį šeštadienį, gruod. 
23 d., 8 vai. vak. par. salėje 
turės įdomų kalėdinį vakarė-

ESTATE OF A. J. VĄLANTIE JUS
T. Fred Lefevre, Manager

LAISNIUOTAS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Veronica R. Valantiejus

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41—72nd Street, Maspeth, N Y,

M. P. BALLAS 
(Bieliauskas)

PIRKITE RAKANDUS
DABAR

252 Kent Avenue, Brooklyn, N. Y
Tel. EVergreen 8-8871

Sveikinimas
Aušros Vartų lietuvių pa

rapijos gyvybiniais reikalais 
rūpintis išrinkta komisija 
nuoširdžiai sveikina visus 
New Yorko lietuvius, linkė
dama džiaugsmingų Kalėdų 
ir laimingų Naujų Metų. 
Nors mums nelinksmos bus 
ir šios Kalėdos, nes vis nesu
silaukiame lietuvio klebono, 
tačiau turėkime viltį, kad 
mūsų teisingi lūkesčiai susi
lauks tinkamo atgarsio. 
Kviečiame visus lietuvius 
vieningai gyventi, vieningai 
veikti, uoliai lankyti savo 
bažnyčią kiekvieną sekma
dienį ir kitomis dienomis.

Kalėdų pamaldose sustip
rinkime savo pasiryžimus ir 
siųskime maldas Gimusiam

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2834 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 123 Greenpoint Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, tc 
be consumed on the premises.

ELLEN WALSH ADM.
123 Greenixiint Ave. Brooklyn, N. Y.

M-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

mis giesmėmis pasirodys 
choras; smuiką gros Marg. 
Digrytė. Kitos mišios prasi
dės 7 vai. ryte ir tęsis kas 
pusvalandis iki 11 vai., kada 
bus paskutinės.

Gruodžio 15 d., Šv. Jur
gio par. salėje, įvyko ’’Ame
rikos” Bazaro rengimo komi
teto narių pirmasis susirin
kimas. Apsvarstyta bazaro 
tvarka ir pirmieji pasiruo- 
šiamieji darbai.

Išrinkta komiteto valdy
ba: pirm. K. Krušinskas, 
raš1. F. Vasiliauskaitė ir iž- 
din. D. J. Averka. Bazarą 
įvyksiantį Šv. Jurgio parap. 
salėje, sausio 26, 27 ir 28 d. 
maloniai sutiko globoti kun. 
kleb. K. Paulonis, iždą glo
bos kun. V. Masiulis. Kadan
gi bazare turės savo stalus 
kiekviena parapija, tai para
pijų draugijų atstovų susi
rinkimai pasitarimams įvyks 
ir atskirai.

Bendras kitas susirinki
mas įvyks penktadienį, po 
Naujų Metų, sausio 5 d., At
simainymo par. salėje, Mas- 
pethe.

Pirmame susirinkime da-

Kam Versti Vaikus 
Imti Neskanu 

t 

Liuosuotoją
kurie tėvai daro klaidą, versdami 

savo valkus imti neskanų, sarginanti 
vaistą reikiant jiems lluosuotojo. Val
kas pyksta dėl tokios pabaudos. Ir tas 
viskas yra visai nereikalinga.
Kada jūsų vaikams reikalingas lluo- 
suotojas, daryk, kaip milijonai moder
nių motinų daro—duok jiems Ex-Lax! 
Jums nereikės raginti jaunuolius Imti 
Ex-Lax, dėlto, kad jis gardus, kaip 
skanus šokoladas. Kas dar svarbiau, 
Ex-Lax yra švelnus liuosuotojas, tinkąs 
jautriems, mažiems vldurėliams. Jis 
veikia vidurius švelniai, lengvai, be 
prievartos Ir Išsltemplmo.
Ex-Lax yra geras suaugusiems Ir val
kams taip pat. Visose vaistinėse po 10c. 
ir 25c.

Kalėdų pamaldos
Kalėdų mišios mūsų baž

nyčioje bus šia tvarka: pin 
lyvavo įvairių draugijų ats-'mos — 12 vai. vadurnakty 
tovai: F. Vasiliauskaitė, H. jų metu gražiomis kalėdinė

GYDO be peilio, be 
vaistų Ir be cheml- J 
kalų, tik su savo 
plikomis rankomis. A-Ajį«jg| 
Visokios ligos yra 
gydomos: vyrų, 
terų ir valkų. Pa- W 
tarimai veltui. ' 
VALANDOS: nuo 
ryte iki 8 vakare. 
Nedėldieniais ir 
šventadieniais nuo 
10 ryte iki 1 po 
pietų.

307 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

1 Betliejaus Kūdikėliui, kad 
I veikiai sulauktumėm savo 
J bažnytėlėje lietuvio klebono. 
1
| J. Ksčenaitis, P. Janusas, 
| Alf. Stankevičius, Kaz. Ka- 
a valiauskas, J. Čodreikis, L. 
r Labanauskas, Silv. Jatkaus- 
S kas, Kar. Vaičiūnas.

- Kalėdų Šventėms -
SALDAINIAI PUIKIAUSIOSE DĖŽUTĖSE, KA 
ledinės eglaitės papuošalai, lietuvių 
ANGLŲ KALBA ATVIRUTĖS, VAIKAMS ŽAIS 
LAI

Bažnytinis koncertas i į 
Praeitą . sekmadienį baž- į 

nyčioje gražiu bažnytinės | 
muzikos koncertu užbaigtas 
parapijos sidabrinio jubilie
jaus minėjimas. Koncertą 
suruošė par. choras, muz. J. 
Jankaus vadovaujamas. Pro
gramą išpildė choras, smui
kininkė Margareta Digrytė, 
solistai A. Maslauskaitė, Ad. 
Dragūnaitė, Aid. Liutkiūtė, 
Mar. Bujokienė ir K. Hoff- 
manas. Išpildyti lietuvių ir 
kitų kompozitorių kūriniai. 
Choras pasirodė puikiai; iš 
solistų ypač pažymėtinos 
smuikininkė Digrytė ir Ad. 
Dragūnaitė.

Atitinkamą pamokslą pa
sakė kleb. kun. N. Pakalnis.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1001 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 426 Ralph Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANNE SCHIMMEL
426 Ralph Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 3710 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 363 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY WAXLER and ABE TICKER 
Dew Drop Inn. .....

363 Halsey St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3358 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 166-168 Avenue O, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CARMELLA STANZELLA 
L. and S. Bar and Grill

166-168 Avenue O Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7626 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 409 Kent Ave. and 18 Broadway, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

THERESA FEUERSTACK
409 Kent Ave. & 18 Broadway, B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3115 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 137 Schenectady Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

VINCENZO POLICANO
137 Schenectady Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3368 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 5011-13 Avenue L, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANKLYN A. MORAN and 
DENNIS CALLAGHAN

5011-13 Avenue L Brooklyn, N. Y.

i Sausio 14 d. šv. Vardo 
| draugijos kuopos visoje ša- 

lyje melsis už karo siaubo 
j1 pašalinimą — už taiką.

Gamintojai minkštų ir Tikrų Vaisių | 
Gėrimų Pale Dry ir Club Soda. Vi- | 
suomet reikalaukit D. & Z. gėrimų t 
savo krautuvėje arba prie baro. Mū- 
sų gamykla yra viena iš švariausių i 
visame New Yorko mieste.
Mūsų pristatymo ved. p. Al Graham (Gramas) f 

kviečia jus visus apžiūrėti mūsų gamyklą o LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI !
; ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas ;

; 409 ir 436 Grand Street, Brooklyn, N. Y. ;
J: Tel. EVergreen 7-8451 !

DOVANOS |
Gaunama |

Lietuvių Saldainių Krautuvėj |
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y. j

I J. P. GINKUS, Savininkas l

MASPETH; n:-Yv

Ur .T?’;. :'f<
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I Katalikų Jaunimo Dr-ja
I RENGIA

1 Pirmadieni,
| Gruodžio - Dec. 25 d.. 1939
f y-
Kalėdų Dienoj Šokius
Gros BILL WILLIAMS ORKESTRAS

| , Apreiškimo Parapijos Auditoriume
į No. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.
| PRADŽIA NUO 8 VAL VAK. ĮĖJIMAS TIK 50 CENTŲ

j Kiekvienas šios draugijos parengimas —didesnis ir gražesnis. Taip jauni, taip senieji 
i ateikite pamatyti išpuoštos salės, klausyti geriausios muzikos, dalyvauti įvairenybėse 
ji — ir tamstų dalyvavimas bus katalikų — tamstų vaikų ir ainijos naudai ir garbei.

■ | Susipažinkite, o ilgai neužmiršite.

LIETUVIŲ AUKOS VIL
NIEČIAMS ŠELPTI

Į Generalinį Konsulatą jau 
suplaukė Amerikos lietuvių 
aukų vilniečiams šelpti $3,- 
031.66.

MASPETHO ŽINUTĖS

’’TAVARIŠČIŲ” GERA 
VALIA...

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS
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— Klier. Jonas Baltrušai
tis, M.I.C. neseniai priėmė 
subdiakono šventinimus Chi- 
cagoje. Klier. Vincas Galčius, 
C.M. gruodžio 10 d. priėmė 
tonsūros šventinimus Over
brook, Pa. kunigų seminari
jos koplyčioje.

— Billy Walters, 14 m. 
amžiaus, serga; linkime jam 
grei1 pasveikti.-

— Neturtingųjų vaikams 
bus Kalėdoms padalinta pa
šalpa, kaip kasmet, parapi
jinės Šv. Vincento-draugijos.
’— Vyčių naują valdybą 

sudaro: pirm. J. Weznik — 
Vėževičius, vice-pirm. Ju
lius Kleiza, sekr. Ona Jočiū- 
tė, ižd. Ant. Masulis ir ižd. 
rašt. Marytė Augustinaitė.

— Kalėdose šv. mišios lie
tuvių bažnyčioje bus: 12 vai. 
vidurnaktį, 8, 8:30, 9, 10, 
10:30, 11 ir 12:15 vai. Vaka
re novenalės pamaldos 7:15 
ir 8 vai.

Visi, ypač choras, rengia
si Kristaus Užgimimo šven
tei — Kalėdoms. Bažnyčios 
vidus gražinamas vainikais 
ir eglutėmis, kurios dabina
mos elektros lemputėmis.

Bernelių mišios bus 12 
vai. naktį. Jos iškilmingos 
visais atžvilgiais. Kitos mi
šios: 8, 9, 10,11 ir 12:15 vai. 
Palaiminimas Švč. Sakra
mentu po Bernelių mišių.

Sekmadienio vakarais 
krepšinio komandos žaidžia 
su kitų parapijų jaunuoliais 
Transfiguration salėje, Mar
cy Ave. ir Hooper St.

Vyresniųjų komanda susi
dėjo iš: J. Vitacco (mascot), 
S. Bayer, Al. Browning, V. 
Bružo, S. Švedo, J. Švedo, J. 
Rovigno, V. Žilinskio, J. Kru- 
žiko, St. Maciett. Jie žaidė 
su Apreiškimo parapijos ko
manda ir laimėjo 44:29.

Sekantis žaidimas bus 
sausio 7 d. su Visų Šventų 
parapijos komanda.

Gyvojo Rožančiaus drau
gija turės margumynų va
karą, gruodžio 30 d., parapi
jos salėje; jame bus daug

stambių laimėjimų. Pelnas 
parapijai. Programą išpildys 
varg. P. Dulkė su savo gru
pe. Gros orkestras. Visi ma
loniai kviečiami dalyvauti.

Amž. Rožančiaus draugija 
sekmadienį 9 vai. mišių me
tu eis prie Komunijos.

UŽUOJAUTA

Moterų S-gos 35 kuopa 
reiškia gilią užuojautą savo 
narei Teklei Jakupčionienei 
dėl jos sesutės, Elzbietos Sa- 
muolienės mirties. Velionė 
mirė gruodžio 15 d., palik
dama nuliūdime vyrą Pran
ciškų, dukterį, o Lietuvoje 
motinėlę, seserį ir brolius. 
Lai ilsisi ramybėje pas Vieš
patį!

KALĖDŲ PROGRAMA
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Kalėdų šventėms
DUOKITE DOVANAS TINKANČIAS VISIEMS

Kalėdoms arba Naujiems Metams tinkamiausias 
dovanas galima rasti Lietuviškam Monopoly

OLD STOCK, ruginė 2y2 mt. pilna kvorta — $1.55 
PIEDMONT CLUB, ruginė Ž^mt. pilna kv. — $1.75 
Saldaus vyno, port, sherry arba muscatel, gin. $1.25

REPUBLIC LIQUOR STORE
415 Keap Street, Brooklyn, N. Y.

Įsteigta 1892

1

f

Tel. STagg 2-2173

Robert Lipton
LAIKRODININKAS

701 Grand St., (arti Graham Ave.) Brooklyn

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS
Deimantiniai žiedai — — — — — v 
Rankiniai laikrodėliai — Wrist Watches 
Koktelių Setai (cocktail sets) — — - 
Pasidabinimo setai (dresser sets) —

M

plaukus raudonai, mėlynai 
žaliai ir rausvai. Plaukų 
spalva derinama prie drabu
žių ir batų.

— Šv. Jono universiteto, 
Brooklyne, studentai praeitą 
trečiadienį išdalino daug val
gomų daiktų suvargusiems. 
Prie dovanų prisidėjo visi 
universiteto studentai.

Gruodžio 12 d. mums ar
timai pažįstamas asmuo ga
vo savo giminaitės slaugyto
jos iš Trakų laišką, rašytą 
lapkričio 24 d. Laiško auto
rė dalyvavo sanitariniame 
būryje, kurs lankėsi Vilniaus 
krašte, teikdamas vilnie
čiams medicinišką pagalbą. 
Čia ir paduodame tą laišką, 
kurio teikiamų žinių tei
singumu nei kiek neabejoja
me:

Rašau Jums iš buvusios 
okupuotosios Lietuvos — 
Trakų. Aš spalių gale išva
žiavau iš Kauno su karo sa
nitarija į Vilniaus kraštą su
teikti gyventojams medici
nos pagalbą. Keliaujame gur
guolėj, pora arklių, keturi 
asmenys: daktaras, medici
nos studentas, aš ir vežikas. 
Apkeliavome r me visą Vil
nių ir jau š;nrdie pasiekė
me Trakus, iš kur grįšime 
vėl į Vilnių, Ligonių, turime 
nemaža, nes i dieną tenka 
apžiūrėki p''"* ’šmtą. Kelionė 
pati visai ka*p čigonų: apsi
stojame kur mokykloj, patys 
verdamės pietų, nes iš gy
ventojų mažai ką gauname 
pirkti. Gerai, kad iš Kauno 
įsidėjome lašinių, tai dar ir

dabar stiprinamės.
Pats Vilniaus miestas yra 

įdomus savo senumu, istori
ja, bet Kaunas yra jaukes
nis ir moderniškesnis. Nau
jų namų beveik nėra pasta
tyta, gatvės brukuotos, nėra 
jokių sodelių — parkų. Da
bar dar jaučiamas karo lai
kas: prie maisto krautuvių 
ilgos eilės žmonių, o galan
terijos krautuvės tai daugu
moj tuščios, nes viską išsive
žė „tavariščiai”.

Po provincijas pavažinėjus 
irgi nekoks vaizdas: žmonės 
labai vargingai gyvena. Yra 
tokių, kur ant 1 hektaro gy
vena 7 — 8 gyventojai. Be
konų visai neaugina, pieni
nių niekur nėra. Tiesa, žemė 
irgi labai bloga, vien smilty
nai, bet drauge ūkininkai ir 
buvo spaudžiami. Žemės re
formos jokios nėra. Bet yra 
ponų, kurie turi po pusantro 
tūkstančio hektarų ūkį. Da
bar tie dvarai „tavariščių” 
buvo labai sunaikinti, išplėš
ti, nes jie ką galėjo, tai vis
ką gabeno į Rusiją. Mokyk
lose kryžiai sulaužyti, kai 
kur net kapus išniekino, iš- 
kasdami lavonus. Žinoma, 
tai gyventojuose padarė blo
gą įspūdį ir jie dabar labai 
bijo „tavariščių”, o džiau
giasi lietuviais. Bendrai, lie

tuviai visur yra nuoširdžiai 
sutinkami. Mūsų rajonas bu- ■ 
vo aplink patį Vilnių, tai gy- 
ventoj ų tarpe lietuvių mažai i 
sutikome. Daugiau kiek yra 
Maišogaloj ir Trakuose. Iš 
mokytojų tai visi yra lenkai, 
atkelti iš gilumos Lenkijos 
ir beveik visi jie galvoja 
apie uniją Lietuvos su Len
kija.

Apylinkės apie Vilnių yra 
labai gražios, kai kur Neries 
krantai tiesiog žavėtini. 
Daugiau yra kalnuotas kraš
tas, bet nemaža yra upių ir 
ežerų. Miškų yra nemaža, 
gan gražūs, daugumoj pušy
nai. Bet dabar labai daug iš
kirstų; gyventojai sakosi, 
kad „tavariščiai” liepę jiems 
kirsti. Žinoma, tas reikalas 
greitai jau bus sutvarkytas”.

— New Yorke kiekviena 
įmonė turi priklausyti ’’uni
jai”. Jeigu savininkas neturi 
darbininkų, tai verčia jį 
samdyti, kitaip tokias krau
tuves ’’piketuoja”. Dabar 
Brooklyno moterys pradėjo 
pačios tyrinėti tų ’’piketinin- 
kų” reikalavimų teisėtumą.

— Brooklyno įvairių pre
kių Namm krautuvė, kurioje 
dirba 1,200 darbininkų, ga
rantuoja jiems darbą ir 1940 

I metais.

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

nuo
nuo
nuo
nuo

$7.50
$2.25
$2.75
$2.95

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

Kalėdų vakarą, gruodžio 
25 d., nuo 8:15 iki 8:45 vai., 
iš WCNW (1500 kc.) radijo 
stoties bus perduodama Liet. 
Radijo Dr-jos kalėdinė pro
grama. Visi lietuviai kviečia
mi pasiklausyti. Bus muzi
kos, kalbų, apysakų.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

— Peru respublikos prezi
dentas parinko palaimintąjį 
Martiną de Porres, juoduką 
Socialinio Teisingumo ir Pa
galbos globėju.

— Chicagos moterys Ka
lėdoms pradėjo dažyti savo

LICENSES
Reer, Wine, Liquor

WHOLESALE AND RETAIL
•------------ ;—

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3701 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 346 East Ave.—Wallabout 
Market, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

EDWARD MILLER
316 East Ave..
Wallabout Market, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3291 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1035—41 Liberty Ave.. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

LOUIS CESTONE 
Sun Crest Tavern ,

1035—41 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3673 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2091 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN FOX
2091 Nostrand Ave., ^Brooklyn, N. Y.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
181 No. 8th Street

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus 
TeL EVergreen 8-9229

DR.ED.W. ŽUKAUCKAS
4302 Flatlands Avenue

VALANDOS: 
1—2 p. p.
6—8 vak.

Ir pagal sutarti
Tel. NAvarre 8-1819

DR. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

m So. 4th Street
1 --------------- •••• •••

VALANDOS:
0—12 ryte 
1—8 vak.

Penktadieniai* uždaryta
Tel. EVergreen 7-8888

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3446 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2707—11 Beverly Rd., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

JOHN JOSEPH FILAND 
Beverly Bar & Grill

2707—11 Beverly Rd., Broooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
HL 50 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1925 Surf Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

BELLA NURBIN 
Hotel Carman Sylva

1925 Surf Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 461 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132 A of . the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2214 Church Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

ROBERT GOLDSTEIN & GERSHON 
GOLDSTEIN

Goldy Wine & Liquor Store
2214 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
HW 4 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 8846—20th Ave., Borough 
of Brooklyn, County, of Kings, to be con
sumed on the premises.

MICHAEL PACCIONE 
(Buena Vista Hotel)

8846—20th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 498 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 8413—5th Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PASQUALE PARISI 
Sorrento Rest.

8413—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

NAUJOJE VIETOJE
REPUBLIC BAR & GRILL

J. Sutkus, sav.
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kad geriau patenkinti visus kostumerius ir draugus, J. 
Sutkus persikels į kitą daug patogesnę vietą, kampas 
Grand ir Hooper Sts. Norėdami gauti tikrą nuoširdų lietu
višką patarnavimą, užeikite į naują vietą

492 Grand. St., Brooklyn, M. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2975 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 137 Court St., or 212 
Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MAX MEYERSON
(Court Atlantic Bar & Grill) 

137 Court St.,.
or 212 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKI AMERIKONIŠKI

I?.4.? KALENDORIAI
GRAŽŪS SPALVOTI:—

ŽIEMOS IR VASAROS GAMTOS VAIZDAI, 
ĮVAIRŪS RELIGINIAI IR ŠIAIP 

KITOKĮ PAVEIKSLAI
PAPUOŠKITE SAVO NAMUS VIENU IŠ ŠIŲ 

KALENDORIŲ, TAIP PAT PASIŲSKITE 
SAVO ARTIMIEMS LIETUVON.

DIDELIS PASIRINKIMAS

’’AMERIKOS” ADMINISTRACIJOJE,
423 Grand Street Brooklyn, K. Y.

Kas pratęsia „Amerikos” prenumeratą dabar — gauna 
kalendorių dykai.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 383 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at- 321 Columbia St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FREDERIC TRILLI 
Fred’s B & G

321 Columbia St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3263 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 234-6 Flushing Ave. & 
7 Hall St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 
JOSEPH & SALVATORE MORRONGIELLO 
234-6 Flushing Ave.,
& 7 Hall St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 528 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 89 Atlantic Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOAQUIN VIEIRO 
(Frente Unido Rest.)

89 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 88 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 924—65 St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANISH ATHLETIC CLUB, INC. 
924—65th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 435 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2123 Emmons Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MARY DI LUCA 
(Jean’s Clam Bar)

2123 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2758 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 701—39th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN O’REILLY
701—39th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3104 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 55 Hudson Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 76 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 215—60th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GOTHENBERG KAMRATES, INC. 
215—60th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7363 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 733—35 Fulton St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MOHAWK REST. INC.
733—35 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3381 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 3501 Surf Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WILLIAM MC LEAN
3501 Surf Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1055 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Contral Law at 6216 New Utrecht Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed off the premises.

JAMES SANTI
6216 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3817 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2700 Church Ave & 821 
Rogers Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

CHARLES O’CONNOR
2700 Church Ave.,
& 821 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2824 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 3200 Emmons Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MAX J. GOLDMAN
3200 Emmons Ave., Brooklyn, N .Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2867 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 4122 Avenue D, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

DANIEL J. MAHONEY 
4122 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3876 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Sectioo 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 85 Court St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

NEW BORO TAVERN. INC.
85 Court St., Brooklyn, N. Y-

NOTICE is hereby given that License No 
RL 3572 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 3224 Church Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MATTHEW MURPHY
3224 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3482 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 62 Vanderbilt Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MARTIN BUCKLEY 
Four Leaf Shamrock

4011 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2698 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 62 Vanderbilt Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PETER SCUDERO
62 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N .Y.


