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nils šių žodžių skaity- 
5, visus „Amerikos” ar
usius, visus lietuvius 
širdžiai sveikiname Ka- 
šventėmis siųsdami ge

lių linkėjimų kupiniau- 
glėbius. Visiems linki- 

Taikos ir Ramybės Kū
lio gausios palaimos.
ausdami dešinę, drąsiai 
[darni kiekvienam į akis, 
jame gilų dėkingumo 
visiems, kurie buvo ar- 
Amerikos”, kurie rūpi- 
ir sielojosi jos geres- 
buitimi. Visiems, vi- 
s linksmų Kalėdų šven
ti laimingiausių Naujų
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Brooklyn, X
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PAVERGTOJE LIETUVOJE

metų vilnietis lietuvis 
j ai laužys plotkeles sa- 

— Sovietiškojo „t^ eimos narių būryje, ne
idamas, kad už lietu- 

žodį jis gali būti su- 
ir po pūdinančius ka-

mo” komisaras Pak 
šaukė Mariampolėje 
ir jiems nupiešė, koh 
būti sovietiškas teisfgp|us tampomas”, 
sak jo, „žmoniškumui 
tiški teismai turės 
liberališką, švelnų el^ 
nusikaltėliais, bet 
mų pašalinimą iš visi^ 
tarpo.” Kaip žinoma, i

ai džiaugėsi lietuviai 
Ąfečiai, sulaukę laisvės, o 

t ir jie drauge su vi- 
Lietuvos lietuviais neša 
į vergiją, tik daug skau

tų Rusijoje nusialtį 5. Tūkstančiai lietuvių 
„šalinami” tuo būdui suimtų ir i toli- 
vestos bausmės, tan) kraštus rusų išgabentų,
viausia norma-mirtksjs lietuvio širdgėlą, 
mė. ____ -%_____

)je pat vietoje kalėdi-

Jo Ekscelencija vyskupas 
Vincas Padolskis, Vilka
viškio vyskupas - pavaduo
tojas, Kauno kunigų semi
narijos fakulteto dekanas. 
Vysk. Padolskis yra kun. 
Dr. J. Navicko brolis, gy
vena Vilkaviškio par. vi- 
karijate.
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Tauragės miesto! „Amerikos” laidoje bu- 
j a suėmė mėsos prei , 
jus Saliauską ir La 
kurie, esą, sudariuew, 
nių atsargas. Padinsl1' 
bute ir rūsyje kratą, <

šie žodžiai parašyti:
t ar galės būti ramūs 

^lietuviai amerikiečiai, 
t dar nei cento neda- 

200 centnerių lašiDipįPniečiams sušelpti?” 
rių dešrų, tame skaiiiw ------ ----- ~“--a — 
680 kg. lašinių ir isį lietuviams, kurie dar 
dešrų jau sugedusią i nei cento davę lietu- 
kiam vartojimui nedu s tremtiniams sušelpti, 
čių.

— Bartininkuose ta 
tinis jaunimas ir pta 
sąjungos įsikūrė parą 
salėje.

žodžiai labai tinka ir

,L IR ŠOKUI

linkiai daliai užsienyje 
Kalėdų proga 

lietuviai turėtų prisi- 
i vargstančius tremti- 
jų šeimas ir paauko- 

ors kiek. Katalikai sa
kas kviečiami siųsti per 
įstaigas.

I Antradienį

r komunistai Lietuvoje 
io tik turtingesniųjų že- 
! Į tai puikiai atsako 

gi-i ] vieno skaitytojo
IADISE SALEJE itis, gyvenąs Biržų ap-

je. Šis komunistų nu
BrooklftJ|mstasis taip rašo:

es savo žemės turėjo-
— 9 vai. įvyksta įdomus^jgo pusketvirto hekta-

ts

nai. Ruošia Angelo

ekę

S...

t dabar iš mūsų atė- 
| ir buvo paskyrę kitur 

onis ha., bet kadangi 
2 kilometrų nuo mūsų 
įbai prasta žemė, vien 
is, kadangi ant tokios 
is gyventi ubagystė, tai 
akėm nuo tokio sklypo. 
Į laikraščio iš Ameri- 
jau seniai nebegaunam, 
likiškos spaudos pas 
jau neliko; turim skai- 
kokia pakišama”.

r gi linksmos bus Ka- 
skomunistų apiplėštiems 
viams, kuriems atimta

)irktis Lietuvių ’’Over
autuvėse gausite įvairios M
ros batų, batelių su Areli'® ik nuosavybė, c]rau-
juodų, rudy ir baltų te* i ils jr dvasinis penas?
ištesėti, bet užtikrina^

mkinti. Avalynę gau$^ )munistųi ,,Laisvė” $ 
yta.

ą iš anksto didžiai de

S SHOE SHOP1
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tąsys Milčius, sav.

farcy Ave.) Brook]
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gruo-
17 d. jpaskelbė vieną 

ą iš Lie/tuvos, kuriame 
o rašvtcpias skundžiasi 

■ broli/ui, komunistų 
ūdos/prenumeratoriui, 

[žodžiai is:
jaioteili nebūtu, bet kad 
|sevfl[|įi ir tikvbą pra- 

be kitko tikv- 
„jšmetė . . . Tik 

; nenori
us tiek ant

Įfcrzvti. I
Iškili Ame'
* te ,B-t'elos

žemės žmogaus kaip gyvu
lio negali patenkinti, nors 
ir rojų sukurtų, tai tik vie
nas mum rūpestis, kad jie 
iš vaikų nori tikėjimą iš
rauti”.

Šis nuoširdus tėvų rūpes- 
kai jie negalės savo vaikučių 
tis dar padidės per Kalėdas, 
siųsti į Kalėdines pamaldas, 
kurių šiemet negalėe būti, 
nes Kalėdos ten paprasta 
baudžiavos darbo diena.

Pačiose Kalėdų išvakarė
se kun. Pijus Česna, Maho- 
noy City parapijos klebo
nas, sulaukia 25 metų su
kakties nuo įšventinimo ku
nigu.

Maloniai sveikiname gar
bųjį Sukaktuvininką, lietu
vių angliakasių stambios 
apylinkės veiklų Dvasios 
Vadą, linkėdami ilgiausių 
jam metų, sėkmingos toli
mesnės darbuotės!

Anglijos katalikų spauda 
reiškia dideli nepasitenkini
mą vyriausybės flirtavimu 
su Sovietų Rusija. Ji nuro
do, kad Anglija prašo So
vietų sustabdyti savo ko
munistinę propagandą Ang
lijoje ir išlaikyti neutralu
mą kare. Už šias „nuolai
das” vyriausybė siūliusi pri
pažinti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos okupaciją.

Anglijos katalikų spauda 
labai pasipiktinusi Chur- 
chilio vyriausybės tokia krei- 
doierių.
va politika ir nurodo, kad 
jokių kompromisu negali bū
ti daroma tokiai valstybei, 
kuri trempia mažų valsty
bių gyvavimą, kuri sklei
džia visur bedievybės pro
pagandą, kuri rausiasi po 
žmonijos civilizacijos pama
tais. Analai katalikai reiš
kia griežtą protestą prieš 
vyriausybės keistą laikyse
ną. Ar Churchill paklau
sys šio teisingo balso?

Kalėdų švenčių proga, L. 
K. Federacija nusiuntė lie
tuviams tremtiniams Vokie
tijoje ir Prancūzijoje po 
kuklia dovaną Kalėdų sta
lui. Kiek anksčiau, Federa
cija yra nusiuntusi tremti
nių reikalams šešis šimtus

Tai pradžia, o vėliau, už
baigus Lietuvai Gelbėti Fon
do vajų, bus galima organi
zuotesnę paramą parūpinti.

— Kom. laikraštis nusi
skundžia, kad „socialistinėse 
lanktynėse”, kurios tikro
vėje yra priverstiniai dar
bai,- darbininkai nesilaiką 
disciplinos. Darbininkai atei
na į darbą girti, todėl dar
bas esąs netvarkingas. Taip 
pat menkai pasireiškia dar
bininkų išradingumas.

— Sovietų Lietuvos švie
timo komisariatas oficiališ- 
kai skelbia, kad šiuo metu 
Kaune jau veikia 34 rusų 
kalbos kursai. Rusinimo kur
sų Kaune netrukus būsią 
atidaryta ištisas 100. Lietu
vos rusifikacija eina labai 
plačiu mastu. Rusų kalbos 
kursai organizuojami ne tik 
miestuose ir miesteliuose, 
bet ir valsčiuose.

— Gaunama žinių, kad Za
rasų apskrities žemės ūkio 
komisijos pirmininku yra 
paskirtas „draugas” S. Pe
trovas. Tenka prisiminti, 
kad caro laikais visokie Pe
trovai buvo siunčiami į Za
rasų apskritį kolonizuoti. 
Lietuvoje įsigalėjus Mask
vos agentams, baltojo caro 
Petrovą pakeitė raudonojo 
caro Petrovas.

— Lietuvių kalbos redak
cija išsikėlė į Vilnių, Ant
kainio 6.

— Baigė kraustytis Vil
niun Lituanistikos institu
tas. Institutas Vilniuje į- 
sikūrė buvusiuose „Ryto” 
draugijos rūmuose ir Vrub
levskio vardo bibliotekos 
rūmuose.

— Krepšinio komiteto va
dovas L. Baltrūnas atsista
tydino iš komiteto vadovo 
ir rinktinės trenerio parei
gų. Jis paskirtas aukštes
niosios technikos mokyklos 
inspektorium. Krepšinio va
dovo pareigas laikinai eina 
Narkevičius, o rinktinę to
liau treniruos Z. Puzinaus- 
kas.

— Lapkričio 1 d., Visu 
Šventųjų dieną, Kauno dar
bininkai buvo sušaukti mi- 
tingan, kurio metu komu- 
-nistai pakišo rezoliuciją, 
kad darbininkai nešvęstu ti- 
kvbinių švenčiu. Oficiali- 
niuose komunikatuose dėl 
šių mitingu sakoma, kad 
rezoliucija priėmė „beveik 
visi fabrikų darbininkai”.

— Prof. M. Biržiška pa
sitraukė iš Lituanistikos In
stituto direktoriaus pareinu. 
Jo vieton paskirtas prof. V. 
Krėvė Mickevičius.

— Sovietu Lietuvos komi
saru tarvba praneša, kad 
butu, kambariu ir kitokiu 
patalpų nuomos kainu bei 
salynu tvarkymas yra išim
tas iš finansų komisariato 
žinios ir pavestas komuna
linio ūkio komisariatui.

— Veiveriu vidurinės mo
kyklos direktorius Jonas 
Kirlvs perleido savo pe
riodinės spaudos rinkinj cen- 
tralinei valstybės bibliote
kai. Šis rinkinys vra labai 
vertingas, nes apima anie
l. 0,000 vienetų. J. Kirlvs 
pradėjo sistematingai rinkti 
visus lietuviu leidinius nuo 
1909 metu. Jame yra ir lei
dinių nuo Lietuviu periodi
nės spaudos pradžios 1832
m.

— Tarybų Sąjungos žemės 
ūkio komisariate organizuo
jama vyriausioji gamvbinė- 
teritorinė vakarų valdyba, 
kuri vadovaus Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos TSR žemės 
ūkiui. Taigi, net Lietuvos 
žemės ūkiui vadovaus Mask
va. Kaip po tokio „vadova
vimo” atrodys Lietuvos že
mės ūkis, netenka abejoti.

Visiini t akai Džiaugsmingų Midų

. . . Ji pagimdė pirmgimį savo sūnų, suvystė jį 
vystyklais ir paguldė jį prakarte, nes jiems ne
buvo vietos užeigoje. (Luko 2, 7).

Vokietijos Atstovybe Tebera Kaune
Kaunas. — Lietuvoje gy

veną vokiečių tautybės Lie
tuvos ir Vokietijos piliečiai 
nebuvo grąžinami į Vokieti-
ją, kaip tai buvo padaryta 
Latvijoje ir Estijoje. Pasi
keitus padėčiai Lietuvoje, 
vokiečių „Kulturverbando” 
nariai tikisi specialiu Vokie
tijos - Sovietų susitarimu iš-
sikelti iš Sovietų „rojaus” 
Lietuvoje į Vokietiją.

Išvažiavus iš Kauno už
sienių valstybių pasiuntiny
bių ir konsulatų personalui, 
Vokietijos įgaliotas minis- 
teris su personalu dar pasi
liko Kaune ginti vokiečių 
mažumos interesų. *

Lietuvos P a s i u ntinybės 
Berlyne nuosavose patalpo
se Sovietai įrengė savo kon
sulatą.

Ant Nemuno kranto apie 
Skirsnemunės, Jurbarko pu
sėje, Sovietai stato karinį 
aerodromą.

PREZ. NORI SKOLINTI ANGLIJAI
Washington. — Preziden

tas Roosevelt, sugrįžęs iš 
dviejų savaičių jūrų kelio
nės, turėjo ilgą pasikalbė
jimą su spaudos atstovais, 
kuriems papasakojo savo su
manymus didesnės Anglijai 
paramos teikimo atžvilgiu.

Prezidentas nemano, kad 
reiktų duoti Anglijai pini
ginę pagalbą. Jis mano, 
kad reikia Anglijai duoti 
ginklų ir kitokios karinės 
medžiagos paskolon. Po ka
ro, anglai grąžintų ginklus, 
o už pražuvusius atitinka
mai atsilygintų. Toks gink
lų skolinimas, prezidento 
nuomone, nesipriešintų neu
tralumo įstatymui, neprieš
tarautų ir vadinamam John- 
sono įstatymui, kurs drau
džia duoti paskolą karo pa
skolų nemokėjusioms valsty
bėms.

Prezidentas nurodė, kad 
atsilyginimo klausimas yra 
antraeilis dalykas. Angli
jos saugumas yra gera ap
sauga ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių šaliai, tad reikią 
padėti anglams, kiek tik ga
lima, patiems neįsitraukiant

Jo Ekscelencija vyskupas 
Vincas Brizgys, Kauno ar
kivyskupijos vyskupas-pa- 
vaduotojas, naujasis Kau
no kunigų seminarijos rek
torius. Kauno seminarija 
vienintelė, kuriai bolševi
kai dar leidžia veikti.

ANGLAI NETENKA DAUG
LAIVŲ

Londonas. — Anglijos lai
vyno vadovybė pranešė, kad 
per paskutines dvi savaites

į karą.

Vykstantiems iš Lietuvos 
į Ameriką Sovietai siūlo pa
sirinkti kelią per Vladivos
toką. Jis esąs „saugesnis ir
patogesnis”.

Turimomis žiniomis, So
vietų kariuomenė Lietuvoje 
tiek skaitlinga, kad nesu
telpa kareivinėse. Jos esą 
daug miškuose. Tokie miš-
kai saugomi ir pašaliečiai 
neįleidžiami.

Krėvė - Mickevičius, buv. 
užsienių reikalų ministeris, 
laikomas namų arešte.

Paskelbtas Kauno komu
nistų laikraščiuose tragiškai 
žuvęs Lietuvos Banko bu
halteris, p. Kulpa', faktinai 
žuvo šokdamas į Nemuną. 
Dėl tragiško žuvimo kaltė 
sumetama nervams. P. Kul- 
pą pažinusieji žino jį buvus 
ramių nervų ir stiprios svei
katos.

Manžiurijoje, Harbino mie
ste, Lietuvos konsulatas te
beveikia. Konsulu yra Dr.

ITALAI PRAŠALINTI IŠ EGIPTO
Kairas. — Anglijos kariuo

menė, pradėjusi praeitą sa
vaitę žygius prieš Italijos 
kariuomenę Egipte, turėjo 
žaibiško pasisekimo. Egipte 
neliko nė vieno italo ka
reivio, išskyrus belaisvius, 
kurių esą apie 100,000. Ita
lai neteko daugybės ginklų. 
Žuvo jų keli svarbūs gene
rolai.

Anglai, padrąsinti milži
nišku pasisekimu, nepasiten
kino tik išvijimu italų. Jie 
pradėjo žygiuoti ir į italų 
valdomą Libijos koloniją, 
kur šios savaitės pradžioje 
užėmė kelis svarbius pa
kraščių miestus - uostus.

Italijoje slepiamas tragiš
kas italų pralaimėjimas E- 
gipte, tik trumpai praneša
ma apie stiprius anglų puo
limus ir gyventojai ramina
mi, kviečiami būti kantriais.

Italų puolimui anglai ypač 
pavartojo motorizuotas da
lis.

Išviję italus iš Egipto, an
glai pašalino pavojų Suezo 
kanalui ilgam laikui, bent 
šiai žiemai. Anglai bijojo, 
kad priešas nepasibelstų ir 
į Indijos vartus, o dabar 
ši baimė prašalinta. Angli
joje didelis pasitenkinimas 
ir dvasios pakilimas. Taip 
pat ten džiūgaujama gaikų 
laimėjimų žiniomis. Anglų 
pagelbstimi, graikai tęsia 
savo puolimus Albanijoje, 
užkirsdami italams kelią 
tolimesniam veržimuisi į 
Graikiją.

— R u s i j oje viešpatauja 
odų trūkumas. Todėl vi
sas odų atsargas, kurias oku
pantai Lietuvoje rado, tuo
jau pat išsivežė.

PASKUTINĖS DIENOS 
REGISTRUOTIS

Visi šios šalies gyventojai, 
kurie nėra Amerikos pilie-
čiai, privalo atsiminti, kad 
jau visiškai paskutinės die
nos įsiregistruoti. Paskuti
ne registravimosi diena yra 
gruodžio 26 d. ketvirtadienis.

Anglija jūrose neteko 182,- 
848 tonų laivyno. Tik per 
vieną savaitę vokiečiai nu
skandino 23 laivus.

Vokiečiai praneša,- hau-vhF 
glų nuostoliai per tas dvi 
savaites buvę dvigubai di-
dėsni.

— Tauragės pilyje yra į 
rengtas to rajono GPU cen 
tras.

VOKIEČIŲ KARIUOMENE ITALIJOJE
PRANCŪZIJOJE NAUJI

NEAIŠKUMAI

Vichy. — Prancūzijos val
stybės galva maršalas Pe
tain praeitą šeštadienį pa
saulio savo pavaduotoją La
vai, kurį anksčiau atskiru 
konstitucijos dėsniu buvo 
paskyręs įpėdiniu valstybei 
valdyti. Lavai, ne tik at
statytas iš svarbios vietos, 
bet ir suimtas. Tuojau ki
lo gandų, kad Lavai labai 
artimai dirbo su Hitleriu ir 
norėjo pats greitu laiku per
imti Prancūzijos valdžią į 
savo rankas.

Lavai ruošęs sąmokslą 
prieš maršalą Petain, kuris 
juo labai pasitikėjo. Visoje 
Prancūzijoje sklinda įvai
rūs gandai, bet tikrovė sle
piama. Tuojau į Vichy pas 
maršalą Petain atvyko iš 
Paryžiaus įgaliotinis ir pa
reikalavo paleisti Lavai. 
Reikalavimas patenkintas ir 
Lavai jau esąs laisvas. Ar
tima ateitis parodys, kokio
je padėtyje dabar Vokieti
jos - Prancūzijos santykiai.

— Statybos fakultetas pra
neša, kad naujasis lektorius 
inž. A. Rozenbliumas skai
tysiąs įžengiamąją paskaitą 
apie „Tiltų statybos plėto
tės istoriją”. Gauta žinių, 
kad iš Kauno ir Vilniaus uni
versiteto yra paleista apie 20 
lietuvių profesorių, o į jų 
vietą skiriami Rozenbliumai.

Belgradas. — Pranešimai 
iš Jugoslavijos sako, kad į 
Italiją yra atvykusių daug 
vokiečių karių, kuriiĮ esa
ma per 50,000. Atsiųstieji 
kariai vokiečiai būsią gabe
nami į Albaniją, kur jie pa- 
gelbėsią italams prieš grai
kus; kita dalis būsianti pa
siųsta į Afriką pagelbėti 
italams prieš anglus.

Kiti pranešimai sako, kad 
Vokietija prie Italijos ir Ju
goslavijos dabar turi išsta
čius apie milijoną karių. Jei 
Mussolini nebegalėtų palai
kyti tvarkos Italijoje dėl 
didelių pralaimėjimų Alba
nijoje ir Afrikoje, vokiečiai
žygiuotų į Italiją arba ją 
užimti, arba padėti Musso- 
linio fašistams tvarką pa
laikyti.

ANGLAI UŽPUOLIMO 
LAUKIA PAVASARĮ

Londonas. — Anglijos vy
riausybės atsakingi pareigū
nai viešai pareiškė, kad An
glijos užpuolimo iš vandens 
ir oro pavojus visiškai nė
ra praėjęs, kad vokiečiai 
šiuo metu atlieka didelius 
pasiruošimo darbus. Jų nuo
mone, vokiečiai mėginsią 
veržtis į Angliją ateinantį 
pavasarį, o gal net ir anks
čiau.

Lėktuvų gamybos ministe
ris per radiją įspėjo gyven
tojus nuolat budėti. Nors 
Anglija lėktuvais jau pra
lenkianti Vokietiją, bet rei
kią didinti lėktuvų gamybą.
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pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

PRIE KALĖDŲ PRAKARTELĖS

Kalėdos čia pat. Daugelį jos užklups nelauktos, ne
pasiilgtos, daugeliui jos spindės geresnių laikų šviesesne 
viltimi, bet dar didesniam skaičiui jos gaivins gerokai pri- 
blėsusius praeities atsiminimus. Kalėdos jau pačia savo 
esme šneka apie vaikystę, kūdikystę; juk jos ir yra Dan
giškojo Kūdikio gimimo šventė. O kam gi nemalonu pri
siminti laimingas nerūpestingos kūdikystės dienas.

Sveikinsimės, mieli lietuviai, Kalėdų šventėmis šiemet 
visai kitokia nuotaika, nei pernai, nei per daugelį metų. 
Kalėdos mums visiems teikdavo maloniausių prisiminimų 
apie Lietuvą. Bet šiemet brangiosios tėviškės kloniuose 
lietuvis katalikas negalės švęsti Kalėdų. Okupantas ko
misaras panaikino Kalėdų šventę. Lietuvis katalikas sa
vo prakaitu ir krauju aplaistytoje žemėje negalės iškil
mingai, nuotaikingai, kaip tokiai šventei pridera, pasi
džiaugti.

Visada lietuvis laukė geresnių laikų. Per šimtmečius 
jį slėgė svetimasis išnaudotojas. Per laisvo, nepriklausomo 
gyvenimo 22 metus lietuvis nesuskubo galutinai susikurti 
savarankiško gyvenimo, kai jo gražiausias pastangas pa
kirto plėšrus kaimynas, pasijungęs į tautos naikinimo dar
bą būrį išdavikų. Visa tai skaudina lietuvio širdį, veda 
gilian riusiminiman, bet ar nėra vilties?

Pasaulis ištisus šimtmečius laukė pažadėto Išganyto
jo. Tie lūkesčiai nenuėjo niekais. Prieš 1939 metus Bet
liejuje gimė Tas, Kurio laukta, Kurio ilgėtasi, Kuriame gau
siausios viltys sudėtos. Tie senojo pasaulio žmonijos lū
kesčiai turi būti didžiausiu suraminimu lietuviams. Seno
jo pasaulio laukimas Išganytojo užgimimo gali paguosti lie
tuvių tautą, laukiančią Lietuvos nepriklausomybės atgimi
mo.

Kristaus užgimimas atnešė suvargusiai žmonijai iš- 
gelbėiimą, išlaisvinimą. Kristaus gyvenimas, mirtis ir pri
sikėlimas sutaikė tvarinį su Kūrėju, įprasmino pomirtinį1 
gyvenimą amžinuoju džiaugsmu, arba — amžinų .pasmei-

Dabar nuo žmogaus priklauso,- kątrą kryptį pasi
rinkt. Kalėdos šiemet lietuvį pastato į ypatingai aiškų 
ansisnrendima — ar eiti su Kalėdų Kūdikėliu, ar su Jo nie- 
kintoiais — Erodais, fariziejais ir kitais piktadariais.

Nėra jokios abejonės, kad tikintis lietuvis Lietuvoje 
savo širdvie išlaikys ištikimybe Užgimusiam Viešpačiui, 
nežiūrint visu pavojų. Dar tebėra gyvos motulės, kurios 
iševveno caristinio režimo laikus, kai persekiota dėl tau
tinio susipratimo, dėl katalikiškos tikybos. Dar tebegyva 
knvenešiu ir savanoriu dvasia. Puikiai užsigrūdinusi ir 
stambi jaunosios kartos dalis, kuriai teko kentėti ir nuo 
saviškiu trumnareigiu, kuri žinojo, kaip surasti priemo
nes savo įsitikinimams ugdyti, plėtoti.

‘Kalėdų rvta Lietuvoje lietuvis darbininkas turės sku
bėti i baudžiauninkiška darbą, kurį jam užkrovė pavergė
jas. Tūkstančiai seneliu bus bauginami, kad neatliktu savo 
tikvbiniu pareigai, bet Dangiškasis Tėvas matys kiekvieno 
pastangas. Mes. kurie esame laisvi, kurie galime laisvai 
viešos maldos žodi reikšti, šiemet praleiskime Kalėdas di
desniame dvasiniame susikaupime. Prisiartinę prie Gi
musioj© prakartelės, karštai siuskime maldas Aukščiau
siajam. kad greičiau leistu iškrypusiam pasauliui sugrįžti 
i protingumą, į tikrą kelią, kad sumažintų mūsų tautos 
kančias.

Kalėdų šventėje apsijuoskime didesnio ir tampresnio 
vieniu mimo grandine. Gimė Taikos ir Ramvbės Kunigaikš
tis. tad neniekinkim geros valios. Nesiduokime patamsiu 
galvbėmg, kurios siekia mus sunaikinti. Tikintis lietuvis 
visada buvo ir tautiniai atsparus, todėl Kalėdų išvakarėse 
susirūpinkime pagilinti tikybinę mintį, katalikiška nusitei
kimą. Visa tai patarnaus ir tautos gyvybei. Kristus gimė 
visoms tautoms, tad Jis neleis ir mūsų tautai žūti. Tik 
daugdau Juo pasitikėjimo ir daugiau darbo!

Kalėdų rvtmeti, džiaugsmingai sveikindami gimusi 
Prakartėlėie Išganytoją, nuoširdžiai prašykime Jo tėvynei 
Lietuvai laisvės, visai savo tautai tiesos pažinimo dorybės 
ir nepalaužiamo pasiryžimo išlaikyti ir sunkiausius bandy
mus.

GRAŽIĄJĄKALĖDŲ NAKTĮ

Šią savaitę aukojo:
Kun. J. Švagždys, Brockton, Mass............................  $10.00
K. Remenčius, Brooklyn, N. Y.................................... $ 5.00
J. Majauskas, Philadelphia, Pa...................................  $ 3.00
V. Daubaras, Brooklyn, N. Y......................   $ 3.00
S. Mikoliūnas, Brooklyn, N. Y.................................... $ 2.25
A. šambaris, Waterbury, Conn...................................  $ 2.00
P. Jokubauskas, Waterbury, Conn............................  $ 2.00
Mrs. S. Usevich, Brooklyn, N. Y................................ $ 2.00
Ant. Juškauskas, Brooklyn, N. Y................................ $ 1.50
St. Dautartas, Bronx, N. Y........................................ $ 1.00
M. Raženauskas, Brooklyn, N. Y................................ $ 1.00
P. Paulauskas, Maspeth, N. Y. .................................  $ 1.00
P. Toturiūnienė, Bridgeport, Conn............................  $ 1.00
P. Montvila, Brooklyn, N. Y.......................................  $ 1.00
J. Morkūnas, Brooklyn, N. Y....................................... $ 1.00
Mary Podžius, Brooklyn, N. Y.................................... $ 1.00

Už aukas nuoširdžiai dėkojame
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„Kalėdų naktį žvaigždės šneka, 
Kad Meilių Meilė žemėj teka ... 
Kalėdų naktį širdys rimsta,
Nes amžiais Lauktas žemėj gimsta ...”

P. Vaičiūnas, „Kalėdų Naktį”.
O tą pačią Kalėdų naktį beveik nesuskaitomos minios 

katalikų plaukia į bažnytėles didmiesčio gatvėmis. Neap
sakomas džiaugsmas šviečia jų veidus. Nuo linksmų jų 
lūpų krinta sidabriniai žodeliai:

„Į Betliejemo stainelę menkutę,
Sveikinti bėkime Jėzų mažutį,
Kurs mūsų kūne atėjo ant svieto, 
Peklos verguvę sutrupinęs kietą.

Prakartę šaltą tad Jo aplankykim, 
Bėkime, garbę Jam, gimusiam, duokim, 
Ačiū už karštą Jo meilę sakykim, 
Valią ir širdį kaip Dievui atduokim.”

Margalis, „Betliejus”.
* * *

O prikimštoje, išpuoštoje bažnyčioje, ^Visagalio atsto
vas, tarpininkaująs tarp Dievo ir žmonių, stovi prie alto
riaus. Ir visi to malonaus Betliejaus Kūdikėlio mylėtojai 
kartoja su kunigu tą žavėtiną maldą: ,,Kyrie, eleison. Chris- 
te, eleison. Viešpatie, pasigailėk mūsų. Kristau, pasigai
lėk mūsų”. Tada pradeda pilnoje bažnytėlėje skleistis ta 
begalinio džiaugsmo, ta taip jaudinanti giesmė prieš dvi
dešimts šimtmečių angelų giedota pirmųjų Kalėdų metu: 
„Gloria in excelsis Deo”. „Garbė Dievui aukštybėje ir že
mėje ramybė geros valios žmonėms”. (Luko II, 14). Ir kiek
vienas ištikimas Dievo garbintojas atsidūsta: „Gera mums 
čia būti” (Morkaus IX, 4); ir brangiam Kūdikėliui šnibžda:

„Tu — iš Dangaus, Keleivi Visagali,
Myliu, Svety, Tave! . . .
Sulaukęs taip džiaugiuos, nešu pasauliui žinią 
kas gali būt geresnis, negu Tu? ... ”

K. Inčiūra, „Svečias iš Dangaus”.
Šventai tylai bažnytėlę apsiautus, vėl girdisi kunigo 

balsas, vedąs žmones kalėdinėj maldoje:
„Oremus: Melskimės: O Dieve, Kurio priežiūroje ši 

švenčiausia naktis spindi tikrosios šviesos skaistumu: tei
kis, mes maldaujame, dovanoti mums malonę danguje 
džiaugtis linksmumu Jo, Kurio šviesos paslaptį mes esame 
žemėje pažinę”. (Kalėdų dienos pirmųjų mišių kolekta).

Išsiveržia tada nuo altoriaus šv. Povilo įspėjimas:
„ ... mūsų Išganytojo Dievo malonė pasirodė visiems 

žmonėms ir moko mus, kad, išsižadėję bedievystės ir pasau
linių geidulių, gyventumėm šiame pasaulyje blaiviai, tei
singai ir pamaldžiai, laukdami. . . mūsų Išganytojo Jėzaus 
Kristaus, kurs pats save davė už mus, kad mus išpirktų iš 
visokios neteisybės ...” (Tit. II, 11-14).

Ir paskum į Dievo taip numylėtus žmones prabyla ku
nigo lūpomis Visagalio angelas su svaiginančia naujiena:

„Nebijokite! Nes štai aš skelbiu jums didelį džiaugsmą, 
kurs bus visai tautai, kad šiandien jums gimė Dovido mies
te Išganytojas, kurs yra Kristus, Viešpats. Ir tas bus 
jums ženklas: rasite kūdikį suvystytą vystyklais ir pagul- 
rytą prakartę”. (Luko II, 11-12).

Ir dar kartą bažnyčia plyšta garbingos harmonijos gai
domis: „Tikiu į vieną Dievą. . . !” Vilnys ir bangos susi
jaudinimo ir džiaugsmo aplieja tikinčiųjų širdis. „Pagir
tas teesie Viešpats, Izraelio Dievas, nes jis aplankė ir at
pirko savo tautą!” (Luko I, 68) šią šventą Kalėdų naktį!

Po šių prisirengimo ir garbinimo maldų, „įėję į namus”, 
katalikai, kaip senovės trys karaliai, „rado vaikelį su jo mo
tina Marija”. Trys karaliai tuo metu atidengė savo turtus 
ir davė jam dovanų”. (Mato II, 11). Bet mišių aukojimo 
metu uolių katalikų dovanos Kūdikėliui, brangia gimtadie
nio proga, bus „ne aukso, smilkalų ir miros”. Jie širdingai 
atnaujina savo kūno ir sielos visišką paaukojimą Visaga
liui. Štai jų brangiausia kalėdinė dovana Kūdikėliui. Ir iš 
tikrųjų, ne lengva ją duoti. O Dievui mylimiausia! Ir 
kunigas atsisukęs į žmones ragina melstis, kad Viešpats 
maloniai priimtų visų aukas: „Melskitės, broliai. „Orate, 
fratres”.

Seka prefacija, iškilminga garbinimo ir dėkojimo mal
da, kuri baigiasi chorui užgiedant angelų giesmelę: ''„Šven
tas, šventas, šventas Dievas .. . Sanctus, sanctus ...”

Eina tada kanono tylios maldos už visą bažnyčią, jos 
vyriausybę, už mišias klausančius, už tikinčiuosius: ar jie 
Lietuvoje, ar Meksikoje, ar Kinijoje! Kunigas tyliai ant 
duonos ir vyno pasako Kristaus ir Jo apaštalų paliktus 
konsekracijos žodžius: „Tai yra mano kūnas. Tai yra ma
no kraujas”. Ir štai vėl gimsta tas pats Jėzus, Kuris gimė 
Betliejuje prieš dvidešimts šimtmečių! Šį kartą Jis pasi
slėpęs duonos pavydale, paguldytas kunigo konsekruotuose 
rankose! Ir kaip tą pirmą Kalėdų naktį, „Dievo skaistumas 
apšvietė” piemenis (Luko II, 9), taip ir šią naktį, „Dievo 
skaistumas” apšviečia Jį mylinčiuosius katalikus.

Komunijos metu tas naujai gimęs Jėzus ateina į kiek
vieno kataliko širdį, kuri yra prisirengusi Jį priimti. Die
vas žmoguje! Dievas duoda Pats Save silpnam sutvėrimui! 
O kokia brangi, miela Kalėdų dovana! Ir koks tai mainas 
.. . katalikas Kūdikėliui davė savo kūną ir sielą, duonos 
ir vyno mišių aukojimo metu, ir Kūdikėlis dabar Save duoda 
katalikui. Kaip gera ištikimam katalikui, nes Kristus gimė 
ne tik kartą Betliejuje, bet kiekvienoje katalikiškoje baž
nyčioje Jis altoriuje turi tikrą Betliejų! „Sveikas Jėzau gi- 
musis! Sveikas ...”

Kun. Ig. Albavičius, buvęs 
ilgametis Chicagos Dievo 
Apveizdos par. klebonas, 
šiomis dienomis paskirtas 
Cicero šv. Antano par. kle
bonu.

ŠVENTOJE ŽEMĖJE

Betliejus
Kotrynos vienuolyno,

Užgimimo bažnyčios,
šv. 

arti 
gyventojų skaičius sumažė
jo. Tai įvyko ryšium su 
siaučiančiu karu. Kunigai 
aptarnauja savuosius ir baž
nyčią. Pranciškonai saugo, 
kad kiekviena šventovė bū
tų aptarnaujama; kitaip es
ant, katalikai galėtų nu
stoti teisių į tas šventoves.

ligoninei. Vie- 
vos kelis kam- 
aptarnauja šv. 
Apreiškimo baž-
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JIYBĖS, KURIĄ SUTI

KŪDIKĖLIS ;
Daugiau Domesio Lietuvos Tremtiu

Tautiečiai, atlikime savo (vos okupacijos per ga 
pareigą, žmoniškumo ir tau
tinės giminystės jausmo nu
rodomą. Kiekvienas mūsų 
turime savų asmeniškų pa
reigų, tačiau prie jų visų 
turime pridėti dar vieną pa
reigą, ypatingu ir netikė
tą: sušelpti pašalpos reika
lingus savo brolius ir se
sers ir jįj vaikučius, atsidū-

Nazaretas
Nazareto pranciškonų vie

nuolynas paimtas anglų ir 
naudojamas 
nuoliai turi 
barius ir 
Juozapo ir 
nyčias.

Buvusioje keliauninkų ap
sistojimo vietovėje ir mer
gaičių mokykloje šiuo me
tu yra slaugytojų namas ir Irusius svetur pasėkoje mū- 
ligoninės. sų brangios Tėvynės Lietu-

Mišios baigiasi. Katalikas, turįs tą šventą Kūdikėlį 
savo širdyje, su senovės teisingu ir dievobaimingu Simeonu, 
kurio privilegija buvo tik vien paimti Dievūlėlį į rankas, 
taria, „Dabar Viešpatie, atleisk savo tarną, kaip esi kalbė
jęs, ramybėje, nes mano akys matė tavo išganymą, kurį 
prirengei visų tautų akivaizdoje”. (Luko II, 20). Ir šių 
1940 m. Kalėdų naktį „piemenys sugrįžo atgal, garbinda
mi ir šlovindami Dievą dėl viso, ką buvo girdėję ir matę”. 
(Luko II, 20).

O kokios pilnos, reikšmingos, šventos kilniam katalikui 
Kalėdos! * * *

Einant namo tą naktį taip keistai galvoje sukasi daž
nai girdėtas eilėraštis:

„Ar žinot jūs tą šalį — tą liūdną šalį —
Kur girios, šlaitai nusiminę ūžia,
Kur upės kraujo vilnimis banguoja, 
Kur smilksta dūmuose sena bakūžė, 
Kur sesės graudžiąsias dainas dainuoja, 
Kur žmonės keikia skaudžią vargo dalį —

Ar žinot jūs tą šalį?”
J. Paukštelis, „Liūdna Šalis”.

Iš tylumos nuaidi atsakymas ir suspaudžia tą linksmą 
Taip. Žinome, nes

„Už Palangos bangos rangos . . .
Už Palangos — marių toliai. ..
Ten mums plaukia aukso bangos,
Ten mus šaukia mūsų broliai...”

P. Vaičiūnas, „Už Palangos”.
Bet atsiminimas tų Jėzaus brangintinų žodžių: „Be 

manęs jūs nieko negalite padaryti”, (Jono XV, 5), vėl nu
džiugina lietuvio kataliko širdį! Jis šią naktį, šią iškilmin
gą Kalėdų naktį, prisiminė savo Dievui, tam maloniam Kū
dikėliui, per šv. Mišias, šv. Komuniją, ir pas stainelę . .. 
prisiminė Lietuvos vargą! Jis prašė antgamtinės pagalbos. 
O Dievas, tas Betliejaus kūdikėlis, turi visą galią danguje 
ir žemėje. Kaipgi todėl neatsikels Lietuva ir vėl, ilgus am
žius garbingai valdytis! Ir tylumoje ūžia Maironio kil
nūs žodžiai:

širdį:

bet beširdį kaimyną.
Praeitą vasarą, birže 

dieną, Lietuva buvo kl 
gai užpulta ir perb 
Maskvos „blitzkriego n 
ru”. Lietuvos Respu 
santvarka tapo sugr 
valstybės nepriklaus( 
ir tautos suverenitetą 
šalintas, o liaudis ta 
kinkyta į bolševikišką 
nominį jungą, kuris 
mai primena baudžiavą 
neabejojame, kad vist 
nelaimės yra laikinos 
toks diktatoriškas re 
negali ilgai tverti ir 
pats sugriūti, nes laikt 
roru, ne valdomųjų 
rimu, — tačiau negali] 
tik laukti ir nieko nei

Lietuvą ištikusi ne 
mums, lietuviškos h 
laisviems piliečiams, 
da daug pareigų. Dėl 
išsigąskime, bet atlik 
me jas tvarkingai vie 
kitos. Šiandien, K a 1 
švenčių, Naujų Metų i 
mos sunkumų akivaizdo 
pirmoji mūsų visų pa 
tebūna artimo meilės i 
line pareiga: sušelj 
duosniai visus, pašalpo 
kalingus, svetur atsi 
sius mūsų tautiečius, 
tą žmogiškumo pareig 
likę kalbėkime apie i 
Tautos reikalus.

Šiuomi kreipiuosi į 
bines, kultūrines ir b 
kas organizacijas, į 
vienijimus, draugijas i 
bus, kad paragintumėt 
narius atnešti asmenišk 
ką, nors mažytę, — krei 
si į kiekvieną lietuvį 
kių pažiūrų jis nebūtų 
paskirtų savo uždarbi! 
lėlę nukentėjusiems nu(

„Pirmyn į kovą už tėvynę, 
Už brangią žemę Lietuvos!
Garbė tėvams, kurie ją gynė
Ir kas už ateitį kovos!
Pastiprink, didis Dieve, mus 
Atremti priešo puolimus!”

Mintys vėl grįžta prie Kūdikėlio:
„Tu atėjai, ir aš esu laimingas! ...
Žinau: sau Draugą Dievišką turiu, 
Kurs laimės duoda, ne tik linki!
Ir nėr dabar nei liūdna, nei ilgu!”

M. Sakalas, „Mano Kalėdos”.
Tomas Čižauskas.
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'iŽĮSTAMUS, ARTIMI

KALĖDŲ š

PROGA IR LINK

NAUJŲ ]

GAUSIŲ DLEV(

KUN. JON

kurį fondą ir įstaigą 
pasiusi, — ji pasieks t 
svarbu, kad auka būti 
bar ir neatidėliojant pi MALONIAI SVEIK]

PAŽĮSTAMUS II

SULAUI

ta. Taip darydami, : 
sime miela širdystės pai 
ką sąžinė liepia, apgii 
savo vardą nuo pikto 
nėjimo būk lietuviai 
jautrūs artimo nelaimei, 
tai patarnausime did 
tautinių darbių progri IJnUOŠIRDŽIAI ] 
Tegul žinios, k&s ir kiel 
ko j o, bus korAcentruoj 
pas Lietuvai Gelbėti Ta 
rėmėjus ir redakcijos! 
siuntinybėje ar/Konsi 
se. Su artimo^ meilė 
pirmyn!

ŠVENTŲ

NAUJŲ

Neprik.

//

PAPUOŠTŲ DI

KUN. JC

■+- Į»M. MM., MM-
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IR GREAT NEGRO 

SRIEGS” SKAITYTO. 

KUŠTU S

Ų KALĖDŲ
ĖNGŲ

METŲ

VISUS SAVO MALONIUS PARAPIJIEČIUS 

„AMERIKOS” SKAITYTOJUS SVEIKINU

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS

IR

IU GAUSINGOS 

ALMOS.

IR LINKIU LAIMINGŲ

JONAS BALKtN^ NAUJŲ 1941 METŲ.

KUN. NORBERTAS PAKALNIS

PUOŠ DARBUOTO , :

INU

VENTESE
Sulaukus Džiaugsminga

METŲ.
ŠVENTŲ KALĖDŲ,

JUOZAS ALEKSIU

ŠV. JURGIO PARAPIJOS TIKIN-
BEI VISĄ KATALIKIŠKĄJĄ
LINKĖDAMAS VISIEMS TOS

I
Korespondentų Pranešimai

RA-

SVEIKINU

ČIUOSIUS

SUOMENĘ,

MYBĖS, KURIĄ SUTEIKĖ UŽGIMĘS

Pažaislio bažnyčia, netoli Kauno, prie pat 
gražiųjų Nemuno krantų. Pažaislyje buvo 
seselių kazimieriečių vienuolynas, kurį už
ėmė bolševikai ir paskelbė jame steigsią 
archyvą. Seselės kazimierietės išsiskirstė pas 
įvairius geradarius.

Jersey City, N. J.

sietuvos Tremtimi KŪDIKĖLIS JĖZUS.
VILTIES IR RAMYBĖS

s”.

mą

nu-
lin
gu-

vos okupacijos per pijj 
bet beširdį kaimynu I

Praeitą vasarą, biraiio 
dieną, Lietuva buvo M 
gai' užpulta ir peiMT 
Maskvos „blitzkriegomnT 
ru”. Lietuvos Respobl 
santvarka tapo sugria 
valstybės nepriklauson 
ir tautos suverenitetu 
šalintas, o liaudis tipo 
kinkyta į bolševikišku 
nominį jungą, kuris i 
mai primena baudžiavą 
neabejojame, kad visu' 
nelaimės yra laikinos, 
toks diktatoriškas reni 
negali ilgai tverti ir t 
pats sugriūti, nes laib 
roru, ne valdomąją p 
rimu, — tačiau negalų 
tik laukti ir nieko m

Lietuvą ištikusi sli 
mums, lietuviškos d 
laisviems piliečiams, i 
da daug pareigų. M į 
išsigąskime, bet a® 
me jas tvarkingai via 
kitos. Šiandien, KiH 
švenčių, Naujų Metų ir 
mos sunkumų akivaizdoj 
pirmoji mūsų visy p 
tebūna artimo meilės i 
line pareiga: sn$ 
duosniai visus, 
kalingus, svetur 
sius mūsų tautiečiui; 
tą žmogiškumo par®? 
likę kalbėkime apie I 
Tautos reikalus.

Šiuomi kreipiuosi ii 
bines, kultūrines ir R 
kas organizacijas, i | 
vienijimus, draugiją 
bus, kad paragintu^ 

narius atnešti asmeS 
ką, nors mažytę, 
si į kiekvieną lieto 
kių pažiūrų jis 
paskirtų savo už®1 
lėlę nukentėjusienis*

KUN. KAZIMIERAS E. PAULONIS

VISUS SAVO PAŽĮSTAMUS, BIČIULIUS 
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU

KALĖDŲ

LINKĖDAMAS
PALAIMOS

ŠVENTĖMIS,

GAUSIOS DIEVO
LAIMINGIEMS

NAUJIEMS METAMS

KUN. PIJUS LEKEŠIS.

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU VISUS SAVO

PAŽĮSTAMUS, ARTIMUOSIUS BRANGIŲ

KALĖDŲ ŠVENČIŲ
PROGA IR LINKIU LAIMINGŲ

NAUJŲ METŲ,

GAUSIŲ DIEVO MALONIŲ.

KUN. JONAS LAURYNAITIS.

DOS. 
uje 
im
ki!-

kurį fondą ir įsteigi 
pasiusi, — ji pasiete 
svarbu, kad aukai® 
bar ir neatidėliojami* 
ta. Taip darj’^J 
sime mielaširdyst^r 
ką sąžinė liepia. 
savo vardą ntoP®| 

nėjimo būk 
jautrūs artimoji 
;ai patarnaut 'J 

tautinių darbų f J 
Tegul žinios, 
kojo, bus kon-^1

MALONIAI SVEIKINU VISUS SAVO 
PAŽĮSTAMUS IR PRIETELIUS, 

SULAUKUSIUS

ŠVENTŲ KALĖDŲ
LINKIU LAIMINGŲ

NAUJŲ METŲ,

s”.

rėmėjus ir redj 
siuntinybėje ar J se. Su artimoj 

pirmyn! JI

PAPUOŠTŲ DIEVO PALAIMA.

KUN. JONAS KARPAVIČIUS.

Neprik.

Dienos eina trumpyn, 
naktys ilgyn. Oras nepasto
vus, neramus, paniuręs. Vi
są gamtą gaubia liūdesys, 
ilgesys. Laukiama ir tiki
masi. Štai, ateina Amžino
ji Šviesa nušviesti pasaulį, 
jį padžiuginti; štai, Viešpa
ties Kristaus gimimo die
na. Kalėdos — tai šventė, 
kuri jaudina ir linksmina 
vis ą krikščioniškąjį pasaulį, 
teikia mąstančiam rimties 
nuotaikos. Paklauskit tų 
milijonų, šimtų milijonų as
menų, ką jie mąstė, ką jau
tė jie pergyventose Kalėdo
se. Bus didelis jausmų, tar
tų žodžių, smulkmenų įvai
rumas, tačiau visur ir visa
me viešpataus vienas pa
grindinis tikybinis jausmas. 
Jis gal daugelio bus slepia
mas, nepastebimas, dauge
lio vien pasąmonėje tegy
venąs, bet gyvas visose 
krikščionių sielose. Jaučia 
žmogaus siela, jaučia tam 
tikra prasme jo kūnas Ka
lėdų gilią paslaptį. Dvasia 
grįžkim į savo tėvų, ar šei
mos praleistas Kalėdų šven
tes, prisiminkim jų šventi
mą. Kaip gi graudu, kaip 
rimta ir didinga!

Mums dar esant jauniems 
sunku buvo suprasti to mo
mento pilną prasmę. Kalė
dose šeimoj įvyksta kilnus 
gyvenimo aktas. Tėvas, mo
tina, vaikai. Juos visus ri
ša į viena dieviškoji galia, 
ta pati galia jungia juos 
tarp savęs atitinkamais, 
šventais jausmais; juos 
gaubia laiminanti jėga.

Ypač gražioj nuotaikoj 
Kalėdos minimos Amerikoj. 
Malonu ir džiugu matyti 
Amerikoj Kalėdų išviršuti- 
nis puošnumas, šviesos, vi
sokių spalvų gausumas, gir
dėti jautrios Kalėdų gies
mės. Toli gražu, Europoj 
to nėra. Pavyzdžiui, Lietu
voj, išskyrus bažnyčios pa
maldas ir katalikiškąsias or
ganizacijas, neišgirsi viešai 
giedant šventų giesmių. Vie
šumoj, giedoti giesmes Lie
tuvoj nei manyta, nei drįs
ta. Tuo tarpu Amerikoj 
savaites prieš Kalėdas aidi 
gražios Kalėdinės giesmės^ 
Visos radijo stotys tų gies
mių neapleidžia. Viešiausie- 
ji ir geriausieji teatrai, sa
kysim, Radio City, ilgą lai
ką rodo žmonėms Kalėdų pui
kius vaizdus, gieda ,,O 
Come, All Faithful” ir ki
tas giesmes. Tik ir girdėti 
iš visų pusių „Venite, Ado-

■ rėmus, Venite, Adoremus’ ’.

Kai į visa tai žiūri ir 
klausais kalėdinių garsų, 
graudu darosi ir sykiu liūd
na. Malonu matyti, kai 
žmonės viešai Dievą garbi
na, džiūgauja* Viešpaties gi
mimo dieną. Liūdna, kad 
Kalėdų šventėse tokios vie
šosios pagarbos maldai ne- 
nėra šiandie Lietuvoje.

Nežiūrint to, kad jau bai
giasi dvidešimtasis amžius 
nuo Kristaus — meilės ir 
taikos Nešėjo užgimimo, 
šiandien eina pasaulyje ar
šios, nežmoniškos kautynės, 
vyrauja tarp žmonių bai
siausia nesantaika. Žmonės 
žudo vienas kitą, duodama 
pilna valia demoniškai arti
mo neapykantai. Tūkstan
čiai, tūkstančiai krenta nuo 
visokių žudymo mašinų, mi
lijonai vaitoja dėl širdies ir 
kūno skausmų. Atrodo, lyg 
vyktų žūtbūtinės kovos tarp 
laukinių žmonių, bet ne 
krikščionių. Kas tai yra ? 
Kur kančių ir suirutės prie
žastis?

Neapsiriksim priežastį ma
tydami tame, kad žmonės 
atsigręžė nuo Kristaus, nuo 
Jo taikos ir pagrindinio 
meilės mokslo. Taip, jums, 
žmonės, labiau patiko kla
joklės ugnelės, pasirodžiu
sios vienoj, tai kitoj pelkė
je, negu dangiškoji saulė; 
jums malonesni greit pra- 
nykstantieji kūno smagu
mai, negu dvasios polėkiai, 
surišti su momento skaus
mais; jūs pamynėt po ko
jomis Kristaus kryžių, ne
norit nei Jo, nei Jo mokslo 
žinoti; jūs sėjot savo moks
lą, užtat dabar pjaunat, ką 
pase jot.

Kuo šis pasaulinis karas 
užsibaigs, kas laimės, kas 
gali pasakyti. Tačiau nu
jautimas sako, kad žiaurių
jų diktatorių užgaidos ne
išsipildys, jie galutinai su
kniubs, nuo jų vergijos 
Amerika ir daug dar kas 
išsigelbės. Amerika vien 
už gražų Kalėdų minėjimą, 
nežiūrint kai kurių klaidų 
ir silpnybių, gali pelnyti iš 
Aukščiausiojo laisvę ir ra
mybę. Skambėkit, Kalėdų 
giesmės Amerikos padangė
se, skambėkit visam pasau
lyje! Kristus tegimsta žmo
nių sielose, teviešpatauja val
stybėse ir tautose!

Lietuva brangioji, ko tau 
palinkėti Kalėdų išvakarė
se ? Dvasioj matau tave 
perblokštą, prislėgtą bai
saus priešo; regiu tave, lie
tuvi, Kalėdų dieną karštai

— Kalėdų mišios: Pieme
nėlių — 12 vai. naktį; kitos 
— 8 ir 10:30.

— Vaikų vaidinimas bus 
šeštadienį, gruodžio 21 d., 
7 vai. vak., par. salėje. Pa
ruošė sesutės pranciškietės. 
Bene pirmą kartą Jersey 
City lietuviukai pasirodys 
vaidybiniais gabumais.

— Gruodžio 8 d. liet, de
mokratų klubas parapijos 
naudai turėjo kortų vakarą. 
Gražiai pavyko. Daug dir
bo J. Andrews, J. Smith ir 
Mr. ir Mrs. Karpich. Kle
bonas labai dėkingas už pa- 

( ramą.
I — Gruodžio 17 įvyko pra- 
I kalbos Lietuvos reikalais. 
Kalbėjo kun. J. Balkūnas, 
adv. St. Gabaliauskas ir 
Vyt. Abraitis. Svečių tar
pe buvo ir rašytojas A. Vai
čiulaitis. Lietuvai Gelbėti 
Fondo nariais įsirašė apie 
40 asmenų. Į laikiną komi
tetą išrinkti kun. M. Ke- 
mežis, K. Marcinka ir V. 
Abraitis.

— Novena prie šv. Onos 
bus ir Kūčių dieną.

Bridgeport, Conn.

Gruodžio 15 d. įvyko pra
kalbos Lietuvos reikalais. 
Par. salėj žmonių susirin
ko daug. Kalbėjo „Ameri
kos” redaktorius J. Lauč- 
ka ir tik ką atvykęs iš

besimeldžiantį, tavo ašarotą, 
suskaudusį veidą, metamus 
į aukštybes žvilgsnius, ta
vo siunčiamą į dangų skun
dą. Mes, Amerikoj, jūsų bro
liai ir seserys, skaudama 
širdimi užjaučiam jūsų var
gams, baisiai padėčiai, bet 
pasiųsti jums užuojautos žo
džiu nėra galimybės: Jūsų 
grobikai apsitvėrė nuo pa.- 
saulio nepereinamąja siena. 
Linkime jums ištvermės, iš 
dangaus paguodos ir vilties 
tame, kuris yra galingesnis 
už visas žemiškas ir pra
gariškas galybes. Broliai vil
ties ! Vilties Tame, kuris 
nužengė iš aukštybių, kad 
vargstahčius paguostų, be
laisvius išlaisvintų. Viešpa
tie, sutrumpink lietuvių kan
čias, leisk Lietuvai veikiai 
atsikelti, būti laisvai ir lai
mingai. Atstatytoj mūsų tė
vynėj teviešpatauja teisy
bė, vienybė, laisvė ir mei
lė Viešpatyje.

Nuramink, Viešpatie, su- 
jukusias tautas, vesk jas į 
tiesos kelią, duok taiką, su
teik ramybę, kurią tegali 
duoti tik Tu Vienas.

Sveikas, Jėzau, gimusis, 
Šventas Dievo Kūdiki!

Meškuitis.

Lietuvos kun. Juozas Pruns- 
kis. Abu kalbėtojai labai 
gražiai nušvietė Lietuvos da
bartinę padėtį ir tremtinių 
šelpimo reikalą. Surinkta 
$32 su centais ir perduota 
Lietuvai Gelbėti Fondui. Su
šelptieji bus dėkingi ir 
Bridgeport^ lietuviams ir jų 
vadui kun. J. V. Kazlaus
kui už suteiktą progą šioms 
prakalboms ir aukoms. La
bai gerai, kad ir mūsų ko
lonija • nepasiliko nuo šio 
svarbaus reikalo. Prakal
bose matėsi ir kun. B. Gau- 
ronskis iš Waterburio.

Kalėdose bernelių mišios 
bus 6 vai. rytą, o kitos mi
šios 8, 9, 10, ir 11. Cho
rai rengiasi su gražiom Ka
lėdų giesmėmis.

Sausio 5 d. bus J. Žu
kauskaitės koncertas, plačiai 
platinami bilietai ir garsi
nimai. Vietiniai vaidilos su
vaidins gražią komediją „Aš 
Numiriau”. Bus ir vietinių 
dainininkų; choras irgi dai
nuos. Būtų gerai, kad bi
lietus įsigytumėte iš anksto. 
Publikos tikimasi daug ir 
iš apylinkės.

O.

New Haven, Conn.
Kalėdinių giesmių koncer

tas per radiją
Kun. E. Gradeckio ir varg. 

A. Kripienės pasidarbavimu, 
kalėdinių giesmių koncertas 
bažnyčioje bus transliuoja
mas per radiją iš stoties 
WELL Tai įvyks penktadie
nį, gruodžio 20 d. Per ra
diją bus perduodama 9:30- 
10 vai. vakare.

Maldą atkalbės kun. M. 
Cibulskis M.S. Bus sugiedo
tos kelios giesmės angliš
kai. Pamokslą apie taiką 
pasakys kleb. kun. E. Gra- 
deckis. Lietuviškos kalėdi
nės giesmės bus kelios. So
lo išpildys Ona Dubinskaitė 
ir Adolfas Stadalninkas. Pa

laiminimą suteiks kun. Pet
ras Karlonas.

Choras yra užsibrėžęs at
likti didelę pareigą, norėda
mas pakelti lietuvių vardą 
kitataučių tarpe savo gra
žiosiomis giesmelėmis, ku
rios nuo senovės buvo gie
damos mūsų tėvynėje Lie
tuvoje, kur dabar sunku tu
rėti tokias pamaldas baž
nyčiose.

Ši programa bus perduo
ta penktadienio vakarą, 
gruodžio 2 0 d., nuo 9:30 lig 
10:00 vai. iš stoties WELI, 
New Haven, Conn. Visi, ku
rie galit, atsilankykit į baž
nyčią pasiklausyti ir parody
ti jaunimui, kad įvertinat 
darbą ir dideles pastangas. 
Kurie būsit namie, neuž
mirškit pasukti savo radiją. 
Kitose kolonijose taipgi bus 
lengva gauti minėtą progra- 
mą, nes stotis yra didelė.

Kuriems teks girdėti šį 
koncertą, patartina parašy
ti atvirutę į stotį Lithua
nian Christmas Program 
vardu. Tuomi parodysit, kad 
dažniau pageidaujat lietu
viškų programų.

Širdingai sveikinu kleb. 
kun. E. Gradeckį, p. A. 
Kripienę už padėtas pa
stangas. Sveikinu parapijos 
chorą ir linkiu gražiai iš
pildyti koncertą.

M.

Siuntinėjimas Kalėdų at
viručių su pasveikinimais 
siekia jau per 100 metų. Ka
lėdų švenčių proga katali
kams vertėtų siųsti tik ti
kybinio pobūdžio atvirukai 
ar laiškai; jų galima gauti 
„Amerikos” administracijo
je.

— Profesinių sąjungų cen
tro biuras praneša, kad vi
si dirbantieji pas privati
nius asmenis nuo lapkričio 
15 d., turi sudarinėti kolek
tyvines sutartis ir darbo 
susitarimus. Šis nutarimas 
apima taip pat laukų dar
bininkus ir tarnaites.

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS SVEIKINTI

DAR GALI SUSKUBTI
GRAŽIAUSIŲ 
ATVIRUKŲ

Galima Gauti

“AMERIKOS” Administracijoje
Pasirinkimas įvairus, prieinamiausios sąlygos.

Galima gauti ir KALENDORIŲ
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Redaguoja Eleonora Bartkevičiūtė Spausdinami kas antra savaitė

Palmyros Laiškai

UŽMIRŠTAS ĮSAKYMAS

Kalėdoms Hitleris, Mussolini ir Sta-
Po trukšmingo sveikini- linas grūmojančiai reikala- 

mo „Linksmų Kalėdų!”, visi vo ir gavo aklą vergišką 
su pasigėrėjimu žiūrėjo į paklusnybę. . _ _
kalėdinius papuošalus baž
nyčioje. Juos žavėjo kūtelė, 
nes jau 15 metų, kai kun. 
Aukštuolis ją „augino”, kas
met pridėdamas tai kitą 
kalnelį, tai daugiau avelių, 
piemenėlių, angeliukų. Kas 
metai tūkstančiai atvykdavo 
į jo mažą bažnytėlę kūte
lės pasižiūrėti, atiduoti gar
bę Kūdikėliui.

Jei ir nebūtų kūtelės, jau
nuoliai vistiek atsilankytų, 
nes jie visad įteikdavo sa
vo mylimam dvasios vadui 
dvasinį bukietą; savo gerą 
patarėją kun. Aukštuolį pa
sveikintų su šv. Kalėdom, į- 
teikdami gražiam voke me
tinę Kalėdų dovanėlę, drau
giškai pasidalindami minti
mis.

Jų dvasios vadas brangi
no skaisčių katalikų jau
nuolių dovanėles. Ir dabar 
susijaudinęs žiūrėjo į Kūdi
kėlį Jėzų Prakartėlėje iš jo 
lūpų išsiveržė: „Aš 
daryti Tavo valia, 
ve ... ” Susimąstęs 
„Jis nusižemino per 
nybę... iki gyvybės”.
nas iš jaunuolių pataisė: 
„Iki mirties”. „Žinau”, at- 

Aukštuolis, „šv.
Povilas taip pasakė. Bet man 
rodos, mums’ per šias Kalė
das reikėtų - daugiau pagal
voti apie Kristaus paklus
numą iki gyvybės. Tas yra 
sunkiau, todėl ir ketvirtas 
Dievo įsakymas — sunkus.

Klausyk!
Sugrįžę iš bažnyčios į 

kleboniją, tęsė toliau pasi
kalbėjimą, nes kun. Aukš
tuolio žodžiai „paklusnus iki 

gyvybės” reikalavo paaiš
kinimo.

„Keista”, prabilo jis, „kad 
taip pat kaip Kristus, Hit
leris, ' Mussolini, Stalinas ir 
kiti iš naujo pasauliui pri
mena apie užmirštąjį ket
virtą Dievo įsakymą, tik vi
sai kitokiu būdu”.

„Dievas pasakė: „Gerbk 
savo tėvą ir motiną”. Tuo 
Dievo įsakymu žmogus įpa
reigotas teikti reikiamą pa
klusnybę, ne vien savo gim
dytojams, bet ir teisėtai 
valdžiai”.

„Bandoma i š s i s ukinėti, 
kad paklusnybė, tai dory
bė, kuri neliečia demokrati
nių valstybių gyventojų. Jei 
pav. įstatymas koks nepa
tinka — jis yra niekinamas, 
išpildomas tik tiek, kiek pa
togus. Vairuojąs automo
bilį negalvoja apie teisėtus 
įstatymus, ir žiūri kaip pa
sprukti juos sulaužius, džiau
giasi — jei pavyksta apei
ti. Vaikai tėvams giriasi, 
kaip jiems pasisekė mokyk
los viršininkus ar valdžią ap
sukti, išnaudoti. Kol viskas 
gerai klojasi, praleidžiama 
juokais. Bet gyvenimas bau
džia nepaklusniuosius”.

„Vokietija, Italija, Rusi
ja, tos valstybės kur žmo
nės žiaurumu priversti, iš
mokyti aklai klausyti, pra
dėjo paglemžti visą pasau
lį. Prancūzai per vėlai su
prato, kad kur kas geriau 
klausyti, negu būti išnaikin
tais. Anglai, kad išsaugotų 
savo laisvę, šiandien pasi
duoda tokiai paklusnybei, 
kokios, jie manė, pirmiau 
jiems nereikėjo”.

ateinu 
o Die- 

tęsė: 
paklus- 

Vie

Nes klausyti 
tų, kurie užgrobė valdžią 
jėga ir laiko ją klasta — 
tikra vergija. Matome, kaip 
diktatorių kraštuose jaunuo
liai teikia tokią paklusnybę 
savo vadams, kokios geriau
sias tėvas ir motina nesu
silaukia. Jaunuoliai reiškia 
tokią paklusnybę tiems ti
ronams, kurie juos išsiun
čia mirčiai, kokios net Die
vo įsakymai nesusilaukia”.

Įrodė
„Diktatoriai įrodė demo

kratijoms 
tę. Anie 
įsako: — 
aš sakau,

Tuo tarpu demokratijos at
stovai nežemintai maldauja 
savo piliečius: — Būk toks 
geras, malonėk išpildyti tą 
ir tą įstatymą. Ir susi
laukdavo atsakymo: — gal 
išpildysiu ..., jei man pa
tiks, jei bus patogu.

„Nestebėtina, kad dikta
toriai šnairuoja į demokra
tijas. Jie žino, kad jų pa
klusni, disciplinuota armija 
gali pavergti tas tautas, ku
rios paniekino stiprinančią 
paklusnybės dorybę”.

Kun. Aukštuolis, matyda
mas jaunuolių susidomėji
mą, tęsė toliau.

Kristaus Paklusnybė
„Kalėdų šventės - mums 

kalba apie skaisčią Kris
taus paklusnybę. Gavęs iš 
Dangiškojo Tėvo įsakymą 
ateiti į pasaulį žmonijos iš
ganymui, Jis tą džiaugsmin
gai pildė. Įsakius gyventojų 
surašinėjimą, dar negi
męs Kristus tobuloje pa
klusnybėje keliauja Betlie
jaus tvartelio link.

„Angelas įsako šv. Juo
zapui bėgti į Egiptą, Kris
tus klauso. Grįžęs Nazarė- 
tan lieka savo gimdytojams 
paklusnus. Jis klauso sina
gogos įstatymų, eina Jeru
zalėn pagal papročius. Pra
deda savo viešą gyvenimą, 
atėjus Jo Tėvo nustatytam 
laikui. Apie save sako: ma
no valgis yra 
mano Tėvo, 
siuntė.

„Galų gale, 
ir pasmerkimo, Kristus su
tinka mirti, nes Dangaus 
tėvas taip nori. Jis buvo 
paklusnus net iki mirties 
ant kryžiaus, bet pirma jis 
išbuvo paklusnus kiekviena
me savo gyvenimo žingsny
je. Kilnios paklusnybės pa
vyzdį davė mums pats Jė
zus. Mūsų Dangiškasis Tė
vas gražumu, su meile pra
šo savo vaikų paklusnybės.

Dovana Jėzui
„Ar tik tėvelis nenori 

mums priminti, kad Kalėdų 
švenčių proga, mes Kūdi
kėliui Jėzui suteiktume 
klusnybės dovaną?” — 
klausė viena iš būrelio.

„Ne tik 
klusnybės 
žė kun. 
pasižadėti 
su džiaugsmu, 
giuos, kad Dievas mane taip 
gerbia, prašydamas iš ma
nęs paklusnybės. Ir kai aš 
klausau kito teisėto auto
riteto, neatsižvelgdamas į jo 
asmenį, matau tame žmo
guje patį žemės kūrėją — 
valdytoją. Aš klausau ne

Gražu, kad ateina snieguotos Kalėdos, 
Ir miškas, ir laukas vien žiba baltai, 
Gamtos brilijantais nusagstytos 
Eglaičių šakelės siūbuoja lėtai.

Žiema, baltą rūbą užtiesusi pievoms, 
Maloniai migdina gamtos gražumas. 
Nešąlą, neskursta nuplautos rugienos, 
Malonios ramybės sapnuoja sapnus.

Mažytės žvaigždutės po orą lakioja — 
Ir spindi meiliajame saulės sapne 
Lyg vasaros rytą, kad saulė alsuoja, 
Kaip kyla už miško plačiąja tėkmė.

Tada, kad sugaudžia bažnyčioje varpas, 
Ir jojo meilingi aidužiai — aidai 
Skrajoje po erdvę, kaip baltos sniegulės, 
Siela kaip pakilo — nė pats nejutai...

Miela Palmyra,
Aš norėčiau padaryti ga

lą mano širdgeloms. Mano 
vedybinis gyvenimas yra ly
gus pelės gyvenimui, kuri 
iš urvo į urvą. Nors man 
tas nesudaro didelio skirtu
mo, aš galiu pernešti juodą 
ir baltą vargų naštą, bet, 
štai, mano liūdesio ir nusi
vylimo priežasčių šaltinis:

Mano gyvenimo globėjas, 
yra be galo žiauraus būdo, 
kartais be jokios priežas
ties mane bara, įtaria ir 
plaka savo liežuviu, kas man 
yra begalo skaudu.

Tokiose sąlygose begyven
dama ir bekeliaudama au
dringo gyvenimo taku, ne
tikėtai sutikau asmenį, kurs 
į mano širdį įnešė šilimos. 
Jis žada man geresnį ryto
jų, apsiima kurti mūsų lai
mę, bet aš žinau, ir jau
čiu, kad tai visa pervėlu ...

Nors šį asmenį aukštai 
gerbiu, bet kartą nevykusiu 
gyvenimu apvilta, abejoju, ar 
nebūtų padaryta šuolis nuo 
vilko ant lokio?

Man gyvenimas 
tamsėja. Nežinau 
tuo labiau, kad esu
šalies pilietė ir daug 
kuoti negaliu. Todėl 
šau tamstos sąžiningo 
tarimo.

^December 20, 1940
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TAIKOS KUN

kasdien 
išeities, 
ne S1OS 

rizi- 
pra- 
pa-

Jums dėkinga,
Liuda.

paklusnybės ver- 
be pasigailėjimo 
Taip darysi kaip 
arba...

KŪČIAS PRISIMINUS

Amerikoje, viena, at- kiekvienais metais taip visi 
nuo savųjų su ilgė-

mylima 
švenčių

vaikai

pildyti valią 
kuris mane

čia, 
skirta 
šio skausmu širdyje prisi- 

; menu tuos brangius Kūčių 
vakarus, praleistus Lietu
voje. Koks tai gražus pa
protys tos Kūčios! Su ko- 
kiuo džiaugsmu ir pakelta 
dvasia laukdavome tų šv. 
Kalėdų, tų Kūčių!

Ne paprotys brangių do
vanų mus sutraukdavo į 
kuklią tėviškės pastogę, tik 
gilus religinis jausmas, tik 
meilė savosios gimtinės pir
keles, vien begalinis noras 
pabūti drauge su 
motute prie bendro 
stalo.

Ir taip, kur visi
gyventumėm, jau Kalėdoms 
suvažiuojame tėviškėje, pas 
savo brangius tėvelius.

Kaip gyvai prisimenu 
tuos įspūdingus Kūčių va
karus ! Žibalinės lempos 
šviesa nušviečia visus su
sėdusius už linine staltiese 
užtiesto stalo, kurį puošia 
viduryje pastatytas kryžius, 
plotkeliai, ir nuošaliau — į- 
vairūs Kūčių patiekalai.

Mamytė pirmoji duodavo 
ženklą maldai. Ta malde
lės minutę jausdavome kaž
kokį nepaprastą susikaupi
mą, viešpataudavo tokia 
šventa tyla, kad net savo 
širdies mušimą išgirsdavai.

Jausdavau didį džiaugs
mą, širdies lengvumą savų
jų tarpe. Tada, rodėsi, kad

po išdavimo

pa- 
už-

suteikti Jam 
dovaną”, pabrė-

Aukštuolis, „bet 
klausyti noriai ir 

Aš džiau

pa-

neiškeis
Ne

tvarkos, 
neįstengs 
susiklau-

ar gi ne-

žmogaus, bet Dievo atsto
vo. Aš esu paklusnus, nes 
žinau, kad paklusnybė stip
rina mano valią, savim pa
sitikėjimą, paruošia mane, 
kai ateis laikas, ir kitiems 
duot įsakymus”.

„Šiandien žmonija mato, 
kad tautos neišsilaikys svei
kos be paklusnybės, 
tvarka
Gauja sauvalių 
pergalėti puikiai 
sančio pulko”.

„Na, brangieji, 
verta persiimti Dievo pa
klusnumu, kol dar esame 
laisvi, kol paklusnybė nėra 
mums primetama kokio ti
rono?” — užklausė kunigas 
Aukštuolis susimą sčiusio 
jaunimo.

Jų žvilgsnis nukreiptas į 
eglutėje spindinčią žvaigž
dę, kuri vaizdavo tąją, ku
ri prieš daugelį metų buvo 
apšvietusi Įsikūnijusią Pa
klusnybę, — suteikė teigia
mą atsakymą. Patenkinti 
jaunuoliai skirstėsi, dar šir
dingiau linkėdami savo dva
sios vadui „Linksmų Kalė
dų”.

N. N.

sueisime. Deja ... jau antros 
šv. Kalėdos,kaip aš atskir
ta plačiojo vandenyno nuo 
tėviškės padangės, nebetu
riu tos laimės mylimųjų 
tarpe būti. O ta vienuma 
darosi skaudesnė prieš di
džias šventes.

Savo sielvarte džiaugiuos, 
kad mylimos sesės ir broliai 
amerikiečiai švenčiate Kū
čias, kurios, gal ne vienam, 
primena tuos šventus, ma
lonius vakarus, praleistus 
su tėvais Lietuvoje. Linkiu, 
kad sugebėtumėte ir savo 
vaikams įkvėpti tokį prisi-

Tai buvo labai labai se
niai. Šaltą, snieguotą Kū
čių naktį kažkas pasibeldė 
į seno miškininko duris. Se
nukas įleido vėlyvą svečią. 
Tai buvo nedidelis vaikas. 
Jis visas drebėjo ir pūtė 
nuo šalčio pamėlynavusias 
rankas. Miškininkas davė 
nelaimingam valgyti ir ger
ti. Vėliau paklojo šiltą pa
talinę, kad šis prigultų.

Ankstų Kalėdų 
kas pabudo. Iš 
miestelio plaukė 
bažnyčios varpų 
mas. 
vaiką.

— Ačiū tau, gerasis žmo
gau, — sako priglaustasis. — 
Už tavo nuoširdumą aš at
silyginsiu. Jis nulaužė eg-

rytą vai- 
netolimo 
džiugus 

skambėji- 
Miškininkas išlydėjo

rišimą ir meilę prie savo i§s šakelę ir įsmeigė snie-
šeimos, lietuviškų gražių 
papročių, religijos, lietuvių 
kalbos. Šiuo Lietuvos ne
laimės momentu tas yra la
bai svarbu.

Vieniša Lietuvaite.

VAIKŲ KALĖDOS
Niekam taip daug tyro 

džiaugsmo nesuteikia Kalė
dos, kaip vaikams. Šypso
si Kalėdų diedukas, visur 
mirga Kalėdų eglutės! Kiek 
vaikams naujo džiaugsmo, 
kiek pasiruošimo, kiek kal
bų ir svajonių atneša Ka
lėdos. Jų jaunutės širdys su 
entuziazmu laukia tų pasa
kiškų švenčių, tos gražuo
lės Kalėdų eglutės.

Žiba sudegtos žvakutės, 
žiba blizgą papuošalai, gra
žumynai! Nauju džiaugs
mu suspindi vaikų akutės! 
Vaikai, viską pamiršę, tuo 
momentu persikelia į jiems 
naują pasaulėlį.

Kalėdų eglutės tikslas ir 
yra pradžiuginti visų vaikų 
sielas pasakišku gražumu, 
leisti jiems, apie ją susirin
kusiems, pasilinksminti, su
žadinti juose glūdintis gro
žio pajautimas, suteikti 
jiems, kuriam laikui, bran
gų atminimą, palyginti eg
lutės grožis su kūdikėlio Jė
zaus gerumu.

Šios šalies vaikai Kalė
doms gauna daugiausiai do
vanėlių, negu bet kurios ki
tos šalies pasaulyje. O vis- 
tik, vienos dovanėlės be 
blizgančios eglutės nesudaro 
jiems pilnų Kalėdų, nesu
teikia pilnos džiaugsmingos 
nuotaikos. Nors ne vienas 
ir pasako: Tos Kalėdos, ta 
eglutė tik vaikams ... O vis 
tik pati Kalėdų šventės 
reikšmė, eglutės žibėjimas 
ir suaugusių sielas pakelia 
aukščiau pilkos kasdienybės, 
sukelia naujas mintis, ma
sina šypsotis skaustaus 
džiaugsmo šypsniu.

menim slaptumų tinklu 1 
sisupančią: pokalby, elg 
no j, susitikimuose, laiški beveik 20 šimtme- 
se? jas Betliejaus mies-

Atsiminkim, kad kiekv jiogsiąs tarp Judė- 
nas vyras nekenčia rival ;ij, staiga pavirto į- 
svetimų „donžuanų” ir ja pasaulyje vieta, 
galo pavydi tokiems sa jomas, vos pastebi- 
žmonos šypsnio. Nors ją gtelis tapo švenčiau- 
labiausia mylėtų, užside pūtyje šventykla, 
kerštas susijungęs su pa1 
du, ir jis dūksta kaip i 
dra, nes jaučia, kad jo m 
lė nepirmaeilė, arba vi 
atmesta. Tas vyrus ve s štai aš skelbiu 
visai iš kantrybės, ypat iejį džiaugsmą, kurs 
gai kai jie artėja į sen į tautai, kad šian- 
vę: bijo likti apleistais^ ‘ “ *" 
vienišais.

Jeigu Jūsų vyras paste . 
jo Tamstos drumsčiamą s 
dį dėl kito, jis nusigan M kariuomenės, ku- 
Pasidarė nesukalbamas 
žiaurus, o tai reiškia, h 
jo meilė giliai persimeti 
didžiausią pavydo ugnį.

Gal ir iš prigimties Tai ^liai sužavėti klau-

glūdumoj, iš skaid
rus, Viešpaties an- 
paskelbė pasauliui 
naujieną: — Nebjo-

su 
ra 
an 
re 
au 
va
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ta 
ke 
M 
sa 
m 
ro 
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Ii:

y gimė Dovido mies- 
mytojas, kurs yra 
Viešpats. Ūmai at- 

prie angelo daugybė

Atsakymas:
Jei mano 

mės taurė, 
ištiesčiau Tamstai, skriau
džiamoji, Liuda, žinau, ką 
reiškia nevykęs vedybinis 
gyvenimas. Atsakyti trum
pu laišku į iškentėtas, iš
gyventas, išaimanuotas va
landų valandas, neįmanoma, tos vyras žiaurus ir liežuv$ dangiškos kariuo- 
Žino tik širdis, į kurią kas- ' ' ' '
dien įrašo audringų trage
dijų plunksna, o tuos įrašy
tus posmus išskaito tik ta 
siela, kuri tų pačių audrų 
daužoma ir laužoma kaip 
pajūrio nendrė.

Gyvenimas kasdien pri
kaltas prie kryžiaus, nei gy
vent nei numirt nepajėgda
mas, apveja širdgelų erškė
čiais, 
ja. 
būti 
nes 
tuo 
rožes išaugina, tik juos rei
kia paramstyti viltimi, kan
trybe, ir ištverme.

Tamstos graži siela, ma
tyti, jau užgrūdinta vargų, 
nes palenki pečius juodai ir 
baltai dienai, tik liūdesiu 
apsisupus dėl to, kad žiau
rus Jūsų „globėjas”, myli 
plakti liežuviu.

Daugiausia žiaurūs vyrai 
— gražioms ir geroms mo
terims. Kažkas pas vyrus

širdis būtų lai- 
aš pirmutinė ją

mo Dievą ir sakė: 
Dievui aukštybėje ir 
ramybė geros valios 
si (Luko 2, 10-14).

gas, tada jau daug sunki jr kada pa
čia reik nemažų aukų, h į auksjnės armoni- 
išneštum su juo gyvenimo ^tolius nugarsėjo, 
bintų. nbindamiesi atėjo ir

Mieloji Liuda, viskas j įriją, Juozapą ir ku
klaus© nuo Tamstos.
Tamsta esi stipravalė, p 
galėsi visas kovas ir ži

riesmių, ir kada pa-

įguldytą prakarte”.
10,16)

kurie želia ir bujo- 
Tie erškėčiai neturėtų 
beviltišku nusiminimu, 
juo didesni erškėčiai, 
gražesnes ir kvapesnes

rumus, už ką dora ir sl® valz-
moteris save apsivainikuc n™st^us ,re' 
Aš galiu tik žodelį, k ^\.dl+dl tai į?.1’ 
gal Tamstą sukrės, sur “ 
vins, bet gal vis pajus i1® 
no šiltą širdies versmę 
valandą Jums paaukotą1 .

Kilnioji, susilaikyk ]®J’ ^gaus 
slidaus ledo, kol dar 
vėlu... Su savo vyru a 
skyrus, ir j

gal Tamstą sukrės, su;
iti į galybių Vieš- 

į, kuris sutvėrė 
ir žemę, neišpasaky-

ralių, gulintį menka- 
karte! Koks begali

skyrus, ir su kitu susi ™niDias> kokia bė
jus į porą, labiau nusiv 2°^! SaV° 
Iš praktikos žinome, 
nieks negerbia nelegaliai 
sidėjusių porų. Tie
rai, kurie pasivilioja 1 F^eiškė^ mumyse, 
žmonas, jas laiko kažkok j38 siuntė savo vien- 
žemesniais bevaliais pž^J pasaulį, kad 
rais, joms ne taip pasit _per jį gyvi, 
kaip tikroms žmonoms,11 męūė, ne kad mes 

, jtokių moterų gyvenimas j;e _ be2. ka,.d 
yra: palinkimas gerą mote-'niausiai, tragiškiausias. __ - -
rį daugiau užuiti, !
nai būtų dar geresnė, arba

gan. Bežiūrint šakutė pra
dėjo augti, didėti ir pavir
to egle. Viena po kito ant | gražią moterį apjuodinti, 

‘ ‘ ‘ kad ji būtų jam ištikimes
nė, kad kitas nepaviliotų. 
Tokį reiškinį galima pava
dinti ne kuo kitu, tik pa
vydu ir meile.

Pavydas, degdamas vyriš
koj krūtinėj, nežiūri į lieps
nų skaudumą. Perduoda jį 
liežuviui, kad savo auką 
plaktų, žemintų, kad tik ji 
nustotų vertės kitam, o lik
tų jo užsispyrimo įrankiu, 
bei užtikrintu nuosavumu.

Meilė gi, kuri nežino ri
bų, moterystėj įsisiūbuoja ir 
perdega taip, kad beveik sa
vy pranyksta. Taip kaip fe- 
nikas po gaisrui iškyla iš 
jos didžiausios kančios, pa
siaukojimas ir savęs užsi
miršimas, o gema gyveni
mas kitiems, ir dėl kitų. 
Tada tarp vyro ir žmonos 
lieka tik švelni pagarba. 
Bet yra daug tokių vyrų, 
kurie, uidami ir bardami 
moterį, beveik nejaučia nu
sikaltimo. Tokiam vyrui ro
dos, kad žmona jo neatski
riama širdies dalis, kurią 
jis gali laisvai kontroliuo
ti pagal savo valią, visai 
nepagalvodamas, kad antra
me kūne yra siela, kuri, gal 
būt, skaudžiai priima jo vi
sas laisvai besišvaistančias 
pastabas, kad tas ujimas 
daro žaizdas ir tos žaizdos, 
nepernešdamos skausmų, 
pradeda ieškoti užuojautos 
irgi meilėje, bet jau už mo
terystės slanksčių. 
dažniausia tik tada pajun
ta, griebiasi pavydo, suky
la šeimoje audros, ir lai
mė, jeigu dar nepervėlu .. .

Tamstos gyvenimo irgi ne
drįsčiau laikyti kuo kitu, 
kaip tik komplikuotu jun
giniu — meile ir pavydu, 
kurs Tamstą visai nualsino.

Ar tik nebus Tamstos vy
ras nė tiek žiaurus, kiek pa
vydus? Gal jis bent kada 
pastebėjo Tamstą su tuo 
Jūsų „aukštai gerbiamu” as-

šakų atsirado daugybė vi
sokių dovanų, o ant viršū
nės iš dangaus nusileido 
žvaigždė.

— Juk, tai tau, gerasis 
žmogau! — ir vaikas pra
dingo.

Vėliau miškininkas su
prato, kad tai buvo vaike
lis Jėzus.

Apie Kalėdų gražiąsias 
eglutes turime įvairių, 
bai gražių legendų — 
sakoj imu. Ir šioji yra 
na iš tų.

la- 
pa- 
vie-

Minčių Žiupsnelis

Meilė yra gyvenimo teisin
gumo mokytoja. Mylėk, o 
tavo valia nebus tada pa
linkus jokion neteisybėn.

Tą šventą gyvenimo valan
dą, kai meilė ateina į žmo
gaus širdį, jo esybę apsiau
čia dangaus palaima, ir iš
minties šviesa prašvinta jo 
dvasia, jo esmėje nebėra ta
da nė mažiausio pikto šešė
lio, o valia yra palinkus į 
viską, kas gera ir prakil
nu.

------ 0-------
Nepaniekink meilės, nes 

gyvenime skurdu bus be 
jos. Tačiau netapk meilės 

tada tave, 
jos, išduos

vergu, nes ji 
kaipo nevertą 
egoizmui.

Aistis.
------ 0-------

Tėvynės meilė nemari. Tai 
vienintelė amžinai 
ja, gimusi kartu 
liu ir išnyksianti 
juo.

gyva idė- 
su pasau- 
kartu su

Puidienė.
------ 0-------

Meilė yra sparti, gryna- 
širdė, pamaldi, maloni ir 
meili, tvirta, kantri, ištiki
ma, 
pati 
ko.

gudri, kilni, narsi, ir 
savęs niekuomet neieš-

M. Pečkauskaitė.

e laiške, matydamas, 
ras Dievulis mus nu
rašo: „Tuo Dievo

ras mus mylėjo ir
W ---------- ---- 7 *

kad ji-Į Aš bijau, mieloji Liiav0 Sūnų, kaip per- 
lė, arba kad neatsidurtum jų eil^ nuodėmes.

9-10).Susidomėjusios su ki 
gyventi moterys, prarafečiais prieš Kris- 
garbę, jų vengia dores ėjimą Izraelius lau- 
draugijos, pameta drau 
sunyksta jų dvasia.

Savo dabartinį nepal škasis Tėvas paža- 
čiamą gyvenimą su savo 
ru galite labai lengvai 
taisyti, tik reiks Jūsų 
čios ryžtingos valios, ti žgimimą 
noro, ir šiek tiek pinigo

Pirmiausia, visus sal Hums gimė Kūdi
kius, griežčiausia intymias duota sūnus, 

su tuo Ji iešpatavimas padė
jo peties; jis bus 
Stebėtinas, Patarė- 

neūmai ir m igasis Dievas, Bū- 
miai, bet įtikinančiai pa užjaus Tėvas, Ra
kite savo vyrą, kad Ji iimigaikštis. (Izaijo 
reikalingos poilsio atosto r toje švenčiausioje 
Nors ir kukliomis lėšo: 1 
išvažiuokite kur nors 
pas gimines ar pažįstai pirmiesiems tė- 
ir bent pusmetį pagyve įj0 pranašystė, iš- 
te, be viens kito. _ Galybių Dievas ta-

Per tą laiką Jūsų V] žmogumi; Sutvė- 
pajus, ką tai reiškia mtvariniu; visų 
širdis — sava žmona. Be įjpats vargįn_ 
tuštėja ir kišenius ir ( • 
šia. .
žaurumas, apsimirš bu^4

iii Pažadėtojo, Ilgai 
s Laukiamojo, ku-

sų pirmiesiems tė- 
domui ir Ievai. Ke- 
stmečių prieš Kris- 

pranašas 
paskelbė Izraelio

nutraukite !
„gerbiamu” vyriškiu, ir 
sakykit jam savo planų.

Antra,

toje pirmoje šv. 
naktyje, Dievo pa-

Galybių Dievas ta-

visų

flegeta; Ramybės 
_ i nuo 

<to ir tapo mūsų
Jis pasiilgs, sušve^ niJž g 
------ . o

, - ‘•'t-'
susipratimai, ^ gal jis ^autų Apašta- 
met visapusiškai pasikt jja(jamag f)įe_ 

Yra atsitikimų, a jjj pasisavinimu 
rai, ilgus metus buvę z, JU Di bet 
rūs savo žmonoms, bet „e ^^0 pri. 
jų išminties ir kantri, ida]ą.

n VAC lx A I h/i O TQG

rūs savo žmonoms, bet

Vyras

®ne būdamas Die- 
! pasisavinimu

vėliau apskelbdavo jas 
mėj beveik šventomis, ir 
davo joms tik pakini 
avinėliai.
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Nors ir labai nepavj ‘J J?a”
gyvenimas, nors gal irf 
prigimties Tamstos vj 
žiaurus, bet pajiaudok, | 
loji Liuda, sa\Vo kilnią 
mintį, o už eilėį metų] 
grįžus į savo "&ryžius| 
nusijuoksi... \ 9
Galėsi kaip didAyrė iįp anglu rašyto- 
—1— — ' J ruošiasi visuoti-

Ir kodėl taip 
kad nepaklau- 

Lnigaikščio bal- 

«. pasaulin, at- 
I ivimi ramy- 
I -amybę, ku- 
B ose. kurie 11

galvą, nes savo ‘ proti 
gynei žmonos ir//dora 
terš garbę. LafLraj 
11U, žiedas nųM 
kuomet 
ti.

nePa/^arčiau !

gės pastebime šla
pe Kalėdų laiko- 
Vsus ir skaudi
ns stovi prieš 
[/’auta tautą žu- 

lia, kiti ginasi, 
pjasi. Pasaulis

t 
c 
i

i
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menim slaptumų ti^,1 
sisupančią: pokalby J 
noj, susitikimuose 
se? ’a

Atsiminkim, kad kJ 

nas vyras nekenčia S 
svetimų „donžuanų" ai 
galo pavydi tokiems J* 
žmonos šypsnio. NoąS 
labiausia mylėtų, uJj 
kerštas susijungęs 
du, ir jis dūksta kį} 
dra, nes jaučia, kad y 
lė nepirmaeilė, arba 3 

' atmesta. Tas vyrus 3 
visai iš kantrybės, y3 

’ gai kai jie artėja į 3 
* vę: bijo likti apM 

vienišais.

Jeigu Jūsų vyras 
jo Tamstos drumsči3 
dį dėl kito, jis n2! 
Pasidarė nesukalbai 
žiaurus, o tai reiškųt

%

*
s žiaurus, o tai reiškiat 
i-įjo meilė giliai persį^į
5"

1-

didžiausią pavydo 
Gal ir iš prigimties d

a. tos vyras žiaurus irliįdf
s- gas, tada jau daug
e- Čia reik nemažą auhj

y- išneštum su juo gy^’e^W
ta bintą. ja
rų Mieloji Liuda, vis^J
ip klauso nuo Tamsia 

Tamsta esi stipravO
I- galėsi visas kovas įįjf

7- nimus, už ką dora

a- moteris save apskaitoj

e- Aš galiu tik žodelį

0- gal Tamstą sukrės,
tų vins, bet gal vis paįiJ

u, no šiltą širdies vers ji

ii, valandą Jums paanfeą t

es Kilnioji, susilaikyk
?i- slidaus ledo, kol dg|

n- vėlu... Su savo vynį 
skyrus, ir su kiti gj

a- jus į porą, labiau

11, 
ir 
liu 
,u- 
yli

rai 
10- 
ras 
>te- 
ji- 

rba 
riti, 
tes- 
>tų. 
va- 
pa-

TAIKOS KUNIGAIKŠTIS
įeš beveik 20 šimtme- 
mažas Betliejaus mies- 
beriogsiąs tarp Judė- 

kalnų, staiga pavirto į- 
ausia pasaulyje vieta, 
nežinomas, vos pastebi- 
miestelis tapo švenčiau- 
pasaulyje šventykla.

Kies glūdumoj, iš skaid-. 
k dangaus, Viešpaties an
tį paskelbė pasauliui 
kną naujieną: — Nebjo- 
[ nes štai aš skelbiu 
k didelį džiaugsmą, kurs 
[visai tautai, kad šian- 
[jums gimė Dovido mies- 
[šganytojas, kurs yra 
Įtus, Viešpats. Ūmai at- 
Uo prie angelo daugybė 
kiškos kariuomenės, ku- 
karbino Dievą ir sakė: 
feė Dievui aukštybėje ir 
Įėję ramybė geros valios 
įėms. (Luko 2, 10-14).
emenėliai sužavėti klau
sios dangiškos kariuo- 
is giesmių, ir kada pa
inieji auksinės armoni- 
iidai į tolius nugarsėjo, 
skubindamiesi atėjo ir 
Mariją, Juozapą ir kū- 
paguldytą prakarte”.

L 10, 16)
stokime prie šio vaiz- 
Koks tai nuostabus re- 
s! Kokia didi tai lai- 
stebėti žodį tapusį Kū- 
žiūrėti į galybių Vieš- 
Dievą, kuris sutvėrė 

ą ir žemę, neišpasaky- 
šmintį, dangaus ir že- 
karalių, gulintį menka- 
irakarte! Koks begali- 
msižeminimas, kokia be- 
meile! šv. Jonas savo

supranta, kad Kristus yra 
ramybės Dievas, supranta ? 
angelo paskelbtą žodžių 
reikšmę: „Garbė Dievui 
aukštybėje ir žemėje geros 
valios žmonėms”. (Luk 2, 
14).

Tš praktikos žinome,| įme laiške, matydamas, 
nieks negerbia nelegali 
sidėjusių porų, Tie 
rai, kurie pasiviliojai! ’ pasireiškė 
žmonas, jas laiko kaiti Dievas siuntė savo vien- 

žemesniais bevaliais a 
rais, joms ne taip p

geras Dievulis mus nu- 
jo, rašo: „Tuo Dievo 

mumyse,

Sūnų į pasaulį, kad 
būtumėm per jį gyvi. 

! yra meilė, ne kad mes 
jome Dievą, bet kad 
firmas mus mylėjo ir 
i savo Sūnų, kaip per- 

už nuodėmes.

riš-
;ps-
i ji

niausiai, tragiškiausi
Aš bijau, mieloji 

kad neatsidurtam jų i ^mą 
Susidomėjusios su S • 1» 9-10). 
gyventi moterys, pi ntmečiais prieš 
garbę, jų vengia ta (r'jir; T 

draugijos, pameta imžių Pažadėtojo, Ilgai 
sunyksta jų dvasia, j liaus Laukiamojo, ku-

Savo dabartinį spi logiškasis Tėvas paža- 
čiamą gyvenimų susu 
ru galite labai Icd^įI, Adomui ir Ievai. Ne
taisyti, tik reiks Jš 
čios ryžtingos nito, f

Kris-
atėjimą Izraelius lau-

mūsų pirmiesiems te

šimtmečių prieš Kris- 
užgimimą pranašas 

noro, ir šiek tiek pats paskelbė Izraelio 
Pirmiausia, visus s ii, „Mums gimė Kūdi

kius, griežčiausis ii® k mums duota sūnus, 
nutraukite su to H viešpatavimas padė- 
„gerbiamu” vyriškiu.? tat jo peties; jis bus 
sakykit jam savop4 Stebėtinas, Patarė- 

Antra, neūmai ir? Galingasis Dievas, Bū- 
miai, bet įtikinančiai; Amžiaus Tėvas, Ra
kite’savo vyrą, W * Kunigaikštis. (Izaijo 

reikalingos poilsio atiš ■ _ ■ 
Nors ir kukliomis^e> toje 

išvažiuokite kur n® ‘ _

gerbiamu” vyriškiu.?

Ra-

. Ir toje švenčiausioje
’ ; pirmoje šv. 

ių naktyje, Dievo pa
pas gimines ar p$ 1 mūsli pirmiesiems tė- 
ir bent pusmetį pa^. Ižai jo pranašystė, jš- 

te, be viens kito.
Per tą laiką Jis? J 

pajus, ką tai reištoj 
širdis — sava žmoni’

lė. Galybių Dievas ta- 
lenku žmogumi; Sutvė- 

tapo tvariniu; visų 
Viešpats liko vargin-

tuštėja ir kišenių) r elegeta; Ramybes 
šia. Jis pasiilgs. <5“kstis . nužengė —- 
žaurumas, apsitai^ 30“1-01’' taP° _ 
susipratimai, gal f. L Anot Apasta-
met visapusiškai e™>e būdamas Die-

; nuo 
sosto ir tapo mūsų

nelaikė pasisavinimu 
lygiam su Dievu; bet 

1-h s^A^msŠ^ts save sunaikino, pri- 
rus savo žmonoms. ■ 1jų išminties ir ^as , ,tarn0 Pay.dalą, 
vėliau apskelbto e iki
mėj beveik švento* “J™*’ kr?

davo joms tik f

Yra atsitikimų, 
rai, ilgus metus b®! 
rūs savo žmonom* ‘

i mir- 
kryžiaus.

avinėliai.
Nors ir labsi 

gyvenimas, non?

? ji 
lik
siu, 
u.
ri- 

i ir
sa-

> fe- 
. iš 
pa- 
žsi- 
eni- 
:itų. 
mos 
rba. 
yru, 
ami
nu- 

. ro- 
ski- 
irią 
iuo- 
isai 
tra- 
gal 
vi

elas 
nas 
los,

tos 
ao- 
,'as
m- prigimties Tan$ 
■y-/žiaurus, bet pa 
ii- loji Liuda, saw 
.. mintį, o už eilėM 
e- grįžus į savo 
u, nusijuoksi...
i- Galėsi kaip didv 
j, galvą, nes savo ’
z gynei žmonos j 
r- terš garbę, t 
■- liu, žiedas n 
a kuomet nepa 
o ti.

žvelgę į aplinkinį pa
ką mes pastebime šia- 
entame Kalėdų laiko

je? Bai-sus ir skaudi- 
reginyys stovi prieš 

akis. 'B.'auta tautą žu- 
ieni plėšria, kiti ginasi, 
ginkluę )jasi. Pasaulis 
žymairts anglu rašyto- 
’loc’oj ruošiasi visuoti- 
ovai. Ir kodėl taip 
Dėlto kacl nepaklau- 

iS Kt^nigaikščio bal- 
pasaulin, at- 
;>vimi ramy- 
I .ramybę, ku- 

ose, kurie

atėjo';

Prieš metus buvau rašęs 
taikos klausimu „Darbinin
ke” (1939 m. sausio mėn.) 
Minėjau kad, „šiųdienis pa-1 
saulis bruzda. Kartkartė
mis tas bruzdėjimas pasida- 
ro 
nis. 
dai 
bėmis . . . Šalys, tautos per- 
sigėrė kraštutiniu naciona
lizmo vynu .. . Visokeriopos 
rūšies barjerai sudaryti. . . 
Visų aršioji tikėjimo neapy
kanta skverbiasi šalysna ir 
persekiojimo būdais naikina 
žmogų. Vienur ji destruk- 
tyviniu plėšrumu išrauja iš 
žmonių tikėjimą; kitur, sub
tiliais, g 
patraukliai privilioja . . . Ne-'lo paminklais, 
santaikos dvasia užtvindė pa
saulį ekonomine desperaci
ja. Pagaliau, kad jau iš 
rankų slystančiai tautos 
garbei apsaugoti imamasi at
sargos būdų; ieškoma ne
perlendamos, n e į g aliamos, 
nepajudomai tvirtos apsau
gos, kuri šiandien reiškia
si karo pabūklų gaminime ir 
ginklavime . . . Giganto Mar
so letena prispaudė pasaulį. 
Pasaulis 
pasaulis 
akių?” 
šaukė į 
džios savo veikime, ar tai 
bus tautiniame ar tarptau
tiniame, seka sąžinės įsaky
mus, kurie pagrįsti Kristaus 
mokslu, įsakymais ir pavyz
džiu, saistančiais kiekvieną 
individą, tuomet tiktai te
galėsime pasitikėti kits ki
to žodžiu ir pasitikėti taikiu 
sunkenybių išrišimu”. Bet 
pasaulis nepaklausė jo bal
so ir karo dievaitis užvieš
patavo jų širdyse. Jei tau
tose būtų buvus nors lieps
nelė, nors kibirkštėlė Kris
taus meilės, ar šiandien bū
tų tokios pasaulinės kruvi
nos riaušės? Jei tautų troš
kimai ir užsimojimai būtų 
Kristaus dvasios vadovau
jami ar šių dienų moder
nios šalys viena kitą taip 
beširdiškai naikintų? Mūsų 
dabartinis Šventasis Tėvas, 
Pijus XII, kaip ir jo prano
kėjas, maldaute maldauja 
pasaulio liautis kariavus. 
Bet šiam maldavimui nėra 
vietos pasaulio širdyje, kaip 
anuomet mažajam šv. 
dikėliui nebuvo vietos 
lie j aus miestelyje. Ir 
tautos neatsižvelgs į 
kos Kunigaikščio pasiūly
mus, išskirs Jį iš savo su
sirinkimų salės, jos žūs vie
na po kitos, jų valdonai bus 
paklupdyti.

Bet dėlto, kad galiūnai ir 
tautos paneigia Taikos Ku
nigaikščio maldaujantį tai
kos šauksmą, ar tai reiškia, 
kad mes jos niekados nesu
lauksime? Nieko panašaus! 
Kristus užviešpataus. Nes 
milijonų milijonai Jo išti
kimų vaikelių prašo, ir ypa
tingai Jo užgimimo dienoje 
prašys ramybės. Negi Jis 
mūsų prašymus atmes! Tik
tai prašykime. Jis tam ir gi
mė; paliko savo dangišką 
buveinę ir atvyko į šį ne
dėkingą pasaulį suteikti 
mums ramybės. Bet ar čia 
Kristaus 
Anaiptol, 
mūsų tarpe, tapo mūsų ka
liniu mūsij padirbtuose ta- 
bernakuluose. Šiame gar
bingame šv. Kalėdų laiko
tarpyje Jo dieviškoji širdis 
dega mūsų meile; Ji kvie
čia, prašo mūsų, kad prie 
Jos prisiartintume; Ji kan
triai klauso mūsų prašymų 
ir maldavimų; mūsų nusi
skundimų ir vargų. Ji yra 
pasirengusi išpildyti visus 
mūsų prašymus, jei mes prie

intensyvesnis, karštes- 
Politikos kerofėjai-va- 
žaidžia žmonių gyvy-

ĮVAIRIOS ŽINIOSTebūnie turtai menki, ta
čiau dėlto, kad savo, jie jam 

g| brangūs. Ir, štai, atimama 
jam jo nuosavybė. Ūkis, 
turtai ne be tavo, bet val
stybės; tu esi vien nuomi- 

g ninkas. Nepatiksi tu komi
sarui, 
vietą, 
ūkio.

ajp tik ne sau, bet komisarams. 
Augink gyvulius, paukščius 
jr jUos atiduok į komisari- 

♦>! jatą, sau paliekant mažą 
;|j dalelę. Akivaizdoj tokios 

tvarkos ir padėties, ką lie
tuvio širdis 
turi žodžių, 
sipila. „O 
Vien tas 
skausmo ir 
dis išsiveržia iš širdies.

H — Lietuvis svetingas ir 
^draugiškas; jis mėgsta pas 

save pavaišinti svečią, mėg
sta ir pas kaimyną užsuk
ti. Bet dabar, kur tu eisi, 
ir ką rasi? Kur eisi, visur 
vargas, nusiminimas. Visi 
susirūpinę bauginančia min
timi: kas čia bus, kas čia 
bus. Nebėra draugiško gy
venimo. Jeigu dar liktų pas 
tave atsargos ir draugiškai 
pavaišintum kaimyną, ryto
jaus dieną lauk komisaro, 
kuris tavo turtą suras ir 
uždės pabaudos už neprista- 
tymą jo. ' Pagaliau, pas ką 
rasis noras vaišintis, ar sve
čiuotis, kuomet 
gia nusiminimas 
našta. Lėbauja, 
raudonieji ponai, 
tuvis.

— Lietuvis mėgsta savo 
laukus, miškus, gamtą, džiū
gauja jos grožiu, gyvastin
gumu; gamta jo sielai la
bai gimininga ir artima; ji 
artima ir mylima dėlto, kad 
lietuvis tampriai yra susi
gyvenęs su Lietuvos gamta. 
Dabar laukai, miškai, visi 
gamtos turtai nebe tavo, ne
be lietuvių, bet iš rytų at- 
plūdusių plėšikų, tavo sielos 
ir kūno baisių priešų. Pa
sakykit, ar lietuvis turėjo 
kada taip tragišką momen
tą, kaip šią valandą?

— Tiesa, vargiai kada tu
rėjo, — pritarė Petras, — 
bet, Jurgi, kantrybės ir vil
ties Aukščiausiojo Apvaiz
doj. Lietuva nežus, jos sie
la sveika. Ją demonas, mas- 
kolio kauke prisidengęs, gal 
sužalos, bet nesugebės pra
žudyti. Tik, broliai, būkim 
dvasioj stiprūs ir gaivin- 
kim nupuolusius brolius.

— Žinoma, — Jonas tarė— 
neduosim nevidonams Lietu
vos žudyti, ją gelbėsim kaip 
išmanydami: kas turtais, 
kas mokslu, dvasios galia;

Amerikos komunistai, ne
galėdami gauti savo propa
gandai pinigų, imasi viso
kių priemonių. Jie pože
miuose ir gatvėse renka pi
nigus neva siųsti Amerikos 
laivui galbėti Ispanijos ,,lo- 
jalistus”, išgabenant juos į 
Meksiką.

;x$x

tave perkelia į kitą 
ar visai atstato nuo 
Dirbk žemę, triūsk,

sako? Ji nebe
tik krauju ap- 
laikai, laikai!” 

nusistebėjimo, 
nusiminimo žo-

Cincinnati u n i v e r siteto 
profesorius Dr. Mills sako, 
kad šių laikų šiltesnis žie
mos oras stumia pasaulį į 
diktatūras.

Ohio, pradėta 
mylios gilumo 
surastas kal- 
Iškasimas to

Barbento j, 
kasti pusės 
šulinys, kur 
kių akmuo, 
šulinio užims d ve j is metus
ir kaštuos $2,000,000.

gudriais viliojimais Atėnai, Graikijos sostinė. Šis miestas yra turtingas senovės meno, kultūros, moks- 
. Graikai, narsiai gindami savo tėvynę nuo užpuoliko, pasistengė ap

saugoti Atėnus nuo bombardavimo.

TEGYVUOJA LIETUVA!

Vokiečiai Olandijos moky
klų vadovėliuose uždraudė 
minėti Olandijos karalienės 
Wilhelmines vardą.

Philadelphijoje suareštuo
ti trys ispanai, kurie dirbo 
ir skleidė netikrus pinigus.

vos alsuoja. Ar 
užbėgs karui už 

Popiežius Pijus XI 
pasaulį: „Kada val-

Kū-
Bet-

jei
Tai-

meilė baigėsi?
Jis apsigyveno

Jurgis suvargęs, patirtos 
nelaimės slegiamas, draugų 
tarpe nerimastauja; suti
kęs Petrą, „eiva — sako — 
kur į kalnus, miškų gilu
mą, į plačiuosius laukus, ar 
pagaliaus į kokias dykumas, 
kad būtų galima nusiramin
ti, giliau pažvelgti į gyveni
mo paslaptis, kurios žmonių 
taip mažai žinomos. Jonai, 
eik čia — kviečia kitą drau
gą — į mūsų draugiją — ei
nam į kalnus”. Visi trys 
draugai, išiskyrę iš bendros 
draugystės, nukeliavo į miš
ku apaugusį kalną, nuo ku
rio kranto matyti plati, 
graži apylinkė ir čia pat 
įsidriekęs miestelis.

— Kas tau, Jurgi — tarė 
Petras, atidžiai žiūrėdamas 
į draugą, — kad taip susi
jaudinęs atrodai; tavo aky
se žėri neramioji ugnelė, 
tavo judesiuose nepaprasta 
rimtis.

— Je, būsi žmogus ramus, 
flegmatiškai nusiteikęs, — 
Jurgis aiškinasi — kai po 
visą pasaulį ralioja neramy
bės paslaptinga dvasia, kuo
met mūsų tėvynę — Lietuvą 
palietė skausmų ir didžios 
nelaimės ranka, kuomet prieš 
tavo akis statomas baugi
nantis klausimas: Kas čia 
bus?

— Kas čia bus! — paga
vo žodį Jonas. — Yra ko 
čia bijoti. Gi bus, kas tu
ri būti. ’ Aš pilnai pasiti
kiu žemaičių patarle: Kas 
bus, kas nebus, bet žemaitis 
nepražus. Nežūsim. Žemiš
kos galybės gali ją vargin
ti, gali maskolių bolševikas 
ją smaugti, jos kraują ger
ti, bet lietuvio dvasia liks 
gyva. Ta raudonoji pabai
sa, kuri užvaldė mūsų kraš
tą, greitai bus sutriuškinta, 
Lietuva gi atsikels blaives
nė, -saviškesnė, grynai mū
siškė.

— Taip tai taip — įsikišo

Jos atitinkamai artinsimės. 
„Kas tiktai išpažįsta, — sa
ko Apaštalas Jonas — „kad 
Jėzus yra Dievo Sūnus, ta
me Dievas pasilieka, ir ji
sai Dievuje”. (I Jon. 4, 15). 
Tas pats meilės Apaštalas 
dar toliau priduria: — „Die
vas pirmas mus numylėjo, 
ir tadgi mes privalome jį 
mylėti”. (I Jon. 4, 19). Mes 
parodysime Jam tą ypatin
gą meilę, jei Jį Jo užgimi
mo dieną priimsime savo 
širdysna. Jei pasaulio kara
liai teikia dovanas savo gim
tadieniui paminėti, juoba vi
sų gėrybių Karalius neuž
mirš apdovanoti savo ištiki
mų pavaldinių savo gimta
dienį. Prašykime, ir tikrai 
gausime.

A. P. Sandys, M.I.C.

Petras — bet Lietuva vis dėl
to daug nukentės. Duotų 
tik Dievas, kad bolševikas 
nesužalotų lietuvio sielos, 
nualintą gi savo kraštą jis

■ sugebės atstatyti.
— Paklausykit, 

kas man skaudu, ką kenčia 
mano žmogiškoji širdis, — 
paėmė balsą Jurgis. — Ma
tote, filosofuojant šiaip, ar 
taip galima rasti protą pa
tenkinančių teorijų, bet šir
dies nenuraminsi filosofiš
kais išvedžiojimais. Dvasia 
yra kas tokio aukštesnio ir 
kilnesnio, taip kad žmogaus 
protas negali pasiekti jos 
aukštybių, negali tuo pačiu 
jos nuraminti. Man širdis 
skauda, dvasia - kenčia dėl 
dabartinės Lietuvos padė
ties ir gana. Klausykit. . .

— Klausom, klausom, kal
bėk, — draugai pritaria.

— Klausykit, ar galima 
būti šiandien ramiam, kai 
sulygini, kas vakar buvo 
Lietuvoj ir kas nūnai yra. 
Taip greit! Lietuviai pra
deda orientuotis politikoj, 
susiprasti tarpusavyje, val
dantieji pagaliaus priversti 
nusileisti, žymiausių srovių 
veikėjai paduoda kits kitam 
ranką bendrai veikti, kraš
tą tvarkyti, ekonomiškai 
stiprinti ir štai vieną gra
žų rytą iš nakties užplūdo 
šimtai tūkstančių raudonų
jų bolševikų su visokių gink
lų daugybe ir mūsų tėvynę 
pagrobė į savo nagus. Taip, 
pagrobė. Ir, kad paėmimas 
būtų žmogiškas, sakysim, 
kaimynas ekonomijos sume
timais, ar būtenybės privers
tas būtų užėmęs mūsų kraštą 
tą be minties mus smaugti, 
mus sutriuškinti, tuomet dar 
pusė bėdos būtų. Bet mes pa
tekom svetimo bolševizmo 
vergijon, į daug baisesnę ir 
skaudesnę už senovės vergiją 
po ponais ir viešpačiais. Su
praskim, mus užgriuvusieji 
yra ne vien žiaurūs barbarai, 
bet ir tamsiosios jėgos 
agentai, tos pačios jėgos, 
kuri Nerono laikais kanki
no ir žudė krikščionis.

— Bet tu, Jurgi, neturi 
Lietuvoj jokių turtų, tau 
laimingai atvykusiam į A- 
meriką negręsia nei gyvy
bės, nei dvasios pavojus, — 
pastebi Jonas.

— Tiesa, aš neturiu* Lie
tuvoj jokių turtų, man ne
gresia joks pavojus nuo 
Lietuvos bolševikų, bet lie
tuviai, tie mūsų broliai, mū
sų seserys . . . Ką jie kenčia! 
Man širdis dreba matant, 
kaip tamsiosios jėgos knisa
si po krikščioniškojo gyve
nimo pamatais, neša į pa
saulį žiaurią revoliuciją, kad 
žmogaus gyvenimą pastaty
tų ant gryno materialinio 
ir bedievybės pamato. Taip ;

draugai,

ir peršasi į galvą apokalip
sinis baisusis žvėris.

— Tiesą sako Jurgis — 
pritaria Petras.

— Taigi, jeigu vien gal
vojant, — tęsia Jurgis — apie 
dabartinę padėtį suskausta 
širdis, tai supraskim, ką 
turi kentėti lietuvis, susiti
kęs veidas į veidą su bai
siąja šmėkla.

— Lietuviui norima išplėš
ti tikėjimas, atimama žemė. 
Lietuvis be tikėjimo ir be 
žemės, nebebus lietuvis, bet 
kaž kas naujas; tikyba ir 
žemė yra susijusios su lie
tuvio siela, be tų vertybių 
jis žūna, nustoja esminių sa
vybių. Žūti gi ne dėl ko
kios idėjos, bet vien dėl de
moniškos jėgos veiklos tra
giška!

— Jurgis karščiuojasi, — 
pastebi Jonas.

— Taip, bet tą karštį su
kelia brangioji mūsų tėvy
nė, patekusi į tamsiųjų jė
gų sląstus. Lietuvi, tavo 
bažnyčios dar tebestovi, bet 
jos bus paverstos sandėliais, 
ar daržinėmis.

— Ką tu kalbi! Kur fak
tai? — Jonas klausia.

— Faktai nelaimingoj Ru
sijoj, užgrobtoje Lenkijos 
dalyje; netolimoj ateityje 
pamatysim ir Lietuvoj —tę
sė Jurgis. — Kur tu, lietu
vi, dėsis šventadieniais, kai 
nebeteksi savo bažnyčios, 
nei dvasios vado? , Tu su 
pagarba žiūri į kryžių, ei
damas keliais, per laukus ir 
kiemus. Tie mums brangūs 
ir šventi ženklai pranyks, 
juos išvers nelabosios ran
kos. ’ Tau besimeldžiant pa
slaptyje savo kambaryje, 
vaikai iš bolševikiškosios 
mokyklos besijuoks iš - ta
vęs. Lietuvi, kaip tuomet 
tu jausies? Kur širdį pa
guosi, kur ją 
Suprantu tavo 
jaučiu ir sykiu

— Negalim

St. Paul, Minn., valgomų
jų daiktų krautuvėje dirba 
Eugene Santa; vienas jo 
pirkėjų yra William Claus. 
Suėję sveikinosi: Helo San
ta, Heilo — Claus!

visus sle- 
ir vergijos 

džiūgauja 
bet ne lie-

Pereituose prezidento rin
kimuose balsavo 49,808,624 
piliečiai. Prezidentas Roo
sevelt gavo 27,241,939 bal
sus, Willkie — 22,327,226.

Išrodo, kad Hitleris pla
nuoja užimti ir Mussolinio 
„Karalystę”. Mat, Mussoli
ni jau savo piliečių pats ne
suvaldo.

Šiemet sukanka lygiai 375 
metai, kai Augustine, Flori
da, kasmet būna Piemenė
lių mišios 12 vai. naktį.---- -

jeigu reikės, savo gyvasti
mi ginsim mūsų tėvynę. 
Lietuva nelaisvėj, bet jos 
sūnūs ir dukterys už jos 
sienų, už plačiųjų jūrų lais
vėj, užuojautos ir noro ku
pini gelbėti kenčiančius bro
lius. Lietuva neturi žūti!

Tardamas paskutinius žo
džius, Jonas spontaniškai pa
griebė Jurgio ranką, Petras 
antrą, tardami: „Jurgi, nu
siramink, palauk. Lietuva 
bus gyva ir garbinga”.

Visi trys, sunėrę rankas, 
garsiai, pusiau giedodami, 
tarė: „Tegyvuoja Lietuva”.

Meškų itis

GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA
KIEKVIENAM LIETUVIUI

nuraminsi? 
širdgėlą, už- 
kenčiu.
Jurgiui ne

pritarti— sako Petras, kreip
damasis į Joną.

— Dabar, draugai, — Jur
gis tęsia — įsigilinkim į lie
tuvio dvasią, ją tyrinėkime, 
kai jis nustoja savo žeme
lės, kurią jo tėvai ir sene
liai pureno, į kurią jie į- 
dėjo visas savo jėgas ir 
pastangas, ir žiūrėjo kaipo 
į savo džiaugsmą ir pra
gyvenimo šaltinį. Lietuvio 
širdis, galima sakyti, pririš
ta prie žemės. Jis jos lai
kysis iki paskutiniosios, kol 
galės iš jos nors skurdžiau
siai pramaitinti save ir sa
vo šeimą. Kai reikia jam 
palikti savo namai, jo iš
mindžioti takeliai, ta apy
linkė, kurioj gyveno, jis il
gai tą visą apverks, jeigu ne 
ašaromis, tai širdimi. Lietu
vis ne tik prisiriša prie sa
vo ūkio, bet moka džiaugtis 
savo manta ir ją brangina.

Kiekvieną savo giminę, pažįstamą, draugą malo
niai nudžiuginsi, suteikdamas tokią dovaną, kuri 
kiekvieną savaitę primins jos davėją.
„AMERIKA” — tiksliausia Kalėdų dovana. Kiek
vienam prieinama įvairiais atžvilgiais — ir kaina 
nedidelė, ir verta didžiausio dėmesio.

„AMERIKA” dabar duoda labai daug žinių iš pa
vergtos Lietuvos, pranešinėja įdomiausius įvykius 
visame pasaulyje.
„AMERIKA” nuoširdžiai, gyvai eina išvien su vi
somis jėgomis, siekiančiomis Lietuvai nepriklau
somybės ir jos žmonėms šviesios gerovės.
„AMERIKA” metams kaštuoja tik 2 dol., tad ar 
rasi tinkamesnę dovaną savo artimiesiems?

Paskubėki. — KALĖDOS čia pat. — Draugai lau
kia — Laukia ir „AMERIKA”.

Kreipkis:

222 South Ninth Street, Brooklyn, N. Y.
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Mahanoy City, Pa
Kunigas Pijus Česna

Gruodžio 23 d. sueina ly
giai 25 metai, kai įšvęstas 
kun. Pijus Kazimieras Čes
na, šv. Juozapo parapijos 
klebonas, Mahanoy City, Pa.

Kun. P. Česna gimė 1889 
m. sausio mėn. 15 d., Bar- 
dauskų kaime, Vilkaviškio 
parapijoj, Lietuvoje, iš gar
bingų ūkininkų — Magdale
nos ir Pijaus Česnų, išleidu
sių savo tris sūnus ir vie
ną dukterį į mokslus. An
tanas iki šiam laikui ėjo 
direktoriaus pareigas Vilka
viškio mokytojų seminarijo
je. Albinas buvo finansų 
vedėjas Birštono kurorte, o 
trečiasis sūnus, kun. Pijus, 
klebonauja. Duktė Petronė
lė baigė Sorbonos universi
tetą, Paryžiuje ir, prieš iš
tekėdama už Stepono Vaitke
vičiaus (kun. Vaitkevičiaus, 
M.I.C. brolio), Linkuvos gim
nazijos direktoriaus, mokė 
Marijampolės ir Vilkaviškio 
gimnazijose. Tėvas sulau
kęs 83 metų, dabar gyve
na su sūnumi Antanu Vilka
viškyje, motina mirė 1934 
metais.

riame galėjo apsigyventi 
15 seserų mokytojų.

Kunigo Pijaus darbas ne
sibaigia vien pastoracija bei 
statyba. Jis visu sumanu
mu plačiai imasi ir visuo
menės veiklos - organizuoja 
draugijas, plečia spaudą, re
mia labdarybę. Parapijos 
choras visuomet buvo vie
nas geriausių, nes visuo
met kviečia geriausius mu
zikus jam vadovauti. Cho
ras yra laimėjęs daug kon
kursų savo gražiu dainavi
mu. Jo pastangomis nese
niai buvo įtaisyti vieni iš 
meniškiausių vargonų, ku
rie kaštavo $8,000. Jis dar
buojasi ne vien savo para
pijos ribose, bet ir už jos 
ribų; ypač aktyviai daly
vauja Lietuvių Dienos pa
rengime, kurio pelnas vis 
yra skiriamas vienuolynams 
šelpti.

Šios 
proga 
bingui
riausius linkėjimus, prašy
dami Aukščiausiojo, kad Jis 
nubarstytų tolimesnę Jo dar
buotę gausia palaimos rasa. 
Ilgiausių metų!

sidabrinės sukakties 
reiškiame šiam gar- 
Kristaus Tarnui ge-

Šv. Vincento Parapija |
Girardville, Pa. |

ŠV. VINCENTO PARAPIJOS KUNIGAI SVEIKINA |
SAVO PARAPIJIEČIUS |

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS |
IR LINKI JIEMS LAIMINGŲ |

NAUJŲ METŲ. j
KUN. M. DAUMANTAS, |

Klebonas, f
KUN. A. J. NEVERAUSKAS, |

Vikaras |

Šv. Andriejaus Parapija
Philadelphia, Pa.

Kuopa nori padėkoti vi
siems draugams, visoms kuo
poms už gražų dalyvavimą 
25 metų sukakties minėjimo 
šokiuose. Svečių buvo ir iš 
toliau, kaip Philadelphia, iš 
Connecticut. Ačiū ir „Ame
rikai” už malonų bendradar- 
darbiavimą.

Sveikiname Adomą Biek
šą ir jo žmonelę, sulaukusius 
dukrelės.

Neseniai čia lankėsi jau
navedžiai Glebauskai iš Chi- 
cagos; Glebauskienė yra bu
vusi B. Petraitytė, centro 
narė.

Kuopa sveikina visus vy
čius Kalėdų šventėmis ir lin
ki laimingų Naujų Metų. 
Sekantis kuopos susirinki
mas bus sausio 13 d.

Šventos Onos Parapija

IŠ ŠIRDIES SVEIKINU

KALĖDŲ ŠVENČIŲ

UŽKIMO PARAPIJOJ

IR VISAS DRA

ŠVENTŲ. KJ

f PROGA JERSEY CITY ŠV. ONOS PARAPIJI
I „ _ a NUOŠIRDŽIAI SVE| CIUS, LINKĖDAMAS GAUSIŲ DIEVO MALONI

KUN. MYKOLAS KEMEŽI lamingų nal

KUN

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU VISUS 
PARAPIJIEČIUS

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
IR LINKIU LAIMINGŲ
NAUJŲ METŲ.

KUN. J. J. ČEPUKAITIS

Pasižymėję lietuviai
Vietinėje East Side High 

school mokosi 2,000 moks
leivių. Mokykla turi labai 
gerą futbolo komandą, ku
rioje pažymėtina, 
dešimt lietuvių 

komandos

žaidžia 
jaunuolių, 

sąstatas

Jubiliatas aukštesn ius 
mokslus įgijo Marijampolės 
ir Vilniaus gimnazijose. Vil
niuje jis gyveno pas sayo 
dėdę Dr. Kazių Pautienių. 
1910 m. kitas jo dėdė, kun. 
Simonas Pautienius, pakvie
tė Pijų atvažiuoti į Ameri
ką atostogų. Jam čia labai 
patiko ir pasiryžo stoti į 
seminarija, likti kunigu. 
Kun. S. Pautienius jį per
statė Philadelphijos Arki
vyskupui Ryan, kurs pasiun
tė į St. Cyril and Metho
dius seminariją, Orchard 
Lake, Michigan, kurią baigė 
1915 m. ir gruodžio 23 d. 
buvo įšvęstas kunigu; pri
micijas laikė Shenandoah 
parapijoj.

Pirmas paskyrimas buvo 
vikaru šv. Petro ir Povilo 
par., Tamaqua, Pa. pas kun. 
P. Gudaitį. Turėjo taip pat 
dvasiniai aprūpinti dvi arti 
esančias f iii j as — Coaldale 
ir Easton. Vėliau paskirtas 
pagelbininku savo dėdei, 
kun. S. Pautieniui į Shenan
doah ir taip pat šv. Kazi
miero par. Philadelphijoj 
pas kun. J. Kaulakį. 1920 
m. kardinolas Dougherty 
paskyrė jį klebonu į šv. 
Juozapo par. Mahanoy City.

Rado parapiją didelėj su
irutėje. Parapijos komitetas 
nenorėjo pripažinti naujam 
klebonui teisėto autoriteto. 
Prasidėjo kova tarp komite
to šalininkų ir klebono, kuri 
tęsėsi 3 metus ir pakliuvo 
į teismą. Kunigas Pijus pa
rodė daug pajėgumo ir drą
sos šioje kovoje dėl bažny
čios teisių įgyvendinimo. Jis 
išvedė visus reikalus sėk
mingiausiai. Jo oponentai 
turėjo nusileisti ir prisipa
žinti pralaimėtojais. Para
pijiečiai pamilo jį, užsivieš- 
patavo didelis ramumas ir 
taika. Reikėjo sutvarkyti 
mokyklą, kuri, nors pasta
tyta 1907 m., nebuvo nau
dojama per 18 metų, slinko 
į kasyklas. 1925 m. mokyk
la užbaigta ir iškilmingai 
atidaryta. Į ją darbuotis 
buvo pakviestos šv. Pranciš
kaus seserys. Mokykla tuoj 
buvo per maža 500 mokinių, 
kurie ją lankė, tat reikė
jo pristatyti dar vieną aukš
tą. Pastatytas didelis tri
jų aukštų vienuolynas, ku-

Philadelphia, Pa

Taigi, šios parapijos nariai 
dideli geraširdžiai — jie au
koja visada ir visiems, kur 
tik svarbūs reikalai. Iš vy
rų gerai dirba broliai Ma
žeikai, Belskis, Brokas, K. 
Baltrukonis, Seilius, Bago- 
čius, K. Kisielius, Stankai
tis, Brazauskas. K. Dryža 
yra spaudos darbais — pra
nešimais užsivertęs. Visam 
parapijos darbui sėkmingai 
vadovauja kleb. kun. Ig. Va- 
lančiūnas; 
pagelbsti 
vičius ir i

backfield;

Ati-

end; Albert Kurti- 
guard; John Antas, 

Edward Stanulis, 
William Stoškus, 

Edward Dobar,
Albert Jadeilis, full-

; jam sėkmingai 
kun. dr. Martuse- 
kun. St. Raila.

3 d. būrys jaunuo-Sausio
lių išvažiuoja atlikti kari
nės prievolės; jų tarpe yra 
nuoširdus junuolis lietuvis, 
Albertas Kernagis, gyv. 243 
Dickinson St. Jam viskas

Gruodžio 9 d. čia buvo 
sustojęs B. Nekrašas, pra
važiuodamas iš Washingto- 
no, kur jis dalyvavo Balti
jos draugijos surengtose iš
kilmėse. Buvo sustojęs pas 
kun. Ig. Valančiūną. Gruo
džio 10 d. lankėsi pas savo 
pažįstamus. Washingtone jis
dalyvavo suomių ir latvių1 brangu ir meilu, kas lietu- 
tautinių švenčių minėjimo 1 viską. Jis vyksta kaip ra- 
programose, kuriose daina
vo solo. Per tas šventes 
buvo paminėtas ir suomių 
didysis kompozitorius Sibe
lius. Dabar Nekrašas gyve
na Waterburyje.

Šiomis dienomis nuošir
džiai pagerbtas kun.. dr. V. 
Martusevičius, minint jo 
gimtadienį ir šešerių metų 
šv. Kazimiero parapijoje 
darbo sukaktį. Briedžiai ir 
Bekeriai iškėlė puikius pie
tus, kurių svečių tarpe buvo 
kunigai Valančiūnas, Paukš
tis, St. Raila, ir pats kun. 
Martusevičius; taip pat Jul. 
Tribulaitė ir šių žodžių ra
šytojas. Visi linkėjo gra
žiausios sėkmės.

dijo specialistas. .Kernagis 
puikiai sugeba priimti lėk
tuvų pranešimus per radi
ją. Žinoma, liūdna su saviš
kiais atsiskirti, bet Alber
tas pasiryžęs savo šaliai vy
riškai tarnauti. Tenka jį 
tik pasveikinti ir palinkėti 
jam Dievo palaimos. Būtų 
pageidautina, kad visi Dė
dės Šamo kariuomenės tar
nyboj esantieji lietuviai pa
sisakytų tokiais esą ir pa
ieškotų daugiau simpatijų 
savo tėvų žemei.

Prašom pasiklausyti, progra
mos pradžia 2 vai. popiet.

Prakalbos pavyko
Federacijos 22 skyr. gruo

džio 15 d. suruošė Lietuvos 
reikalais prakalbas, kurių į 
par. salę pasiklausyti susi
rinko per 400 asmenų. Bu
vo įžangos mokestis,
darymo kalbą pasakė kleb. 
kun. J. Valantiejus. 
gramai vadovavo komp. Al. 
Aleksis. Smagiai pagrojo 
benas, neseniai laimėjęs 
čempionatą.

Kalbas pasakė kun. Juo
zas Prunskis ir „Amerikos” 
redaktorius. Abiejų kalbos 
išklausytos dideliu susido
mėjimu. Aukų Lietuvai Gel
bėti Fondui sudėta apie 100 
dolerių. Keliolika atnaujino 
„Amerikos” prenumeratą, 
keletas ir naujų skaitytojų 
atsirado. Waterburieciai vi
sur

Pro-

vieni pirmųjų!
Blakstiena.

Newark, N. J

Dvi sesutės našlaitės, Ele
na ir Veronika Tamulytės, 
gyv. 246 Dickinson St. pas 
svetimus, bet labai gražiai 
gyvena. Elena neseniai iš
tekėjo; jos sužadėtinis ne
buvo katalikas, bet ji tin
kamai elgėsi ir jaunikis pri
ėmė katalikybę. Jos vyras 
—Vincas Kroposkis. Jung
tuvės įvyko per mišias, ku
rių metu abu jaunavedžiai 
priėmė komuniją. Šliūbas bu
vo šv. Kazimiero par. baž
nyčioje. Jų liudininkais bu
vo jaunojo brolis ir Mar. 
Mikalunaitė. Dieve, padėk 
jaunavedžiams!

Stasys ir Adelė Baraus
kai susilaukė antro sūnaus, 
kurs pakrikštytas Teodoru 
Antanu. Krikštatėviai buvo 
J. Bekeris ir Ad. Baraus
kaitė.

Elzbieta ir Jonas Jankaus
kai susilaukė irgi antro sū
naus, kurs pakrikštytas Bo- 
romiejaus vardu. Krikštatė
viai buvo Petras Jankauskas 
ir Paulina Macijauskienė. 
Jauniems lietuviams linkime 
laimingai augti.

Balandėlis.

Šv. Kazimiero par. mote
rys veikėjos labai daug dir
ba ir joms sekasi. Ypač pa
žymėtinos veikėjos Muturie- 
nė, Jurgaitienė, Kundrotie- 
nė, Rimdeikienė, Barauskie
nė, Seilienė, Peledžienė, Juo
zaitienė, Urbonienė, Mažei
kienė ir kitos. Neseniai baž
nyčioje buvo rinkliava lie
tuviams tremtiniams, kuri 
nepakenkė nuolatinei bažny
tinei rinkliavai; moterys 
tuojau surengė kortų ir 
kauliukų žaidimų vakarą su 
laimėjimu ir padarė parapi
jai gryno pelno 165 dol.

Šv. Jurgio parapija

Švč. Trejybės bažnyčioje 
kalėdinė pamaldų tvarka, 
pagal kurią bus 5 mišios: 
pirmos vidurnaktį; antros 8 
vai.; trečios — 9:30 vai.; ket
virtos — 10:30 ir penktos — 
11:45 vai. Pirmas dvejas 
mišias laikys kun. Tarnas 
Poška iš Quebec universite
to, Canada. Jis parvyks pa
siviešėti pas savuosius. Ki
tas trejas mišias laikys 
pats klebonas. Varg. p. Bor- 
ke turi išmokęs abu para
pijos 
darni 
šias, 
buvo.
sus parapijiečius tą dieną 
išklausyti ko daugiausia mi
šių.

Novena prie Panelės Švč. 
Nekalto Prasidėjimo, vesta 
kun. J. Dambrausko, Mari
jono, labai gerai pavyko ir

chorus, kurie pasikeis- 
giedos per visas Mi
ko Newarke dar ne-

Klebonas ragina vi-

Per pereitas dvi savaiti | visi> fcurįe lankėsi bažnyčio- 
ilznin T ioF fTall-iS'H TTrinrliii • •aukojo Liet. Gelbėti Fondui: 

Šv. Onos draugija $5; Ka- 
zakauskienė, Edita $2; Bra- 
zinskaitė, Aleksandra $2. Po 
vieną dolerį: Ona Jančienė, 
Jieva Jeskelevičienė, Jose- 
pa Jurkevičienė, Petras Oreš- 
ka, M. Valickienė, K. E. 
Racevičius.

je, negalėjo atsigėrėti gra
žiais pamokslais. Buvo pa
stebėta, kad net atšalėliai 
pradėjo taisyti savo gyveni
mą.

Newarkietis.

I. Z.

Waterbury, Conn

Radijo programa
Kalėdų dieną, gruodžio 25, 

iš WBRY stoties bus per
duodama kalėdinė progra
ma, kurią išpildys parapi
jos choras, komp. Al. Alek
sio vadovaujamas. Bus gies
mių, kalbų, muzikos, dainų.

L. Vyčių 29 kuopa savo 
metiniame susirinkime iš
rinko valdybą: pirm. P. Pod- 
galskis, vicepirm. K. Vaš
kas, sekr. L. Nemanytė, 
ižd. J. Remeika, fin. sekr. 
O. Barkauskaitė, tvarkda
riai J. Grimalauskas ir B. 
Kaminskas; kontrolės komi
sijoje — A. Savickas, J. Dem- 
skytė, E. Verba ir J. Mont- 
vidas; koresp. B. Kamins
kas. Išrinkti atstovai į ap
skrities suvažiavimą sausio 
5 d., Great Neck.

Be kitų Lietuvos nepri
klausomybę ginančių klau
simų, nutarta suruošti ma
sinį 
mis 
mos 
jau 
kančio turinio:
„PRANEŠIMAS MONTRE- 

ALO IR APIELINKĖS LIE
TUVIAMS: 1940 metų gruo
džio (December) 22 d., 3:30 
vai. p.p., D.L.K. Vytauto N. 
Klubo svetainėj 2161 St. 
Catherine Str., įvyksta PRA
KALBOS.

Kalbės specialiai atvykęs 
įžymus svečias — puikus ora-

mitingą su prakalbo- 
ir koncertine progra- 
dalimi. Tam tikslui, 

paskleisti lapeliai se-

torius, kurs nušvies I 
vos vargus, ir išdėstys 
tuvos nepriklausomybė 
nimo klausimą. Taipgi, 
bės ir vietinių draugi; 
stovai.

Malonus lietuvi, Tavi 
ra pareiga dalyvauti 
prakalbose ir paragint 
tus, visus geros valios 
tuvius, kad dalyvautų.

Nepraleisk, progos, 
klausyk Lietuvos parda 
kurie gal mėgins atka

Be to, bus koncertin 
lis, ir kitokie pamargin 
Įžanga veltui. Nepan 
vietos ir laiko”.

Tautos Va

t

(gUS APREIŠKIMO PA

^ERIKOS” SKAITYTI

ŠVENTOMIS KJ

IR LINKIU LAi

NAUJŲ M

KUN. ANTA

Visos 
yra šioks:

Albert Miller, 
Peter Stukus, tackle; Louis
Šikšnius, backfield; Joseph 
Shuskis, center; Albert Ad- 
rokitis, 
naitis, 
guard; 
guard;
manager; 
end; 
back.

Futbolo vadovas Bogatko 
pranešė, kad visi žaidėjai, 
išskyrus Stoškų, žais ir ki
tais metais. Miesto mokyk
lų komandų sąstate ši mo
kykla užėmė trečią vietą, 
o kitais metais gali laimėti 
ir pirmą vietą. Miesto ir 
apylinkės geriausiais fut
bolo žaidėjais sporto žino
vai ir rašytojai išrinko Ed. 
Daubarą ir Alfredą Jodelį.

Buvo ir nelaimių. Pasku- i 
tiniame žaidime A. Jodelis 
buvo sužeistas. Jo sveikata 
rūpinosi Dr. J. Kralikaus- 
kas, šios mokyklos alumnas. 
Daktaras, pasitaręs su spe
cialistais, nusiuntė ligonį į 
ligoninę, kur jam padaryta 
kojos operacija; kuri gerai 
pavyko ir jaunuolis sėk
mingai sveiksta. Linkime 
jam geriausio pasisekimo.

Baltimore, Md

— Baltimoriečiai turi lai
mės šv. Kalėdas- sutikti 
dvasiniai pasiruošę; pasau
linės nelaimės tik kentėji
mais žmonių širdis slopina, 
o dabar vykstančios Misi
jos, kun. J. Kidykio veda
mos daug ramybės širdyse 
suteikė. Kas pasiduoda Die
vo valiai šventam gailesty
je, tiems bus smagios Kalė
dos. Mylintieji Dievą visuo
met turi būti šventam link- 
mume.

— Moterų misijų savaitė 
pasibaigė sekmadienį, 3 vai. 
popiet, vyrams misijos pra
sidėjo 7 vai. vak. ir pasi
baigs sekmadienį.

— Sekmadienį buvo pa
skaitos su paveikslais apie 
Mišių auką; aiškinimai ang
liškai. Buvo ir lietuvių 
klausytojų pilna salė. Kun. 
dr. L. J. Mendelis užprašė 
visus į bažnyčią palaimini
mui. Visi paklausė.

— Mirė Ona Blažonienė ir 
Teklė Narbudienė. J. K.

Montreal, Canada
Gruodžio 10 d., Vytauto 

klubo patalpose, įvyko Ka
nados Lietuvių Tautinės Ta
rybos posėdis, kuriame da
lyvavo 5 vietinių draugijų 
atstovai.

Kaledij Šventėms Dovanos
Algimantas arba Lietuviai 13-ame šimtmetyje.

Aušrininko Dr. V. Pietario istoriška 
apysaka. Penki tomai, 488 pusi............................ $3.

Amerikos Lietuvių Pirmieji Profesionalai ir
Kronika (Kun. A. Miluko paskaitos) tomas I..... $2.

” ” ” ” tomas II $2.
Amerikos Lietuvių Kronika (Kun. A. Miluko) ........
’’Aušros” 40 Metų Sukaktuvėse, 262 pusi..................
Anima Vilis — J. Montvilos vertimas........................
30 Metų Spaudą Atgavus T. I. ’’Aušros” fotografijos 
30 Metų Spaudą Atgavus T. II Lietuvos Atbudimas 

ir Jos Budintojai .........................................
’’Aušros” 50 metų Sukaktuves...................................
Iš Keliones po Europą ir Aziją (Pranaičių Julės) .....
Laisvosios Lietuvos Atlankytų (Pranaičių Julės) .....
Lietuvių Tautos Istorija. (Kun. A. Jusaičio) ............
Ne Mieste Laimė. (Pranaičių Julės vertimas) ..........
Laiškai iš Ispanijos (Pranaičių Julės) .......................
’’Spaudos Laisvės ir Amerikos Lietuvių Organizuotės

Sukaktuvės” (su daugybe iliustracijų ir doku
mentų fotografijų) 782 pusi.................................

Viešnagė šeštokuose (Pranaičių Julės) ...................
’’žvaigždės” ir jos leidinių paminėjimas...................
Mūsų Spaudos Darbininkų Vargai.............................
Amerikos Lietuviai XIX Šimtmetyje T. I..................

Šio laikraščio prenumeratoriams ir moksleiviams 
nuolaida 50%.

Adresas užsakymams:

A. MILUKAS & CO.,
3654 Richmond Street, Philadelphia, Penna.

.LICENSES
WHOLESALE & RETAIL

BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11708 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 255 
Quincy St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises, 

SAMUEL BRINEN 
(Sam’s Food Store)

255 Quincy St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7887 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1289-1291 Gates Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises

OTTO YUNKER 
(Elk’s Log Cabin)

1289-1291 Gates Ave., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 14232 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un- 

the Alcoholic Beverage 
Union St., Borough of 
Kings, to be consumed

’FRED GLADSTEIN and 
EVELYN HOLSTON

847 Union St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1072 has been issued to the under
signed to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1064 Liberty Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RALPH PACCIONE
1064 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1 1767 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
21 16 Fultcn St., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

JOHN D. SCHAARS
2146 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11323 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 240 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises 

LOUIS SPITZER and 
LEON SPITZER

240 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

tier Section 107 of 
Control Law at 847 
Brooklyn, County of 
on the premises.

$2, Su lauki

ŠVENTŲ KJ

$3_______
$2. -------------- -

MIUS, YPAČ JAUNIMU

BU ŠV. JURGIO P

JOMET SPINDĖTŲ KA]

$6.
$2.
$ .

$3,

KUN. p

^ŠIRDŽIAI SVEIK

5UUGUS, PAŽĮSTA]

NOTICE is hereby given that Lie 
GB 2632 has been issued to the un 
to sell beer, at retail under Set 
of the Alcoholic Beverage Control 
242 Patchen Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

ABRAHAM SOFFER 
242 Patchen Ave., Brooklj
NOTICE is hereby given that Lit 
GB 11835 has been issued to the ur 
to sell beer, at retail under Se< 
of the Alcoholic Beverage Control 
2604 Church Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.
ANDREW F. REECK & JOHN 

2604 Church Ave., Brookly

KALĖDŲ ŠVĮ

LINKĖDAMI L

NAUJŲ N

Tel.: S-4747
JUOZAS GA

Dr. M. J. COLNB
(Aukštakalnis)

148 Grand Street 
Waterbury, Conn.

Vartojam Saulės Spind 
Diathermy, ir kitus mod( 
kus išradimus nuo aukš 
žemo kraujo spaudimo, vi 
Ir širdies ligų. Reumat 
Tonsils ir odos ligų, su g 

pasekmėm.
Į

Tel. Harrison 6-169S

B. d. SIMM
(Ašakiūnas) į

GRABORįlUS • 
BALZAMUOTOJ

Laisniuotas Nfewl 
ir New JerJsey f 

fyf Ir 
x/nn Sj.j 
Jison, t t

310 Joį 
Harr//

NUOŠIRDŽIAI

Vo Draugus, Klije 

Įis rinkimų kamp< 

[alankumą, linkėdž

NAUJŲ

William J.

[88th Avenue
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apreiškimo parapijos parapijiečius

s

VIETOS ŽINIOS
io-December 20, 1940

Kt, Kt

IŠ ŠIRDIES SVEIKI

iSEY CITY.ŠV. ONOS p^.

IR VISAS DRAUGIJAS
ANTANAS VAIČIULAITIS

VIEŠI APYLINKĖJE

,0GA

KUN, MYKOLAS

»«»»■< ***T - 1

ŠVENTŲ KALĖDŲ

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU IR LINKIU

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ I

Šią savaitę Brooklyn© vie
ši rašytojas Antanas Vai
čiulaitis, Lietuvos pasiunti
nybes prie Vatikano sekre
torius, praeitą savaitę at
vykęs iš Romos. Rašytojas 
apsigyveno Marianapolio ko
legijoje.

ir Naujuose Metuose visus 
pamokslus sakys svečias, 
kunigas Adomas Morkūnas, 
Marijonas. Mišparų nebus. 
Palaiminimas po Sumos.

Parap. mokyklos vaikučių 
eglaitė bus papuošta gruo
džio 26 d. 3 vai. popiet.

IŠ ŠIRDIES MALONIAI SVEIKINAME VISUS DRAUGUS,

PAŽĮSTAMUS, RĖMĖJUS

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS

IR PRAŠOME PRIIMTI MŪSŲ GERIAUSIUS

LINKĖJIMUS LAIMINGIEMS

nivos nepri- 
tančių klau- 
juruošti ma
tt prakalbo- 
tine progre
sam tikslui,i 

lapeliai se-

kurs 
vos vargus, ir

nimo klausią

stovai,

Malonus liete; 
n pareiga fe 
prakalbose ir 
tus, visus geru- 
tuvius, kad fe

Nepraleisk, 
klausyk Lietuve?; 
kurie gal mėgh

pyksta PRA-,,36 
lis, ir kitokie pas

S MONTRE-

) reefy gruo- 
I 22 d., 3:30 
. Vytauto N. 
j 2161 St

liai atvykęs 
- puikus ora-

vietos ir laiko",

KNYGOS
r
k

KUN. BRUNO KRUZAS

NAUJŲ METŲ
•27

LANKĖSI

idii Šventėms Dovanos

>a Lietuviai 13-ame šimtmetyje, 
j Dr. V. Pietario istoriška 
’enki tomai, 488 pusi. . . . . . . . . . . .
avių Pirmieji Profesionalai ir 
Kun. A Miluko paskaitos) tomasL _ 

” " " fanasl!
ivių Kronika (Kun. A. Miluko) —1 
etų Sukaktuvėse, 262 pusi- - - - - -
J. Montvilos vertimas- - - - - - - - - -

1 Atgavus T. L "Aušros” fotografijos 
ą Atgavus T. II Lietuvos Atbudimas 
lintojai. . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . .
?tų Sukaktuvės . . . . . . —-
suropų ir Aziją (Pranaičių Julės) - 
ivos Atlankytų (Pranaičių Julės) _

VISUS APREIŠKIMO PARAPIJIEČIUS IR

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
IR LINKIU LAIMINGŲ

KUN. ANTANAS PETRAUSKAS.

„AMERIKOS” SKAITYTOJUS SVEIKINU

Kun. Benediktas Gaurons- 
kis, Waterbury, Conn., šv. 
Juozapo lietuvių par. vika
ras, gruodžio 16 d. lankėsi 
„Amerikos” naujose patal
pose drauge su kun. J. Bo- 
gušu ir kun. J. Prunskiu, 
kurį svečias atvežė.

Kun. B. Gauronskis re
daguoja šv. Vardo vyrų dr- 
jos leidžiamą įdomų mėn
raštį. Jis labai artimas ,,A- 
merikos” bičiulis.

Šį sekmadienį nuo po pie
tų, 2-6 vai. bus atdara nau
ja klebonija publikai apžiū
rėti. Kunigai visų 
nuoširdžiai priims, 
čia visus apylinkės 
pasidžiaugti gražia 
ka statyba.

lauks ir 
Užkvie- 

lietuvius 
lietuviš-

Švenčių dienomis sesutės 
persikrausto iš dabartinio 
vienuolyno į senąją klebo
niją, kur bus nuolatinė bu
veinė. DRAUGIJŲ DĖMESIUI

NAUJIEMS METAMS

PIJUS SHALINS-ŠALINSKAS IR ŠEIMA

Sulaukus

ŠVENTŲ KALĖDŲ

TIKINU ŠV. JURGIO PARAPIJOS PARAPI-

5 Istorija. (Kun AJusaioo) —į įjječIUS, YPAČ JAUNIMĄ, KAD JŲ ŠIRDYSE 
ie. (Pranaičių Jdes verta)—S

Įjos (Pranaičių Julės). . . . —I ISUOMET SPINDĖTŲ KALĖDINĖ NUOTAIKA,
ės ir Amerikos Uetuvių Orgamarts 
s” (su daugybe iliustracijų ir doku- t 
grafijų) 782 pusi. . . . . . . . . . . . . . . . ■
tuose (Pranaičių Julės)- - - - - - - *
jos leidinių paminėjimas——-- * 
)arbininkų Vargai. . . . . -. . . . . . . Įj

viai XIX šimtmetyje T. L —— • 

3o prenumeratoriams ir nxfc»i®

KUN. PRANAS RAUGALAS.

nuolaida 50%.

Adresas užsakymams:

A MILUKAS & CO., 
imond Street Philadelphia, Pt®

DRAUGUS, PAŽĮSTAMUS, RĖMĖJUS

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME VISUS

RETAIL

LIQUORS

it License No. 
the undersigned 
Section 107 of 

ol Law at 255 
lyn, County of 
he premises. 
N 
•e) 
rooklyn, N. Y. I

NOTICE ii Hn'f.P?.., 
GB 2632 bu b* 
to sell beer. lt «* “į 
oi the Alrcbolk BreW , 
242 Patches An. 
County of King*. to « 
” ABRAHAM^ 

242 Patcben Are.__ ,

NOTICE is hereby 
GB 11835 bu been 
to sell beer, it 
of the Alcoholic 
2604 Church Are. į.-. 
County of Kinp. to *' 
premises. __ . 4 ANDREW F. REKi ‘jį

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS

t License No. 
ie undersigned 
it retail under 
Beverage Con- 
Ave., Borough 
i, to be con-

□oklyn, N. Y.

License No. 
e undersigned 
at retail un- 
jlic Beverage

Borough of 
be consumed j

u>d

tlyn, N. Y.

License No. 
the under

retail under 
verage Con- 
Borough of 

x consumed

klyn, N. Y.

license No. 
undersigned 
ion 107 of

Law at 
rlyn. Coun- 
f the pre- ,

yn, N. Y. 

icense No. 
mdersigned 
on 107 of 
aw at 240 
n, County 
s premises

yn, N. Y.

Moterystės s a k r a mentą 
priims Kazimieras Kubilius 
su Maryte Gvazdauskaite 
gruodžio 28 d.

PAGERBK GARŠVĄ

tvar-

Apreiškimo 
Parapija

Kalėdų pamaldos
Per Kalėdas mišių

ka bus tokia: Piemenėlių 
mišios — vidurnaktį; kitos 
7; 7:30; 8; 8:30; 9; 9:30; 10 
ir 11 vai.

Prakalbos
Labai įdomios ir svarbios 

Lietuvos reikalais prakalbos 
bus par. salėje šį sekmadie
nį, gruodžio 22 d., 7 vai. 
vak. Kalbės adv. Stasys Ga- 
baliauskas. Visi kviečiami 
gausiai atsilankyti.

Pavykęs vakaras
Gruodžio 15 d. įvyko Gy

vojo Rožančiaus dr-jos sma
gus užkandžių vakaras. Pel
no liko $59.15. Širdingai dė
kojame visiems atsilankiu
siems už paramą.

Valdyba.

Maspetlio Žinios

LINKĖDAMI LAIMINGŲ

NAUJŲ METŲ

JUOZAS GARŠVA IR ŠEIMA.

Šelps vargšus
Šv. Onos moterų sodalici- 

ja ir šv. Vincento Pąulie- 
čio dr-ja pasiruošusios su
šelpti neturtinguosius dra
bužiais, avaline, maistu ir 
net pinigais. Norintieji gau
ti paramos prašomi kreiptis 
į kleboniją ligi gruodžio 24 
dienos.

Kalėdų Mišios: Bernelių 
mišios vidurnaktį 12 vai.; 
kitos mišios: 8, 9, 9:30, 10, 
10:30, 11 ir 12:15. Mišparų 
nebus. Palaiminimas Švenč. 
po Sumos.

Gruodžio 15 d. sukako 
lygiai 25 metai, kai Juozas 
Garšva savarankiškai pra
dėjo laidotuvių įstaigos biz
nį. šiai sukakčiai paminė
ti jo draugai, p. B. Ščegaus- 
ko ir A. Daukanto iniciaty
va, gruodžio 15 d. Susivie
nijimo salėje surengė pa- 
gerbtuvių puotą. Dalyvavo 
per 250 asmenų. Pasakyta 
kalbų, pareikšta linkėjimų. 
J. Garšva įvertintas kaip pa
triotas veikėjas, kaip sąži
ningas biznio žmogus, kaip 
asmuo. Kalbas pasakė kun. 
Jonas Balkūnas, senatorius 
Crawford, adv. Cohn, J. Tys- 
liava.

Dainų programą gražiai 
išpildė M. Kižytė ir Al. Va
siliauskas. Puotai vadova
vo B. ščegauskas. Visų da
lyvių vardu p. Garšvai į- 
teikta brangi dovana —ra
šalinės rinkinys.

Puota praėjo gražiausioje 
nuotaikoje.
š

L. K. Federacijos New 
Yorko apskrities valdyba 
kreipia visų katalikiškų 
draugijų dėmesį, kad Apy
linkės Seimelyje būtų atsto
vaujama visoms draugijoms. 
Draugijų valdybos įpareigo
jamos pasirūpinti, kad kiek
viena draugija seimelyje tu- 
tėtų savo atstovus.

Po seimelio posėdžio ir 
pamaldų, Maspetho par. sa
lėje bus suvaidinta links
ma operetė „Malūnininkas ir 
Kaminkrėtis”. Bilietų dar 
galima gauti pas draugijų 
veikėjus, ypač pas maspe- 
thiečius.

NUOŠIRDUS AČIŪ

Iš širdies dėkoju visoms 
draugėms, maloniai atsimi
nusioms mane gimtadienio 
proga. Gruodžio 17 d. į mū
sų namus netikėtai susirin
ko apie 100 asmenų ir pui
kiai praleidome laiką.

Labai nuoširdus ačiū 
soms už atsilankymą,
sveikinimus ir dovanas, 
ypač M. Dragūnaitienei, K. 
Klimienei ir R. Bakšienei. 
Jūsų gerą širdį ir draugiš
kumą visada atminsiu.

Agota Yasvinienė.

vi- 
už

%

Naujuose Metuose mišios: 8, 
: 9, 10, 11, 12:15. Kalėdose

Linksmu

lololololomolol ĮOIOIOIOĮO;

RUDENINIS IŠPARDAVIMAS
Parduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai

nomis Pasirinkimas didelis.

BEDROOM SETS — PARLOR SETS — STUDIO 
COUCHES — KITCHEN SETS — DINING ROOM 

SETS — MATRASAI IR SPRINGSAI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

PETRAITIENE IR SCNAI

409 ir 436 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

Linksmu 
ŠV. KALĖDŲ 

ir
Laimingi!

NAUJŲ METŲ
LINKĖJIMAI.

George Luskin
Vyriškij reikmenų į

Krautuvė |
S. 4th ir Havemeyer Sts. | 

Brooklyn, N. Y.
Tel. STagg 2 - 0254 1

HAvemeyer 8 - 0259

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.
j

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ
(Kleen Kol Coal Co.)
335 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-7550

LIETUVIŠKAS

RESTORANAS
BAR & GRILL

Gaminam valgius ameriko
niško ir lietuviško stiliaus. 
Čia taip pat galima gauti 
Amerikos išdirbimo ir im
portuotų degtinių, visokių 

vynų ir gero alaus.
JOSEPH ZEID AT

Savininkas
411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Brooklyn© Grab oriai

Tel. EVergreen 7-4335

--------------*

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

t

JOSEPH GARSZVA

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

Tel. EVergreen 7-1645 Lie. No. L-886ŠV. KALĖDŲ
Tel. Stagg 2-4409

ir
&

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU Laimingi^
>7

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS NAUJŲ METŲ
LINKIME VISIEMS.

402

NAUJŲ METŲ.
532 Grand Streetr

Brooklyn, N. Y.

Richmond Hill, N. Y. į Tel. EVergreen 4-8802 |

LOIOIOIOlOTOlOTO

Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

A RODZEWICZ 
(Radzevičius) 

Laidotuvių DirektoriusManhattan Liquor Store
(Prieš pat Apreiškimo baž.) 

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

William J., Genovaitė ir Vincukas
DRAKE - DRAGŪNAI.

Tel. NEwtown 9-4464
ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS

VERONICA R. VALANTIEJUS
LAISNIUOTAS GRABORIUS 

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

savo Draugus, Klijentus, Pažįstamus, visus

Tel. Virginia 7-4499

Esawil:

/ ~

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

KOPLYČIAS SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84-02 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N. Y.

F. W. SHALINS 
(Sallnskas)

Laisniuotas Graborius

as

337 Union Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

Tel: 8-4747

Dr?M.J.CįJ 
(Aukštai’I

148 Grandį 
Waterbary,

Vartojam Sau® 
Diathermy, Ir k®3 j 
kus išradimus , 
žemo kraujo 
Ir širdies ilgu 
Tonsils ir odos SU 

paseK^

Tel. Harrisoi^i

GRABORV
BALZAMU

Laisniuot;
ir New je

310 J

264 Grand St., Brooklyn
ISUS

ėmusiiįis rinkimų kampanijoje ir pareiškusiems 
lonų jrfalankumą, linkėdamas laimingiausių | Scholes Baking,

| Ine.

Kampas Roebling Street

W 88th Avenue

USD tvniy

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU
SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 
BROOKLYNE

TAI YRA GERIAUSIA VIETA
PIRKTI SAVO GĖRIMUS
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Gruodžio - Dec. 13 d.,

ŽIEMOS “FROLIC” ŠOKIAI
“Amerikos” Intertypo Fondo Naudai

SAUSIO - JANUARY 4, 1941

SALEJE
Brooklyn, N. Y.

GRAND PARADISE
Grand ir Havemeyer Streets

Rengia

“Amerikos” Jaunieji Bičiuliai
Pradžia 8 vai. vakare Bilietas — 45c.

PAKVIETIMAS APYLINKES SEIMELIN
New Yorko Apylinkės Lie

tuvių Katalikų Seimelis šie
met šaukiamas gruodžio 29 
d., sekmadienį, 2 vai. popiet, 
Viešpaties Jėzaus Atsimai
nymo parapijos salėje, 64-25 
Perry Ave., Maspeth, N. Y.

Atstovų ir svečių regis
tracija bus pradėta 1:30 vai. 
popiet, seimelio posėdis tu
ri būti pradėtas 2 vai. po
piet. 6 vai. vak. bažnyčioje 
įvyks atitinkamos pamaldos, 
o 7 vai. vak. par. salėje 
bus turtinga ir turininga 
vakarienė su koncertine pro
grama.

Feder. Apskrities Valdyba

minimas. Kitos mišios se
kančia tvarka: 8, 9, 10, 11 v. 
suma ir 12:15 vai. skaity
tos. Kalėdų dieną mišparų 
nebus.

Šv. Vardo draugijos valdy
ba ir nariai Kristaus Užgi
mimo šventės proga sveiki
na savo mylimąjį kleboną 
kun. J. Aleksiūną ir jo pa- 
gelbininką, draugijos dva
sios vadą kun. Joną Laury- 
naitį, ir linki jiems geriau
sių sėkmių gyvenime ir 
palaimos jų darbuose.

Angehj Karalienes

Mūsų bažnyčios naujų var
gonų šventinimas įvyks šį 
sekmadienį, gruodžio 22 d. 
Šventinimas prasidės 7 vai. 
vakare. Visi parapijiečiai ir 
jų draugai-svečiai kviečia
mi atsilankyti. Po pašven
tinimo bus bažnytinis kon
certas. Pamokslą pasakys 
kun. Simonaitis, Elizabetho 
par. klebonas. Įžangos ne- 

Tfus. Po koncerto bus palai
minimas Švč. Sakramentu.

Amž. Rožančiaus dr-jos 
bendra komunija įvyks sek
madienį’, gruodžio 22 d., 9 
vai. mišių metu. Visos na
rės malonėkite dalyvauti.

Susirinkimas bus 5 vai. 
vak. Tai paskutinis šių me
tų susirinkimas. Kviečiamos 
ir naujos narės prisirašyti.

Draugijos vardu sveikinu 
visus šv. Kalėdomis ir šir- 
ningai dėkoju visiems už 
suteiktą paramą draugijai 
per visus metus.

Ona Sijevičienė, pirm.

Mūsų bažnyčioje Kalėdų 
dieną pastovi tvarka: Iškil
mingos Bernelių Mišios 12 
vai. naktį. Po mišių palai-

&

ft;
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ
IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

TAI KAIP
idni metai.
line į priekį.
fano meilė.
[ramstą nuotaika.
is ir... šaltis.

Juozas, Ona Ginkus ir Sūnus Juozas, 
y -

giame liūdnus 1940 m( 
Liūdni jie visai’ žm< 
ojypač liėtiivft tai 

Juos galime palydė!

SVEIKINAM VISUS MŪSŲ KRAUTUVĖS LAN
KYTOJUS, RĖMĖJUS, PRIETELIUS

IR PAŽĮSTAMUS

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
IR LAIMINGAIS

NAUJAIS METAIS.
Šimanskas ir Petkauskas

i istorijon milijonų žm 
rauju ir ašarom.
metai kalti. Jų nieki 

šaltina. Kalti patys žm< 
netekę širdies ir ga 
Kalti vadai, apsvaig 
, puikybe ir trumpa

„Malūnininko ir Kaminkrėčio” operetė bus suvaidinta gruodžio 29 d., sekmadienį, 7 
vai. vakare., Maspetho par. salėje, 64-25 Perry Ave. Ši operetė statoma ryšium su 
Apylinkės Seimeliu, įvyksiančiu Maspetho par. salėje gruodžio 29 d. 2 vai. popiet. 
Paveiksle matome linksmosios operetės vaidintojus. Iš kairės į dešinę: Kaminkrėtis 
—Vincas Rokus; Teklytė, malūnininko duktė — Suzana Gedvilaitė; Pranas, kamin
krėčio sūnus — Juozas Žemgulys; Petronėlė, malūnininko tarnaitė — Elena Matulio- 
nytė; Sabukas, apsukrus berniukas — Pranas Kalibatas; Barbora — Ladislava Po
kaitė; Malūnininkas — Petras Kalibatas.

KALĖDŲ RADIJO
Kalėdų rytą 10:30 vai. bus 

transliuojama radijo progra
ma iš stoties WWRL (1500 
kil.). Programoje J. Jeza- 
vito orkestras, dain. A. Va
siliauskas, prie vargonų J. 
Dirigenčius ir kiti.

380 Grand Street Brooklyn, N. Y

inkėkime viens kitam ii 
žmonijai, kad 1941 me 
nuogus būtų žmogumi 
jis tarnautų savo pa 
H.

TARP LEGIJONIERIŲ

SVEIKINU VISUS MANO KRAUTUVĖS

LANKYTOJUS IR RĖMĖJUS

nerikos” štabas, ture 
s dėmesyje savo laimt 
, palydi 1940 metu 
jais prisiminimais. Ši* 
gerokai sutvirtėjom< 
kėme daugiau skaity 
Persikėlėme į nauja

Brooklyn, N. .Y as. Įsigijome nauj; 
-o i} rinkimo mašiną -

g Spaustuvė atlik
darbų pat ATI ki n da.m:

f Šv. Kalėdomis ir Naujais Metais
I ANTANAS VIKRIKAS

£ 123-125 Grand Street
I - Tel. EVergreen 8 - 2818

Naujieji pareigūnai bus 
iškilmingai įpareigoti gruo
džio 22 d. 2 vai. popiet SLA 
salėje, 197 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. Postas pa
kvietė dalyvauti Angelų Ka
ralienės par. jaunuolių or
kestrą, latvių ir estų ne
priklausomybės karų vete
ranų organizacijas.

Yra pakviestas pulk. Aloi- 
zas Valušis.

Kalėdų tvarka /
Kalėdų dieną mišios šia 

tvarka: iškilmingos Pieme
nėlių mišios vidurnaktį; pa
mokslą sakys svečias, kun. 
P. Malinauskas, marijonas. 
Kitos mišios bus nuo 7 vai. 
kas pusvalandis; suma 11 
vai. Chorui pritars didžiu
lis orkestras, kurs bus 
loni staigmena visiems.

Kalėdų vakaras
Sodalietės ir mokyklos 

vaikučiai rengia labai įdo
mią kalėdinę pramogą šeš
tadienį, gruodžio 28 d., 7:30 
vai. vak. Atsilankys Kalė
dų Diedukas ir visus va
karo dalyvius gausiai ap
dovanos.

Naujų Metų sutikimas
Naujiems Metams sutikti 

par. salėje ruošiama gruo
džio 31 d., antradienį’, nepa
prastai įdomi, didžiulė pro
grama. Rengėjai kviečia vi
sus atsilankyti.

Parama Lietuvai
Lietuvos reikalais svar

bios prakalbos įvyko pirma
dienį, gruodžio 16 d. Nors 
lietus smarkiai pylė, bet 
klausytojų gausiai susirin
ko. Kalbas pasakė kun. J. 
Prunskis, adv. St. Gabaliaus- 
kas, kun. K. Paulionis ir 
„Amerikos” redaktorius. Lie
tuvai Gelbėti Fondui suau
kota 78 dol. Prakalbų pa
siklausyti buvo atvykęs 
Pr. Garmus, Eastono, 
liet. par. klebonas. Šv. 
gio par. žmonės su

ma-

„Amerikos” laikraščio šta
bui, organizatoriams, rengė
jams, skaitytojams — vi
siems nuoširdžiai linkiu 
linksmų šv. Kalėdų ir laimin
gų Naujų Metų. Sulaukę 
Naujų Metų, visi neužmirš
kime užsirašyti „Amerikos”.

Al. Stankevičius.

ŠIRDINGAI SVEIKINAME PRIETELIUS

IR RĖMĖJUS, SULAUKUSIUS

KALĖDŲ ŠVENČIŲ
IR LINKIME LAIMINGIAUSIŲ

NAUJŲ METŲ

S

į
%
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SVEIKINU VISUS MANO KRAUTUVES

LANKYTOJUS IR RĖMĖJUS

Šv. Kalėdomis ir Naujais Metais
J MIRONAS 

340 Grand Street

Tel. STagg 2 - 4329

itytojų ir artimų rė 
dėmesiui galime prisi 
kad „A m e r i k o s’ 

mvė, sumanaus admi 
toriaus D. J. Averkos 
.bėję, šiemet sėkmin 
ausdino „Studentų Žo

Brooklyn, N. Y Kunigų Vienybės Biu- 
(kunigų mėnraštį) 

Apreiškimo par 
_______________ io mėnraštį „Annun-

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

VALANDOS:
8—10 ryto
1—2 po pietų
6—8 vakare 
šventadieniais susitarus 
Tel. EVergreen 8-9229

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS

IR LINKIME LAIMINGŲ

NAUJŲ METŲ

MALONIAI SVEIKINAME VISUS PRIE

TELIUS, PAŽĮSTAMUS RĖMĖJUS

kun. 
Pa., 
Jur- 
savo

vadu kun. Paulioniu nepa
prastai nuoširdūs Lietuvos 
reikalams.

9
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f
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ST. AROMISKIS IR ŠEIMA.

Naujas Kaledij ir Nauju Melu

LINKSMUMO RECEPTAS
Visi manė, kad kvortoj supilta 32 ouncai skystimo. Lietuviškas Monopolis surado, kad 
buteliuose, kuriuos jis

Ii

Aįįįj n....

Straight 
KENTUCKY

M/hįskeų

tltnmorr {(To

ffi
RAPOLAS KRUČAS IR ŠEIMA.

| KALĖDŲ
| *r

Į NAUJŲ‘METŲ
| SVEIKINIMAI NUO

I Grand Paradise
I Ball Rooms
I SAMUEL HELLER, sav. g
I Salės Baliams, vestuvėm 4 
t ir susirinkimams. 4 
: \ 318 - 24 Grand Street |

l Tel. EVergreen 7-1123

Brooklyn, N. Y.

į
S

g Sveikinu visus savo kos- |S , s
I tumerius ir pažįstamus |

Išv. kalėdoms!
ir

į Naujais Metais

I Antanas Nuobara 1
Mėsinyčia ir Grosernė |

449 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

SVEIKINAM ŠVENTOM KALĖDOM | 
ir Laimingais Naujais Metais

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 
221 So. 4th Street

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta 
TeL EVergreen 7-8868

iu, ėjome tvirtėjime 
Ėjome,-J'" priekį, nes 

ne pasitikėjimo ir pa 
Mūsų troškimas, kač 

lietais „Amerikos” bi- 
talka dar didesnė bū- 
r labiau plėstųsi. Vi
ngiems laimingų Nau- 
iy, apdovanotų Dievo 
uis malonėmis!

parduoda, nėra skystimo, tik:
8 ouncai šilumos
8 ouncai draugiškumo
8 ouncai gyvumo
8 ouncai linksmumo

Kalėdų ir Naujii MetŲ
Šventes Yra Linksmos
Suteik pačiam, šeimai ir savo drau
gams linksmas šventes pirkdamas bu
telį geros degtinės, skanaus vyno, im
portuoto konjako arba Lietuvos Val

stybinės.

LIETUVIŠKAS MONOPOLIS

Whiskey A Blend 
XII STKAICHT WXlJlilS

VIENINTELIS
REPUBLIC LIQUOR STORE, Inc

415 Keap Street
Tel. EVergreen 7 - 2089

(arti Grand Street) Brooklyn N. Y.
Lie. ..L-82

i

g

a

BOTTLING COMPANY, Inc.

'iLUfiŠūOH 
MUBBUNG OIRBOHU1111!;

Merry Christmas
Happy New Year

Gamintojai minkštų ir Tikrų Vaisių 4 
Gėrimų Pale Dry ir Club Soda. Vi- ( 
suomet reikalaukit D. & Z. gėrimų \ 
savo krautuvėje arba prie baro. Mū- ( 
sų gamykla yra viena iš švariausių 

visame New Yorko mieste.
Mūsų pristatymo ved. p. AL Graham 
(Gramas) kviečia jus visus apžiūrėti S 

mūsų gamyklą. S
252 Kent Avenue Brooklyn, N. Y. | 

Tel. EVergreen 8 - 8871 |

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ 
(Vencius)

ADVOKATAS ,
219 So. 4th Street, ~

(Williamsburgh Bridge Plaza)

iškumo dar daug pa- 
. Imkime, rodos, ma- 
vyzdžius:
cūzija parblokšta, su- 

: l Daugeliui prancūzų 
idas į akis, bet pran- 
ueužmiršta ir už sa-

Tel. EVergreen 4-7142 , '

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES 

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETUS—VAKARIENE: Geriausias paslrinkimi
AISKRYMAS ramintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS Iš

Brooklyn, N. jmingesnių. Prancūzų 
ybė dvylikai lietuvių 
bĮ paskyrė stipendi-

> Jioms gauti tarpinm-
stuvos ministeris Kli-

itijoje irgi sunkios 
tačiau vokiečiai, ypač

AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš KSii na r nd p T iotinmc 
riausiy bravoru. Parengimams priimam! užsakymai KREIPKITE^ v

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street, Brooklyn, N. 1

ag

Pirkdami Pas Mus
Mokate Tik Už

Perkamąją Prekę

i

įams ypatingo palan- 1 
Vokiečių vyskupų rū- < 
keli lietuviai studen- 5 
kunigai yra gavę sti- 1 

lankyti universite- I

* baisumai vis dėl- 
jėgia artimo meilės 
t
—4.—

per Kalėdas oras 
rastai gražus, šil- 
ik pavasariškas.

i

i

Nuoširdžiai kviečiam visus pirktis Lietuvių ’’Over Globe” 
mybos avalynę; lietuvių krautuvėse gausite įvairios rūši gailėjo spindulių 
geros kokybės minkštos skuros batų, batelių su Arch Supp t laukams. Žmonių 
ir be ... Taipgi—vaikučiam juodų, rudų ir baltų batelių.

Mes nežadam ko negalim ištesėti, bet užtikrinam, kad I drumstė pra- 
kiniu ir jo kaina būsite patenkinti. Avalynę gausite stipi 
patogią, Jūsų kojoms pritaikyta.

atrodė pakilusi.

Už Jūsų malonų palankumą iš anksto didžiai dėkingas.

JS SHOE SH0PS, 

Stasys Milčius, sav. )

365 Grand Street, (cor. Marcy Ave.) 
56-27 Clermont Avenue, 
69-21 Grand Avenue,

Brooklyn,] 
wped 

Maspeį

ii Europos. Lietu
tį negalėjo būti 
k lik teko prisi- 
klį. Juk ten lie- 
‘tdėdų negalėjo 
Jos, didžioji Kris- 
K šventė, ten bu- 
Tarbo diena. Taip 
ILntas komisaras.

I s jo pakalikas

otūs lietuvi;
vis žino n<
Auvis žin<
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