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KARIUOMENĖN IMS VYRUS NUO 20 M.

L77

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

Zilliamsburgh Bridge PlaapM

j Jus skrieja „Ameri- 
leidėjų ir visų jos į- 
je dirbančiųjų nuošir- 
i sveikinimai ir ge- 

linkėjimai. Pas Jus
dėkingumo žodžiai.

įū Jums, kurie remiate 
laikote Amerikos lietu
vybę. Pagarba Jums, 
esate glaudžiai prisi- 
prie lietuvių katalikų 
jų, prie lietuviškų or- 
icijų, prie patriotinės

Gruodžio 19 d. Kongresas 
priėmė naują įstatymą, pa
gal kurį karinei prievolei at
likti bus imami vyrai nuo 20 
iik 44 metų. Prezidentas ir 
karo departamentas norėjo 
įstatymo, kurs būtų leidęs im
ti kariuomenėn vyrus nuo 20 
metų. Tam priešinosi atsto
vų rūmai, kurie didele balsų 
dauguma pasisakė tik už 21

metų sulaukusių vyrų šauki
mą kariuomenėn. Senatas 79 
balsais pireš 2 pasisakė už 
19 metų.

Pagaliau pasiekta nuolai
dos. Abu Kongreso skyriai 
„nusileido” vieneriais metais 
ir pasirinktas vidurys —ka
rinėn tarnybon bus šaukia
mi vyrai nuo 20 metų am
žiaus.

Sveiki, Sulaukė Kalėdų Švenčiu 
• 9 € i

ANTRO PASAULIO KARO DALYVIAI

:-7142 buvot ištikimi Žvaig-

DAINIŲ PALOMS
GERIAUSIOS ROSIES ; Pledas dar labiau su- 

SST5* < * dvasi°Je- Jo—V AAArU-LIN E „%
ifa« n»ml» ii wrimi«ln< — • 

gtinės Valstybės dabar 
; are už savo saugumą, 

io pasaulio žmonių lai- 
J įtvirtinkime savo gre- 

^|ad per kitas Kalėdas 
matyti jokių pavo- 

inčias Jungtines Val- 
i, laisve besidžiaugian-

NAUJI KARIUOMENES VADAI

įtu namie ii geriausia sna^ 
rengimams priimami užsakyum 

Juozas Cinkus
: . ..._

SALOSE “
E

dėjo organic ; są žmoniją ir vergijos 
rumunų" judėju Siusią Lietuvą.

onijos al- 
t, kad A- 
įčiose sa- 
Ramiajam 
10,000 ja- 
^.merikoje 

japonų.
ponai sa- 
iito 150,- 
ten tėra 

i jos pilie- 
alstybėse 

japonų, 
aponijos

s kitose 
į skaičių 
»je 3,000, 
00; Fili- 
įvairiose

iras

ja, Bulga- 
urios „ne- 
< vokiečių 
paskelb- 

prieš Jur

unijos ir 
fbės turė- 
is ir todėl 
s pildyti, 
s ministe- 
-villa pra-

be. Jos plotas — 2,903,475 
kvadr. mylios. Gyventojų— 
per 422 milijonai. Jos tvir
čiausiai apgyventos dalys ir 
didesnieji miestai japonų 
rankose. Kariuomenėje da
bar yra per keturi milijonai 
vyrų, bet jų apginklavimas 
priklauso Jungtinių Valsty
bių ir Anglijos. Ginklams ir 
kitokiai medžiagai pristaty
ti liko tik vienas kelias — 
Burma, kurią dabar siekia 
užimti japonai iš Siamo ir 
Malajų pusiausalio. Joje y- 
ra daugybė gamtos turtų. 
Valstybės priešakyje gene
rolas Čiang-kaišek.

Karo ir laivyno vadovybės 
pakeitė Amerikos karinių 
jėgų Havajų salose virši
ninkus. Ramiojo vandenyno 
laivyno viršininku vietoj ad
mirolo Husband E. Kimmel 
paskirtas admirolas Chester 
W. Nimitz. Nauju armijos 
pajėgų viršininku paskirtas 
gen. Įeit. Delos C. Emmons; 
Havajų aviacijos viršininku 
paskirtas brigados generolas 
Clarence L. Tinker.

Prezidentas yra sudaręs 
penkių asmenų komisiją, ku
riai pavesta ištirti gruodžio 
7 d. įvykius Havajų salose. 
Laivyno sekretorius Knox y- 
ra pranešęs, kad karinės 
pajėgos gruodžio 7 d. nebu
vo budėjimo padėtyje. No
rima išaiškinti, ar buvo kie
no nors kaltė ir kokio didu
mo.

Naujieji karinių dalinių Ha
vajų salose viršininkai yra 
pasižymėję kariai.

$ 
S
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Tolimuose

prašneko
Romos fa- - Olandų Indija

Vokiečiams pernai užė
mus Olandiją, karalienė 
Vilhelmina ir vyriausybė ne
pasidavė užpuolikams. Ka
ralienė su vyriausybe persi
kėlė į Londoną ir iš ten 
tęsia krašto gynimo darbą. 
Tolimuose Rytuose olandai 
turėjo savo turtingas kolo
nijas — Olandų Indiją, ku
rią sudaro ištisa eilė salų su 
61 milijonu gyventojų. Svar
biausios salos yra Java, Ma
dura, Sumatra, Borneo, Ce
lebes. Kolonijų sostinė yra 
Batavijos miestas, esąs Ja
vos saloje. Salos turtingos 
cukrumi, arbata, kava, gu
ma, tabaku, žibalu. Olandi
jos Indijos uostose olandai 
turėjo tvirtą laivyną, kurio 
daliniai dabar kovoja prieš 
japonus.

Dabartinis pastaulinis ka
ras oficialiai prasidėjo 1939 
m. rugsėjo 1 d., kai Vokieti
ja pradėjo karo žygį prieš 
Lenkiją. Karas vis plėtėsi ir 
plėtėsi, kol šių metų gruodžio 
7 d. jo gaisro liepsnos pasie
kė ir Jungtines Amerikos 
Valstybes.

1941 m. gruodžio 7 d. A- 
merikos teritorijas iš pasalų 
užpuolė japonai tuo pat lai
ku, kai Washingtone Japoni
jos atstovai dar tarėsi tsu 
Amerikos vyriausybe, kaip 
užtikrinti taiką 
Rytuose.

Gruodžio 11 d. 
Berlyno naciai ir
šistai. Ir šie paskelbė karą A- 
merikai: Tikrovėje, tik vie
nas kaltininkas tėra: Vokie
tijos žmones prispaudęs ir 
viso pasaulio kontrolės ištro- 

| skęs Adolfas Hitleris.
Apie antro pasaulinio ka

ro kelis dalyvius tenka pasi
dalinti tokiomis žiniomis.:

Japomi imperija
Japonija gyvena savaran

kišką gyvenimą jau 2,601 
metai. Jos imperatorius kilęs 
iš seniausios dinastijos. Japo
nijos plotas drauge su val
domomis kolonijomis siekia 
263,357 kv. mylių gyven
tojų —101,663,279. Turi tre
čią didžiausią pasaulyje lai
vyną (Pirma vieta — Ame
rikai, antra Anglijai). Iš 
užsienio turi gabentis alie
jaus, vario, geležies, medvil
nės. Kariuomenė didelė. Jau 
penkti metai kariauja prieš 
Kiniją, kuriai atplėšė stam
bią žemių dalį. Japonai sa
vo fanatiškumu ir draus
mingumu vadinami Azijos 
vokiečiais.

Seniausia valstybė
Kinija yra seniausios ci

vilizacijos pasaulyje valsty-

s
D metu reikalinga visų 
kiečių tampriausia vie- 
Visų ištikimų ameri- 

„ į besąlyginis draus
iu amas krašto gynimo 
Sins.
®tuvių kilmės amerikie- 

_j® drauge su milijonais 
Mortgages įmerikiečių drąsiai ir 
496 Grand st, bis į žiūri ateitim Prieš 

’Pindi pergalė. Spindi 
________ ■ lio gyvenimo saulė.

.. js aųjų Kalėdų rytą an- 
jesmės žodžiai nebū
ta tušti. Taika ir ra- 
laimės.

sios ašies jėgas.
B---------------- -

Telephone
EVI-lfil

UŽIMTA PORTUGALŲ TIMORO SALA

HAvemej’Bi-l
RMPH Iltį

Hdžr sveikiname mu- 
įdradarbius Philadel- 
. Jų būrys su kun. St. 
priešakyje pasiryžo 

UETOTBBJ iką” plačiausiai pa- 
RESTORIV ‘sav0 mieste ir apy-

• Maspeth,N,ų

BABiffl
Gaminam valgmae 
niško ir lietoms 
Čia taip pat gals 
Amerikos iši&ū 
portuotų degtini ^.Kaimynystėje mer- 

vynųirgaoa^s. akademija. Daug drau-
JoSCdIi ZA biotinis jaunimas.

J..,l idelphia ištiesė „Ame- 
paramos ranką. Mes 
džiame visu nuoširdu-

idelphia— didelis lie- 
centras. Trys gražios 
jos. Trys puikios lie- 
parapijų išlaikomos

SavinWss ■ 
411 GrandSat 
Brooklyn, H.

=*«*«*^^ metų patrioti-

KITES kalėdom
JJIEMS Mffl! 
lėtus daiktus dabar, prieš— 

Milžiniškas Rinkinvs

uda įspėdavo lietuvius, 
o nesiduoti sveti- 

| požeminėms jėgoms 
tai. Nurodinėta, kad ko- 

 

-■ .... pajėgos nėra ištiki-

Imerikai, nes įsakymus 
Z D1 81^38 . K lietuvių paklausė.

INIMO ATVIRUČIU j
j is. J. V. Atstovų Rū- 
u priėmė bilių, kurs 
uja visų komunistų

glų ir lietuvių kalbomis

iki $1.00 — pavienios ir rinkini 

iaisspalvuotatalMniai"*?. nari'! ^egistravi- 

ir linkėjimais

glaitėms papuošaly - kalėdini? 
y daiktu eglaitės papuošimui

• OVANOMS
ikiausias rinkinys p/ušiniu 
kliukų, suniukę, meškučių ir U 

dydžio ir spalvos.

veidrodinių, medinių ir kitokių 
saldainiais, geriausios išdirb 
i puikiose šventėms pritaikin

<tus galite įsigyti

JAINIĮJ KRAUTUVE
Brooklyn, N.

EVergreen 4-7142

bingumo Departamen-

oningai patekę ten, 
likimam amerikiečiui 

ne vieta, turėtų apsi- 
Gal dar nevėlu.

ybės Departamentas 
i išleistame pareiškime 

kad amerikiečiai ne
įeiti j užsienio valsty

bių judėjimų valdo- 
komitetus. Įvairūs 

laisvės judėjimai nenei- 
Jei jie vieši, Valstybės 
mentas jiems nesi-

RAMOS: WCNW, 1600 ko. ; 
,‘tvirt. 7:00 v. v., šešt. 6:30 v, v,

tos piliečiai turi teisę 
Jie gali sudaryti savo 

^tus. Juos jungiančio 
pasigendama. Mūsų 

t* vyriausybė pripažįsta 
^Pasiuntinybę. Glau- 

«8u ja santykiavimas 
‘•os piliečiams būtinas, 
tusiame sutarime į- 
■^s sėkmingas darbas.

Batavia — Olandų Indijos 
ir Australijos kariuomenių 
daliniai užėmė Portugalijai 
priklausančią Timoro salos 
dalį. Kitą salos dalį valdo 
olandai. Timoro sala yra tik 
450 mylių nuo Australijos. 
Joje gyvena apie 465,000 
žmonių, plotas — 7,330 kv. 
mylių. Salos užėmimas atlik
tas ramiai, beveik be pasi
priešinimo.

■Australų ir olandų vyriau
sybės pareiškė, kad Timoro 
salos užėmimas grynai laiki
no pobūdžio, kol gresia ja
ponų pavojus.

Portugalijoje rimtai susi
rūpinta nauja padėtimi. Por
tugalijos ministeris pirminin
kas buvo sukvietęs tautos 
atstovus nepaprasto posė
džio.

Portugalijos sausžemis 
(drauge su artimomis Azo
rų ir Maderos salomis) tu
ri 35,000 kv. mylių pločio; 
jame gyvena apie septyni 
milijonai žmonių. Bet por
tugalai valdo 23 kartus di
desnę kolonijų imperiją, ku
rią sudaro 800,000 kv. my
lios ir devyni milijonai gy
ventojų. Jos kolonijos yra 
Afrikos t ir Azijos vandeny
se.

Portugalijos sostinė yra 
Lisabono miestas. Antras 
didumu miestas — Oporto; 
jo vardu gaminamas gar
sus vynas. Portugalai ra
maus būdo žmonės, nedaug 
susirūpinę laiko verte.

Am. Raud. Kryžiui
Gausios Aukos

Amerikos Raudonajam Kry
žiui pradėjus karo fondo va
jų, iš viso krašto ėmė plauk
ti didelės ir gausios aukos.

Iki šiol stambiausią auką 
suteikė General Motors auto
mobilių bendrovė — pusę mi
lijono dolerių. Iš šios sumos 
New Yorko skyriui paskirta 
120,000 dol.

Italu Nuostoliai
Viduržemy

Nors Portugalija ir Is
panija kaimynės, bet portu
galai nelabai mėgsta ispa
nus. Portugalų patarlė sa
ko: „Iš Ispanijos neateina 
nei geras vynas, nei geros 
vedybos.”

1580-1640 m. portugalai 
buvo Ispanijos priespaudoje. 
Kasmet išsilaisvinimo diena 
iškilmingiausiai švenčiama. 
Nei per šventes, nei šiaip 
kada neužkalbink portugalo 
ispaniškai...

Portugalijoj stipriausia as
menybė dabar yra Oliveira 
Salazar, ministeris pirminin
kas. Iki 1910 m. Portuga
lija buvo monarchija, kurią 
revoliucija pakeitė respubli
ka. Nuo 1910 m. iki 1925 
m. krašte buvo 18 revoliuci
jų ir 40 vyriausybių. Prisi
gyventa finansinio bankroto. 
Prezidentas generolas Car
mona pakvietė jauną profe- 

! šorių Salazarą sutvarkyti 
krašto finansus.

Salazar pareikalavo dikta
toriaus teisių. Jos suteiktos. 
Salazar tuojau sėkmingai 
subalansavo biudžetą, suma
žindamas valstybės išlaidas. 
Jo vadovybėje valstybė su
silaukė didesnio ramumo. 
Nuo 1934 m. įvesta korpo- 
ratyvinė santvarka

Trumpos Žinios
Gruodžio 20 d. japonų lėk

tuvai bombardavo ir nuskan
dino Rusijos 4,200 tonų lai
vą, plaukusį iš Vladivosto
ko. Žuvo 8 įgulos nariai. 
Puolime dalyvavo 17 japonų 
lėktuvų.

New Yorko ark i v. Spell
man Raudonajam Kryžiui 
paaukojo 1,000 dol. ir davė 
savo kraujo sužeistųjų karių 
reikalams.

Karžygiškai žuvusiam ka
pitonui Colin P, Kelly, Jr., 
paskirtas aukščiausias ka
riuomenės pagarbos ženklas. 
Gruodžio 9 d. jis nuskandi
no japonų karinį kovos lai
vą, 29,000 tonų.

Rusijos kariuomenė ir to
liau stumia vokiečius nuo 
Maskvos — Leningrado sie
nos. Vokiečiai turį didelių 
nuostolių.Šio mėnesio viduryje ita

lai Viduržemio jūroje turėjo 
milžiniškų nuostolių. Anglai Japonai iškėlė daug ka- 
nuskandino šešis italų lai- riuomenės į anglų Hong 
vus, netoli Tuniso Kelibios Kong kolonijos salą, Ang- 
miesto. Viduržemio gelmėse, lai keliose salos tvirtovėse 
žuvo 5,000 italų jūrininkų, i ginasi iki paskutinių jėgų.

•fe

TAIKA, RAMYBE, MEILE |
JPirmojo Kaįėdų ryto angelų giesmės žodžiai šiemet 

daugeliui gal keistai skambės, „žemėje ramybė geros 
valios žmonėms...” Bet kur toji ramybė yra?

Visas pasaulis paskendęs ugnyje, griuvėsiuose, krau
jo latakuose, ginklų žvanginimuose, kanuolių mauroji
muose. Nei vandenyje, nei sausžemyje, nei ore nėra ra
mybės. Net ir padangių paukščiai negali būti ramūs de
besyse, nes tę^< su jais lenktyniauja mirtį ir naikinimą 
nešą plieniniai paukščiai.

O vis dėlto šias Kalėdas galima švęsti taip, kaip pri
dera. Negali švęsti jų tautos. Negali švęsti jų išsklai
dytos šeimos. Bet jas gali švęsti kiekvienas asmuo, kurio 
sąžinė rami, kuris yra taikoje su savo Kūrėju ir pats su 
savimi.

Karai buvo, jų yra ir visada bus, iki sulauksime nebe- 
sikeisiančio amžino pasaulio. Karas negali palaužti ats
kiro žmogaus. Jis gali atimti jam brangiausius asmenis, 
gali išnaikinti jo šeimos židinį. Bet karas negali išplėšti 
žmogui tikrojo žmogiškumo, jei tik žmogus atsimena Ka
lėdų pirmą rytą, kai gimė pasaulio ir kiekvieno žmogaus 
Išganytojas.

Pernai gal buvo mums sunkiau suprasti kariaujančių 
valstybių bei tautų žmonių nuotaikas, nusiteikimus. Šie
met mes esame įstumti karan tų pačių naikinimo jėgų, 
kurios sukūrė dabartinį pasaulinį gaisrą. Šiandie mes 
galime tiksliai suprasti, ką reiškia būti kare. Ir šiandie 
mes galime taip pat tvirtinti, kad karas negali paglemžti 
atskiro žmogaus šviesaus dvasinio nusiteikimo.

Gal ir sunku suderinti Kalėdų šventės turinio pras
mę su dabartiniais įvykiais pasaulyje, bet turime atsiminti, 
kad mūsų šalis kovoja gerą kovą, kad ji veda apsigy
nimo karą, kad ji pasiryžusi laimėti ne tik sau, bet viso 
pasaulio gerovei. Amerikos katalikų vyskupų komitetas 
ką tik išleistame pareiškime pasakė, kad dabartinis ka
ras turės būti laimėtas ne kaip jėgos pergalė, bet kaip 
palaima visam pasauliui.

Kalėdų išvakarėse labai tinka mums prisiminti ir 
daugiau vyskupų komiteto reikšmingų žodžių:

„Mes netrokštame nugalėjimų, mes nesiekiame kerš
to jokioms tautoms. Mūsų ginkluotos pajėgos, remiamos 
vieningos tautos, drąsiai ir ryžtingai siekia laimėjimo už 
tai, kas pasauliui duota pirmų Kalėdų rytą, kai per 
Švč. Panelę Motiną atėjo Taikos Kunigaikštis ir vaikš
čiojo šioje žemėje. Mes kovojame už taiką ir todėl nėra 
jokio prieštaravimo tarp mūsų karo ir kuklaus garbinimo 
prie Betliejaus lopšelio.”

Kalėdų rytą turime suprasti, kad Kristaus atnešti ir 
paskelbti Taikos, Ramybės ir Meilės dėsniai susilauks vi
suotinos pergalės. Nežiūrint sunkumų, nepaisant didelių 
skaudumų, drąsiai ir tiesiai sveikinkimės Kalėdų rytą, 
linkėdami visam pasauliui, ypač Jungtinėms Valstybėms 
ir Lietuvai, pergalės už taiką, laisvę ir nepriklausomybę. 
Savo linkėjimus tvirtai lydėkime giliomis maldomis Bet
liejaus Kūdikėlio link ir sunkiu darbu.

h

Prezidentui Dides
ne Galia

Kongresas priėmė ir pre
zidentas jau pasirašė įstaty
mą, kuriuo prezidentui su
teikiama sustiprinta galia 
daugeliui reikalų tvarkyti.

Sustiprintos galios įstaty
mas suteikia prezidentui tei
sę:

1. įsteigti cenzūrą.
2. Petvarkyti vyriausybės 

administracines pareigas.
3. Peržiūrėti apsigynimo 

reikalu sudarytas sutartis ir 
pavesti darbus be varžytynių.

4. Kontroliuoti svetimša
lių turtą, kurio šioje šalyje 
yra septynių bilijonų dolerių 
vertės.

Prezidentas cenzūros įstai
gą jau įsteigė.

Filipinų salos
Azijos pietryčiuose di

džiulę salų grupę atrado įžy
musis keliautojas Magelanas 
1521 m. Salas užkariavo is
panai 1565 m. ir, savo kara
liaus Pilypo garbei, pavadi
no Filipinų vardu. Po Ame- 
rikos-Ispanijos karo, 1898 
m. sutartimi Filipinų salos 
atiteko Amerikai. Filipinuo
se salų iš viso yra 7,083. 
Didžiausia jų Luzono sala, 
turinti 40,814 kv. mylių. Vi
sa salų teritorija užima 
40,814 kv. mylių. Gyvento
jų yra 16 milijonų, kurių 
du trečdaliai katalikai. Apie 
pusė milijono yra muzulmo- 
nų, apie pusė milijono pa- 
gonų.

1945 m. Filipinų salos tu
rėjo gauti visišką nepriklau
somybę. Oficialios kalbos y- 
ra anglų ir ispanų. Salos 
turtingos įvairiais minera
lais. Filipinų kariuomenei 
pamatus padėjo generolas 
Douglas MacArthur, 
Amerikos v yr. štabo 
ninkas. Jis dabar yra 
rikos karinių pajėgų
muose Rytuose vyr. vadas, 
gruodžio 19 d. pakeltas pilno 
generolo laipsnin.

buvęs 
virši- 
Ame-
Toli-

I PASINAUDOKITE NUOLAIDA

Marguerite Gilbert

Kalėdos —1941 m.
Ką reiškia tai, kad tūkstantis metų ir daugiau 
Įsijungė į laiko karavano tylią eiseną?
Nes Jis, Kurs pakabino žvaigždę rytų dausose, 
Ir vėl per visą žemę su žmogum eitų.
O mes, nors ir toli nuėję nuo Betliejaus esam 
Ligi šių metų karų, bombų ir baisių dalykų, 
Turim tik priklaupti ir klausyt, tada išgirsim 
Nebylius garsus angelo sparnų.

Išvertė Julius Baniulis.
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KALĖDŲ ŠVENTĖS NUOTAIKOJ
Karo viesului įsigalėjus, 

kaip kontinente, taip ir van
denyne pasiliejo kraujas, ug
nis, lavonais nukloti žemės 
plotai. Karo šmėklai persi- 
metus į antrąjį pusrutulį, vi
suose penkiuose kontinen
tuose žmonių nervai pabiu- 
ro. Neapykanta, kerštas ap
ėmė žmonių širdis. Sunku ir 
pagalvoti apie ramų kultū
ros gyvenimą. Sužvėrėjęs pa
saulis, pamynęs krikščioniš
kus principus, rodos ir žmo
niškumo netekęs. O visgi 
mums reikia kiek atsipei
kėti, kiek pamiršti išorės 
pasaulį, norint tinkamai švę
sti garbingąją Kristaus už
gimimo šventę, pasveikinti 
gimusį Taikos ir Ramybės 
Kunigaikštį, atnešantį pasau
liui Taiką, Ramybę, Šviesą, 
Tiesą ir Meilę.

Advento metu mūsų akyse 
buvo Kristaus šauklys šv.Jo
nas Krikštytojas, išdžiūvęs 
nuo pasnikų, nudegęs saule, 
a p s i d e n gęs kupranugario 
plaukų drabužiu, persijuosęs 
šikšnos dirželiu, kurs šaukė: 
— Taisykite kelią Viešpačiui, 
darykite tiesius kelius. Tas 
jo šauksmas pasiekė ir pa
prastus žmonelius, ir pasau
lio galiūnus, nes jis buvo 
vyras teisus, nebijojo net 
gyvybę paaukoti, nebuvo vė
jo siūbuojama nendrė. Mes 
katalikai ir šiandien klauso
me jo balso, taisome kelią 
Viešpačiui, pasiruošę esame 
tinkamai sutikti jo garbin
gąjį užgimimą. O kiek 
džiaugsmo ir laimės bus su 
juo susivienijus švenčiausia- 
me Sakramente tą pat die
ną!

Kada išsipildė laiko pilny
bė, pranašų nusakytas lai
kas atėjo, ir kitos aplinky
bės išsipildė, Dovydo mieste 

- gimė pasaulio Išganytojas, 
kurs yra Viešpats Kristus. 
Rodos, šiandien matome, 
kaip jo globėjai, šv. Juoza
pas ir švč. Marija, skuba į 
Betlėjų, ieško vietos mieste, 
kame galėtų apsistoti. Nu
vargę iš kelionės, eina juodu 
nuo vienu namų prie kitų, 
nedrąsiai beldžia į duris, bet 
išgirsta tą patį atsakymą:— 
Nėra vietos! Atsiduria pa
galiau laukuose, kur prieš 

x tūkstantį metų jų protėvis 
Dovydas ganė avis, ryžtasi 
prisiglausti urve, kur suva
romi nuo audrų gyvuliai. 
Dievo Apvaizda parenka to
kia paprasta vieta pasaulio 
Atpirkėjui užgimti! Pasirodo 

^rvtuose nauia žvaigždė: an
gelai pakviečia piemenėlius 
ir rvtu karaliai ateina čia ė- 
džiose paguldytą, šalia jau
čio. asilo ir avelių, gimusį 
kūdikėli pasveikinti ir pagar
binti, auksą, smilkalą ir my- 
ra po kojomis klodami. An
gelu giesmės skamba padan
gėse... Gloria, gloria in ex- 
celsis Deo!

Kokiu nepaprastu laiku, 
kokiose nepaprastose sąly
gose ateina pasaulio Ramin
tojas ir Atpirkėjas! Skaito
me martyrologijoj, kad vi
sose šalyse buvo pasiliovę 
karai — toto orbe in pace 
eomposito.—kai jie atėjo į 
ši pasauli: be to, nakties 
tvlumoje ir ramybėje, nuo
šaliai nuo žmonių, nuo 
triukšmo. Tai rodo, kad V. 
Jėzus neapsakomai mėgsta 
ramybę, taiką, tylą. Nevel
tui pranašai davė jam var

dą — Taikos, Ramybės Ku
nigaikštis (Iz. 9,6).

Antrasis švč. Trejybės As
muo atėjo į šį pasaulį ne 
suaugusio vyro, bet menko, 
bejėgio kūdikio išvaizdoje,— 
ne turtuose ir galybėje, bet 
varge ir skurde. Užgimti 
vietą pasiskyrė ne puikius, 
auksu žėrinčius rūmus, net 
ne žmonių gyvenamą trio- 
bą, bet gyvulių tvartą. Jo 
motina švč. Marija ir globė
jas šv. Juozapas buvo ne 
kokie šio pasaulio galiūnai, 
ne turtuoliai, bet prastučiai, 
vargdieniai žmoneliai. Pas 
lopšį pirmutinius pakvietė 
jis ne išdidžius šalies valdo
vus, bet vargšus piemenis. 
Nuolankumas ir pasižemini- 
mas patiko Viešpačiui, nuže
minta dvasia ir mes pasiti
kime ir'priimkime jį.

Angelas, pasirodęs nusi- 
gandusiems piemenims, nu
raminęs juos tarė: — Ne
bijokit. Nes štai aš skelbiu 
jums didį džiaugsmą, koks 
bus visai tautai, kad šian
dien jums gimė Dovydo 
mieste Išganytojas; jis yra 
Kristus, Viešpats. Ir tas bus 
jums ženklas: rasite kūdikį 
suvystytą vystyklais ir pa
guldytą prakartėje — (Luk. 
2, 19-12). Bažnyčia savo 
maldose skatina mus —Kri
stus mums užgimė, eikime 
pagarbinti. — Iš tikrųjų, 
sunku ir apsakyti visą Kri
staus atėjimo ir krikščiony
bės reikšmę pagoniškam pa
sauliui, o juk ta palaima ten
ka visai tautai, visai žmoni
jai, džiaugsmas visam pasau
liui. Juk vien dėl mūsų, 
dėl mūsų išganymo jis nu
žengė iš dangaus ant žemės, 
priėmė paprasto silpno žmo
gaus prigimtį. Eikime pa
garbinti jį, tą bejėgį kūdi
kį, bet drauge ir visagalį 
Dievą. Koks jis malonus, 
koks geras kūdikėlis: nekal
tose jo akyse atsispindi dan
gaus žydruma, angeliška 
šypsena žavi visų širdis, sa
vo bejėgumu visus užka
riauja. Dieviškasis mūsų At
pirkėjas atėjo kūdikiu, kad 
visus prie savęs patrauktų, 
pririštų. Neveltui ir pieme
nėliai, atlankę V. Jėzų, ..grį
žo garbindami ir šlovindami 
Dievą dėl visa, ką buvo gir
dėję ir matę” (Luk. 2,20).

Garbinkime Viešpatį, gi
musį pasaulio žmonių At
pirkėją, giedokime jam an
gelų balsais gražias Kalėdų 
giesmes, priimkime jį savo 
širdysna. Kaip skaudu būtu 
klausyti, jei mums būtų tai
komi šie žodžiai — „Pas sa
vus atėjo, savieji jo nepriė
mė” (Jon. I, II). Neužmirški
me ir tų mūsų brolių, kurie 
negali prie Kūčių stalo su 
mumis būti, kurie ištremti 
vra tolimon svetimon šalin, 
kur net negalės pasimelsti 
Dievo namuose, šiam karo 
viesului siaučiant.

— Garbė Dievui aukšty
bėje, ir žemėj ramybė geros 
valios žmonėms!

K. Jonelis

Kiekviena prabėganti mi
nutė mums primena, kad mū
sų gyvenimo dienos trumpė
ja. Tik pasilinksminimai ir 
darbas atitraukia mūsų min
tis nuo to. Sveikiausia pasi
rinkti abu, o ne nukrvpti į 
kraštutinumus. Budelėre.

J. Kmitas.
Taikos Kunigaikštis

Atvyksta pas mus tas Taikos Kunigaikštis, 
Kurį dar senovėj žadėjo Dangus; — 
Ir artimo .meilė jau pradeda reikštis, 
Ir trokšta ramybės pailsęs žmogus.

Nors mes neapykantos juntame bangą
Ir širdys kovojančių šėlsta kerštu,
Ir bombos tebkrinta, ir ginklai tebžvanga,
Nuo skausmo ir ašarų daros kartu: —

Bet kuomet garbingos Kalėdos artėja 
Ir jaudina širdį jaukus džiugesys, 
Tai pas prakartėlę vargingą atėję, 
Mes jaučiam, kad bręsta gražioji viltis.

Meilingai nušvinta Vaikelio akutės,
Iškeltos rankelės štai laimina mus,
Danguj Jis galingas, nors čia toks menkutis, 
Mums liepia pamiršti nesutikimus.

Deja tiems, kurie Jo minties nesupranta!
Žudyt nesiliauja net per Kalėdas, 
Sugriauna namus ir sudegina mantą, 
Žmonėms neša mirtį ar teikia žaizdas!

Atnešk mums ramybę, Taikos Kunigaikšti! 
Grąžink žmonėms protą, sutriuškink ginklus, 
Kad mes padėkonei galėtum’ pareikšti, 
Jog savo tautoms padarai stebuklus!

DIDINKIME LIETUVAI G. FONDĄ
Praėjusiais metais Lietu

vai Gelbėti Fondas surinko 
savo kvotą — 10,000 dole
rių su kaupu. Ne visi auko
jo, ne visos kolonijos prisi
dėjo, ne visų išpildytos kvo
tos. Galėjo būti kur kas dau
giau. Pasitenkinome surink
ta suma, nes neturėta daug 
kas sušelpti; pabėgėliams 
skyrė pusę šimto tūkstan
čių dolerių.

Šiemet Federacijos kongre
sas nutarė vėl tik 10,000 
dolerių surinkti Lietuvos 
tremtinių reikalams. Pernai 
pabėgėlių turėjom tik kele
tą tūkstančių, šiemet gi ke
liasdešimt tūkstančių trem
tinių... Jie daug didesniam 
varge ir labiau reikalingi 
mūsų pašalpos. Pernai ma
žiau išleidome pašalpai, nes 
pasitikėjom vyskupų komi- 

■ teto parama. Dabar reikalai 
padidėjo ir pasunkėjo. Ar 
kas padės mums aprūpinti 
tremtinius Sibire? Kas rū
pinsis pabėgėliais vakarų 
Europoje? Jiems neleidžia
ma grįžti Lietuvon. Ar už
teks $10,000 L. G. Fondui?

A. L. K. Federacija ir Ku
nigų Vienybės šelpimo ko
misija (Lithuanian R. C. 
Priest’s Committee of Ame
rica for Relief of the War 
Distressed Lithuanians) pa
darė žygius Amerikos Rau
donajam Kryžiuje, Valsty
bės Departamente, N. C. 
W. C. Sekretorijate, pas Jų 
Eksc. arkivyskupus Mooney 
ir Stritch ir vysk. Boyle. 
Visur gauti užtikrinimai, 
kad pagelbės pagal galimu
mus. Episkopatas vėl pa
žadėjo iš bažnytinių rinklia
vų pašalpą paskirti. Vals
tybės Departamentas ir Rau
donasis Kryžius didelių vil
čių nedavė. Sovietai nori A- 
merikos pinigų, bet nenori A- 
merikos kontrolės. Raudona 
sis Kryžius visus lietuvių 
tremtinius sušelptų, jei tik 
Sovietai būtų sukalbamesni. 
Žodžiu, dabar sušelpimas 
išimtinai tik mūsų rankose.

Ar užteks 10,000 dolerių? 
Toli graažu dar nuo geros 
pradžios. Neužteks nė kelias
dešimt tūkstančių dolerių. 
Bet pasitikėdami, kad dery
bas dar veda Amerikos Rau
donasis Kryžius, turime sa
vo didžiausias pastangas dė
ti, bent pradžią padaryti ir 
tremtinius paraminti.

Federacija siunčia į kolo
nijas kun. K. Barauską ir 
Dr. P. Vileišį su prakalbo
mis. Ne visas parapijas kal
bėtojai apvažinės. Ne visur 
susirenka žmonės ir ne visi 
aukoja. Jokiu būdu negalima 
pasitenkinti prakalbomis. Bū
tina sutverti visur LGF sky
rius. Skyriai metų bėgyje 
įvairiais būdais renka aukas. 
Negalima pasitenkinti kvota. 
Juk dešimts tūkstančių —tik 
žaislas.

Reikia ieškoti kitoniškes
nių būdų. Knygų ar sagučių

pardavinėjimas tai mažmo
žiai. Tik nuolatinis prašymas, 
priminimas ir rinkimas ma
žų aukų padės dideles sumas 
sudėti.

Štai keli praktiški pasiū
lymai:

1. L.G.F. skyrių nariai 
kartą metuose renka aukas 
prie bažnyčios durų.

2. L.G.F. nariai per kiek
vieną parengimą parapijose 
stovi prie durų ir prašo lais
vų aukų (su skrynutėmis).

3. L.G.F. nariai išnešioja 
skrynutes pas lietuvius biz
nierius ir įprašo padėti žy
mioj vietoj. Aukas kas mė
nesį surenka.

4. L.G.F. skyriai pasirūpi
na gauti „Tag Day.”

5. L.G.F. skyriai paruošia 
metinę pramogą.

6. Kat. draugijos padeda 
L.G.F. skyriui pravesti va
jų (narys moka metams 1 
dolerį)

7. Draugijos užsideda ma
žą asesmentą (dešimtuką 
metams nuo nario arba dau
giau).

8. Draugijos savo pramo
gų pelno nuošimtį (nuo vie
no ligi penkių) atiduoda L. 
G. Fondui.

9. Visose kitose sueigose 
sumetama aukų L.G.F. , kaip 
vakarienėse „parėse” ir k.

10. Bažnyčiose prie durų 
ant sienų pakabinti skrynu
tes LG.F. aukoms.

11. Labdaringos draugijos, 
kaip Šv. Vincento Paulie- 
čio, kasmet paskiria dides
nę auką.

12. Mokyklų vaikučiai ren
ka centus.

13. L.G.F. Kalėdoms iš
leidžia vokams prilipdyti 
ženkliukus

14. Kelti šūkį spaudoje pa
aukoti vienos dienos uždar
bį L. G. F.

Visi šie siūlymai nėra nau
ji. Vieną kitą L.G.F. prakti
kuoja. Gera draugijas ir 
skyrius paraginti šiuos 
sumanymus susirinkimuose 
svarstyti. Galima rasti ir 
daugiau būdų aukoms rink
ti. Stenkimės visus juos iš
bandyti Tik nesitenkinkime 
vienomis prakalbomis, kaip 
ligšiol praktikuota. Geras L. 
G. F. skyrius išbandys vi
sus būdus, savo kvotas len
gvai išpildys. Laikas kvotų 
nepaisyti ir jas dešimt kar
tų padidinti. Net patarčiau 
kai kur prakalbų nerengti, 
nes skyriai dažnai daugiau ir 
nedirba. Smulkesnės rinklia
vos, bet nuolatinės daugiau 
surenka. Ypatingai patariu 
naudotis siūlymais: 1, 2, 3, 
8, 9, 10 11, ir 12.

Kun. Jonas Balkonas.

Senieji, kodėl jūs susida
rote tokias priešingas nuomo
nes apie mus, jaunuolius? Ar 
tik todėl, kad jūs mūsų jau
ną karščiavimąsi matuojate 
savo karčiais nusivylimais?

Šekspyras.

PRIE KARŽYGIŲ IR KANKINIŲ KAPO
Suskambės bažnyčių var

pai. Jie kalbės, kad prieš 
tūkstantį devynis šimtus ke
turiasdešimt metų į šią že
mę atėjo Dieviškasis Išga
nytojas Kristus, kuris at
nešė naują gyvenimą: tiesą, 
meilę ir grožį.

Žmonės, išgirdę bažnyčios 
varpus, skubės į Dievo na
mus; jų keliai susilenks at
gailai ir maldai, iš jų krūti
nių pasipils karšti jausmai... 
Kaip realiai tada žmogus 
atėjęs į bažnyčią jaus, kad 
pasaulis ir žmones nepapra
stai yra toli, toli nuo Kris
taus paskelbtų tiesų... Jis 
girdės vargonų ir giesmių 
aidus: Garbė Dievui aukšty- 
bėse, ramybė žemėje geros 
valios žmonėms, bet jo vai- Ų 
zduotėje iškils šiurpūs karo 
vaizdai: patrankos, tankai, 
bombonešiai, kurie tik mir- 
tį sėja ir mūsų žemę krau- $ 
jais taško. Ir žmogaus šir
dyje tada išplauks klausimas: 
kodėl taip yra? Ir jis išgirs 
trumpą atsakymą: baisūs 
dalykai pasauly vyksta, 
nes žmogus pamiršo ar net 
nutolo nuo Dievo ir pats žmo
gus panoro Jį pavaduoti. Ir 
tie nauji „dievai” skaudžiai 
iš žmogaus pasityčiojo ir jį 
iki gelmių, išjuokė, nes šian
dien nauji „dievai” žmogų 
teskaito kokiu tai daiktu ir 
pastumdėliu, kuris turi lanks
tytis išgalvotiems stabams: 
visokiems izmams.

Kalėdų rytą grįš Ameri
kos lietuvis iš bažnyčios, jis 
grįš dvasioj pakilęs ir nusi
teikęs kurti žmoniškesnį 
gyvenimą. Sėsis jis prie gau
singo visokių gėrybių sta
lo, bet jo širdis kažkaip ne
rims, mintys kankins. Ir vėl

gyvybės, kad Lietuva būtų 
Laisva ir Nepriklausoma... 
Ir dar kartą lietuvis pažvel
gia į didvyrių ir karžygių 
kapus, sustoja, susimąsto ir 
iš jo krūtinės pasipila galin
gas ryžtas:

— Mes verčiau mirsime, 
bet niekeno vergais nebūsi
me.

Tokios bus lietuvių Kalė
dų šventės, tokios jos bus ir 
kitų pavergtų tautų Kalėdos, 
o Amerikos lietuvis gyvena 
laisvėje ir prie gausingo į- 
vairiausių gerybių stalo.

Kiekvieno kilnaus žmo
gaus pareiga yra duoti ki-

tam tai, ko jis neturi, 
vienas didelis ir taurus 
gus kovoja už kitų žn 
geresnį gyvenimą, ypa 
valandą, kada kiti yrj 
vergti, o taip jie trokšt 
svės, kuri yra brangia 
žemėje turtas. Todėl 
metų Kalėdų šventės Ai 
kos lietuviui tebūnie did 
siu akstinu ir galingi 
raginimu dirbti ir pašiau 
kad Jungt. Valstybės lai 
didžią kovą, kad mūši 
jūrio broliai drauge su 
laisvės trokštančia žmc 
vėl galėtų galingai gi 
laisvės ir žmoniškumo 
smę.

Gruodžio - Dec. 26,
džio - Dec. 26,1941
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Europos pavergtų tautų žmo- m 
nės sėsis prie Kalėdų sta-1 
lo, bet jis bus toks bied- i 
nas apvilgytas ašaromis, o m 
gal net krauju. Bet ameri- 
kietis taip pat matys ir ki- 
tą vaizdą. Vyrai, moterys, ‘ ' 
mergaitės ir jaunuoliai, ku-1 įg SIUS BEI VISĄ KATALIKIŠKĄJĄ VISUOMEN 
rie Kalėdų rytą šį bei tą 
suvalgys, bet jų akyse žai
buos ugnis, krūtinėje užvirs 
jausmai ir gims galingas 
ryžtas: mes niekam never
gausime ir ant savo gimtų 
namų iškelsime laisvės ir 
nepriklausomybės vėliavas.

Pereitais metais vieni lie
tuviai Kalėdas šventė siau
čiant baisiam bolševizmo te
rorui, antri kalėjimuose, tre
ti ištrėmime, bet visų vie
nas buvo troškimas ir lauki
mas, kad šias Kalėdų šven
tes švęsime Nepriklausomoj 
ir Laisvoj Lietuvoj. Šis tro
škimas ir lūkesys kaip ir bu
vo bepradedąs įvykti š. m. 
birželio 22-23 dienomis, ka
da lietuviai karžygiai ener
gingai ir taip drąsiai iškėlė 
Lietuvos Laisvės vėliavą 
Gedimino kalne, kada tūks
tančiai didvyrių aplaistė Lie
tuvos žemę laisvės krauju, o 
kitų kaulus priglaudė Lietu
vos žemelė. Bet... Deja, gra
žiausi Lietuvos sūnų karžy
giški žygiai nacių buvo pa
niekinti ir šiandien vėl lietu
vis su ašaromis ir širdgėla 
sėda prie Kūčių stalo.

Ir šiemet lietuvis prie Kū
čių stalo daug ko pasigęs: 
žmona vyro, vyras žmonos 
ir vaikų, nes jie ištremti, o y- 
pač lietuviui skaudės širdis, 
kad jis neturi Laisvės ir Ne
priklausomybės. Ir Kūčių va
karą lietuvis nueis prie Lie
tuvos karžygių ir kankinių 
kapų, žuvusių už Lietuvos 
Laisvę ir jis ten ilgai ilgai 
tarp kryžių rymos ir jis ten 
rymos ne tam, kad apsnūstų, 
bet pasisemti jėgų naujiems 
laisvės žygiams. Kūčių vaka
rą lietuvis grįžta nuo karžy
gių ir kankinių kapo, o jo 
žingsnius lydi, atplaukę iš 
kapų, garsai: mes kritom už 
tėvynę, kad jūs laisvi būtu
mėt; jei reikės, nesigailėkite 
ir jūs savo kraujo, o net ir

bet jis bus toks bied-' S 
apvilgytas ašaromis, o m
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Mija’’, 25 vyrų skaičiuje, v 
i Andriaus būrelį ir žiūrėjo į 
pasiekiamus didvyrius, kurien 
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~flenas P° £er$ šautuvą 
®orių širdys veržėsi mūšin. 
skaitė ir jau pilnai pateisino 
bnegyrė, kad vaikas į puiky 
Mško palankumo, kurį jan 
Wo, kad Apysenis labai ji 
■kam čia galvą kvaršinti apie 
^Vokiečiai pasirodė tikrais p 

ir pasielgta.

•ienų pasirodė, kad dėl to d; 
~tis. Pasklido gandas, kad Iii 
’taię visur pradėjo pliekti pa 

ir karas prieš juos taip i 
kktuvos vyriausybė nė nesužii 
s tai pradėjo, nes sukilimas pi 
padegtas gaisras, pasireiškė

jau tiek įsigalėjo, kad A[ 
rūpestis: ieškoti naujos pre 

Ir savanoriai, nelaukdami .
varė partizanų kovą.

jSff buvo su jais. Iš pradžių į 
tas vokiečių karininkas p 

^išdavystės neplanuoja? L 
’kur buvo pirmiau? Prie lieti 

jau neturėjo kur dingti. I 
^aus tai nujautė, bet apsim 

tai žinojo, kad savanorių šn 
■^do tuo atžvilgiu, kad jis t 
Metuvių prisidėjo. Kaipo į 
10 gėdijosi ir krimtosi dėl taip 
I kariška garbė dėl to nuker 
“ir priėmė tą nemalonumą k

1 savo tėvynės paneigii 
,ir ryžtingumu jis stengėsi se 

f buvo drąsos, drausmės ir tvi 

ir sumanumu labai <
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ko jis neturit 
vienas didelis ir taurus' 

Ma už kitą žn 
geresnį gyvenimą 
valandą, kada kiti J 
vergti, o taip jie trokš 
avės, kuri yra brangį 

. žemėje turtas. Toda 
įpila galiu- metą Kalėdą švenS

. . ^8 lietuviui tebūnie S 
. mirsime, siu akstinu ir J 

lis nebūsi- raginimu dirbti irp J 
uvių Kalė.fe?*w3 

jos bus ir .. A kov^ mia 
tų Kalėdos, krokai drauge sij 
vis gyvena laisvės trokštančia žna 
gausingo į- vėl galėtą galingai 1 
ą stalo. ’-1 ' • - 
įaus žmo-

duoti ki-

Jtuva būtų 
•Jausoma... 
vis pažvęl- 
r karžygių 
įsimąsto ir

lis nebosi'

kos lietuviui tebūnie djj

raginimu dirbti ir nį

didžią kovą, kad mm

laisvės trokštančia

laisvės ir žmoniškumo
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lUJŲ 1942 METŲ
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1942 METŲ
Kun. W. PINKUS.

KUN. NORBERTAS R

VISUS APREIŠKIMO PARAPIJIEČIUS IR

SKAITYTOJUS SVEIKINU

LASPETHO IR GREAT NECK ŠVENTOMIS KALĖDOMIS

Korespondentų Pranešimai Plymouth, Pa

Sveikinimas

Džiaugsmingomis Kalėdų 
ir Naujų Metų šventėmis 
nuoširdžiai sveikinam Bran
gias Rėmėjas, Rėmėjus, Ge
radarius ir reiškiame gi
lią padėką už praėjusių me
tų palankumų bei dosnią pa
ramą mums suteiktą.

Kalėdų ir Naujų Metų an
tradienį Šv! Mišios bus pa
aukotos Jūsų intencija. Mel
šime malonųjį Betliejaus Vai
kelį dangaus dovanomis 
Jums gausiai atlyginti.

Jums giliai dėkingos ir at
sidavusios,

Šv. Kazimiero Seserys 
Motina M. Juozapa"

Waterbury, Conn

’OJUS, SULAUKUSIUS

GSMINGŲ KALĖDŲ
IR LAIMINGŲ

NAUJŲ METŲ

IR LINKIU

LAMINGŲ NAUJŲ METŲ
KUN. ANTANAS PETRAUSKAS J

DIEVO PALAIMOS

KUN. JONAS BAim

Kalėdų Radijo Programa
Šv. Juozapo parapijos Vy

čių choras, komp. A. Alek
sio vadovybėje, išpildys ka
lėdinių giesmių ir dainų į- 
vairią programą Kristaus 
Gimimo dienoje, gruodžio 
25 d., 2:00—2:30 vai. popiet, 
iš WBRY Republican-Ameri- 
can (1590 kc.) radijo sto
ties.

Be choro, dainuos solistai- 
tės, duetai, kvartetai ir 
švenčių pasveikinimo žodį 
tars klebonas kun. J. J. Va- 
lantiejus.

Prie progos, visiems šios 
radijo programos rėmėjams 
ir klausytojams linkime lin- 
smų šv. Kalėdų ir laimin
gų Naujųjų Metų.

Lyra

Dabar Novena prie Ste
buklingo Medaliko bus nuo
lat, kiekvieną antradienį, 
30 vai. vak. lietuviškai, 
15 angliškai.

Nuolatinė ugnelė
Parapijiečių pageidavimu, 

prie, Švč. Panelės altoriaus 
įžiebta ugnelė, kuri žibės 
visada. Ji degs kaip ženklas 
lietuvių katalikų maldų už 
taiką pasaulyje, už taiką A- 
merikoje, už laisvę Lietuvai

Sodalietės
Gruodžio 8 d. iškilmingai į 

Sodaliciją priimtos naujos 
narės: Ona Žemaitytė, Ade
lė Čiurinskaitė ir Anna San
ders.

Žinutės
Turėjo ojeracijas Ona Mar

kevičiūtė ir Ona Razulevi- 
čiūtė. Abi sveiksta.

— Gruodžio 13 d. kortų 
pramoga davė $55.80 parapi
jai. Daugiausia pasidarbavo. 
Ona Žemaitytė ir Alice Pet
rulytė, kurios vertos nuošir
džiausios padėkos. .

— Rožančiaus draugija 
parapijos reikalams paauko
jo 50 dol. Rozalija Micke
vičienė su šeima paaukojo 
labai brangų 12 indų rinkinį. 
Kleb. kun. M. Kemėžis labai 
dėkingas už aukas ir dova
nas

— Gruodžio 13 d. palai
dota 
nė.
Kazimieras, sūnūs Juozas ir 
Kazimieras ir duktė Bertha.

7:-
8:-

Marijona Plusčiauskie- 
Nuliūdime liko vyras
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KUN. KAZIMIERAS E. PAULO!

Bayonne, N. J
Kalėdų tvarka

Šv. Mykolo lietuvių par. 
bažnyčioje Kalėdų mišios bus 
tokia tvarka: Bernelių mi
šios — 12 vai. naktį; kitos 
— 8,9,10:30 ir 11:45 vai.

Novena
Novena prie Stebuklingo 

Medaliko praėjo didžiausiu 
pasisekimu. Gražiai užbaig-

KUN. BRUNO KRUZAS. ® ta- lankiusieji džiaugiasi 
gautomis malonėmis. Visi 
patenkinti tėvo Gabrieliaus 

I pamokslais.

pats kun. A. Sinke- 
Į bažnyčią klebonas 
atlydėtas. Pamokslą 
kun. J. K. Miliauskas.

Klebono sukaktis
Gruodžio 21 d. sukako 25 

metai, kai įšventintas kun. 
Antanas Sinkevičius, šv. Ka
zimiero par. klebonas. Su
kaktis ryte paminėta iškil
mingomis mišiomis, kurias 
atlaikė 
vičius. 
gražiai 
pasakė

6 vai vak. įvyko didžiulė 
vakarienė, kurios programą 
pradėjo kun. Jurgis Andriu- 
ška, vikaras. Programos ve
dėju buvo 
kas Buvo 
ir dovanų.

Kun. A.
mė 1894 m. birželio 3 d. JS 
Sugar Notch, Pa, 10 vaikų w 
šeimoje. Motina Rožė (Rau 
lickytė) Sinkevičienė <—
gyva; tėvas Antanas mirė 
1938 m. Kunigu įšventintas 
1916 gruodžio 21 d. Po to ” 
dar lankė katalikų universite
tą Washingtone. Pirmas jo 
paskyrimas — Duryea, Pa., 
klebonas. Ten išbuvo 7 me
tus. 192 4 m. kovo 1 d. pa
skirtas į Plymouth šv. Kazi
miero par. klebonu, kurio 
pareigose ir šiandie garbin
gai tebėra.

Kun. Sinkevičiaus vadovy
bėje, šv. Kazimiero parapija 
gražiausiai gyvuoja. Ilgiau
sių jam metų.

kun. J. Kundrec- 
daug sveikinimų

Sinkevičius gi-

dar

Washington. — Per pir
mas astuonias dienas, japo-

— Naujų Metų dieną mi- nams paskelbus karą, į lai- 
šios bus 8, 10:30 ir 11:45 vyną priimta 11,303 sava- 
val. noriai.

MALONIUS MŪSŲ KLIJENTUS, BIZNIERIUS, 
S LIETUVIŠKAS ORGANIZACIJAS IR VISUS 

LIETUVIUS SVEIKINAME

ŠVENTĖMIS
GERUS

KALĖDŲ
IR

LAIMINGŲ
LINKIME

NAUJŲ METŲ

Lithuanian-American Impor

11 Park Place New York, N. Y. g

SULAUKUS

ŠVENTŲ KALĖDŲ
Sveikinu savo parapijiečius ir inkiu, kad visų 

širdyse visuomet spindėtų Kalėdinė nuotaika.

Kun. J. KINTA,
Klebonas

Paterson, N. J.

IŠ ŠIRDIES SVEIKINU

KALĖDŲ ŠVENČIŲ
PROGA BAYONNE, N. J., ŠV. MYKOLO PARA

PIJIEČIUS, LINKĖDAMAS GAUSIŲ 

DIEVO MALONIŲ

KUN. MYKOLAS KEMEŽIS.

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS

NAUJAIS METAIS
M SVEIKINU ŠV. KAZIMIERO PARAPIJIEČIUS, 
M LINKĖDAMAS VISIEMS DIEVO MALONIŲ.

Kun. MAGNUS KAZĖNAS

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU VISUS SAVO 
PARAPIJIEČIUS SU

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
IR LINKIU VISIEMS LAIMINGŲ

NAUJŲ METŲ
Kun. JONAS BAKŠYS,

Klebonas.Rochester, N. Y.

Nuoširdžiai sveikinu
Šv. Kalėdų ir Naujų Metų 

ŠVČ. TREJYBĖS 
LINKĖDAMAS

DIEVO PALAIMOS.
Kun. IG. KELMELIS

VISUS NEWARK, N. J.
PARAPIJIEČIUS, 

GAUSIOS

1

VYTIS ir ERELIS
[ KARALIENĖS PARAPIJIEČIUS, 
GIJAS IR VISUS PARAPIJOS 
ARBUOTOJUS SVEIKINU

AVO PAŽĮSTAMUS, BIČIULIUS 
UOŠIRDŽIAI SVEIKINU

LEDŲ ŠVENTĖMIS 
ĖDAMAS GAUSIOS DIEVO 
1LAIM0S LAIMINGIEMS 

UJIEMS METAMS
KUN. PIJUS

ŽIAI SVEIKINU VISUS SAVO 
US, ARTIMUOSIUS BRANGIŲ

Apysaka
Parašė

Jonas Kini tas
LLEDŲ ŠVEMESE 
IR LINKIU LAIMINGŲ 

NAUJŲ METU

(Tęsinys)
j,.armija”, 25 vyrų skaičiuje, visa taip ir susi- 
fclink Andriaus būrelį ir žiūrėjo į juos kaip į kaž- 
^nepasiekiamus didvyrius, kuriems ūmai švyste- 

Jinužė taip puikiai pasižymėti. Ypač negalėjo at-
KUN. JUOZAS ALEKSIUNA^ti vokiečių ginklais, kurių dabar visiems už- 

liiekvienas turės po gerą šautuvą ir tiek amuni- 
širdys veržėsi mūšin. Apysenis iš jų 

■i išskaitė ir jau pilnai pateisino Andriaus poel- 
jo negyrė, kad vaikas į puikybę nepasikeltų, 

*’draugiško palankumo, kurį jam parodė, And- 
>j suprato, kad Apysenis labai juo patenkintas. 
'M kam čia galvą kvaršinti apie politišką to į- 
"jusę, Vokiečiai pasirodė tikrais plėšikais, tai su 
kukamai ir pasielgta.

dienų pasirodė, kad dėl to dalyko visai ne- 
■jfūpintis. Pasklido gandas, kad lietuvių savano- 

jjsusitarę visur pradėjo pliekti palaidas bermon- 
Wujas, ir karas prieš juos taip ir nepaskelbtas 
W Lietuvos vyriausybė nė nesužinojo, kad And- 
pas tai pradėjo, nes sukilimas prieš vokiečius, 

padegtas gaisras, pasireiškė daugely vietų 
npautynės jau tiek įsigalėjo, kad Apysenio kuopai 
f vienas rūpestis: ieškoti naujos progos bermonti- 
įpulti, Ir savanoriai, nelaukdami jokių Tarybos 

giįl toliau varė partizanų kovą.
Ps visur buvo su jais. Iš pradžių į jį lyg ir šnai- 

čia tas vokiečių karininkas prisiplakė? Ai’ 
jokios išdavystės neplanuoja? Lietuvis jis tai 
f bet kur buvo pirmiau? Prie lietuvių tik tada 
JA kai jau neturėjo kur dingti. Ir skersomis į

Bo. Galčius tai nujautė, bet apsimetė nieko ne- 
pats tai žinojo, kad savanorių šnairavimai ne- 

Tri pagrindo tuo atžvilgiu, kad jis tik aplinkybių 
ps prie lietuvių prisidėjo. Kaipo gryno kraujo 
f fe to gėdijosi ir krimtosi dėl taip susidariusių 
W Jo kariška garbė dėl to nukentėjo. Bet pa
rverti ir priėmė tą nemalonumą kaipo teisingą

■ jįuž pirmesnį savo tėvynės paneigimą. Tad drą- 
AlTŲiinybe ir ryžtingumu jis stengėsi savo garbę at-

$ Visur buvo drąsos, drausmės ir tvarkos pavyz- 
jjg^l^vo prityrimu ir sumanumu labai daug vadams 

LEDŲ ŠVENČIŲ
A IR LINKIU LAIMINGŲ

ŠIŲ DIEVO MALONIŲ
KUN. JONAS LAURYN;

pasitarnavo. Be to, Andrius atpasakojo jo praeitį ir 
pagaliau saviškius įtikino, kad Galčius drąsus, ryžtin
gas lietuvis, tik nelemtų aplinkybių išstumtas iš savųjų 
tarpo. Dabar jis nori nuoširdžiai savo tėvynei tarnauti, 
tad nereikia jo atstumti, bet atviromis rankomis pri
imti.

Andriaus įtikinėjimai ir paties Galčiaus poelgis visus 
šnairavimus pamažėliu išblaškė, ir Galčius pasijuto tarp 
savųjų. Netrukus pakėlė jį į puskarininkius, paskui į 
karininkus. Galčius kukliai protestavo, bet visiems bu
vo aišku, kad jis kur kas geriau tinka i karininkus, ne
gu į eilinius. Visa kuopa dėl to laimėjo, nes Galčius 
tuojau parodė sumanaus karininko ypatumus. Jų kuo
pa greit išaugo į per 100 vyrų. Apysenis prisispyrę at
sistatydinti, įrodinėdamas, kad Galčius daug tinkames
nis jo vietai užimti. Bet visi, ir daugiausia pats Galčius, 
prašė, kad pasiliktų jų vadu. Apysenis, piktai niurnė
damas, apsiėmė jiems vadovauti, kol susijungs su tik
rąja Lietuvos kariuomene. Jo kuopa greit pagarsėjo 
drąsiais ir sėkmingais prieš bermontininkus žygiais. Ir 
ne ji viena. Savanorių tinklas iš visų pusių spaudė Ber- 
monto armiją, kol galutinai lemiančiam ties Radviliškiu 
mūšy visiškai ją sutriuškino.

Lietuva nusikratė vieno slogučio. Bet čia pat atslinko 
kitas aršesnis —bolševikai.

Į pakaušį.
Lenino žvaigždė buvo pačioj aukštumoj. Jo legenda 

švietė kaip tolimas gaisras: iš tolo žavingai raudonas, 
bet jo baisenybėms pamatyti reikėjo, kad arčiau atslin- 
ktų. Lietuva jį arti pamatė, pabuvojo jo ugningam sū
kury ir, atlikusi ankstyvą operaciją, iš bolševizmo li
gos išsigydė. Operacija bet gi buvo skaudi ir kruvina.

Driskių armija, tarsi tamsus amaras, užgulė trečda
lį Lietuvos ir traukė į Kauną. Išbadėję, nuskurę ruse
liai ,tikri „basokų” tipai, taip talentingai Maksimo Gor
kio atvaizduoti, užplūdo Lietuvos miestus ir kaimus. 
Armija kaip armija, ėjo nenoromis. Kareiviams buvo 
duodama tik po svarą duonos vienai dienai. Daugiau 
maisto jie patys turėjo susirasti. Tad kiek įmanydami 
grobė ir taip jau nualintą Lietuvos žemelę. Raudonar
miečių tarpe buvo ir geraširdžių mužikų. „Mes priversti 
kariauti — jie sakė. — Jei neisime, tai komisarai ir mus 
kulkosvaidžiais pavaišins, ir mūsų moteris ir vaikus 
tėvynėj sušaudys.” Nuo jų tik tiek skriaudos žmo
nėms tebuvo, kad apvogdavo ai' apiplėšdavo. žudyti be 
reikalo nežudė.

Bet civilinė valdžia, iš vietinių komisarų susidariusi, 
buvo visai kitoniška. Čia sugužėjo visi drąsesni, šešė
linga praeitimi avantiūristai. Kas tik norėjo suvesti 
sąskaitas su savo kaimynais ir jiems už ką nors at
keršyti, tas brovėsi į bolševikų komisarus. Šaly įsivy
ravo baisus teroras. Ramesnieji piliečiai drebėjo dėl 
savo gyvybės, nes teismas pas bolševikus skubotas: 

koks šnipas įskundė, ir veda nekaltą žmogų prie sienos, 
O kiek ir be teismo buvo nužudyta!

Ypačiai drebėjo kiek pasiturintieji ūkininkai ir mies
tiečiai. Apie dvarponius nėra ką ir bekalbėti. Nugirdę, 
kad vieną kitą dvarponį bolševikai nužudė, likusieji iš
bėgo kur akys neša, palikę dvarus ir mantą. Gyvybė 
už viską brangesnė. Tačiau vienas drąsuolis ryžosi pa
žvelgti nelaimei į akis. Tai buvo Vaišmantas. Jis ma
nė, kad nėra ko jam bolševikų bijotis, nes jis ir lietu
vis, ir neturtingas, ir demokratas. Prie ko čia jiems 
prikibti? Taigi, pasiliko namie ir laukė įvykių.

Kalbamuoju momentu pas jį buvo dr. Bitinas, su
grįžęs iš karo baisenybių gyvas ir sveikas. Bet kaip at
simainęs. Atrodė dešimčia metų senesnis. Kakta su
raukšlėta, akys dažnai mirkčioja, plaukai gerokai nuži- 
lę, bet veide reiškėsi džiaugsmas dėl nuslinkusių jau 
baisenybių ir išsilaisvinusios tėvynės. Tiesa, ateina nau
ji debesys, bet iš viso gal jau perdaug nupasakojama 
apie bolševikų žiaurumus. Juk ir jie žmonės.

Abu draugu dalinosi savo įspūdžiais. Jau keli metai, 
kai nesimatė, tad yra apie ką šnekučiuotis. Staiga kaž
kas pabeldė į duris. Beldimas nervingai skubus. Kas 
tai būtų?

Vaišmantas pasiskubino svečią įleisti. Buvo tai liesas, 
apdriskęs, dar jaunas vyras. Iš suplyšusio kišeniaus ky
šojo revolverio rankena. Oho! Nelaimė jau čia. Tai 
bolševikas.

Šeimininkas dar nespėjo paklausti, su kuo turi 
garbės, o jau svečias prašneko tokiu tonu, tarsi, būtų 
tęsęs už durų pradėtąją kalbą.

...— Aha! Viskas jau prirengta, tik imk ir pradėk. 
Vietoj vieno — du, ir abudu, matyt, inteligentai. Dar
bas eis kaip iš pypkės. — Turiu garbės susipažindinti: 
revoliucijonierių vadas — Pilvutis. Mano žinioj visi Lie
tuvos rajonai.

Vaišmantas su Bitinu susižvelgė. Kas čia per naujie- 
nybė?

— Tamsta bolševikas? — atsargiai paklausė Vaiš
mantas.

— Tpfu! — nusispjovė svečias su didžiausia panieka. 
— Aš su tais avigalviais nieko bendra neturiu! Kaip tik 
priešingai, aš mirtinas jų priešas. Ar gi jūs nežinote, 
kad social-revoliucijonieriai paskelbė bolševikams mir
tiną kovą? Juk tai smurtininkai, melagiai, niekšai, stor
žieviai, kraugeriai, caro šnipai, tai....

Pilvutis net užduso. Jam pritrūko žodžių.
— Bet... bet — nesuprato Vaišmantas, juk eserai 

su bolševikais eina iš vieno?
— Tai buvo praeity. Griovėme caro valdžią drauge, 

bet mes kaip ritieriai, o jie kaip — kiaulės, nes visados 
savo juodose širdyse nešiojosi žemą kiaulišką klastą— 
patiems pasigriebti valdžią ir būti carais. Kol kas jų 
viršus, bet mes atsigriebsim.

— Tai, tur būt, bus sunkoka, kada jų kariuomenė jau 
čia pat, — atsargiai pastebėjo Vaišmantas.

— Bet toliau nenueis. Jie užėmė tik trečdalį Lietuvos, 
gi du trečdaliu mūsų rankose.

— Jūsų rankose? Ar gi turėtumėt kariuomenę?
Pilvutis pašiepiančiai šyptelėjo.
— Kariuomenę! Kas gi ta kariuomenė? Avių būrys. 

Paleisime vieną kitą gerą agitatorių, ir jų kariuomenė 
pereis į mūsų pusę.

Čia buvo galima daug kas užginčyti, nes Pilvučio 
žodžiai skambėjo vaikišku pasigyrimu, bet Vaišman
tas nesiginčijo. Jis tik trumpai paklausė:

— Tai ką manote daryti?
— Suorganizuoti būrį gerų agitatorių. Tuo tikslu aš 

čia ir atvykau. Sutinkate būti mūsų bendradarbiais?
Vaišmantas su Bitinu vėl susižvelgė. Kas čia per 

painiava? Kas į tai atsakyti? Išmesti tą pakrikėlį pro 
duris? Bet jis ginkluotas.

Pilvutis lyg ir suvokė jų mintį.
— Matau, kad tamstos manote, jog noriu jus vers

te priversti. Ne. Aš ginkluotę spaudimo nedarau. Lais
vi piliečiai turi laisvai apsispręsti, štai įrodymas.

Tai pasakęs, išsitraukė iš kišeniaus revolverį ir pa
dėjo ant jų stalo. Dar arčiau prie jų pastūmėjo, o pats 
atsisėdo atstu.

— Na, matote, dabar jūs ginkluoti, aš beginklis. Aš 
tik išdėstysiu savo sąlygas, o jūs galite be baimės jas 
atmesti, nes fizinė persvara jūsų pusėj.

„Kas jis čia per vienas? Pamišęs, ar tik keistas užsi- 
degėlis?” — mintijo Bitinas. Gyvenime buvo susidūręs 
su visokiais tipais, bet tokio dar nebuvo matęs.

— Tai kaip gi? — nutraukė ilgoką tylą Pilvutis.
Bet tamsta dar neišdėstei savo sąlygų, — pastebė

jo Vaišmantas.
— Kokios gi čia sąlygos? Agituoti už revoliuciją, ir 

tiek. Eit su agitacija į bolševikų armiją— jūs netinkate. 
Baltarankiai. Tokių jie ne tik neklauso, bet gaudo ir 
sušaudo. Jūsų sritis — liaudis. Čia turėsite įtakos, nes 
liaudis jus pažįsta ir pasitiki. Sąlygos gali būti tik dėl 
vietų, kurias užimsit mano ministerijoj. Na, čia sunke
nybių nebus. Jei užsitarnausite, tai būsite ministeriais— 
kokie, tai jau jūsų dalykas. Na, ir ką?

Tokios kalbos rimtai klausyti negalima. Bitinas vos- 
vos šypsojosi, gi Vaišmantas krimto lūpas, desperatiš
kai mėgindamas išlaikyti rimtą nuotaiką.

— Tai labai viliojantis pasiūlymas, — tarė. — Tačiau, 
kad tamstai netektų paskui nusivilti, mes dabar jau 
pareiškiame, jog revoliucijos Lietuvoj nenorime.

— Tai pavadinkite ją kontrrevoliucija, tik dirbkite 
mūs darbą! — kietai atrėžė Pilvutis.

— Kontr-revoliucija — prieš ką?
— Prieš bolševikus?

(Bus daugiau)
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KALĖDŲ ŽVAIGŽDĖS
SPINDULIAI ŠEIMOSE

Pagoniškai aptemusi pa
saulį prieš Kristų būtų gali
ma palyginti į aptemdintą 
miestą prieš orinį puolimą. 
Visur tamsu, nyku, baugu. 
Jei kur dar ir sužiba švieselė, 
tai išgąstinga širdis yra ne
rami ir nustelbia šviesos 
džiaugsmą. Tamsoj nori iš
sigelbėti. Tamsios gatvės, 
tamsu namuose, mažai judėji
mo. Pirma buvę pilni gyvy
bės ir triukšmo miestai nu
rimsta, apmiršta.

Pagoniško pasaulio dvasia 
tikrai buvo pridengta šešė
lių. Retkarčiais blykstelėjan- 
čios prošvaistės: šviesūs pro- 

. tai kilnesnės sielos, didingi 
žmonės apšviesdavo žmoniją, 
bet tik neilgam. Įsilingavusio 
žmogaus širdis ir dvasia bu
vo nuolatinio aliarmo įtako
je, tamsoje, neteisybėje ir 
nedorybėje. Tačiau didžiau
sia ir nelaimingiausia tamsos 
viešpatystė buvo anų laikų 
šeima, namai... Skurdi, pris
lėgta arba puiki, lėbaujanti, 
kraugeringa šeima kentėjo 
tamsos, nedorybės paūksmė
je.

Taip tęsėsi ilgai ilgai. Bet, 
štai' stebuklinga žvaigždė pa
sirodė. Aliarmo metas pasi
baigė. Laimingoji šviesa pa
tekėjo. Iš kur? Iš Betliejaus, 

_ iš šventosios šeimos. Ten Ka
lėdų Žvaigždė atsirado, iš ten 
šviesa kilo. Ten buvo Kūdi
kėlis Jėzus, Marija, Juoza
pas. Ta laimės ir džiaugsmo 
šviesa turėjo patekti į šei
mas. Laimingos buvo šeimos, 
kuričs atidarė savo namų 
langus ir duris, kurios atvė
rė savo širdis ir sielas, priė
mė šviesą. „Aš esu pasaulio 
šviesa”, šviesa, norinti ir ga
linti apšviest tamsybes, pir
miausia šeimose, o visame pa 
šaulyje bus skaistu, ramu, 
giedra! Kalėdų žvaigždė pir
miausia ir nori suteikti krik
ščioniškos šviesos mūsų šei
moms, katalikiškiems na
mams. Taip, lietuviškiems, 
amerikoniškiems namams, vi 
siems, kur tik dar siaučia 
tamsybės ir neramybės šešė
liai.

Stebuklingoji šviesa pasi
rodė tada, kai Kūdikėlis gi
mė. Nepaprastoji žvaigždė 
lydėjo šv. Šeimyną ir nusilei
do ant tvartelio. Ar tai ne sal
di Apvaizdos dovana, paguo
da visoms šeimos, ypač toms, 
kurios susilaukė šiais metais 
savo šeimynėlės padidėjimo, 
kuriose girdisi naujos gyvy
bės krikštavimas. Nes čia 
glūdi -gimdytojų viltis Baž
nyčios, tėvynės ir pasaulio 
stiprybė. Toms šeimoms Kū
dikėlio Jėzaus šventė bus tik
rai maloni. Ant tų namų su
stoja Kalėdų Žvaigždė, teik
dama malonius šviesos, ra
mybės ir pasitikėjimo spin
dulius.

Pagoniškos tamsos apgau
bta šeima buvo pamiršusi 
šventąjį šeimos uždavinį: 
duoti pasauliui naują gyvy
bę ir ją auginti ir auklėti pa
gal dangišką valią. Kūdikėlis 
Dievas turėjo ateiti ir vėl iš 
naujo parodyti, kaip yra gar
binga šeimos užduotis, pa
šaukti naujų gyvybių ir iš
auklėti kilnių žmonių.

Tragiškas šv. Šeimynos pa
sirodymas pagoniškame pa
saulyje norėjo parodyti šei
moms, kad neturi būti baisu 
ir sunku kentėti dėl to, kad 
tik būtų naujų gyvybių, nau

jų žmogiškų žiedų. Kaip pir
mą kartą pasirodžiusi žvaig
ždė skleidė šviesą ant Šven
tos Šeimynos, taip ir kiekvie
nų Kalėdų žvaigždė skelbia 
tą pačią mintį: šeimos laimė 
— kūdikiai, Dievo sutvertos 
sielos, tėvų, ypač motinų gy
venimo turinys.

Amžinybės vertos žmogaus 
sielos, kūdikėliai reikalauja 
ir šventų pasiaukojąnčių, sa
ve užmirštančių motinų. Ma
rija yra gražiausiu pavyz
džiu, Ji dangiško Vaikelio 
Motina laisvai atidavusi sa
vo širdį, paaukojusi visą sa
vo gyvenimą, tapusi džiaugs
mo, meilės, bet ir sopulių Mo
tina.

Šie laikai reikalauja šven
tų, karžygiškų motinų. Ne
maža turi parodyti pasiauko
jimo, kol išpildo motinystės 
pareigas, nes gyvename nepa
lankius laikus motinystės ver 
tingam supratimui. Daug kas 
piktu suktumu klaidina moti
nas ir žmoniją. Stengiasi į- 
kalti į mintis, kad motinystė 
netinkanti šiems moderniems 
laikams; kad dabar užtenką 
būti moterimis, bet ne moti
nomis! Todėl tik moteris vi
sur rodoma, niekinančiai pa
rodai išstatoma. Moteris tik 
divorsų ieškanti, kurtizanė, 
suvedžiotoja, suvyriškėjusi, 
negailestinga, niekdžiugė. 
dienos plaštakė. Bet mažai 
pasakoma, kad moteris moti
na yra pilno grožio nežemiš
kos vertės būtybė, dalyvau
janti Dievo Kūrybos plane. 
Visose šventose knygose, E- 
vangelijoj giriama moteris— 
Motina, maitinanti savo kūdi
kį, auklėjanti dangaus vertus 
piliečius. Palaiminta moteris, 
kuri gali didžiuotis savo vai
kų skaičiumi, bet ne divorsų 
ar meilužių eile...

Didelės ištvermės reikia ir 
motinoms auginant savo taip 
sunkiai pašauktas gyvybes. 
Ne lengvesnę auką tenka pa
kelti ir užauginus. Ar nereik 
kentėti motinai daugiau, kaip 
kitam, kai vieni jų numylėti 
kūdikiai žūna tamsaus pasau
lio sūkuriuose, kitus reikia 
atiduoti žiauriai priešo ran
kai, negailestingai kulkai ar 
bombų skeveldroms... Treti 
plėšo motinos širdį savo klai
dingu gyvenimu. Bet Marijos 
Sopulingosios paveikslas ir 
čia suteikia stiprybės moti
nai nepalūžti, ištverti.

Kalėdų žvaigždės spindu
liai krito ir ant Juozapo. Jis 
Šeimos Rūpintojėlis. Laimin
gas kiekvienas tėvas, kurs 
gali savo šeimynoj matyti 
laimę, nors dėl to tektų pa
čiam sunkiai dirbti ir vargti 
Gal ligos, nepasisekimas, ne
darbas mėgina išstumti tėvą 
iš lygsvaros, bet Kalėdų žvai
gždės spinduliai, švento Juo
zapo ir šv. Šeimynos paveik
slas leidžia ištverti. Juk tik
rai verta pasiaukoti dėl šei
mos, kūdikių, pasiaukojusios 
motinos.

Taip. Kalėdinė žvaigždė y- 
ra šeimos žiburys. Laimingos 
būtų ir mūsų lietuviškos šei
mos, jei ir ant jų namų žibė
tų Kalėdų žvaigždė, Kūdikė
lio Jėzaus, Marijos, Juozapo 
paveikslas. Ir mums nebūtų 
pro šąli prašyti daugiau kri
kščioniškos šeimos šviesos. 
Kalėdos gera proga pasiryž
ti ugdyti šeimyninį sugyveni
mą, savitarpinę meilę.

Lietuviškos šeimos palygi-

Antanas ir Algirdas Navikevičiai, nusi
fotografavę šių metų rudenį Montrealo auk
štesnės mokyklos baigimo proga. Tai gra
žiai išauklėti lietuviai jaunuoliai, kuriems 
lietuviškas laikraštis labai arti širdies. Jau 
žemesnėse mokslo klasėse juodu stropiai 
platino „Ameriką” lietuvių tarpe; nuo to 
darbo neatsitraukia ir šiandien.

Jųjų motutė yra visiems žinoma rašytoja, 
pasirašanti Marijos Aukštaitės vardu.

Sveikiname taurius jaunuolius, linkėdami 
geriausio pasisekimo ateities dienose jiems 
ir jų tėveliams.

J. Žemaitis

Betliejaus Stebuklas
Ateina pievomis šviesus stebuklas, 
Ir žydi džiaugsmas pusnynuos.
Sustingsta pagiry upelis mažas > 
Ir debesėly balzganas mėnuo —
Ateina jis ir švinta žemė, 
Ir blėsta vargas jo šviesoj...
Nėra, nėra jau niekur skausmo juodo, — 
Visur taip linksma ir šviesu!...
Įsisupa varpai ir pušys kugžda:
— Ak, Viešpatie, Tu vėl grįžti...
Ir virpa žvaigždės, dega ugnys, 
Ir meldžiasi klevai aukšti —
Ak, džiaukitės, mažučiai piemenėliai... 
Sapnuok, sapnuok, naktie šviesi! — 
Lai ritasi laukais, lai bėga 
Tylus varpelių skambesys! —
Šią naktį džiaugsmas snaigėm žydi, 
O skliautuos skamba muzika švelni...
. . . Nueina pievomis šviesus stebuklas 
Per sniegą, per tylias pusnis —

namai neblogai sugyvena, ne
daug persiskyrimų, bet galė
tų būti dar geriau. Ir kaip 
svarbu, kad lietuviška katali
kiška šeima būtų paveikslu 
kitoms šeimynoms. Visoms 
šių laikų šeimynoms gresia 
didžiausia nelaimė — suskili
mas. Stoka bendradarbiavimo 
tarp tėvų ir vaikų, nesusi- 
klausymas, nesusikalbėjimas, 
nykstąs šventas sugyveni
mas. Jaunesni bėga iš namų, 
iš šeimos židinio kitur į gat
ves, sporto sales, pasilinks
minimus, vyresni ir užsidirbą 
bei „suaugę į 21” bėga dar 
toliau nuo namų, šeimos, tė
vo ir motinos; stengiasi pa
sidaryti nepriklausomais, 
kad nematytų savųjų akis, 
kaip gyvens, taip bus gerai... 
Tai baisi šeimynų nelaimė. 
Tokia nelaimė ypač pavojin
ga lietuviškoms šeimoms. Čia 
pasitaiko, kad vaikai su tė
vais neturi laiko ar nenori 
pasikalbėti, bendrai gyventi, 
pasidžiaugti ir bendrai ken
tėti. Kur tėvai eina, ten vai
kai neina ir priešingai. Ką tė

vai brangina, vaikai niekina, 
ką vaikai mėgsta, tėvams ne
patinka. Toks nuomonių ir 
gyvenimo suskirstymas šei
moj nieko gero nelemia.

Kalėdų šventės labai labai 
graži proga leisti dieviškai 
žvaigždei šviesti mūsų šei
mynose, skleisti vienybę, su
gyvenimą, katalikiškumo ir 
lietuviškumo bei amerikoniš- 
kumo spindulius.

Kun. Stan. Raila.

Jei Švč. Marija 
Būlv Žinojusi

Jei Marija būtų žinojusi, 
kai Ji bučiavo Kūdikėlio Jė
zaus mažytes baltutėles ran
kutes, kad jos kada nors bus 
pervertos beprotiško keršto 
dėka; kad jas papuoš apke
pęs kraujas; kad jos kada 
nbrs iš didelio skausmo, bus 
kietai suspaustos, Jos nekal
tas, švelnus, besišypsąs moti
niškas veidas, toje vargingoje 
prakaltėlėje, būtų buvęs gi
laus skausmo staigiai sura
kintas.

Bet, jei Marija būtų žino
jusi, kai ji glaudė Kūdikėlį 
prie savo šventos širdies, ko
kią brangenybę Jis pasauliui 
atneš; kokia viltimi ir jėga 
Jis bus palaužtoms širdims, 
šioje gyvenimo kelionėje; ko
kiu džiaugsmu — Jo meilę 
pažinusiems; kad Jis bus tas, 
kuris išlaisvins iš liūdesio ir 
tamsos nelaisvuos, Jos ra
mios, šventos akys negęstan
čiai kilniu džiaugsmu būtų 
pasipuošusios.

Jei Marija būtų žinojusi 
kai ji pirmą kartą nuleido 
Kūdikėlį nuo savo kelių ir ati
džiai sekė jo pirmuosius silp
nus žingsnelius, kokiais ta
kais Jam teks išvaikščiot šio
je žemėje, kokiais žmonijos 
šauksmo takeliais, ir kad už 
tuos visus savo žingsnius, Jis 
susilauks apkaltinimų, gėdos 
paženklinimo, jau tada Jos 
karštos ašaros būtų palais- 
čiusios Jojo pirmuosius žing
snelius.

Bet, jei Marija būtų žino
jusi, kai Ji viena su Kūdikė
liu sėdėjo, kokiu pasigailėji
mo ir taikos nešėju Jis bus, 
kaip tie Jo žingsniai skam
bės metų metais, per amžius; 
kad Jo pramintas takas grą
žins visus, kurie juo eis, Die
vui, Amžinybės Valdovui, aiš
ku, Ji būtų pamiršusi visus 
nusiminimus ir skendusi skai 
driame nusiteikime.

Jei Marija būtų žinojusi, 
kai Ji liūliavo Kūdikėlį ir 
glostė Jo švelnučius plauke
lius kad ant tos galvelės ka
da nors bus uždėtas erškėčių 
vainikas ir prispaustas taip, 
kad net kraujas lašais varvės 
per akis, kurios dabar taip ne 
kaltai žvelgė į Jos, toji lop
šinė daina būtų sustingusi 
ant Josios šventų lūpų.

Bet, jei Marija būtų žino
jusi, kai Ji rankose laikė Kū
dikėlį, kad per skausmus Jis 
bus nugalėtojas ateinančioms 
dienoms, kad Jis bus pasaulio 
viltis ir garbė, kad tas erš
kėčių vainikas liks Karališ
kos pergalės diadema, be abe
jo, neapsakoma linksmybė 
būtų gaubusi Jos sielą, kai Ji 
lenkėsi prie savo Dieviškojo 
Sūnelio.

1939 m. gruodžio 24 d., 
Pašešupiai, Lietuva.

Tyliai uždariusi prieangio 
duris, išėjau į žvaigždėtą, 
Kūčių naktį pasigėrėti ją glo
bojančia ramuma ir grožiu. 
Dangaus beribėje spindėjo 
žvaigždžių deimantai, mirk
čiodami mėnulio pilnačiui, ta
rytum dėkodami už tai, kad 
jis nepagailėjo taip gražiai 
nusidabruoti nakties mėlynė
je skęstančią, sniegu apklo
tą žemę. O kad žinotų, tas 
linksmasis pilnaveidis mėnu
lis, kokia jaučiaus laiminga, 
žvilgsniu klaidžiodama po 
tuos milijonais žvaigždžių nu 
barstytus sniego plotus, ap
lankydama kaimynines sody
bas su rausvai auksinėmis 
langų šviesomis ir lėtai iš ka
minų vingiuojančiomis baltu
čių dūmų garbanomis. Sken
dau dieviškosios nakties bur
tuose, niekas nedrumstė ma
no sielos ramybės — pamir
šau ir savo menkučius kas
dieninius rūpestėlius ir po 
naujų metų busimuosius eg
zaminus, Kalėdų linksmybes 
bei džiaugsmus ir net pasau
lyje siaučiančias karo aud-

ŠIRDINGA PADĖKA

„Amerikos” kalėdinio nu
merio Moterų puslapis pasi
puošė nauju antgalviu. Yra 
užsakytos kelios naujos kli
šės, naujos raidės. Tas pus
lapio pagrąžinimas neapsėjo 
be išlaidų, kurioms padengti 
ant greitųjų suaukojo geros 
širdies „Amerikos” skaityto
jai ir skaitytojos.

Malonu pranešti, kad Jonas 
Pilipauskas, „Draugo” redak
cijos narys, kurio meno dar
beliai puošia ne vieno žurna
lo, knygos viršelius, aukojo 
savo darbą nupaišydamas šio 
puslapio antgalvį.

Klišei pagaminti, raidėms 
ir kitoms klišėms įsigyti ti
krai dosnią auką skyrė „A- 
merikos” skaitytojas, nuošir
dus bičiulis, rėmėjas Alf. 
Stankus, gyv. Bronx, N. Y. 
Jis tam reikalui aukojo net 
11 dol.; $6.10 mielai suauko
jo: E. Vaitekūnienė, J. Pau
lauskienė; V. Bernotienė; 
Puslapio skaitytoja; O. Jac
kevičiūtė; St. Globys; O. Pe
trulienė; M. V.; Rėmėjas; K. 
Krušinskas; P. Šimkienė; S. 
Subatienė; P. Lukoševičius; 
korespondentė; E. Milukienė.

J. Pilipauskui, Al. Stan
kui, visoms aukotojoms ir vi
siems aukotojams siunčiu šir
dingiausią padėką.

EI. Bartkevičiūtė.

JUOKTIS SVEIKA
Nelaimė

Morta: — Aš abejoju, .ar 
galiu tavim pasitikėti. Man 

Į svarbiausia, ar tu gali išlai- 
' kyti paslaptį ?

Katrė: — Galėti tai galiu. 
Viena nelaimė, kad man vis 
pasitaiko pasakyti tokioms, 
kurios negali paslapties iš
laikyti.

Minei ų Žiupsnelis
Jei spyglį meilėje rasi, my

lėk vistiek karštai; kad tu 
prie rožės jau esi, tą iš spy
glių matai. Rukert.

Laikas — tai amžinas ne
pastovumas, amžinas bėgi
mas nebegrįžtančion praeitin.

Gyvas tikėjimas turi būti 
pagrįstas Dievo meile, nes 
jis eina iš Dievo malonės. 
Bet Dievo meilė turėtų būti 
jaučiama. Juk kiekviena mei-

ras, kurių pranašautojai b 
dėsi jau ir į mūsų tėvišk 
vartus. Nieko negalvojai 
nesistengiau galvoti, niekį0 vakarais, susirinkdavt 
nesirūpinau, nes aplink vi &oje kavinėje „Impe

gs mano dienyno) 
etuviai pabėgėliai, gy 
utie j i Berlyne, penkta-

patavo ramybė ir didinga 1 
la, o arti, arti, tiktai už s 
nos, šiltame kambaryje šj 
sojos motutė, baigdama trj[g sienos — Lietuvos, 

usyti pranešimų.

' — Postdamo gatvėje 
118, pasikalbėti, pasida- 
gautomis žiniomis iš a-

tis apie Kūčių stalą, ja kai 
no ir su broliu juokavo 1
mingas tėvelis. Stebūklin Avieną kartą pilna bū- 
Kūčių nakties ramuma ir g ^en lietuvių: buvę mi- 
žis sujungė mano maž^ ūai, aukšti valdininkai,
Kūčių nakties ramuma ir g ^en lietuvių: buvę mi- 
žis sujungė mano maž^ riai, aukšti valdininkai, 
pasaulėlio visus džiaugsrr ūkininkai, studen- 
ir laimingus momentus į v®°kiniai> Poni°s> pame
ną neišsemiamoms lain ^tuvių kalba skambė- 
simfoniją, kurią taip aiškas turėjo pinigų, galė- 
jaučiau besidalinanti su bi Šer^ a^aus> stiklą vyno, 
giais namiškiais nuo pat ir kavos su pyragai-

ir laimingus momentus į v 
ną i

mokiniai, ponios, pane-

irba suvalgyti kuklią 
ienę. Gretimoj biliardo 
' būdavo pasitarimai ir 
Šimai. «

atmenamų dienų.
Toli, toli juodančioje 

miškėj suskambėjo rogių v 
peliai, pabudindami mane 
nakties burtų ir grąžindaną gruodžio penktadie^ 
atgal į apsnigtą žemę. Lii bono pareigas einantis 
smai šūktelėjusi „saldžių si 
nų” būdoj snaudžiančiam i 
dliui, įbėgau į vidų, kur ; 
stalo kvepėjo skani motu jaus 
paruošta Kūčių vakarienė.

prof. Stanislovas Yla 
šė, jog gruodžio 24 
v. popiet bus Kristaus 1 

koplyčioje atlai-I 
kalėdinės mišios, po 

, ten pat, Kristaus Ka
is namuose — Petra.pi- . 
rėje Nr. 77, bus visiems 
iams pabėgėliams ben- 
kūčios, suruoštos p. -

1940 m. gruodžio 24 d.
Brooklyn, N. Y.

Išblyškusi prieblanda lė 
keliavo į mano mažutį ka jeūės ir kitų moterų pa
barėlį. Ant grindų ir sic Omis. 
gyvatėmis slankiojo juodi 7 ............
šėliai, slėpdami nuo ma:^- - \ 
ant stalo išblaškytą laiški gyven™e', 
laikraščių krūvą, pridengi’’™?1“““10 llzdo !r 
mi ant sienos kabančią 
spalvę vėliavėlę ir juo 
juostele perjuostą t ė t 
paveikslą. Sustingusi sė 
jau, rankomis parėmusi 
skausmo degančią, ' 
galvą, nebežinau jau 
lintą kartą, s 
vienintelį motutės 1 a i š 
iš^Lietuvos. šešėliai negaise gyvenimo sąlygose 
tingai skandino jį tamsurrstą, visada prisimins 
tačiau nepajėgė iš mano 1 vakarą — kūčias. 
minties išplėšti tuos, net: ms pasirodymo ant

ame ir erškėčiuotame
išmes

irta atsiradusiam už- 
, ši žinia visus nudžiu

tuvitj tautoje yra daug 
sun r gražių tradicijų. Lie- 

į jas myli, brangina ir 
skaitydami užlaiko. Kiekvienas 

isų, kur jis bebūtų ir

n
s

S 
d 
N 
d: 
ii 
b< 
m 
ži 
ši

to 
si 
be 
tu

tai nukritusios mamytes tis pirmos žvaigždės, kė 
__ ~ . siaIag) aplotkas, dvy-iirros sulietus žodžius, bylo; 

čius apie jos tylų skausm 
sunkią tėvynės dalią.

Netikėtai kažkas pasik ŪDA fIRFT 7 
mano kambarėlyje. Pama(^”^ vDIjEIo h 
kaimynų lange šviesą, -k 
lyg pasityčiodama, atsū 
man Kalėdinio vainiko ši 
lį. Ar ir vėl Kalėdos? K 
taus, kuris atnešė vargin 
žemėn laimę, taiką ir rakandas prarymodavau. Patik 
bę, gimimo šventė? Be uios ir taip atsiskyrusios; pa 
Bet, Viešpatie, kur dinge r anapus Nemuno taip gaiviai 
laimė ir ramybė? Kodėl į 
no kambarėlį susirinko 
kankintų, artimųjų aima: ^onės dar neužplūsta pakr 
kodėl girdžiu Sibiran ištr dm*sa"?i.^sul3r^fi? vi< 
tų, brolių ir seserų paga 
šauksmą ir grandinių ži 
gėjimą, išbadėjusių vaiki 
graudų „aš alkans, aš a 
nas,.aš alkanas”?! Kode 
Viešpatie, aš taip toli, 
nuo savo krašto, nuo tos 
žutės, bet beribės laimės, 
rią jutau prieš pora n mažutėlius debesų kamuoliuk 
žvaigždėtoj Lietuvos pa( klausėsi, kaip užu šilų gegu 
gėj? Tūkstančius „kodėl 
lėčiau klausti, bet tebegitaose. Nuošalus, labai jautru 
čiau, tur būt, tik vieną vie: 3s iš tų žmonių, kurie kiaura 
telį liūdną atsakymą: „ToAr maištingus sapnus savo s 
kad žmonės pamiršo M 4 keikdami, ar giedrias, nie 
žodžius, kad paniekino ž šaukdami, o jeigu kada 
niškumą, meilę ir ramybę ^.^^eja, P^akodami 
maišė su purvais ir bo, «* širdies gelmių, vIS t 

jeigu jų neklausai ar pe

2?

esi vaikščiojęs Panemunės i 
stebėjęs tris pušis, iš vieno k 
iu nuo kitų medžių siūruoja 
vienišos seserys. Mėgdavau

ir visu savo varsų šviežumu 
mn ir toji tyla, kuri ten glūd

šios kregždės, prieplaukoje s 
iu vandens iš lėto iriąsis-sielin 
keletą metų, vieną'popietį, ka 
ims, sėdėjau po tomis pušimi: 

t ės laksto tarp spyglių, tokios : 
■ opščios savo triūse. Buvau ne ’ 

liejo Petras Masiulis, mano ji 
ik baigęs muzikos mokyklą. I 
išakyti, ar jis pro iškerojus:

grimzdo savo svajonių ir savi

lis taip iš širdies gelmių, vis t

lė jaučiama. Ji nuolatos 
mums primena mylimą daik
tą, liepia jo pasiilgti, jo ne
tekus liūsti, o jam esant 
džiaugtis. Meilė mus jaudina, 
egzaltuoja, priverčia mūsų 
širdį smarkiau plakti. Iš tie
sų, esama tokios ir Dievo 
meilės.

Įsimylėjęs vyras — pana
šus į tą žmogų, kuris suradęs 
anglies gabalėlį įsideda į ki
šenę ir sako tai esant deiman
tą. Sthal.

Tik tarp moterų gali kilti 
ideališkiausias ir kilniausias 
draugiškumas, tuo pačiu, tik 
tarp jų tegalima, aršiausia 
ir nepajudinama neapykanta.

Landor.

Pasakė
Jonienė: — Ar tu savo sū

nui įsakei, kad jis daugiau 
manęs nebemėgdžiotų?

Petrienė: — Taip. Aš jam 
pasakiau, kad jis nesielgtų, 
taip kaip kvailas.

Paaiškino
Keliautojas: — Ar čia tik

rai sveika vieta apsigyventi?
Šeimininkė: — Puiki. Kai 

aš čia atėjau, aš negalėjau 
pratarti žodžio, vos kelius 
plaukus ant galvos turėjau, 
negalėjau vaikščioti, mane 
turėjo nuo lovos pakelti.

Keliautojas: — Tai tikrai 
stebėtina vieta. O kaip ilgai 
čia tamsta gyveni?

Šeimininkė: — ;O, aš čia gi
miau. !

f

skeveldromis”.
Tai šiandien — tokios

ledos... Tačiau, dar >vneyjij juosta anapus upės, švokšt 
sužiaurėjęs žmogus išplės klegėjimas ir plati vand 
pamynė, ne viską pajėgė imi vakarinės giesmės, kokio 
išplėšti. Liko viltis, tikėji įy tą valandą toli toli sud 
ir... gražūs prisiminimai, s užu girios kėlėsi, ar tiltu s 
suomet, visuomet Kalėdų
ktį aš naktimis keliaus Pūkštelėjimo gal būčiau nė n< 
praeitį, kur žvaigždėtoje 1 jis ūmai šoktelėjo, atsirėi 
tyje lėtai kyla dūmai iš k; lyg nugąsdintas, įsiklausė 
nų ramių sodybų, kur šy 
si brangi motutė ir pamiš 
tyliai skamba rogių va 
liai atsiliepdami į iški 
gą bažnyčios varpo šaul

F. B

hkavusi nutilo, ir kregždės Ii 
Šios. Buvo dar tyliau, tartum

vėjelis dvelkė ir paukštukas 1 
Šilis klausėsi, klausėsi, o pas 
Plaukinėmis, karščiuojanči

it. sakyk... juk tai buvo šū1 
U Petrą. Man pasivaideno, 1 
i tai iš tikrųjų šūvio dunkstel 
^maldaujančiomis akimis lai 
* metęs akį, galutinai įsitikina 
5 gelmių sukrėstas, tartum ko 
mgėtas paveikslas būtų atsivė

ėjai?
pakuždomis, išgąstingai. 

7-tariau, gerai nesupratęs, 
■i anuota?
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J KALĖDŲ NAK’ TREMTINIO KŪČIOS

3, kurių pranašautojai b|(lš mano dienyno) si jau ir į mūsų tėviš&tuviai pabėgėliai, gyrius. Nieko negalvojai Otieji Berlyne, penkta- sistengiau galvoti, nieki įsirūpinau, nes aplink vk itavo ramybė ir didingai , o arti, arti, tiktai už į )s, šiltame kambaryje šj įjos motutė, baigdama trj s apie Kūčių stalą, ja kai o ir su broliu juokavo 1

į,vakarais, susirinkdavo 
aoje kavinėje „Impe- 
L- Postdamo gatvėje 
k pasikalbėti, pasida- 
Lutomis žiniomis iš a- 
L sienos — Lietuvos, 
Lyti pranešimų.

EIKIM PRIE KALĖDŲ EGLUTĖS— Kūdikėli Jėzau, Tavo 
aršus priešas yra kartu ir 
mano tautos priešas...

— Kūdikėli Jėzau, auko
ju Tau mano tautos ašaras, ■ 
kančias, vargus ir mano 
brolių ir seserų kraują...

— Kūdikėli Jėzau, mums _ , , . v,
visiems duok užtektinai kan-1 yas’ Paemęs kastuvą ir sluo- 
trybės ir jėgų.

— Kūdikėli Jėzau, grąžink 
mums brangiausi po saule 
turtą — Lietuvos Nepriklau
somybę...

Išeiname iš koplyčios. Ko
piame į ketvirtą aukštą — į 
salę.

Salė užtektinai erdvi, pa
puošta tautiškomis vėliavo
mis. Sienoje kabo didžiulis 
medinis kryžius. Išilgai dvi 
ilgos eilės stalų. Vietos ne
skirtos — sėda kur kas no
ri. Visi šiandien lygūs — tarp 

i tėvynės vaikų nėra skirtu- 
' mo, visi vienodai brangūs.

čiame jiems bendrą mūsų 
šv. Tėvo Pranciškaus palai
minimą :

„Telaimina tave Viešpats 
ir tesaugo. Teparodo Jis į 
tave tau savo veidą ir tavęs 
nepasigaili. Tepažvelgia Jis 
į tave ir tesuteikia tau ra
mybę. Telaimina tave Vieš
pats. Amen.”

Šv. Pranciškaus Seserys
Mt. Providence, 

Pittsburgh, Pa.

gražiausiais posmais yra ra
šoma brangių Kalėdų šven
čių proga. Į visų išmintingų, 
reikšmingų ir aukštų minčių, 
šio laikraščio leidėjų, bend
radarbių, vienminčių, priete- 
lių ir skaitytojų tarpą įter
piu širdingiausius linkėjimus 
praleisti linksmai, maloniai, 
ramiai Kalėdų Šventes prie 
gražios Kalėdų Egaitės.

E. V.

Neužilgo laukai, miškai ir 
i miestai bus t užkloti balta, 
minkšta, sniegine užklode. 

i Vaikai džiaugsis naujais bal
tutėliais sniego pūkais. Tė-

girgždėjimą sušalusio sniego 
ir kaukiantį vėją, atsimu
šantį į nuogas medžių ša
kas.

® Gamta negyva. Ar iš tik
rųjų taip? Pažiūrėkime, štai 
stovi išdidi eglė, apklota 
storai baltu sniegu. Nukra- 
tykime nuo jos sniegą ir 
matysime, kokia ji graži, 
žalia, gyvas. Gamta nemi
rus. Ji gyva. Ji prirengė me
džius, kurie garsina mums 
naują gyvenimą. Žmonės 
tuos medžius vartoja kaipo 
ženklą žmonijos atgimimo ir 
prisikėlimo, ženklą, prime
nantį džiaugsmą, užtikri
nantį atėjimą skaisčių sau
lės spindulių iš po tamsių 
debesių. Neramumai, karai, 
baisios žudynės, mirtys, ne
apsakomi vargai ir kančios 
turės pasibaigti. Štai kodėl į 
Kalėdų Eglaitė yra vartoj o- 
ma mūsų Išganytoj aus Gi
mimo dienoje, kurs atnešė 
ramybę pasauliui.

Kaip ilgai vaikučiai ir su
augę pakels savo mintis ir 
širdis į Kalėdų Eglaitės 
šviesas, kaip ilgai kareiviai 
mūšių laukuose, o jūreiviai

lika davinių, šeimininkai ir 
tarnai tą vakarą — viena 
šeima, 
gražios kalėdines giesmės, 
išeinant iš bažnyčios Kūdi
kėlio Jėzaus lopšyje pasupi- 
mas. O kas besuskaitys ne
kaltus ir naivius to vaka
ro burtus ir padavimus... 
šieno traukimas iš po stal
tiesės, tariamos galvijų vi
durnakty kalbos žmonių bal
sais ir t.t.

vidurnakčio mišios,

dngas tėvelis. Stebukli^611^ Pūna bū- Lūčių nakties ramuma ir lietuvių: buvę mils, sujungė mano mažįU aukšti valdininkai, asaulėlio visus džiaugs^# ūkininkai, studen- r laimingus momentus į Poni°s> pane- lą neišsemiamoms lai^^uvių kalba skambe- dmfoniją, kurią taip aiškįf3 tur^° PanaSP’ Siaučiau besidalinanti su br?:rd a^aus’ stiklą vyno, giais namiškiais nuo pat kavos su pyragai- itmenamų dienų pa suvalgyti kukliąToli, toli juodančioje 0; Gretimoį biliardo miškėj suskambėjo rogių J ^dav0 Pasitarimai ir peliai, pabudindami marie :iinia1' *nakties burtų ir grąžindama gruodžio penktadie- atgal į apsnigtą žemę. Liauno pareigas einantis smai šūktelėjusi „saldžių sąprof. Stanislovas Yla nų” būdoj snaudžiančiam fe jog gruodžio 24 dliui, įbėgau į vidų, kur a v. popiet bus Kristaus stalo kvepėjo skani motuįjaus koplyčioje atlai- paruošta Kūčių vakarienė.; kalėdinės mišios, po ------- į ten pat, Kristaus Ka-1940 m. gruodžio 24 d. į namuose — Petrapi- Brooklyn, N. Y. Nr-77’ bus visiems’ Earns pabėgėliams ben- Išblyškusi prieblanda lėj kūčios, suruoštos p.keliavo į mano mažutį kaieDės ir kitų moterų pabarėlį. Ant grindų ir sia^s.gyvatėmis slankiojo juodi į ~ sėliai, slėpdami nuo maif£me *r erškėčiuotame ant stalo išblaškytą laiškų^0 gyvenime, išmes- laikraščių krūvą, pridengi*'sav0 girinio lizdo ir mi ant sienos kabančią atsiradusiam už- spalvę vėliavėlę ir juoivisus nudžiu- juostele perjuostą tėt paveikslą. Sustingusi s& --------jau, rankomis parėmusitovilj tautoje yra daug skausmo degančią, sun^ gražių tradicijų. Lie- mybė žemėje galvą, nebežinau jau j jas myli, brangina ir " "" ~lintą kartą, skaitydavai užlaiko. Kiekvienas vienintelį motutės laišM kur jis bebūtų ir iš/Lietuvos. šešėliai negaila gyvenimo sąlygose tingai skandino jį tamsumistų, visada prisimins tačiau nepajėgė iš manoiy vakarą — kūčias. minties išplėšti tuos, neūpas pasirodymo ant tai nukritusios mamytėsius pirmos žvaigždės, ros sulietus žodžius, lytoji stalas, aplotkas, dvylyčius apie jos tylų skausmį-------------------------------ysunkią tėvynės dalią.

Paskirtą valandą į gražią 
ir erdvią Kristaus Karaliaus 
koplyčią suėjo per 300 pa
bėgėlių... Kaip visada —žy
mi dauguma vyrai. Visokių 
partijų ir pažiūrų žmonės. 
Tarpe jų galima buvo pama
tyti tuos, kuriuos dar taip 
neseniai Lietuvoje ir užsie
ny vadindavo bedieviais, ti- Kiekvienam padėta: aplot- 

, prĮey,kas, stiklas vyno, riekutė 
baltos duonos pateptos svie
stu; žinome, kad valgysime 
burokėlių su grybais sriubą, 
makaronų košę ir „šližikus”. 
Prie stalų patarnauja ponios.

Kalbame trumpą maldą ir 
sudainuojame „Lietuva, Tė
vynė Mūsų...” Susijaudinę — 
daug kas su ašaromis aky
se — dalinamės aplotkais. 
Girdėti tie patys linkėjimai: 
„Duok, Dieve, kad ateinan
čiais metais kalėdas švęs
tum Nepriklausomoj Lietu
voj...”

Prakabą pasakė ministe- 
ris Kazys Škirpa. Apibudi
nęs pabėgėlių padėtį užsieny 
ir priminęs sunkią tautiečių 
būklę Lietuvoje, ministeris 
pabrėžė, jog vergijos leteną 
mums kiekvienu atžvilgiu y- 
ra svetima; pavergėjams ne
pavyks mūsų susipratusio kai 
miečio ir inteligento tuščio
mis frazėmis apmulkinti. Pil
nas geriausių vilčių tęsė to
liau, kad mūsų Valstybės ir 
tautos tragedija turi visame 
civilizuotame pasaulyje daug

kėjimo ir bažnyčios 
šais. Šiandien jie gražiai 
meldžiasi, eina prie šv Sa
kramentų, veda bažnytinį 
chorą — geriausi ir pavyz
dingiausi katalikai, žuvo par
tijos — žuvo ir šmeižtai. 
Lietuvos patri jotas negali 
būti bedievis.

Didžiojo altoriaus viduryje 
— Kristaus Karaliaus sta
tula. Į Jo Dieviškąjį veidą 
nukreiptos mūsų akys ir 
skundai...

Mišias laiko kun. S. Gri
galiūnas. Viena po kitos gie
damos kalėdinės giesmės. 
Mintys nesuvaldomai skren
da po gimtąją pastogę... ką 
jie šiuo laiku daro? —„Gar
bė Dievui aukštybėje ir ra- 

geros valios 
žmonėms.’” Mano tėvynėje 
šiemet šeimininkauja blo
giausios valios žmonės. Liūd
na... Palaiminimas Švenčiau
siu Sakramentu. Negirdėjau 
bet spėju, kad kiekvieno lie
tuvio širdis sutartinai Kūdi
kėliui Jėzui tą patį aukojo 
ir to pačio Jį prašė:

| tą, nukas sniegą prieš na
mų duris. Rogutės slaidžios 
po gatves, čiuožimo aikštės 
bus perpildytos. Kas galės, 
išvažiuos į kalnus gėrėtis 
žiema.

Gyvenimas eis kaip visa
dos. Žmonės bėgs į dirbtu
ves, krautuves ir įvairias į- 
staigas. Automobiliai važi
nės, nežiūrint šalčio 
blogo oro. Tik gamta 
užmigus. Ji miegos po 
ta baltų pūkų užklode. 
eisime į girią pasivaikščio
ti, šaltame žiemos ryte, ten 
jokio balso negirdėsime, tik

nei 
bus 
šal- 
Jei

simpatijų; galutino — girdi 
— dar nieko nėr, kad karas 
nebaigtas, sienos laikinos. 
Gyvenime ir kilniame darbe 
ragino visus Kristų sekti, mo-1 
kytis iš Jo kantrybės, vieny
bės, ištvermės ir pasiaukoji
mo.

Taip kalbėjo karštas Lietu- aukštų jūrų bangose atsi-
vos patrijotas.

Po vakarienės sekė maža 
programėlė.

Padeklamuota „Kas aš” — 
ir „Klajūnas” — Brazdžionio; 
paskaityta „Kūčios” — Va
lančiaus. Klaipėdietė padai
navo porą liaudies dainelių; 
uždainavus „Leiskit į Tėvy
nę”... visi dalyviai karštai 
jai pritarė.

Kalėdų senelis padalino vai 
kučiams dovanėlių. 8:30 v. 
išsiskirstėm į namus naujo
mis mintimis ir išgyvenimais.

Tai buvo pernai...
Šiemet antras aktas — 

daug tragiškesnis — Lietuva 
tebėra pavergta ir tūkstan
čiams jos vaikų Kūčios šalta
me Sibire.

~ Vilnietis.

i mins namiškius, mylimuo
sius namuose, ramiai susi
rinkusius prie Kalėdų Eg
laitės — taip ilgai jausime 
tikrenybę tos nepaprastos 
galybės, didžiulės galybės, 
kuri laiko mus visus savo 
rankoje, ir saugo mus nuo 
gręsiančių pavojų, duoda vii 
tį, ramybę ir sustiprina mus 
silpnybėse.

Mes trokštame, kad bū
sianti karta džiaugtųsi vi
suotina taika ir ramybe vi
sados. Stokime visi prie Ka
lėdų Eglaitės, palenkime sa
vo galvas ir pakelkime sa
vo širdis prie aukščiausiojo 
Mokytojo, kurs davė mums 
šiuos žodžius: „Ramybė žmo
nėms geros valios.”

Daug gražių, kilnių minčių

Sveikinimas

Šv. Pranciškaus Vienuoly
no Prieteliams, Gerada

riams, rėmėjams.
Sveikindamos visus savo 

rėmėjus bei geradarius Kri
staus Gimimo ir Naujųjų 
Metų švenčių proga, siun

Artistas kalba apie įsivai
zduotus dalykus, tarytum jie 
būtų realūs. Tuo tarpu daug 
yra tokių kalbėtojų, kurie 
kalba apie realius dalykus, 
tarytum jie būtų tik vaizduo
tės padaras.

Bėtertonas

Kur Pranciškus, Ten Taika,
trokšti taikos, 

užsisakyk pats ir paragink savo 
draugus ir kaimynus užsisakyti

„Šv. Pranciškaus Varpelį”, 
mėnesinį religinį Šv. Pranciškaus dvasioje 

laikraštį.

Leidžia Lietuvos Pranciškonai 
Kaina metams $1.

„Šv. Pranciškaus Varpelis” 
yra turiningas straipsniais, įdomiais aprašymais, 
apysakomis ir gausiai paveiksluotas. Jame telpa 
naujausios žinios iš Katalikų Pasaulio ir Lietuvos.

„ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIO”
pirmas numeris jau pasirodė.

Adresas:

ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIS
1532 Magnolia St., Pittsburgh, Pa.

kaip žemė veidais. Pas mus susimetė jų štabas. Jonas, kuris iš fotografijos, mūsų seklyčioj ant sienos, atrodo toks atlašus ,tokių drąsių akių ir toks garbiniuotas, tada su kitais partizanais prigundė mano seserį Adeliu- kę: girdi, kai šluoji aslą, tvarkai kambarį, pažiūrėk, ar ant stalo nesimėto kokių popieriukų, kokių planų, ar piešinių. Taip jinai vieną sykį kažką paėmė, tai vėl antrą ir tos popieros, matyti, mūsiškiams labai tiko, nes kurstė ją dar daugiau atnešti. Ji ir be raginimo tai būtų padarius, nors pati gerai numanė pavojų ir tetai sakiusi: „sučiups, tai sučiups, bet ir aš gal kuo nors mūsų kareivėliams padėsiu.”— Ir sučiupo. Kaip ten buvo, niekas man neišpasakojo. Tik teta vis sakydavo: „O mušė, o mušė ją, kaip gyvulėlį. Iš pradžių ji tylėjo, bet jau neištvėrė ir šaukėsi Dievulėlio ant viso kiemo, ant viso kaimo, kad širdis plyšo girdint. Tik tiems bestijoms neplyšo: sudaužė, sukruvino, kad jau į žmogų vargšelė buvo nepanaši. Vis, mat, jiems rūpėjo išliežti, kam jinai tas popieras davusi. Gi ji tyli kaip avelė, o kai negali ištverti, vis šaukiasi Dievulėlio. Ir būtų ją užmušę ant vietos, būtų po gyslelę ištraukę, jei ne Jonas.”—Toliau ir aš pats žinau, — baigė tetos žodžius Pet ras. — Atbėgo Jonas, išgirdęs Adeliukės šauksmą, prišokęs vienam rėžė į žandą, rėžė antram, kad net išvirto. Suėmė ir jį. Kai pradėjo kamantinėti ir prie jo vėl seserį mušti, jis užsidegė ir šaukė, kad ji nieko nekalta. Jisai, matyt, manė save įduodamas išvaduosiąs savo mergaitę, — juk taip mylėjosi, drauge į bažnyčią ir iš bažnyčios vaikščiojo, vakarėliuose vienas nuo antro neatstodavo! Ir žmonės pasakoja, kad daili tai buvusi pora — kitos tokios per kelias parapijas nebūtum radęs. Nei toji grožybė, nei jaunos dienos, niekas juod- viejų neišgelbėjo: vos Jonas prasitarė, kaip abu juos sustatė greta, bematant atnešė stalą, suolą po obelimi, kuri ir aną pavasarį buvo žiedais tiesiog krekėte ap- krekėjus, ir susėdęs kariuomenės teismas per kelias minutes nusmerkė sesutę su Jonu ...Pamąstęs valandėlę, Petras vėl kalbėjo:— Štai ką galvojo aną sekmadienio popietį mama, kada viena sėdėjo po alyvų krūmu, kai toli užu girių kurčiai dundėjo šūviai ir kada žiūrėjo į tas raudonas molio pakriaušes, kur abu juos sušaudė. Man rodosi, kad, pats gerai neišmanydamas, aš palengvinau jos liūdesį ir jos vienatvę, kai tada pribėgau ir prisiglaudžiau prie jos. Ne tik palengvinau jos gėlą, bet visai kitokią savo mamytę pamačiau — jos sielą pamačiau, jos meilę pamačiau ir žinojau, kokios neišpasakytos meilės ji verta. Tik ji niekad, o niekad nežinojo ir nežinos šitos mano meilės — jos neišsakysi žodžiais, ji nereikalinga, kuo ją apskelbtum.Petras pažvelgė į Nemuną ir baigė:— Dar ir šią valandą girdžiu, kai mama kuždėjo, glausdama prie savęs mano galvą: „Jau balandėlių ir kaulai pabalo gelsvoj smiltelėj aukštam kalnely.”Abu tylėjom. Pavandeniui upe skriejo trys baidarės, o anapus tilto, už šlaitų sėdo saulė, padūmavusi tokia, rūsti ir graudi.— Jau ir kaulai pabalo gelsvoj smiltelėj,- — vienas sau sušnabždėjo Petras ir, nė žodžio man netaręs, greitai atsistojo ir nuėjo šilu miesto link, dar taip atidžiai, lyg pirmą kartą matytų, žvilgtelėjęs į tų trijų pušų aukštai iškeltas viršūnes.Aš tik už gerų varsnų jį prisivijau.

— Iššokęs iš ratų nubėgau ir prisiglaudžiau prie jos. Ji nė pusės žodžio man nepratarė, tik glostė man plaukus, žandukus, ir dar ligšiol atsimenu šiurkštų jos delną nuo sunkių darbų. Ji glostė man plaukus ir vis labiau glaudė mane prie savęs, skaisčiai mėlynomis akimis įsižiūrėjus į tą obelį ir raudoną molio pakriaušę už sodo. Aš net žadą prikandau — taip man buvo nepaprasta, gera ir graudu.- Sulig kiekvienu paglostymu tartum vis labiau skverbiausi į mamą, vis artimesnė, geresnė, gražesnė ji man buvo, ir vis plačiau vėrėsi kažkokie vartai, už kurių stovėjo kitokia mama: kuri gali kentėti, verkti, matyti pasaulio gražumą, perprasti daugel dalykų, trokšti laimės ir didelę vargų naštą pakelti.— Nežinau, kas man užėjo. Laukin^škai riktelėjau: „Mama!” ii' sukniubau ant jos kelių. Kodėl sušukau, kodėl taip godžiai puoliaus į jos glėbį, nė šiandien nepasakyčiau. Tik juntu, kad buvo tai meilė ir kad buvo tai nuvokimas, jog gelia mamai širdį, jog liūdna jai, ir nėra kam pasiskųsti. Kai ji tada prabilo, kiekvienas žodis man rodėsi toks išmintingas ir naujas. Ji man parodė tą obelį ir tarė: „Matai, Petriuk, kaip dailiai ji į dvi dalis persiskyrusi.” Tiek sykių buvau bėgiojęs aplink tą medį, karstęsis po jo šakas, ir tik šiandien mama išaiškino man, kad jis gražus ir kodėl gražus: būtent, labai proporcingai abi pusės buvo nuaugusios. Ji tai matė, o aš kol gyvas gal būčiau neįsistebėjęs šito gamtos darnumo.— „Vaikeli,” — persimainiusiu balsu staiga ji tarė man: — „Tai po šita obelim teisė Adeliukę su Jonu, o ten, kur raudoni molio skardžiai, nuvedė juodu ir sušaudė.”— Štai ką mąstė jinai, sėdėdama vienų viena po alyvų krūmu: apie mano vyresniąją seserį Adelę, apie jos jaunikį Joną, apie tą naują gyvenimą, kuris turėjo pražydėti po šituo stogu, linksmu juoku praskambėti tarp sodo medžių ir tėviškės kieme.Petras nutilo. Keletą minučių jis nė žodžio nepratarė, nuklydęs į mažų savo dienų atsiminimus. Kai maniau, kad jis savo pasakojimo jau visai ir nebaigs, ūmai jis atsigręžė, pasižiūrėjo į mane tartum iš miegų nubudusio žmogaus akimis ir paklausė:— Ar niekados nesu tau minėjęs, kam juodu sušaudė?— Ne.— Aš pats negalėčiau kaip reikiant išaiškinti. Mūsų namuose dažnai girdėdavai Adeliukės ai' Jono vardą, tačiau nuo pradžios ligi galo šito atsitikimo niekados ištisai niekas man nesakė. Vyresniems gal rodės, kad tai savaime visiems žinoma ir aišku. Dėl to nekartą ar mama, ar tėtis prasitardavo: „Šiandien Adeliukės metinės... šiandien Adeliukei būtų jau dvidešimt antri metai... Adeliukė būtų taip ir taip padariusi.” žodžiu, jos dvasia skraidė mūsų pastogėje, tarp sodo medžių, po tąja obelimi, metai iš metų vis tolimesnė, vis labiau anapus ežero, girių nykstanti, taip kaip su visu mūsų atsiminimu bus.— Bet, Petrai, man visai neaišku...— Teisybė, vis nuklystu į šalį. Aš buvau tada dar mažytis ir gerai neatsimenu, kaip jie buvo užplūdę mūsų žemę ir ėjo viso pasaulio nukariauti. Kaip namiškiai pasakodavo, taip ir šiandien jie man stovį akyse — pikti vyrai, nudriskę, pančiais susijuosę ir pusbasiai, kažkur iš begalinių savo dykumų atsibastę, alkani, pilkais

— Kas tau, Petrai? — tariau jam tiesiai.— O, nieko, nieko, —. sukuždėjo tokiu tolimu balsu, lyg jis klajotų toli už girių, už daugel praėjusių dienų. — Aš tik atsiminiau... tas šūvis man priminė kitą tokią pavasario dieną — seniai, seniai tai buvo.Jis nutilo ir didelėmis akimis žiūrėjo į sielius, ir tos jo mėlynos, neramios akys vargiai ar bematė upės srovę, medžius ir ilgus šešėlius pievoje.— Tai sakyk gi, — prabilau.Jis atsisėdo kaip reikiant, pasirėmė į pušį ir, visai nežiūrėdamas į mane, pratarė:— Matai, aš kaip tik galvojau apie tą dieną, kada mamą pradėjau mylėti...Lyg atspėjęs mano klausimą, jis greitai pastebėjo:— Savo žmones dažniausiai mylim nesąmoningai, o dažnai ir šiurkščiai — bardamiesi, pašiepdami. Bet ateina valandų, kada ar brolis, ar mama mums pasirodo didesnėje garbėje, kada mes juos giliau pajaučiam ir visu ryškumu pamilstam. Taip kiekvienam esti, taip ir man buvo, kada mama iš kasdieniškos moteriškės man išaugo didesnė, gilesnė, kada aš jos sielą pirmą kartą pamačiau, ir tai tokių skaudžių atsiminimų šviesoje.Jis nurijo seilę, pagalvojo valandėlę ir vėl kalbėjo, vis nežiūrėdamas į mane:— Pas mūsų pirkią stovi didelė, dailiai nuaugusi, dvišaka obelis. Vieną gegužės dieną, dar anų karų laikais, aš sėdėjau vežime ant kiemo ir botagu šmigojau įsivaizduotiems arkliams. Ir šiandien aš viską taip ryškiai regiu. Tylu, tylu aplinkui, buvo sekmadienis, ir toji obelis žydi visa balta, nei varške apdrėbta, tokia visa suklestėjusi, tokia pavasariška ir linksma. Ir vėl aš iš savo ratų matau, kaip prasiveria pirkios durys ir išeina mama. Graži ji buvo tą dieną, apsiklėstusi gėlėta skarele, prisikišusi senovišką, žaliomis ir raudonomis gėlėmis išsiuvinėtą žiurstą. Ji atsirado po alyvų gražiu krūmu, kuris žydinčias kekes į mėlyną dangų kėlė. Ji pažvelgė į medžius, į varnėną, kuris po žolę braidė, šunį, kuris šildėsi, iškišęs galvą iš būdos. Paskui ji ilgai, ilgai žiūrėjo į tą obelį, nekrusteldama, rankas pamaldžiai ant kelių susidėjusi, toji mano mamytė. Ir dabar aš tartum sėdėčiau nutilęs vežime, stebėčiau mamą po alyvomis, stebėčiau tą obelį ir toliau už sodo matyčiau raudoną pakriaušių molį. Taip man ratuose, o mamai po alyvomis besėdint, visa kas aplinkui— žvirbliai, šuns grandinės terkštelėjimas, vyturėlio čyravimas, gluosniai ir net didžioji drebulė už kluono— palengvėle tilo, rimo, kol visai liovėsi švokštę, traliavę ir čiulbėję.— Tada šitoje gilioje ir sykiu graudžioje šventadienio ramybėje išgirdau, kaip dundena labai toli, toki neaiškūs ir nykūs stuktelėjimai, lyg jie būtų veržęsi iš gelmių ir būtų dunksėję iš apačios galingai į žemės plutą. Mačiau, kad ir mama klausosi tų dunkstelėjimų, ir klausėsi visa išsitempusi, tokia viena visuose namuose ir, kaip man šmėstelėjo, liūdesio apimta. Dundėjo ten kažkui' už girių, už daugelio kaimų, ten, kur savanoriai mušėsi ir kur paskui, po eilės metų, mačiau supiltus smėlio gūbrelius mūsų kritusioms broliams. Susyk man pagailo mamos: gaila buvo, kad ji viena dideliuose namuose, gaila, kad neturi kam žodžio pratarti, gaila, kd ji taip dailiai pasirėdžiusį ir kad niekas, oi niekas nemato jos to gražumo...
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išplėšti. Liko viltis, tikėjūpjų tą valandą toli toli sudunksėjo, — ar ir... gražūs prisiminimai-'girios kėlėsi, ar tiltu sunkiai nubilde- ktį aš naktimis keliausii įikstelėjimo gal bučiau nė nepastebejęs, jei- nraeiti kur žvaigždėtoje nfl?S; J1S umai šoktelėjo, atsirėmė delnais i ze- prae ų kirnzva^ nugąsdintas, įsiklausė. Vėl buvo tylu,tyje letąi kyla durnai is ^gjeiis jr paukštukas kadugiuose čip- nų ramių sodybų, kur Sq? ūu]js klausėsi, klausėsi, o paskui atsigręžė į si brangi motutė ir pamis»ĮįOmįs ]aukinėmis, karščiuojančiomis akimis ir tyliai skamba rogių vau: liai atsiliepdami į iškilojai?gą bažnyčios varpo šankiojo pakuždomis, išgąstingai.” “^—tariau, gerai nesupratęs.r armota?

M..ffyk... sakyk... juk tai buvo šūvis..."U i Petrą. Man pasivaideno, kad jam labai *5 tai iš tikrųjų šūvio dunkstelėta, ir kad jis fe, maldaujančiomis akimis laukė mano pri- ĮBĮJ/S metęs akį, galutinai įsitikinau, kad jis bu- gelmių sukrėstas, tartum kokia žaizda, ar regėtas paveikslas būtų atsivėrę jame.
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PHIL ADELPHI J OS LIETUVIŲ ŽINIOS I
KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ 

DOVANA PHILADEL- 
FIJAI

Dovanų pirkimas ir siunti
nėjimas prieš Kalėdas yra 
tikrai ryškus amerikoniškas 
paprotys. Bet ar susirūpinę 
asmeniškais apdovanojimais 
ir dovanų gavimu nepamirš
tame visuomeniškų reikalų 
ir tautinių bei valstybinių už
davinių? Juk tie reikalauja 
ypatingo dėmesio, atsimini
mo, na, ir ir geraširdiškos 
aukos, neatmokamos Kalėdų 
dovanos.

Laiminga bus Philadelphi
jos lietuvių visuomenė šio
se Kalėdose. Kodėl? Tą lai
mę suteiks ir labai naudin
gai apdovanos philadelphie- 
čius mūsų mėgstamiausia 
„Amerika”. Ką ji duos? Štai 
tą dovaną dabar skaitote, 
žiūrite, gerėjatės. Tai „Phi
ladelphijos Žinios”. Jei Phi
ladelphijos lietuviai neturi 
savo laikraščio, tai dabar tu
rės bent „Amerikoje” savo 
gyvenimo ir veikimo paveik
slą. Čia vienoje vietoje ras 
daugiau žinių, skelbimų, 
pranešimų ir kitokių žinių 
iš visos Philadelphijos ir a- 
pylinkės. Čia rasite parapi
nį veikimą, čia galėsite skai
tyti, kaip veikia lietuvybės 
centrai — mūsų lietuviškos 
mokyklos. Kaip gyvuoja ir 
ką daro mūsų organizacijos, 
kaip mes atsimename pa
vergtą Lietuvą, kenčiančius 
lietuvius ir daug daug 
žinių ir žinelių. Visa 
duos „Amerika.” Bet ar 
galime pasilikti skolingi 
merikai”? Aišku, ne!

Pirmoji mūsų dovana „A- 
merikai” — šiltas sveikinimo 
žodis Kalėdij iri Naujųjų 
Metų šventėse. Mes supran- 
me, kokiais grubiais keliais 
eina lietuviškas žodis ir raš- 

—tas. Mes gal tik nepergyve
name pilnai. Bet „Amerika” 
nepalaužiamai žygiuoja savo 
kelią jau 8 metai ir vis gra
žėja, daugiau širdžių užka
riauja. Nors jos Vairuotojai 
sunkiai dirba ir dėkingumo 

. gal nesusilauks, bet viena 
bus jiems paguoda, kad jie 
stato ir palaiko lietuvišką 
liepsnelę visuose lietuviuose, 
ypač savo skaitytojuose. 
Mes sveikiname ir linkime 
ir Naujais Metais nepalūžti, 
bet dar daugiau tos šviesos 
paskleisti ir mūsų PhiladeĮ- 
phijos lietuviškai visuome
nei. Nuoširdžiai sveikinu Re
daktorių, kurs taip tampriai 
susirišęs su „Amerika” sie
lojasi, savo gražiausią gyve
nimo dalį jai paskyrė. Tegul 
mūšų lietuviškos širdys at
simins jį savo Atsidūsėji
muos pas Kūdikėlį, Kurs su
stiprins. Sveikiname ir gerai 
atsimename linksmos ir sim
patiškos nuotaikos Admini
stratorių ir visus kitus dar
bininkus ir bendradarbius. 
Visiems nuo Philadelphijie- 
čų siunčiame savo sveikini
mus.

Jei „Amerika” mums pa
skiria daugiau vietos, tai ir 
mes „Ameriką” turime šiais 
metais labiau pamėgti ir uo
liau skaityti „Ameriką” tu
ri pasidaryt kiekvieno fila- 
delfijiečio 
bus labiau 
„Ameriką” 
užsisakyti, 
dovanomis 
koje” mes
savo skelbimus, nes 
rika” bus 
lietuvių laikraštis.

Kad Philadelphijos Ži
nios būtų įdomios ir nau
dingos ir kad jos nepasi
baigtų, priklausys nuo visų, 
kurie gali rašyti ir kokiu 
nors būdu paremti. Pra
džia kukli, bet jei gerb. fila- 
delfijiečiai nešykštės žinių, 
pranešimų, visa tai mums 

■ bus įdomu ir „Amerika” fila- 
delfijiečiams bus labai nau
dinga. Tad čia kviečiame 
sus greit siųsti žinutes į

merikos Filadelfijos Žinias. 
Geriausia siųsti pirmadienį, 
kad dar patektų į naują Nr. 
Čia visi gali rašyti ir viso
kios žinios mums reikalingos 
ir naudingos. Jei Ph. žinios 
pasibaigtų, tai nebus ko kal
tinti, kaip tik patiems save. 
Jei mes patys nerašysime ir 
neremsime „Amerikos”, tai 
patys būsime kalti. Dabar vi
skas mūsų rankose ir dary
kime, ką galime, kad nenuei 
tų „Amerikos” gera valia be 
reikalo.

Pradžioje malonu pasakyti, 
kad daug kas pritarė ir pa
žadėjo rašyti į Philadelphijos 
Žinias. Jei visi išpildys, tai 
bus tikslas pasiektas.

Kun. Stan. Raila

KALĖDINĖ NUOTAIKA ŠV.
KAZIMIERO PARAPIJOJ

SVEIKINAME IR LINKIME
g Kristaus Gimimo Šventėje džiaugiamės, galėdami | 
I sveikinti savo parapijiečius. Visiems melšime Kūdikėlio | 
| Jėzaus palaimos Jūsų Šeimynoms ir Jūsų Namams, i
| Naujųjų Metų įžangoje linkime ramybės, taikos ir iš- 1 
| tvermės, kad sukrėstas pasaulis nepajudintų mūsų, i 
| Šia proga pareiškiame didelį savo dėkingumą už taip i'- 
| gražų bendradarbiavimą su savo Dvasios Vadais. | 
| Tos pačios minties trokštame ir ateity. Savo maldo- | 
I mis mes atsimename Tamstų geraširdiškumą Bažny- | 

?. čios, Tėvynės ir Valstybės naudai. |

Šv. Kazimiero Parapija, Philadelphia, Pa. a

Jūsų Kristuje, i
Kleb. Kun. I. Valančiūnas.
Kun. V. Vėžis, a
Kun. Stan. Raila. <

Šv. Andriejaus Parapija
Philadelphia, Pa.

kitų 
tai 

mes

Pas mus yra labai gyvas | 
gražus lietuviškas paprotys11 
— Kūčių Vakarienė ir aplot- | 
kėlių laužymas. Kūčių vaka- | 
rą, pabaigę visus pasiruoši
mo darbus, visa šeimyna ben
dra malda pradeda Kūčių 
vakarienę. Pirmiausia valgo 
„Dievo pyragą”, kiekvienas 
nuo kits kito laužia, sveiki
na ir linki laimingų švenčių. 
Po to pradeda valgyti vai. 
gius. Mat, per dieną nieko 
nevalgo ar labai mažai val
go. Kūčių vakarienė su pa
sninku, bet už tai stengia
masi turėti daugiau valgių: 
(stalą apdengti šienu), tra
diciniai šližikai, kisielius ir 
kiti valgiai, kurių pagami
nama 9. Kūčios yra šeimos 
sugyvenimo ir meilės vaka
rienė. Kiekvienas stengiasi 
būti, kiekvienas žiūri į savo 
šešėlį, nes be šešėlio, tai 
būtų skirta mirti tais me
tais, todėl visi rūpestingai 
nori pamatyti savo šešėlį. 
Žinoma, tai tik senas papro-

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU VISUS 
PARAPIJIEČIUS

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
IR LINKIU

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
KUN. J. J. ČEPUKAITIS

į tą pačią vietą kitus metus kad Kalėdas galėtų vėl ra- 
tarnauti.

Antrą Kalėdų dieną taip 
pat švęsdavo. Visi ūkininkai 
skubėdavo į bažnyčią su a- 
vižomis, kad pašvęstų ir gy
vulėliams duodavo. Tai iš tų 
laikų, kai tarnautojams vi
są algą mokėdavo grūdais 
ir kai jie, norėdami padėko
ti Dievui už dovanas, atneš
davo bažnyčion dalelę pa
šventinti. Tai būtų lyg Pa
dėkos dienos atgarsis.

miau švęsti, susižinojus savų
jų likimą. Dabar vėl tenka tik 
maldoje atsiminti nelaimin
guosius.

Tikrą Kalėdų nuotaiką ir

Šv. Vincento Labdarybės 
draugija apdovanojo Kalėdų 
dovanomis neturtingesnius 
parapijiečius, kad ir jie pa
justų daugiau meilės iš sa
vo brolių ir sesučių parapi
jiečių. Lietuvoj esti rengia
mos bendros Kūčios varg
šams, vaikams, prieglaudų 
seneliams ir t.t.

draugu, nes tai 
mūsų laikraštis, 
mes turėtumėm 
platinti, kitiems 
išrašyti. „Ameri- 
turėtum skelbtis 

„Ame-
Philadelphijos

vi-

Iš Port Richmondo Padanges K if *

VIETOSKą tik sukako treji metai, biavimą ir lenko S. Kamū 
kaičia gyvuoja jaunų lietu- skio atsakymas. Atidž 
vių muzikantų orkestras, jau skaičiau abu straipsnius, 
spėjęs gerai pasižymėti. , teratūriniu atžvilgiu K n i i IZ • 
Neseniai apie orkestrą daug mienski „subytina” Jurgel3K6H3 1x31113. 
parašė Juozas Pavėsis, o aš bet teisybės ir faktų nušv ____
dar papildysiu.

Orkestro užuomazga gimė 
privatiniame kambary, 2619 
E. Ontario St. Pirmą vado
vybę sudarė kun. J. Degu
tis, a. a. kun. Ig. Zimblys, 
Pr. Siratavičius, St. Mas- 
lauskas, P. Šapronas, 
Šliogeris ir K. Žadeika. 
bar orkestro dirigentu 
Stasys Maslauskas, o jo 
biu vedėju yra kun. Jeroni
mas Bagdonas.

Kun. J. Bagdonas savo 
sumanumu ir darbštumu iš
kėlė šį orkestrą kitataučių 
tarpe.

tuno atžvilgiu pirmenj merikos” leidėjų vade 
priklauso Jurgelai. Kamie] i — Lietuvių Universa 
ki,. kaip ir daug lenkų g gjuro direktorių tary-

- savo posėdyje rimtai 
stė „Amerikos” prenu-

F. 
Da- 
yra 
ga-

džia, kad taip lietuviai š< 
tų, kaip lenkai dūduoja...
jis svajoja apie Lenki kainos klausimą. 
„mocarstwowošč”... Gi nįama dėmesy 
tai atvirai ir nepasako, 
leidžia aiškiai suprasti, sa1 
damas, kad be stiprios „Amerikos” vadovy- 
kijos negali būti ir lais^ 
Lietuvos. O visas lenkų k 
das nutyli, ar lenkų naubj, 
aiškina.

popie- 
rašalo ir kitų spaus- 
reikmenių kainų pa-

itarė padidinti „Ąmeri- 
metinį prenumeratos

) 1942 m. sausio 1 d. 
rikos” metinė prenu-

Atėjo pranešimas iš lį bus 3 dol. Kas pre- 
Yorko, kad ir vėl viet:•litą atnaujins arba

Aleksandras Krištaponis
Šis pavyzdingas lietuvis 

jaunuolis, baigęs šv. And
riejaus parapijos mokyklą, 
įstojo į katalikų High mo
kyklą, kurią sėkmingai bai
gė. Toliau mokėsi dvejis 
metus La Salle College ir 
ketveris metus Villanova
College. Neperseniai čia buvo rašyta

Eidamas mokslą ne tik apie pašventinimą paminklo 
rado laiko dalyvauti lietu-, a. a. kun. Ig. Z imbliui. Pa- 
vių parengimuose, bet ir minklas atidarytas gruo- 
darbavosi ypač parapijos džio 7 d. šv. Kryžiaus ka- 
chore ir vyčiuose. Kurį lai- pinėse. Aukų rinkime daug 
ką buvo vietinės vyčių kuo- ,pasidarbavo Albina Čebato- 
pos pirmininkas. . rienė ir Elena Kazakauskie-

Jau antri metai, kai pa- n.®- Aukotojų tarpe paminė- 
kviestas dirbti prie U. S. In- ^na ’ Vsv- (!^a, 
dustrial Chemicals, Ine. Bal-. d°L sv- ^a5’1^os. Magdalenos 
timore, Md. Sveikiname jau- ~ ^-^0 dol., Liet Muz. 
ną lietuvį inteligentą, linkė- ^,amo korporacija —-25 dol., 
darni sėkmingai darbuotis ir , Lithuanian Citizens Combine 
niekada-'lietuvių nepamiršti. I ~~ dol., ūkėsų klubas —-

i 10 dol., Kaz. zadeika — 10
Aleksandro tėveliai, kad ir dol., Ant Dzikas — 10 do], 

sunkiai dirbdami, negailėjo Pranas ir Paulė (Staniš-sunkiai dirbdami, negailėjo
lėšų sūnaus mokslui. Antras kaitė) Pūkai neseniai minė- 
sūnus Albertas dabar tar-1 
nauja Amerikos 
nėję.
seimo proga ponai Krištapo- 
niai (tėvai) netik pasiuntė 
sveikinimą, bet ir piniginę 
auką. F. P.

kariuome-
Pereito Federacijos

jo vedybinio gyvenimo 15 me
tų sukakti. Jie užlaiko laik
rodžių ir brangenybių krau
tuvę, 609 No. 12 St.

plunksnos darbuotojo Kį užsirašys iki Naujų s 
prenumeratos mokes- a 
j $2.00.

Vidikausko keturi kūr: 
liai — eilėraščiai bus 
džiulėse antologijose, kui 
greitu laiku išleis New ^AšLIŲ BALIUS 
ko leidėjai Avon Hoi ---------
Publishers; vienoje kny^imo par. šv. 
je, „Poets of America 19 
bus eilėraščiai: „Mus 
Art” ir „Rise Up, Amer 
Smash Hitler,” o kitoje,, 
ries for Song Hits” bus 
rinėliai Long Live The I •; jr A. Dragūnaitė - 
ir I Love to Tell the St :3jenė,akompanuojant 
Paskutinė knyga bus aijj.Jankui. Bus duo
čiau išleista, negu pirn 
gal gruodžio gale ar sai 
pradžioje.

Mo- 
našlių draugijos ruo- 
.Jlašlių Baliaus” pro-1 
■ėdamuos garsiausios 
mo žvaigždės - daini- 
iMaslauskaitė -Ven-

lovanos ilgiausiai ir 
• jai išnašliavusiems, 

nty įvairenybių.
Senas Piso į ruošiasi prie ba-

SVEIKINIMAS
«u smarkumu. Visi 
s bus maloniai sutik- 
dirpavaišinti. Drau-

įsi 
sai

tys, nieko tikro nesakąs, bet įkaltą linksmumą Philadel- 
taip yra, kad per Kūčias .T’
buria, ypač mergaitės.

Į ankstybąsias Bernelių 
Mišias ruošiasi visi parapi
jiečiai. Tada susirenka ir iš 
tolimesnių vietų. Tai gražus 
vaizdas. Pilna bažnyčia, be
veik visi eina šventų Sak
ramentų, visi pajunta vieny
bę su Kūdikėliu Jėzumi. O 
kad taip gausiai lankytų 
vo ir savo tėvų įkurtą 
rapijos bažnyčią ne tik 
didžiąsias šventes, bet 
sada, koks būtų džiaugs
mas tiems, kurie tiek daug 
aukojosi, kad turėtų lietu
višką parapiją. Juk ir tuo
met visuose kampuose gy
veno, kur buvo daugiau 
bažnyčių, bet nelietuviškų. 
Bet visi troško savos.

Mokyklos vaikučiai džiau
giasi sulaukę Kalėdų Sene
lio — šv. Mikalojaus su 
maišu. Koks krykštavimas 
ir koks džiugesys mažiukų, 
kurie taip šventai tiki į San
ta Claus. Kai kuriems tas 
Dėdė ir negeras, nes išbara, 
liepia pabučiuoti barzdon, < 
kitus ir išplakti liepia už 
apsileidimą, išdykavimą ar 
kitus nusikaltimus. Bet ir i 
išplaktieji, pasižadėję pasi-! 
taisyti, gauna dovaną ir 
tenkinti laukia dar kito 
nio savo namuose.

Iš Lietuvos atkeliavę 
gaivina savo širdyse galv- 
bę kitų prisiminimų, suriš
tų su Kalėdomis. Linksmas 
nakties keliavimas su priri
štais varpeliais prie arkliu 
skambant, sniegui girgž
dant, ar šalčiui lauke ir baž
nyčioj spirginant; bet visi 
keliauja Berenelių Mišių. Čia 
gali daug šv. Mišių išklau
syti, nes kiekvienas kunigas 
gali laikyti trejas, o kiek
vienas Lietuvoj taip labai 
brangina šv. Mišių auką.

Kalėdų metu sugrįždavo į 
namus samdiniai su savo al
gomis, ir dovanomis: duo
nos kepalais, javų maišais 
ir kitokiomis

sa- 
pa- 
per 
vi-

pa
sė

at-

koj sudrumstė iškilęs ka
ras. Šiuo metu daugiau žmo
nės kalbasi, kaip išsigelbė
ti užpuolus priešo bombne- 
šiams, kaip pasiruošti. Daug 
ir lietuviškų šeimų išleidžia 
savo jaunuosius vyrus į ka
riuomenę. Tėveliai susirūpi
nę, nors jie žino, kad visi 
turi ginti savo šalį ir turi 
vilties, kad kariaują lietuviai 
kariaus už Ameriką ir už 
Nepriklausomos Lietuvos gy
venimą ir jos ateitį. Sava
norių stojimas į kariuome
nę Philadelphijoj labai di
delis. Savanorių Ėmimo ko
misija nespėja imti, tiek 
daug ateina stoti kariuome
nėn. Kiti per naktį pasilie
ka koridoriuje, kad 
greičiau būtų priimti 
Ameriką.

Visi žmonės ruošiasi 
krina savo namus, 
saugotis nuo bombų. Visur 
daromi susirinkimai ir pa
mokymai, kaip gelbėti su
žeistus, kaip saugoti vaikus. 
J. Em. kardinolas pavedė 
visą 'savo žinioj esančią 
nuosavybę vyriausybės nuo
žiūrom, pasiūlydamas reikale 
panaudoti krašto gynimo rei
kalams.

Philadelphijos lietuviai tuoj 
pajuto karo įtaką, nes tuoj 
pirmą savaitę nebegirdėjo 
lietuviško radijo progra
mos. Septyneris metus bu
vusi lietuviškai vedama p. 
Antanaitienės radijo pro
grama jau angliškai duoda
ma. Dar p. Dzikas tęsia sa
vo radijo programą lietuviš
kai, bet nežinoma, kiek il
gai ir jis galės ištverti. Tai 
didelis nuostolis lietuviams, 
kurie tik lietuviškai supran
ta žinias ir k urie tik tokių 
programų galėdavo pasiklau
syti. Gera, kad lietuviškas 
raštas laisvas.

rytą 
ginti

ir ti- 
kaip

Philadelphijos apylinkėj ke
letas gavo laiškų iš Lietuvos, 

dovanomis. Dabar jau mano, kad vėl 
Paviešėdavo porą savaičių, nebegalės nieko žinoti apie 
kad vėl pristotų ar sugrįžtų. savuosius. O taip visi laukė,

gavo
Dva-

Visi parapijiečiai 
sveikinimus nuo savo 
sios Vadų su gražiais pa
veikslėliais. Parapijiečiai taip 
pat kiekvienais metais atsi
mena savo parapiją ir duo
da dovanų Kalėdų konvertė- 
liuose savo parapijai.

No venos, 40 vai. Atlaidai 
Bendra Komunija

Šv. Kazimiero parapija at
liko Noveną j Šv. Panos 
Marijos Nekaltą Prasidėji
mą.

Novena prie šv. Teresės 
buvo atlikta Šv. Andriejaus 
parapijoj. Noveną vedė ir 
pritaikytus pamokslus sa
kė kun. Kidykas, S. J. No
vena pasisekė labai gerai, 
nes nelaimių ir karo prislėg
ti žmonės labiau renkasi į 
bažnyčias ir daugiau mel
džiasi.

40 vi. Atlaidai šv. Kazi
miero parapijoj praėjo tik
rai šventu dvasios pakili
mu. Dievo Sostas ir Dievo 
Namai buvo labai skoningai 
išpuošti gėlėmis. Mokyklos 
vaikučiai labai pamaldžiai 
adoravo Viešpatį švč. Sak
ramente, o gražioji ir iškil
mingoji procesija perkėlė vi
sus į dangiškų linksmybių 
pasaulį.

Pirmą dieną šv. Vardo 
draugija priėmė bendrą Ko
muniją. Taip pat buvo ben
droji Komunija jaunimui; or
ganizavo Vyčiai. Buvo ben
dri pusryčiai. Pasistiprinęs 
dangiška Duona, jaunimas 
gražiai dalyvavo agapės 
valgyme; tai lyg pirmųjų 
krikščionių bendrų vakarie
nių atspindis. Kaip gražu 
būtų, kad dažniau panašių 
bendrų jaunimo Komunijų 
būtų.

40 valandų pamokslus pa
sakė kun. Kidykas, jėzuitas.

Pažymėtina, kad žmonės 
labai uoliai dalyvavo pamal
dose ir ėjo prie Sakramen
tų. Visos brolijos ėjo bend
rai prie šv. Komunijos. 
Atlaiduose dalyvavo daug 
svečių kunigų.

Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioj įvesta daug pa
gerinimų. įrengti garsintu
vai. Dabar visi gali lengvai 
girdėti, nors bažnyčia būtų 
pilna žmonių. Bažnyčios ap
šildymo radijatoriai taip pat 
apdengti naujais, meniškai 
padarytais uždangalais, kas 
sudaro gražų vaizdą ir ne
gadins šiluma bažnyčios da
žymo. Kiekviename suole 
sudėtos metalinės dėžutės 
giesmynėliams ir maldakny
gėms. Dabar visi gali daly
vauti bendrame giedojime, 
nes ten pat randa giesmių 
tekstus.

Vietiniame ukrainiečių „A- 
merika” laikraštyje i 
dienomis buvo „žvaigždės” 
redaktorės Pranaičių Julės Į 
atvaizdas ir straipsnelis a- 
pie „žvaigždės” 40 metų su
kaktį. Ukrainiečių dienraštis 
„Svoboda” gražiais žodžiais 
paminėjo apie velionį A. 
Užumeckį.

Šv. Kalėdų ir Naujų deda visas pa- 
' proga sveikinu „Ameri baiius būtų pa- 
redakciją, administracijž^bilietai parduoda- 
sus bendradarbius, kata įaj kurios narės

M balius būtų pa-

šiomis škos spaudos rėmėjus i: -ėpoantrą dešimtį.
sus skaitytojus. s risi sutinka parem-

Sveikinu visus Philade įme visus įsitėmyti 
jos lietuvius, ypač dau|jH. Apreeiskimo 
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plunk fi smagu! Naš- 
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BENDROS ŽINIOS

Choro pagirtinas atsižy- 
mėjimas per 40 vai. atlai
dus neduoda mums abejonės, 
jog Kalėdų metu dar labiau 
sužavės visus šventomis gie
smėmis. Pastebėta, kad mu
ziko J. Mickūno darbuotė 
uolesnė ir sėkmingesnė.

„Vyčių” kuopa sutvarkė 
savo nariams tinkamą kam
barį rekreacijai, kuriame 
jaunuoliai gali linksmai va
karėlius praleisti bendru 
žaidimu. Kurie dar nesate 
pasinaudoję šiomis privilegi
jomis, prašome atsilankyti 
su draugais; užtikrinam jums 
labai gerą programą. Gir
dėta, jog daug iš pažįstamų 
pusėtinai sutvirtino savo 
sveikatą, mankštydamies. 
Galite žaisti ,,ping-pong”, 
„darts”, „billiards”, pasiskai
tyti valandėlę įvairius žur
nalus, knygas ir laikraščius. 
Atrasite daug pažįstamų, su
sipažinsite su naujais vei
dais.

Geras skaičius parapijos 
jaunimo atsisveikino su sa
vaisiais — išėjo kariuome
nėn atlikti savo dalį tėvynei 
ginti. Drauge su tėvais mes 
atjaučiame persiskyrimo 
skausmą, bet taipgi drauge 
su jais didžiuojamės proga 
išreikšti savo meilę tautai 
ir dirbti josios laisvei iš
laikyti.

Linkime visiems linksmų 
šv. Kalėdų, nors truputį ir 
bus aptemdytos liūdesiu.

Iš p. Agotos Kleinot-Ragu- 
lienės gavau lenkų „Nowy 
Swiat”, kur paskelbtas adv. 
K. Jurgėlos straipsnis apie 
lietuvių ir lenkų bendradar-

Drąsuolių kilniaširdiškumas 
suteiks ir mums priežasties 
būti linksmais, laikyti viltį 
širdyse ir nenuilstančiai mel
sti Aukščiausiojo šventos 
taikos ir ramybės pasauliui 
ir jos valdovams.

A . A.

IŠ JAUNIMO VEIKLOS
Šv. Kazimiero parapijos 

jaunuomenė sekmadienį, 
gruodžio 14 d. bendrai priė
mė šv. Komuniją per ypa
tingai paskirtas šv. Mišias. 
Po Mišių parapijos salėje bu
vo paruošti pusryčiai, vy
čių komisijos priežiūroje. Vi
si patenkinti skaniu valgiu 
dėkoja darbščioms virėjoms 
O. Barauskienei ir F. Navi
ckienei. Kun. St. Raila vado
vavo uoliu pasidarbavimu.

Parapijos kunigai rūpina
si suvienyti jaunuomonę, nu
teikti ją tikybiniai ir patrio
tiniai. Kiekvienas jaunuolis - 
jaunuolė yra kviečiamas nuo
širdžiai bendradarbiauti šiuo 
atžvilgiu. Kai širdys dirbs 
išvien, jėgos bus stipresnės 
ir pasekmės užtikrintos.

Naujos narės
Parapijos Sodalietės su

laukė trylikos naujų narių, 
kurios įrašytos gruodžio 7 
d. Pamaldos prasidėjo 3:30 
vai. popiet. Novena prie Ne
kalto Prasidėjimo buvo už
baigta. Kun. V. Vėžis, soda- 
liečių dvasios vadas, pasa
kė pamokslą apie mūsų Dan
giškąją Motiną Po pamaldų 
visos sodalietės pasivaišiųo 
ir pasilinksmino „salėje. 
Pirm. T. Balčiūnaitė‘ypatin- 
gai rūpinosi šia apeiga, ra
gindama jau iš anksto visas 
draugijos nares dalyvauti pa
maldose.

sidarbavusius lietuvybei 
rapijų kunigus, ]J 
veteranus (Kazį Vidiį 
ką, Praną Pūką ir ki 
draugijų bei klubų va( :9“Dašlės baliaus jau kiami 
bes, šv. Kazimiero, šv. 
gio ir šv. Andriejaus 
pijų darbuotojas - jus.
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avimą ir lenko S. Kami 
io atsakymas. Ati 
raičiau abu straipsnius.

Gruodžio - Dec. 26,

do Padanges ETOS ŽINIOS
/■n* iŠ1 j1 iV /■W ■

)dzio - Dec. 26, 1941 AMERIKA

paturimu atžvilgiu KanJ plfn Km’n51 
ienski „subytina” Jurgėp^^ IVdllId 
et teisybės ir faktų nušvį ----------
mo atžvilgiu pirmeny^erikos” leidėjų vado- 
riklauso Jurgėlai. Kami/
i, kaip ir daug lenkų gė Biuro direktorių tary- 
žia, kad taip lietuviai sol, savo posėdyje rimtai 
ų, kaip lenkai dūduoja, 
is svajoja apie Lei 
,mocarstwowošč”... Gi Kįa dėmesy 
;ai atvirai ir nepasako, b ••a X 1 i v> 1 r i 4" 
Leidžia aiškiai suprasti, sak 
damas, kad be stiprios Le 
kijos negali būti ir laidare padidinti „Ąmeri- 
Lietuvos. 0 visas lenkų kh metinį prenumeratos 
das nutyli, ar lenkų naudq.
aiškina. * — ' -

_ Lietuvių Universa-

5tė „Amerikos” prenu- 
jtos kainos klausimą.

’ popie- 
k rašalo ir kitų spaus- 
L reikmenių kainų pa- 
įą, „Amerikos” vadovy-

stangomis, 17-19 metų am
žiaus merginoms ruošiami 
namų reikalams slaugytojų 
(nurses) kursai. Pamokos 
bus pradėtos sausio 6 d. 8 
vai. vak., 151 Maujer St. Pa
mokų bus 15. Jokio mokes
čio nebus, tik reikės užmo- 
mėti 50 centų už rankvedį— 
knygą. Pamokoms vadovaus 
Raudonojo Kryžiaus slaugy
toja.

Čia yra nepaprasta proga 
merginoms. Lietuvaitės 
retų pasinaudoti.

tu-

|o 1942 m. sausio 1 d. 
^rikos” metinė prenu- 

Atėjo pranešimas iš % bus 3 dol. Kas pre- 
Yorko, kad ir vėl vietotą atnaujins arba 
plunksnos darbuotojo Ka^ užsirašys iki Naujų 
Vidikausko_ keturi kūriĮ prenumeratos mokes-

MAISTO REIKALU

VISUS AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS
LIETUVIUS NUOŠIRDŽIAUSIAI SVEIKINU

I KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖS |

Proga, linkėdamas glaudaus vieningumo ir Gimusio jįį

Kūdikėlio palaimos visuose darbuose.

Kun. JURGIS GURINSKAS Vf*

TIKROJO DŽIAUGSMO ŠVENTE

liai — eilėraščiai bus (J §2.00. 
džiulėse antologijose, kurį 
greitu laiku išleis NewYXAŠLIŲ BALIUS 
ko leidėjai Avon Hou ________
Publishers; vienoje tayĮLaim0 par šv 
je, „Poets of America lMDaš,įų draugijos 
bus eilerasciai: „Mur 
Art” ir „Rise Up, Amei 
Smash Hitler,” o kitoje,,

1 r!cs.,!or ™8’’ Į"^CkliasTauTkaite -Ven- 
. rineliai Long Live TheJVj Dragūnaitė -
’ I, V J onienė,akompanuojant 
i Paskutine knyga taCj. Jankui. Bus duo-
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pradaoie. _ Įkit, įvairenybių.
Senas įso^ ruog,asį prįe 

Irisu smarkumu.
fckę bus maloniai sutik-

x tz i-j • m • ,amti ir pavaišinti. Drau-- Šv. Kalėdų n Nau]ųFr.s ^da visas
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rapijų kunigus,. plunku ^us smagUĮ Naš- 
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ką, Praną Pūką ir kittj gruodus sutraukė, 
draugijų bei klubų vade^ našl§s baliaus jau 
bes, šv. Kazimiero, sv. Į 
*io ir šv. Andriejaus pi 
pijų darbuotojas ■ jus.
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švenčių! | ---------
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sį saugioj apdraudos 
Sijoj. Dėl žemiausių 

kainų ir lengviau- 
iesties sąlygų, tuojaus 
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Pasisiūlė

Mažas berniukas: 
mytė, ar tu mane labai 1 
štai myli?

Motina: — 
keli. Po tėvo mirties, 
man dar brangesnis.

Berniukas: — Tai a..__ 
ženyk su tuo vyru, kuris ^TTTTT TO 
kampo saldainių krauti", M ACH E LIS 
turi. Herai Insurance &

" Real Estate 
Pasiskubino

85th Street, 
Antanas: Ar tu, p ,|()f u kt -y 

damas Elziutės rankos, ph ’ 7 \
jai dar t, sakinį: A a^rgima 7-1896 

nau, kad nesu tavęs v 
brangioji....”, tas visados 
daro gerą įspūdį.

Jurgis: — Aš jau ruoš*“ 
jai tą pasakyti, bet ji P_f 
kubino ir pirma tai Pa

Sausio 5 d., 8:30 vai. vak. 
viešoje mokykloje nr. 49 bus 
svarbi paskaita apie maistą, 
apie vitaminus. Bus rodomi 
judomi paveikslai.

Sveikatos centre, 151 Mau- 
jer St., Brooklyne, galima 
įsirašyti šešių pamokų kur
sams apie maistą.

Angelu Karalienes 
Parapija

Paskutinis pranešimas
Šis pranešimas skiriamas 

visiems ir visoms, kurie no
ri gražiai pasilinksminti,svei
kai pasijuokti ir įdomybių 
pamatyti. O kas šiais laikais 
nenorėtų savo laiko paįvai
rinti? Pasimatykime visi šį 
šeštadienį, gruodžio 27 d. 
Angelų Karalienės salėje, ly
giai 8 vai. vakare. Progra
moje linksma komedija „Lie
tuviški Juodukai”, vadovy
bėje kun. J. Laurynaičio. 
Po programos, kas tik norės, 
turės progos smagiai pasi
šokti. Už visus tuos malonu
mus tereikės mokėti tik 40c.

Šią pramogą rengia Gyvo
jo Rožančiaus draugija. 
Nuoširdžiai kviečiami ir lau
kiami visi.

Kalėdos — Kristaus gi
mimo šventė, tai džiaugs
mo šventė!

Po Kristaus gimė bilijo
nai žmonių. Gimė valdovai, 
kunigaikščiai, karaliai, im
peratoriai... Bet kasgi šian
dien domisi jų gimimu? Kas 
šiandien švenčia jų gimta
dienį? Tačiau Kristaus gi
mimo diena krikščionių šven
čiama, nors nuo Jo mirties 
praėjo jau 2,000 metų. Kū
dikėlis Jėzus gimė nuo mūs 
toli, mažame miestelyje, tu
ščiame tvarte. Ir palygina
mai trumpą laiką Jis gyve
no žemėje, vos 33 metus. 
Tačiau žmonijos gyvenimo is
torijoj Jis įbrėžė tokią ne
išdildomą žymę, kad lig šių 
dienų, kiekvienais metais vi
sas krikščioniškas pasaulis 
su džiaugsmu švenčia Jo gi
mimo šventę — Kalėdas.

Kyla klausimas, dėl ko 
žmonija lig šiam laikui ne
pamiršo Kūdikėlio Jėzaus 
gimtadienio? Ar jis nežmo
gus buvo? Ar jis ne žmo
giškos kilmės. Taip, Jis bu
vo žmogus ir daugiau dar 
negu žmogus. Tad ir švęs
dami Kalėdas, mes minime 
ne vien tik gryną Kūdikėlio 
Jėzaus, kaip žmogaus, gi-

Šv. Jurgio Parapija
Atvažiuoja „Juodukai”

Šv. Jurgio parapijos sa
lėje ruošiamas nepaprastas 
margumynų vakaras. Pro
gramoje bus linksma kome
dija „Lietuviški Juodukai”, 
kuriai vadovauja kun. J. 
Laurynaitis iš Angelų Ka
ralienės parapijos.

Vakarą rengia Moterų Są
jungos 35 kuopa sekmadie
nį, sausio - Jan. 4 d. Pro
gramos pradžia 6:30 vai. va
kare. Įžanga 40c, vaikams 
20c, o mažiesiems, atėju
siems su tėvais —dykai.

Šis vakaras bus įdomus 
visiems, tad nuoširdžiai visi 
kviečiami gausingiausiai at
silankyti. Pelnas pusiau su 
parapija.

Sudegė Dešimt

Robinson, Ill. — Gruodžio 
17 d. valdžios autobusui nu
dardėjus nuo kelio, dešimt 
jaunuolių (15-20 metų am
žiaus) žuvo autobuso liep
snose.

IV RAKANDU KRAUTUVĖ

(Ašakūnas)

Tel. HArrison 6 -1693 

j FM17 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451 
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Rodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

Kalėdų šventė turi 
prasmę.
šiandien milijonai
prieš Jį lenkia savo

žodžiai. Tuo tarpu kur gimė 
Kristus prieš 2,000 metų, ką 
Jis veikė būdamas 12 metų, 
kokie buvo Jo paskutiniai 
žodžiai — visi žinome. Dar 
daugiau.

Lig šių dienų milijonai 
žmonių širdžių veržiasi prie 
Jo. Milijonai kenčiančiųjų 
kelia savo akis į Jo kryžių, 
ieškodami Jame paguodos ir 
jėgų savo pareigoms atlikti: 
nesuskaitoma daugybė žmo
nių, vyrų ir moterų, pasiryžę 
už Jį kentėti ir mirti. Ir 
daugybė trokšta dėl Jo išsi
žadėti savęs, pasaulio ir sek
ti paskui Jį.

Jei Kristus buvo tik pa
prastas žmogus, kuris gimė, 
gyveno žemėje ir mirė, tai 
nė vienas žmogus negali su
prasti, dėl ko žmonės lig šiol 
Jo nepamiršo, dėl ko
žmonių mylimas lig šiai die
nai, dėl ko Jis pasiliko mi
lijonams žmonių širdyse lig 
šiol? Negali šio reiškinio

• Lietuvoje p radėta leisti 
vokiečių laikraštį, kuris tu
rės dvi laidas: Kaune ir 
Vilniuje. Kauniškė laida va
dinasi „Kauener Zeitung”, o 
vilniškė — „Wilnaer Zei
tung.” Vokiečių generalinis

7

komisaras Renteln pirmam 
numeriui parašė įvados žo
dį, kuriam, tarp kita ko, iš
sitaria, kad laikraštis turė
siąs tarpininkauti „Adolfo 
Hitlerio nacionalsocialistinei 
revoliucinei idėjai.”

Jis

Dabar Laikas PirktiO

U
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MILCHIUS SHOE
365 GRAND ST., Cor. Marcy Ave.,
69-21 GRAND AVE.,
56-27 CLERMONT AVE.,

SHOPS,
BROOKLYN, N. Y.

MASPETH, N. Y.
MASPETH, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. STagg 2 - 5043Tel. EVergreen 7 - 4335

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia Notary Public

EVergreen 8 - 9770 Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

NAUJIEMS METAMS
Įvairius Vynus ir Degtinę Pirkite

timimą, 
gilesnę

Dar 
žmonių 
kelius ir šaukias Jo šv. Var
do. Dar šiandien mūsų au
syse skamba Jo ištarti pas
kutiniai žodžiai, lyg tik va
kar būtų jie pasakyti. Tai
gi, Kristus gyvena tarpe į suprasti ir išaiškinti nė vie-, 
mūsų lig šiai dienai. Dėl ko 
taip yra?

Mirė mūsų tėvukai gal 
prieš 100 metų. Šiandien 
mes jau nežinom, kur jie gi
mė, nežinom ką jie veikė 
būdami 12 metų, neatmenam, 
kokie buvo jų paskutiniai

K. N. KULBOKŲ KRAUTUVĖJE
SUMNER - HART LIQUOR STORE 

132-a Sumner St., Brooklyn, N.
„LEISKITE MUMS APTARNAUTI JUS

ŠVENČIŲ GĖRIMAIS”

Telefonuokite: EVergreen 8-7047
GREITAI PRISTATOME Į NAMUS

Patarnavimas Mandagus ir Malonus

nas žmogus pasaulyje, išsky- v 
rus tik tuos žmones, kurie *
tiki, kad Jėzus Kristus yra 
ne tik žmogus, bet ir tikras 
Dievas, kuris su mumis pa
silieka ir gyvena tarpe mū
sų.

Kun. J. Gurinskas.

AŠIES TAUTOS VISKO TURI MAŽIAU
Washington. — Liepsno- 

jančiame pasauliniame kare 
daug reiškia valstybių turi
mi įvairūs turtai — mais
tas, aliejus ir mineralai. 
Tikslios skaitlinės rodo, kad 
Vokietijos, Italijos, Japoni
jos ir jų priverstinės są
jungininkės turi visko ma
žiau — mažiau kviečių, ma
žiau bulvių, mažiau cukraus, 
mažiau aliejaus, (drauge ir 
žibalo), mažiau anglių, ma
žiau geležies rūdos.

Jungtinės Valstybės, Ang
lija, Rusija, Kinija ir olandų 
Indija viso pasaulio gamy
boje turi: kviečių —64 nuo- 
7 nuoš., bulvių — 33 nuoš., 
cukraus — 51 nuoš., aliejaus 
ir žibalo — 78 nuoš., ang
lies— 67 nuoš., geležies rū
dos — 63 nuoš.

Ašies valstybių gamybos 
pajėgumas: kviečių — 14 
nuošimčių, bulvių — 28 
nuoš., cukraus — 13 nuoš., 
žibalo - aliejaus 3 nuoš., ang
lies — 19 nuoš. ir geležies 
rūdos — 4 nuoš.

GEROS KOKYBES PREKES
Kokias prekes? — avalynę, — pakol kainos dar že

mos ... Per 20 metų Milčius geriausiai patenkino lietuvius 
ir kitataučius su BRIDGEWATERIO LIETUVIŲ DARBI
NINKŲ KOOPERATYVO išdirbystės batais. Tai tikra tie
sa, nes jie gamina batus — stiprius, gražius ir labiausiai 
tinkamus bile pločio ir ilgio kojoms.

Milčius laiko ir kitų pagarsėju
sių išdirbysčių avalynę; vyrams, 
moterims ir vaikams. Pasirinki
mas didelis. Milčius užtikrina, kad 
avalynės kokybe gausite jūsų pi
nigų vertę.

S* IŠ ŠIRDIES MALONIAI SVEIKINAME VISUS 4
S’ DRAUGUS, PAŽĮSTAMUS, RĖMĖJUS >.

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS
IR PRAŠOME PRIIMTI MŪSŲ GERIAUSIUS 

LINKĖJIMUS LAIMINGIEMS >

NAUJIEMS METAMS

I Vokietijos užgrobtų vals
tybių (Belgijos, Bulgarijos, 
Čekoslovakijos, Danijos, 
Prancūzijos, Lenkijos, Latvi
jos, Lietuvos, Olandijos, 
Norvegijos ir Jugoslavijos) 
gamybos pajėgumas pasauli
nėje rinkoje toks: kviečių— 
7 nuoš., bulvių — 33 unoš., 
cukraus — 10 nuoš., žibalo — 
aliejaus-— nieko; anglies — 
10 nuoš., geležies rūdos — 
14 nuoš.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

PIJUS SHALIN-ŠALINSKAS IR ŠEIMA RUSAI MATO JAPONŲ 
PRAŽŪTĮ

f 
f 
S &•

&

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME VISUS 
DRAUGUS, PAŽĮSTAMUS, RĖMĖJUS

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS
IR LINKIM LAIMINGŲ

NAUJŲ METŲ
JUOZAS GARŠVA IR ŠEIMA.

Maskva.—Dienraštis „Prav
da” paskelbė straipsnį, ku
riame atvirai pasakomas įsi
tikinimas, kad Ramiajame 
vandenyne Japonija pasmer
kta pražūčiai.

Laikraštis pažymi, kad 
prieš Japoniją stoja Jungti
nių Amerikos Valstybių, An
glijos ir Kinijos jungtinės 
pajėgos.

Joseph Garszva
Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

i Scholes Baking, 
g Ine.

Graborius—Balsamuotojas

FCWEFENSE
NUOŠIRDŽIAI Tel. STagg 2 - 4409

Linkime VisiemsŠV. KALĖDŲ
IR

S L aiming u IR

NAUJŲ METŲ

Tel. NEwtown 9 - 4464

Tel. STagg 2-5938| Tel. EVergreen 4-8802

UNITED 
STATES 

SAVINGS 
HiONDS 
AND STAMPS

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

i10I 5

532 Grand Street 
Brooklyn, N Y.

36-40 Stagg Street 
Brooklyn, N Y.

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenūe, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

-

NAUJŲ METŲ |
LINKIME VISIEMS l

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS

_ LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

TIKRAS BIČIŲ |

Medus Į
Vartokite savo sveikatai 
svarai (liepų) .................... $1.25 j
svarų (liepų) .................... $2.25 j
svarai (dobilų) ................ $1.00 j
SIUNTIMAS APMOKĖTAS

j KONČIAUS BITININKYSTEI 
57 Battery St. 

No. Abington, Mass.
į Galima gauti ir j
j „Amerikos” Administracijoj j 
j 222 So. 9th St., Brooklyn^ N. Y. į

| Linksmii Kalėdų

Varpas Bakeries,
Ine.

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

ijjsinokčsite už rakandus, o ne už išrėdymą

•>
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APYLINKES SEIMELIS GRUODŽIO 28 Elizabeth, N. J. KOMUNISTAMS REIKS REGISTRUOTIS
Lietuvių Katalikų New Yorko Apylinkės Seimelis bus 

gruodžio 28 d., sekmadienį, 2 vai. popiet, šv. Jurgio pa
rapijos salėje, 207 York St., Brooklyn, N. Y.

Seimelio programoje: Federacijos New Yorko apskri
ties valdybos pranešimai; kun. Stan. Railos paskaita 
apie svarbiuosius dienos reikalus; New Yorko apylinkės 
veiklos planai; dalyvavimas Jungtinių Valstybių gynimo
si darbe; pagalba kovai dėl Lietuvos nepriklausomybės ir 
kt.

Draugijų atstovų ir svečių registracija bus pradėta 
1:30 vai. popiet. Visi Seimelio dalyviai prašomi laiku at
vykti.

Tegu nelieka nė vienos draugijos, kuri neatsiųstų sa
vo atstovų. Šie laikai reikalauja didžiausio vieningumo. 
Tad pasirodykime drausmingi ir tvarkingi.

Šv. Jurgio par. klebonas kun. K. Paulionis su vei
kėjais pasiruošę visus dalyvius maloniai priimti.

Federacijos Apskr. Valdyba.

Maspetlio Žinios

— Kalėdų mišios: 12 vai. 
naktį, kitos — 8, 9, 9:30, 
10; 10:30; 11 ir 12:15. Miš
parų nebus.

— Šv. Onos Sodalicija ir 
šiemet sušelps neturtinguo
sius maistu, drabužiais, ap- 
valais ir net pinigais.

— Šv. Vincento Pauliečio 
dr-ja Kalėdų proga Lietuvai 
Gelbėti Fondui paaukojo 200 
dol. Čekis jau centre. Auka 
skiriama Lietuvos tremti
niams Sibire.

Kalėdojimo metu visi pa
rapijiečiai bus apdovanoti 
naujausiais spaudos leidi
niais.

— Visos draugijos išrin
ko po penkis atstovus Į Apy
linkės Lietuvių Katalikų Sei
melį, įvyksiantį gruodžio 28 
d. šv. Jurgio par. salėje.

Apreiškimo 
Parapija

Bernelių Mišios
Apreiškimo par. bažnyčio

je Kalėdų Bernelių mišios 
bus 12 vai. vidurnaktį. Cho
ras gerai pasiruošęs. Smuiku 
solo gros Margareta Digry- 
tė.

Choro pramoga
Parapijos choro pramoga 

— metiniai šokiai bus vasa
rio 6 d. Vanderbilt viešbuty
je. Šios gražios pramogos 
dalis pelno skiriama Ame
rikos Raudonajam Kryžiui. 
Jaunimas ir jaunos dvasios 
vyresnieji kviečiami ruoštis 
šiai pramogai.

Gvatemaloj, Pietų Ameri
koje, uždarytos visos vokie
čių mokyklos.

Šv. Kazimiero Draugija
Šv. Kazimiero draugijai 

suėjo 50 metų nuo jos į- 
sikūrimo. Savo jubiliejų mi
nėjo sekmadienį, gruodžio 21 
d. iškilmingomis mišiomis 9 
vai., per kurias nariai pri
ėmė šv. Komuniją.

Prie draugijos priklauso 
daug garbingų Elizabetho ko
lonijos lietuvių, kurių tar
pe yra kleb. kun. J. Simo
naitis.

Draugija įsikūrė 1891 gruo
džio 13 d. Pirmoji valdyba 
buvo: Vincas Ambrozevičius 
—pirm., Matas Bražinskas 
— vicepirm., Vincas Kali
nauskas — protokolų sekr. 
Juozas Vaičiulis — ižd. Si
monas Makauskas — fin. 
sekr., iždo globėjai — Povi
las Pikutis ir Adomas Ba- 
barckas.

Draugija, nors būdama pa- 
šalpinė, pačioje pradžioje nu
sistatė eiti Bažnyčios pėdo
mis ir remti visą katalikiš
kąją darbą. Kadangi lietu
viškos parapijos tuo laiku 
nebuvo, pirmąsias metines 
Mišias užprašė pas kitatau
čius ir tam tikslui buvo iš
rinktas komitetas iš Vinco 
Ambrozevičiaus ir Simono 
Makunsko, kurie ir sutvarkė 
tuos reikalus. Jos buvo at
laikytos pirmą kartą 1892 m. 
kovo 13 d.

Lietuviškai parapijai steig
ti pirmieji ėmėsi žygių šv. 
Kazimiero draugija. Tuo tiks
lu išrinko komitetą: Simonas 
Makauskas, Juozas Vaičiu
lis, Jonas Špakauskas, Vin
cas Kalinauskas, Juozas 
Raibikauskas, Vincas Amb
razevičius. Jie darė visas 
pastangas lietuviui kunigui 
surasti ir parapijai įsteigti.

Washington. — Atstovų 
rūmai priėmė bilių (įstatymo 
pasiūlymą), pagal kurį Jun
gtinių Valstybių komunistų 
partija ir vokiečių bundai 
(German - American ir Kyff- 
heuser) laikomi tiesioginiais 
užsienio valstybių agentais ir 
todėl privalo registruotis tei
singumo departamente. Pa
siūlytas įstatymas reikalauja 
įregistruoti ne tik komunistų 
ir nacių partijų valdybų na

rius, bet ir visus narius.
Užsienio agentų registraci

jos skyrius perkeliamas iš 
valstybės departamento į tei
singumo departamentą. Tam 
valstybės departamentas nuo 
širdžiai pritarė.

Apie privalomą komunistų 
ir nacių partijų narių regi
straciją senatas dar nepasi
sakė, todėl neaišku, ar atsto
vų rūmų priimtas bilius taps 
įstatymu.

KALĖDŲ ŽVAIGŽDELE
Kaip malonu, kiekvienais 

metais, sveikinantis Kalėdų 
šventėms atėjus, mintimis nu 
skristi į tolimą praeitį, į bran 
gią tėvų šalį, kur drauge su 
savaisiais praleisdavome 
šventes, kur šimtametės pu
šys, storu sniegu apšarmoju
sios stuksodavo nulenkusias 
savo viršūnes, tarytum norė
damos pagerbit tą šventąją 
Kalėdų naktį, o šaltas išblyš
kusio mėnulio spindulys sių
sdavo savo sveikinimus vi
sam miškui, visam kraštui.

garbintų tik užgimusį Kūdi
kėlį Jėzų.

Bet viskas prabėgo, dingo. 
Šniokščiančios laiko bangos 
parbloškė mūsų kraštą į tam
sumos dienas, skaudžių per
gyvenimų šydras apgaubė vi
sus. Laisvės žvaigždelė užge
so. Tik viena žvaigždelė dar 
švies pavergtiems broliams, 
sesėms — švies jiems Kalė
dų — Betliejaus žvaigdelė..

Prieš 2,000 metų karalius 
Herodas išžudė visus tos apy

K

* LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ
IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Juozas, Ona Ginkus ir Sūnus Juozas

| Šv. Kazimiero draugija 
| per visus savo gyvavimo me- 
I tus rėmė visus parapijos rei- 
I kalus ir nenustojo rėmus. Kai 
| buvo statoma nauja mūrinė 
I bažnyčia, jie, be bendrų au- 
| kų, įtaisė vieną altorių savo 
1 vardu.
4 Dabartinę valdybą sudaro: 
| pirm. Juozas Gausis, Jonas 
| Kaleinikas — vicepirm., Ka- 
I zys Vaičiulevičius —fin. sek.,

Ant. Kliučininkas — prot.
sekr., Povylas Kirvilevičius—

Tel. STagg 2 - 7177

1 ■ ■ JI 141 Ji 11 . ■ ■ I - = - X. -----

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

8 —10 ryto
1 — 2 po pietų
6 — 8 vakare 

šventadieniais susitarus

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 
221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta 
______

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

! Tel. EVergreen 4 - 7142

i SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
Į PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirinkimai
Į AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge- 
i riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS

Juozas Ginkus
i 495 Grand Street, Brooklyn, N. Y

S Trečias Trečias g
J METINIS BALIUS i
X S$ Rengia Šv. Monikos Moterų Našlių Draugija
V ft

į Sekmadienį, SAUSIO-JAN. 4, 1942
{ APREIŠKIMO PARAPIJOS SALEJE į 

$ North 5th ir Havemeyer St., Brooklyn, N. Y. £ 
i ' i
$ PROGRAMA SU PAMARGINIMAIS |

Nuoširdžiai Kviečiami Visi! $ 
y *
$ Pradžia 6 vai. vakare Bilietas (incl. tax) 55c $

ižd., Augustinas Drečeris ir 
Jonas Bagočius — iždo pri
žiūrėtojai ir Jurgis Bieliaus
kas — maršalka.

Džiaugiamės, kad šv. Kazi
miero draugija susilaukė auk 
sinio jubiliejaus ir linkime il
giausio jai gyvenimo.

New Yorko miesto mayo- 
ras La Guardia reikalauja, 
kad valdžia paruoštų 50,000,- 
000 dujinių kaukių, kurių 
kiekviena kaštuosianti $3.75.

Libijoje anglai užėmė 
Demos uostą, 200 mylių 
nuo Egipto sienos, iš kur 
anglai prieš mėnesį pradėjo 
veržimąsi.

Po Didžiojo Karo apsiniau
kusi Lietuvos padangė nušvi
to. Ilgai laukta ir kovota lai
svė sužibo, kaip Betliejaus 
žvaigždelė. Ir toji žvaigždė 
švietė ir šildė visą kraštą, vi
sus žmones. Ir ten Kalėdų 
varpai suskambėdavo, nešda
mi džiaugsmą ir ramybę ge
ros valios žmonėms.

Per dvidešimt su viršum 
metų laisvės žvaigždelė švietė 
mūsų tėvynei. Kiekvienas 
Kalėdas mes, užjūrio lietu
viai, džiaugdavomės, savo 
laisvų brolių pasiektais lai
mėjimais, jų pasisekimas, jų 
gražia pažanga. Kūčių vaka
rą, kai sėsdavomės už balto 
stalo, dalindamiės plotkelė- 
mis savo šeimoje, žinodavo
me, kad mes,čia palaikome tą 
gražų paprotį, atsivežtą iš tė
vų žemės. Ir tas paprotys, ta
rytum, sujungdavo mūsų min 
tis ir linkėjimus su ten liku
siais broliais, sesutėmis.

Ne vienas skaitydavome 
laiškus, gautus iš Lietuvos 
prieš šventes. Kiek ten būda
vo įlieta nuoširdumo, kiek 
jausmų, kiek noro pasidalin
ti savo vargais ir džiaugs
mais, kiek noro ieškoti pa
guodos pas savuosius. Skai
tant tuos laiškus sielą apgau
bdavo naujas jausmas, nors 
kartais nuriedėdavo ir aša
ra gaili, bet mintys nuklys
davo į žinomas vietas, kurio
se buvo praleistos kūdikys
tės dienos. Prieš akis stovėda
vo tie sniegu nukloti vieške
liai ir keleliai, kuriais Kalė
dų naktį iš visų kaimų, mies
telių ir grįtelių skubėdavo 
žmoneliai, tai pėsti, tai rogė
mis į bažnytėles, kad aplan
kytų Betliejaus stainelę, pa-

linkės naujagimius, bijoda
mas, kad jo karalystei nebūtų 
suskaitytos dienos. Šių dienų 
Europos valdovai žudo ir kan 
kiną ne vien mažutėlius, bet 
taip pat ir išaugintus, išpuo
selėtus jaunuolius, gera am
žių atgyvenusius senelius, vi
sus tuos, kurie dar drįsta 
mylėti savo brangų kraštą, 
drįsta tikėtis tam kraštui lai
svės, šviesesnės ateities, ver
govės pančių sutraukimo.

Karo šmėkla palietė ir mū
sų laisvą Ameriką. Dar šian
dien nežinome kas mūsų lau
kia, kokios aukos pareikalaus 
iš mūsų toji nauja audra. Ne 
vienas lietuvės sūnus budi 
laisvos šalies sargyboje, ke
letas jau paaukojo savo gy
vybę. Vienas kitas jaunuolis 
gal sugrįš Kalėdoms pas sa
vo tėvelius, kitiems bus lem
ta sutikti jas karo sargybo
je, sausumoje ar vandenyno 
bangose. Gal net motinos mei- j 
lės kupinas Kalėdų sveikini
mas nepasieks jų.

O vistik nenusiminkime! 
Taip, kaip užjūrio broliams, 
taip ir mums šviečia Betlie
jaus žvaigždelė. Eikime pas 
Kūdikėlį Jėzų, lenkime savo 
išvargusias galveles ir mal
daukime Jo Dangaus palai
mos visai paklydusiai žmoni
jai. Lai Betliejaus žvaigždė 
nušviečia ir mums kelią, kaip 
kad nušvietė anų laikų pie
menėliams ir išminčiams.

Prie Kūdikėlio Jėzaus savo 
skausme nebūsime vienos. Mi 
Ii j onai verkiančių ir kenčian
čių širdžių palinks prie Jo 
šventų kojų.

Ona Petrulienė.

Įvairios Žinios

Vokiečių propagandos mi- 
nisteris Goebbels paskelbė, 
kad dabar karas bus ilgas ir 
sunkus. Staigių, žaibiškų lai
mėjimų nebenumato, bet ti
kisi „ašies pergalės.”

New Yorko katalikų mo
kyklose renkamos dovanos 
kareiviams ir bus nusiųstos 
į jų gyvenamas vietas.

Babe Ruth, basebolo paži
ba, šiomis dienomis nupir
ko $100,000 vertės Apsigy
nimo bonų (Defense Bonds).

Šiomis dienomis, Annapo 
ly, 547 jaunuolių baigė kari 
nę mokyklą ir tuoj bus pa 
siųsti į kariuomenę.

Šiemet J. A. V. ūkiuose 
užderėjimai buvo nepaprasti, 

i Kviečių gauta 945,937,000 
bušelių; kukuruzų 2,672,541, 
000 bušelių.

Japonijos ir Vokietijos 
diplomatus šiomis dienomis 
iš Washingtono išsiuntė už 
sostinės ribų.

a

Telephone Residen
EV 7 - 1670 VI 7 - 29

JOSEPH VASTUNAf
REAL ESTATE INSURANC 

and LIFE INSURANCE
Mortgages Loaned and Boug 

496 Grand St., Brooklyn, N. 
Residence:
87-34 90th St., Woodhaven, N.

HAvemeyer 8 - 0259
R A L PH K R U C I 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENl 

Maspeth, N. Y.

LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

BAR & GRILL
Gaminam valgius ameriH 
niško ir lietuviško stiliai 
Čia taip pat galima gal 
Amerikos išdirbimo ir i 
portuotų degtinių, visol 

vynų ir gero alaus.
Joseph Zeidat

Savininkas
411 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

SVEIKINU VISUS MANO KRAUTUVĖS 
LANKYTOJUS IR RĖMĖJUS

Šv. Kalėdomis ir Naujais Metais
ANTANAS VIKRIKAS

123-125 Grand Street Brooklyn, N.
Tel. EVergreen 8-2818

£

t Kataliku Jaunimo Draugija
R E N G I A

fi

Būna pagyrimų, kurie kai 
kada labiau mums nemalo
nūs, negu papeikimai.

SVEIKINAM VISUS MŪSŲ KRAUTUVĖS LAN
KYTOJUS, RĖMĖJUS, PRIETELIUS

IR PAŽĮSTAMUS
Šv. Kalėdomis ir Naujais Metais

ŠIMANSKAS IR PETKAUSKAS
380 Grand Grand Street Brooklyn, N. Y,

(ylKalūdiĮ Šokius
į H \ Grwod.-Dec, 25 d<. ’41’41

SVEIKINAM ŠVENTOM KALĖDOM | 

ir Laimingais Nau jais Metais

No. 5th St. ir Havemeyer St.

Bilietai: Iš anksto 45 centai

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE

Pradžia 8:30 vai. vak.

Brooklyn, N. Y.

Prie durų 55 centai

BOTTLING COMPANY, Inc.
Gamintojai minkštų ir Tikrų Vaisių Gėrimų Pale 
Dry ir Club Soda. Visuomet reikalaukit D. & Z. gė
rimų savo krautuvėje arba prie baro. Mūsų gamy

kla yra viena iš švariausių visame
New Yorko mieste

Mūsų pristatymo ved. p. Al. Graham (Gramas) 
kviečia jus visus apžiūrėti mūsų gamyklą.

252 KENT AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 8-8871

1

U

. Visokios Rūs 
VYNŲ 

Ir Importuo
$1.66 KONIAKL

I O b YRS.OLD

Kalėdų Šventėms

415 KEAP ST.
BROOKLYN. N.Y.-LIC.827

TEL. EV. 7-2089
X. STRUMSKIS

BLEND 90’ 
30‘STRAK.HT whiskies 

5 YRS. OLD

Qt. 2.42
Pt. 1.24

BLEHDED- 86
2 0" 4 YRS.OLD

.39 1.24

STORE
inc

SEAGRAM
CALVERT > v 
OLD OVERHOLT IMPERIAL 

pint
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