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PIETOS-VAKARIEN! Gsj? 
gamintas namie ii gtfania cjęj 
U. Parengimams priimami

Juozas Cinkus |
treet, J

itaus Gimimo šventės! 
uos sveikinimo žodžius 
įname pilni giliausių lin
inių. Ypač sveikiname ka- 
Ikurie šiandie kovoja vi
le pasauly išblaškytuose 
Įtuose.
(įsiems, o visiems lietu- 
mslinkime Kalėdų 
lugsmo nuotaikos, kurią 
ana rasti tik pas Taikos, 
lės ir Ramybės Kūdikėlį.
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NACIAI RUSIJOJE NEBEATSIKVEPIA
Maskva. — Gruodžio 20 

d. rusų kariuomenė Voro
nežo fronto apylinkėje pra
vedė didelį vokiečių puoli
mą. Tai trečias rusų puoli
mas vieno mėnesio laiko
tarpyje. šiame naujausia
me puolime, kaip skelbia 
rusai, per 4 dienas 20,000 
vokiečių užmušta, o 10,000 
paimta nelaisvėn.

Nuo šių metų žiemos

puolimų veiksmų pradžios, 
rusų pranešimu, Rusijos 
fronte užmušta 189,000 
vokiečių ir jų sąjunginin
kų karių, o 84,500 karių 
pateko rusų nelaisvėn.

Paskutinėmis žiniomis, ru
sų tretysis puolimas Vorone
žo fronte vyksta sėkmingai. 
Keliose vietose prasilaužta ir 
paimta daugiau kaimų ir 
miestelių.
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Sveiki, Sulaukė Kalėdų Švenčiu
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<Ų KVOTA 

valstybei karo ,, .
i reikėjo išpla- „ 11 i
,000 dol. Turi- Neff Torb<

pieš 1942 metus anų laikų 
Saulis laukė atmainos, 
ško dieviško Mesijo, ilgė- 
I išsivadavimo. Aplinkui 
to tamsa, dvasios ir kūno 
guvė.
r šių dienų pasaulis daug 
i panašus į anos gadynės 
)niją. Ir šiandie laukiame, 
mes, trokštame taikos ir 
iybės. Bet kaip klaidingai 
imamės šviesesne ateiti-

ŽELIGOVSKIS NEATSIŽADA VILNIAUS

New H Europos leidžiami šū-
lo, kad ši kvo- mes’ ^®sli, kad kitokio pasirinkimo 
ta su stambiu J? ujusią: fašizmas arba ko

kčių ir krautu- ------------------- - o-------
daug reiškė. riji atsakoma: yra trečia iš

ginta Kalėdų 
,s dovanas duo ^uare'

Bilietai ja £

l VEIKSLAI

Lietuva sv-Iūsią. fašizmas arba ko- 

j^pizmas. Amerikoje gi drą-

1942 m. spalių mėn. 31 d. 
Edinburghe gen. Želigovski 
su būriu vienminčių sudarė 
Šiaurės-Rytų Žemių Sąjun
gą, prisiekdami „atvaduoti” 
Vilnių. Pas save jie turi la
kūnų „sparną” su Aušros 
Vartų Šv. P. M. atvaizdu, 
turi ir tankų dalinius, suri
štus su Lietuvos rytų že
mėmis.

Anglijos lietuviai, per
duodami mums tas informa-

cijas, prašo, kad įtakinges- 
nieji lietuviai Amerikoje la
biau išplėstų vieningą, su
tartiną veikimą, kad Lietu
vos oficialūs žmonės suda
rytų Vykdomąjį Komitetą, 
kad labiau tinkami žmonės 
ruoštų planus Taikos kon
ferencijai. Parodytas akty
vumas galėtų atnešti gerų 
vaisių; net, pav., tarp tų 
pačių lenkų yra daug tokių, 
kurių nusistatymai nesutam
pa su Želigovskio.

Webster al»

odomi, J. Va
li paveikslai 
carą, Saliamo- 
les, Lietuvą, 
rinį paradą ir 
omi šiose vie-

o prie salėsiu 
Bilietų galiniu 
kos"

KALBAiJ

Broūio fct 
ardantį elgesį d

d. Buzelio 
i salėje, kam- 
e. ir Crescent

1, šeštadienį, 
salėje, 207 

dyne.
d., sekmadie- 
ų par. salėje, 
unelio, New

žiaus, gyv. ta 
pasisdė^'K: 
bėOhtai! 
73 kalboms; lū| 
kąa21l)lnqiūd 
673 japonų hki 
Jis gimęs fcy 

Teisėjas jc 's| 
spendavo.

s — demokratija.
'ačiau neturėtume už- 
šti, kad tik ten demokra- 
. bus gyva, kur bus gyvas 
kščionybės Kūrėjo pripa- 
imas.

MIRĖ JĖZUITŲ VIRŠININKAS

. . . ir ji pagimdė pirmgimį savo sūnų, suvystė 
jį vystyklais ir paguldė jį prakarte, nes jiems 
nebuvo vietos užeigoje . . . (Luko 2)

ANGLAI PRADĖJO PUOLIMĄ BURMOJ
Anglų kariuomenė Indi

joje, gen. Wavellio vadovau
jama, gruodžio 19 d. pra
dėjo puolimo žygius prieš 
japonus Burmoje. Pirmą 
dieną anglai perėjo Indijos 
sieną ir nužygiavo apie 40 
mylių. Per kelis mėnesius 
Burmoje japonai buvo įruo- 
šę įvairius įsitvirtinimus, 
bet jie neparodė jokio pa
sipriešinimo anglams. Kiek 
anksčiau, anglų ir ameri
kiečių lėktuvai bombardavo 
japonų pozicijas.

Anglų ir amerikiečių la
kūnai ištisai kelias savai
tes skraidė virš Burmos ir 
naikino bombomis japonų 
įsitvirtinimus, geležinkelius, 
ginklų sandėlius.

Per paskutinius šešis mė
nesius Burmos fronte buvo

palyginamai ramu, nes tai 
buvo lietaus sezonas, kurs 
ką tik pasibaigė. Prieš Wa- 
vellio puolimo žygį, japonai 
Burmoje, manoma, turėję 
apie šešias divizijas karių. 
Dabar jie gabenasi dau
giau dalinių iš Indo-Kinijos 
ir Siamo.

Spėjama, kad gen. Wa- 
vellio tikslu bus paimti ke
letą vietovių, svarbių oro 
strategijos atžvilgiu. Jam 
rūpi išvyti japonus iš tų 
vietų, iš kur jie gali lėk
tuvais bombarduoti Indiją. 
Generolo žinioje yra didžiu
lė Indijos armija, svarbūs 
Amerikos daliniai ir tūks
tančiai kiniečių, kurie yra 
apginkluoti Amerikos gink
lais.

H. HOOVERIO TAIKOS SIŪLYMAI
Chicago. — Čia kalbėjo 

buvęs Amerikos prezidentas 
Herbert Hoover, išdėstęs sa
vo pasiūlymus taikai po ka
ro pasiekti.

Hoover siūlo tuoj po ka
ro sudaryti sąlyginę taiką, 
dėl kurios turinio jau da
bar turi susitarti Jungtinės 
Tautos. „Sąlyginės taikos” 
metu turėtų būti nuosai
kūs pasitarimai, kuriais bū
tų siekiama pastovios tai
kos.

turėtų 
tokių— Gruodžio 13 d. j zuitų viršininkas nėra iš

buvęs jėzuitų ordino prie
šakyje 
lionis. 

Kun. 
vavimo 
išplėtė
provincijų išaugo iki 50 pro
vincijų; jam tapus viršinin
ku buvo 17,000 jėzuitų,

Roma.
čia mirė kun. Vladimir Le- 
dochowski, tėvų jėzuitų vir
šininkas - generolas, 76 me
tų amžiaus. Jis mirė po il
gesnės ligos, labai gražiai 
prisiruošęęs. Mirė jėzuitų 
namuose.

Prieš mirtį, jį dažnai lan- 
|kė kardinolas Maglione, ku buvo 17,000 jėzuitų, o 
Vatikano Sekretorius. Jė- dabar yra 26,589 jėzuitai, 
zuitų viršininku velionis bu- į Prieš mirdamas kun. Le
vo išrinktas 1915 m. vasa- dochowski laikinu jėzuitų
rio 11 d. Prieš tai jis buvo viršininku paskyrė kun.
Lenkijos jėzuitų provinci- Alessio Ambrogio Magni, 70 
jos viršininku. Jo tėvas bu- metų amžiaus, kurs vado
vo lenkas karininkas, kuni- vaus jėzuitams iki visuoti- 
gaikščių kilmės; motina bu- no jėzuitų provincijų atsto
vo šveicarė. Nė vienas jė-.vų susirinkimo.

taip ilgai, kaip ve-
nugin-— —

[Pokarinio pasaulio ateitis 
kur labai gyvai svarstoma 
Planuojama. Tuo klausimu 
ir d ė t i įvairiausių balsų. 
lagu, kad tie balsai vis 
■priau ir drąsiau stoja už 
ką. už mažas valstybes.
Štai Užsienio Santykių Ta
ftos direktorius, kelių tarp- 
Btinių draugijų narys 
fank Altschul gruodžio 20 
„New York Times” skilty- 
nurodo, kad ateičiai kurti 
galingas labai išmintingas 
Istybingumas. Jis pažymi, 
id Atlanto Čarterio dėsniai 
lukiasi didesnio išaiškini- 
o ir visų Jungtinių Tautų

Ledochowskio vado- 
metu, jėzuitai labai 
misijų darbą; iš 27

Rickephąckcr Apie Išsigelbėjimą .<• *

NArrt
ŽYDAI Slffiiimos narių vienodo supra- 

— jmo.
Žydųrafc??|Altschul klausia: „Ar Ru- 

naują žydų sjui-fta laiko save įpareigota at- 
rican CouwOfeWatyti Estijos, Latvijos ir 
Šios sąjungos sietuvos nepriklausomybę.” 
jungti žydusp® F 
kybos pagite I

, . j j Šios žydų site!

'aLvaUK” vaistyta d 
nsur
m Iri n 1

., antrą Kalė- 
kienės salėje, 
iterson, N. J. 
. Kasmočiaus 
imboat Rd.,

. K. Griniaus 
ter St., Clif-

“akinimu.

Karys 11 
ko imti algą 
nerūkau, uej®’

GRAMA 
0IJ4 
jo Draugija, moju ir Detail!^ 
rui, minęda- nių. Man nereikė 
tų sukaktu- ūkininkas ;tew 
imtą Kūčių algą karo te® i 

— — ] 
is giesmių, Long Island ite 
5. Dalyvaus šo Valstybės 
tės kvarte- trumpinti mote 
vito ensam- jaunimas pK H 
ginčius prie prie ūkio darbu, 
ali lietuvis- —J 

na bus per- . . . . . —- .
lį, gruodžio vadovybė praneš- N 
vai. vak. iš žyklų prūdai jau^J 

radijo sto- Tintieji jomis m 
iirektorius bar turi progos ] 

nuzikos ve- -
Jezavitas, & 

Josephine.

New Yorko te- ’

Per Radiją Smerkė

Vatikano radijo stotis 
gruodžio 19 d. turėjo Ispa
nijai skirtą pranešimą, ku
riame Vatikano kalbėtojas 
labai stipriai pasmerkė jė
gos ir karo garbintojus.

Čia paduosime kelias tos 
kalbos ištraukas.

„Jie (jėgos garbintojai) 
tiki, kad karas yra geras 
dalykas: jie renkasi mirtį 
vietoj gyvenimo, nesutari
mą vietoj meilės.. Jie skel
bia, kad karas yra didybės 
ir gerovės įrankis, žmoni-

[Lietuvos ir jos seseriškų 
iaurės kaimynių Latvijos ir 
Estijos vardai nepamiršta- 
li. Šie trys vardai nuolat 
[limena atsakingiems parei- 
finams, kad pasaulinės do
rovės dėsniai, dėl kurių šian- 
iie Jungtinės Tautos kovoja, 
Įori būti visiems taikomi. 
Mums tiesiog keista, kodėl 

iar visu įniršimu Amerikos 
Sėtuvių bolševikiška spauda
Įrikemšama lietuvių tautos jos prigimta teisė ir kad 
dinų palaidūnų propaganda.-jis kuria dvasinėj vertybes, 
rak tai propaganda, kuri vi
lai nesiderina nei su Atlanto 
karteriu, nei su Keturiomis 
Laisvėmis. Tai propaganda, 
kurios tikslas skleisti netie
są apie lietuvių tautos sie
kius.
Lietuva, kaip ir kiti kraš

tai, nenori jokių vergovių. 
los žmonės laukia Jungtinių 
fautų pergalės, kuri leis Lie
tuvai atsisteigti nepriklau- 
ioma valstybe.

„Nietzche sakė, kad karas 
davė didesnių dalykų 
meilė.. Hėgelis tikėjo, kad 
karas gali apsaugoti vals
tybes nuo korupcijos, ku
rion jas įstumtų amžina tai
ka. Fridrichui Didžiajam ka
ras buvo visų dorybių mo
kykla.”

nei

(T lilt AN — SEKRETO
RIUS

Anglų Vyskupas 
Pas Lietuvius

Lietuvių parapijoje Lon
done atšvęsta kun. K. A. 
Matulaičio 25 metai kuni
gystės sukaktuvės. Ta pro
ga į bažnytėlę buvo susi
rinkę ne tik lietuviai, bet ir 
svetimų kunigų. Po iškil
mingų Mišių pats Londono 
vyskupas suteikė palaimi
nimą Švenčiausiuoju.

Washington. — Kapit. Ed
die Rickenbacker, pasižymė
jęs lakūnas, papasakojo 
spaudos atstovams, kaip jis 
ir jo bendrakeleiviai išsi
laikė Ramiajame vandenyne 
23 dienas ant gelbėjimosi 
guminių valtelių — be mai
sto, be vandens, vien tik ti
kėjimu ir viltimi. Jo lėktu
vo nelaimė įvyko spalių 21 
d. kur nors Ramiajame van
denyne, kai d ėl kompaso ir 
radijo aparato sugedimo lėk
tuvas paklydo ir gasolino 
pritrūko. Lėktuve buvo 8 
asmens. 7 grįžo, o aštunta
sis, seržantas Kaczmarczyk, 
22 metų, mirė vandenyne 
nuo sūraus vandens gėrimo 
padarinių.

Lakūnai iškentė didelį

karštį atviroje jūroje, alkį 
ir baisią nežinią. Jų ats
parumą tvirtino bendros 
maldos ir Biblijos skaity
mas. Jų vienintelis maistas 
buvo — dvi žuvėdros, ku
rios nutupė ant Rickenba- 
ckerio pečių ir kelios žu
vys, kurias jie sugavo.

Rickenbacker buvo siųs
tas Karo Sekretoriaus spe
cialiam uždaviniui atlikti, 
kurį jis vis dėlto išpildė.

Hooverio siūlymu, 
būti susitarta dėl 
dėsnių:

1. Visiškas priešo 
klavimas.

2. Nustatymas valstybėms 
laikinų sienų.

3. Grąžinimas belaisvių ir 
tremtinių į jų namus.

4. Prašalinimas ekonomi
nės blokados.

5. Pasiruošimas aprūpin
ti žmones maistu.

6. Laikinas prekybos su
tarčių atstatymas.

JUNGTINIU TAUTŲ BENDRAS ŽODIS

Prabilo Darlan
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the undersigned 
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New Yorko valstybės sek
retorius nuo Naujų Metų bus 
Thomas J. Curran, New 
Yorko apygardos respubli
konų pirmininkas, 44 metų 
amžiaus.
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RALPH KBn, 

FOTOCffl
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Maspeth.NjJ

I Labai norėtume, kad visi 
|merikiečiai Ii e t u v i a i per 
pias Kalėdas stipriai pasiryž
ti} tokiems darbams:

1. Visu savo kūno ir dva- 
pos jėgų stiprumu dalyvau
ji Amerikos kariškose pa
dangose — uoliai atlikti ša
po tiesioginį darbą dirbtuvė
le, ūkyje ar kitoje vietoje; 
pastoviai pirkti karo Bonus 
ir ženklelius; remti Raudo
nąjį Kryžių ir kitas labdary
bės draugijas.
i2. Laikytis tampriausioje čių būklės pagerinimu.

vienybėje lietuvių tautos gy
vybei užtikrinti.

3. Niekada neužmiršti, kad 
mes galime ir privalome rū
pintis Lietuvos išlaisvinimu, 
savo brolių ir seserų tremti
nių Sibire ir nacių koncen
tracijos stovyklose vargstan-

NT. INC. 
irooklyn, N. Y-

NACIAI ŽUDO ŽYDUS MASĖMIS
 a-------------------------------------------------  

skaičiavmu, šiais metais kra
što gyventojų pajamos sieks 
117 bilijonų dolerių.
1941 m. pajamos buvo 95 
bil. dolerių. Spėjama, kad 
1943 m. pajamos pašoks iki 
135 bilijonų dolerių.

Didžiausią pajamų dalį 
šiemet sudarė algos ir atly
ginimai už darbą — apie 
80 bil. dol.

Viena užsienio informaci
jų agentūra praneša, kad 
naciai okupuotuose rytų 
kraštuose organizavo ma
sinius žydų žudymus, pa
naudodami tam ne tik au
tomatinius ginklus, bet ir 
elektrą bei dujų kameras.

Viena iš pirmųjų tokio 
masinio žudymo įstaigų bu
vusi nacių įrengta Kaune. 
Žudant elektra buvusi to
kia procedūra: numatytieji 
nužudyti gauna įsakymą 
nusirengti, neva pasiruo
šiant į pirtį. Tada jie nu
gabenami į didelį baraką 
su geležinėmis grindimis. 
Durys užrakinamos ir ga
linga elektros srovė palei
džiama. Aukos numiršta 
elektros pritrenktos. Kai 
elektros srovė vėl išjungia
ma, atėję naciai lavonus su
renka ir nuveža palaidoti į 
vieną duobę.

Admirolas Darlan, kuriam 
amerikiečių kariuomenės Af
rikoje vadas generolas Ei
senhower patikėjo civilinę 
Afrikos valdžią, priėmė A- 
merikos ir Anglijos spau
dos atstovus. Priėmime da
lyvavo ir Amerikos gen. 
konsulas Murphy, kuriam 
jau suteiktas ministerio ti
tulas.

Adm. Darlan pareiškė, 
kad jo vieninteliu tikslu y- 
ra — padėti Sąjunginin
kams nugalėti Vokietiją ir 
Italiją, apsaugoti prancūzų 
interesus Afrikoje ir išlai
svinti 
sisakė 
niškų 
karas 
siąs į
Prancūzijos valdžią išrinks 
prancūzų tauta ir niekas ki
tas. Darlan taip pat išreiš
kė pageidavimą, kad visi 
prancūzai vieningai kovotų 
prieš savo tautos priešą.

Žiauriai Nubaudė

Jungtinės Tautos išleido 
bendrą pareiškimą, kuriame 
labai griežtai pasmerkiamos 
nacių vartojamos priemonės 
žydų tautai Europoje išnai
kinti. Pareiškime nurodo
ma, kad naciai nuo šių me
tų vidurio ypatingai žiau
riu būdu tęsia žydų perse
kiojimą, žudydami žydus 
masėmis. Už žudymus atsa
kingieji asmens įspėjami, 
kad jie susilauks priklau
sančios bausmės.

Turimomis žiniomis, nuo 
nacių įvairių žudymų Euro
poje jau yra žuvę du mili
jonai Jsydų (nuo dabartinio 
karo pradžios), o likusiems 
užimtuose kraštuose pen
kiems milijonams žydų gre
sia išnaikinimas.

Labiausiai žydai perse
kiojami Lenkijoje, kur į- 
steigta visa eilė getų. Ten 
gabenami žydai iš kitų 
kraštų.

vy- 
de-

117 Bil. Pajamų

Užgniaužė Sukilimą
La Paz. — Bolivijos vy

riausybė užgniaužė kairiųjų 
partijos pasikėsinimą nu
versti teisėtą šalies 
riausybę ir panaikinti
mokratinę respublikos san
tvarką. Sąmokslininkai no
rėjo pasinaudoti buvusiu 
skardos (tin) kasėjų strei
ku. Vyriausybė pareiškė, 
kad streiką iššaukė Revo
liucinė partija.

Pagal surastus 
tuosius asmenis 
tus, mėginama 
tvarkos ardytojų 
su naciais, kurių 
gentas suimtas.

Lietuvoje Plinta 
Slapta Spauda

Pagerbė Vyskupą 
Amb. Šenišyną

Prancūziją. Jis pa- 
neturįs jokių asme- 

politinių siekių; kai 
baigsis, jis pasitrauk- 
privatų gyvenimą, o

„Wilnaer Zeitung” spalių 
22 dieną įsidėjo vokiečių 
kolonizacijos direktoriaus 
Duckarto straipsnį, kuriame 
šis nacis koliojasi ir grasi
na lietuviams.

Iš straipsnio patiriame, 
kad Lietuvoje plinta slapta 
spausdinami lapeliai, kad 
gyventojai smarkiai rea
guoja prieš vokiečių siun
čiamus kolonistus. Ne tik 
grįžta į Lietuvą 1939-40 m. 
išvežtieji vokiečiai, bet 
daug naujų kolonistų įsi
gyvena iš lietuvių atimtuo
se goresniuose ūkiuose.

Philadelphia. — Gruodžio 
17 d. ukrainiečių katalikų ka
tedroje įvyko vyskupo Am
braziejaus Senišyno iškil
mingas įvedimas į katedrą. 
Žmonių buvo daug.

Naujam vyskupui pagerbti 
Bellevue-Stratford viešbuty
je suruošta puota. Atitinka
mos iškilmės tęsėsi iki gruo
džio 20 d.

Red. L. Šimučio 
Sūnūs Kariai

Lietuvis Kunigas 
Jeruzalėje

Leonardas ir Jonas Ši
mučiai, „Draugo” redakto
riaus sūnūs, dabar yra 
USA kariai. Leonardas, bu- 
Ivęs L. Vyčių Chicagos apskr. 
choro vedėjas, dabar yra 
bombonešių eskadrilėje, o 
Jonas savanoriu įstojo į 
aviacijos korpusą ir išvy
ko į karo aviacijos mokyk
lą.

žodžiais nelaimėsime karo, 
bet pinigais daug pasieksi
me. Pirkime Karo Bonus!

Kelias j pergalę yra nu
tiestas Karo Bonais. Turėki
me jų, kiek tik galime.

pas suim- 
dokumen- 
išaiškinti 
santykiai 
vienas a-Washington. — Prekybos 

sekretoriaus Jesse Jones ap-

Vilniuje spalių 17 d. nu
bausti 8 geležinkeliečiai po 
ketveris metus sunkiųjų 
darbų kalėjimo už tai, kad 
ne į vokiečių burną pateko 
tūkstantis ir penkiosdešim- 
tys degtinės bonkų...

Kai prieš Kalėdas mūsų 
mintys skrenda į Šventą
ją Žemę, mes prisimename, 
kad Jeruzalėje gyvena lie
tuvis kunigas, pranciškonas 
tėv. Agnelijus. Jis tenai nu
vyko studijuoti šventąjį 
Raštą, bet karui užėjus tu
rėjo pasilikti ilgesniam lai
kui.



Gruodzio-December 25,

LEIDŽIA LIETUVIU 
UNIVERSALIS BIURAS, INC. 

KAS PENKTADIENIS 
Prenumeratos Kaina:

Jung. Valst. metams ..................... 3.00
Jungt. Valst. pusmečiui ............. 1.60
Užsienyje metams ....................... 3.25
Užsienyje pusmečiui ................... 1.75
Skelbimu kainos pagal susitarimą.

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Subscription Rates:
In U. S. A. one year..................... 3.00
In U. S. A. six months .............  1.60
Other Countries one year .......  3.25
Other Countries six months ..... 1.75

Advertising rates on application.

DIDYSIS ŽMONIŲ GYDYTOJAS
Labai esame linkę vadin- 
save mokslo žmonėmis.

JONO STARK.

JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.

Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklą.

0, JŪS KALĖDOS, KALĖDOS!
Juozapo sugrubusiais pir

štais beldėsi tą 
betliejiečių duris 
virtusi Begalinė 
getavo kampelio

vakarą į 
Kūdikiu 

Meilė, el- 
pastogės, 

kur galėtų priglausti
mąją naktį šioj žemėj 
sunkią galvutę.

Veltui beldimasis.

pir- 
savo

Per

VISUS APREIŠKIMO PARAPIJOS PARAPIEČIUS ‘ 27 d' su"
į 25 metai, kai 

’AMERIKOS’ SKAITYTOJUS NUOŠIRDŽIAI SVEIKI? įtas kun. Dr. 
įįus, dabartinis 

j. lietuvių šv. 
į0 parapijos vi-

tės literatūrai žinomus žo
džius: luoši vaikšto, nebyliai 
kalba, akli mato, raupsuotieji 
apvalomi,numirėliai prikelia
mi ir Evangelija skelbiama 
neturtingiesiems!

Jis yra pajėga, kuri nuė
mė skausmo naštą nuo Nai- 
no našlės, grąžino dukterį 
Jairui ir pasakė: „Lozoriau, 
kelkis.”

Sūnus Dievo — Jis buvo 
pranašų pranašautas, angelų 
paskelbtas, o gimė kūtelėje. 
Sūnus Dovido,— o dirbo dai
lidės dirbtuvėje.

Šiuo metu ,kai visas ci
vilizuotasis pasaulis pripa
žįsta Jį ir visas krikščioniš
kasis pasaulis mini Jo gimi
mo šventę, atkreipkime tru
putėlį savo mokslo mintis ir 
atsiminkime Jį, kurs gali iš
gydyti ne tik kūno, bet ir 
sielos ligas. Jis gali išgel
bėti visus, kurie ateina pas 
Dievą per Jį.

Kristus mirė, bet Jis pri
sikėlė. Jis yra 
Viešpats, Gynėjas 
ninkas.

Jis vėl ateis, 
paruošti mums 
mes neturime
amžino miesto, bet mes jo 
siekiame. Mes siekiame rū
mų, bet ne rankom pastatytų, 
o amžinų danguje. Jis ten 
mus priims. Amžinasis mie
stas yra kvadratinis. Ten 
nebus nakties, 
mas

ti
Mes užsidegame vidurnakčio 
aliejų, skaitome, mąstome, 
leidžiamės į bandymus, nau
dojamės mikroskopu, vis ie
škodami ko nors nauja. 
Žmogaus ligų priežasties at
radimas, nuo jų apsisaugoji
mas ir jų išgydymas giliai 
domina mus. Medicinos pro
fesijos istorijoje laikotar
piai yra atžymėti ir paskir
ti tokių vadų, kaip Hipok
rato, Galeno, Sydenhamo, 
Hahnnemano, Pasteuro, Es- 
kulapiaus, Flinto, Mortono 
ir kitų vardais ir garbe.

Bet ar nebūtų gera, kaip 
tik šiuo metu, pagalvoti a- 
pie Tą, kurs išgydo visas 
mūsų ligas, kurs atėjo su
jungti sulaužytų širdžių, 
skelbti išlaisvinimą belais
viams ir grąžinti regėjimą 
akliesiems? Jis buvo ir yra 
didelis, kaip pasaulis supran
ta didybę. Jo vardas, Jo e- 
pocha, Jo atėjimo prieš 1942 
metus laikas atskiria miru- 

O kai kitą dieną pie- gįą praeitį nuo gyvosios da
barties. Jo, o ne keno kito, 

Paėjusią gimįmo data yra mūsų ka
lendoriaus ir metų skaičia
vimo pradžia: Prieš Kristų 
ir Kristui Gimus. Su Jo at
ėjimu gimė nauja civiliza
cija. Jis buvo tas, kurs pa
naikino senąją teisę. Jis 
buvo didysis reformatorius. 
Jis nušalino ir pakeitė ,ga
liono įstatymą”, kurio ker
što dėsnį pakeitė malonės 
ir meilės taisykle.

Jis buvo ir yra Dievo Sū
nus. Tau ir man išgelbėti 
Jis tapo tarnu, • prisiėmė 
nuodėmingo kūno panašu
mą, buvo gundomas, kaip ir 
mes, bet buvo be nuodėmės. 
Jis buvo sužeistas dėl mū
sų nusižengimų, Jis buvo su
žalotas dėl mūsų nuodėmių; 
Jam rūpėjo mūsų taika ir

tebeskambanti 
ir kaip jie 

pasveikinti 
nesulauktąjį

naujieną, apie tą didelę švie
są ir daugybę dangiškųjų 
dvasių, pripildžiusių erdvę, 
ir apie jų nepaprastai gra
žią giesmę giedotą, kuri ir 
dabar dar 
jųjų ausyse,
skubinę bėgti 
seniai lauktąjį 
Išganytoją.

„Piemenys sugrįžo atgal, 
garbindami ir šlovindami 
Dievą dėl viso, ką buvo gir
dėję ir matę, taip kaip 
jiems buvo pasakyta.” (Lk. 
2,20).

Tuo metu 
jau . užgesę 
būriai. Jo 
nebegalvojo 
pravarytą
Miegojo Betliejus ir nė ne
sapnavo, kad pravarė nuo 
durų savo laimę, 
tapusią 
nejuto, 
dangus 
šviesa, 
„Gloria in Excelsis

Betliejuje buvo 
paskutinieji ži- 
gy ventoj ai nė 

apie nuo durų 
vargšų porelę.

zmogum 
Meilę. Miegojo ir 
kaip jų pašonėje 

nušvito ne žemiška 
negirdėjo angelų 

Deo”,
menkas gal buvo Juozapo negįrciej0 ir nematė žemėje 
drabužis suvilioti pelningų pravįrkusio Dievo, nes jų 
svečių medžiojančią namo sjrjyS nebuvo „geros va- 
šeimininko akį. Gal per daug jįos 
jau kukli atrodė Dievą ne-| 
šančioji motina, kad užleis
tų jai savo guolį pati die
nos tupinėjimų nukamuota 
šeimininkė. Neatsirado nei 
vieno namo, nei vienos lūš
nelės, norinčios priimti gar
bę tapti pirmąja stotimi į 
savo žmones atvykstančiam 
Viešpačiui. Nebuvo nė vie
nos jautrios širdies, kuriai 
būtų pagailę gimdysiančios 
jaunutės moterėlės vargo. 
Meilė atėjo pas savuosius, o 
savieji jos nepriėmė.

O Kalėdos, Kalėdos, 
tragiškai liūdnas jūsų 
žis!

O Meile, Meile, kokia tu 
neišmintinga, kokia neprity- ryti, 
rus žemiškuose reikaluose!

Kodėl tu nepasirinkai sau 
motina Romos Ciesorienės? 
Kodėl nepasiuntei buto pa
rūpinti armijos karininko, 
ar bent gerai piniguoto a- 
gento? Auksui sužvilgus 
tarp pirštų, kiekvienas bū
tų už garbę skaitęs tave 
priimti, geriausi kaimynai 
būtų susipešę už pirmeny
bę...

Kasgi norės tavęs, Meile, 
skarmalais prisidengusios?

* * *
Pirmosios vakaro žvaig

ždės tamsiai mėlyname dan
gaus skliauste stebėjo Bet
liejaus užumiestyje po kal
nelius slankinėjančias dvi 
žmogystas ir asiliuką. Jiems 
nebuvo vietos užeigoje.

„Marija, man sakė vienas 
berniukas esant čia gana di
doką olą šlaite. Jis pats pa
sislėpęs joje nuo darganų su 
avimis. Prisėsk valandėlei 
ant šito akmens, aš vienas 
greičiau suieškosiu. Susi- 
kursim ugnelę viduje. Nebus 
labai šalta. Dievas 
leis.”

„Neapleis, Juozapai, neap
leis”—atsiliepė švelnus mo
teriškės balsas.

„Greit, greit, aš jaučiu, 
jis pažvelgs mudviem sta
čiai į akis. Apkabinsiva jį 
tada, ir norėdamas nebega
lės mudviejų apleisti.”

Juozapui nueinant ieškoti 
olos, Marijos lūpos ir šir
dis šnibždėjo „Magnificat a- 
nima mea Dominum: mano 
siela šlovina Viešpatį... nes 
jis man padarė didžių daly
kų...”

O Kalėdos, Kalėdos, kaip 
liūdnai žavus jūsų grožis!

# # #

Kai keletą valandų vėliau 
uždusę piemens 
prie urvo angos, ieškodami 
gimusioje „visai tautai di- 

Kalėdos, Kalėdos! Ko- džioi° džiaugsmo,” „jie ra
do Mariją ir Juozapą ir Kū
dikį paguldytą prakarte”. 
(Lk. 2, 16.)

Jie rado ir džiaugėsi ir 
suprato, jog tai tas kūdi
kis yra angelo apreikštasai 
Mesijas. Už viens kitą kar
ščiau pasakojo Marijai an
gelo pasirodymą, linksmą

bet gerašir- 
palikę savo 
ganyti ir nu- 
prakarte gi-

O, jūs Kalėdos, Kalėdos! 
Jūs amžinai žaviosios Ka
lėdos!

Žavesnės jūs už stebuk
lingąsias pasakas, kurių 
besiklausant ima birti že
mės kelionę beklampo jau
čiam keleiviui iš akių kūdi
kiškai nekalto džiaugsmo ki
birkštėlės. Jūsų istorija 
apie Kūdikėliu gimusį Die
vą, iš Nekaltos Švč. Pane
lės Marijos, tokia slėpinin
ga, tokia stebinanti, graži, 
kad daugeliui sunku tikėti 
ją esant tikrą, nes, girdi, 
tai per daug gražu, kad ga
lėtų būti tikra.

Bet aš tikiu, Kalėdos, kad 
jūsų istorija tikra. Tikiu, 
kaip tikėjo Marija ir Juoza
pas. Tikiu, kaip tikėjo tie 
prasčiokėliai, 
džiai piemens, 
avis angelams 
bėgę pasitikti
mūšio Dievo. Tikiu, kaip ti
kėjo tie išmintiengiji Trys 
Karaliai, tolimą kelią kelia
vę nusilenkti vargingam 
Kalėdų Berneliui. Tikiu.

Tikiu todėl, kad tai gra
žu. Tikiu todėl, kad tai per 
daug gražu. Tikiu todėl, 
kad žinau, jog grožybes kur
ti vien tik Meilė gali. Die
vas betgi yra Meilė. Bega
linė, pati gyvoji Meilė. Kas 
jai neleistų duoti žemei Ka
lėdų stebuklo? Kas galėtų 
uždrausti Meilei kūdikio a- 
šaromis pravirkti? Kas ga
lėtų sulaikyti Meilę pasiro
dyti, kad ji myli?

Ak, juk kentėjimuose ir 
kraujuose paskendę žmones 
nė nesvajojo Dievą esant 
Meilę. Sakė Dievo visai ne
sant. Sakė Jį nepaisant 
menkučių šios žemės vaba
lėlių, žmogaus vardu vadi
namų. Porino žmogų esant 
našlaitį, stumdomą žiauraus 
likimo, iki kurią dieną nu
blokš jį kas duobėn supu
vimui. Įtarinėjo Dievą esant 
žiaurų tironą, besigėrintį sa
vo sutvėrimų kančiomis. Ma
nė esą geriau žmogui ne
gimti, negu užgimus be tik
slo, be vilties, be meilės ka
muotis, amžinai geisti lai
mės ir niekada jos neragau
ti.

Nebegalėjo, rodos, Meilė 
pakęsti tokių neteisingų į- 
tarimų ir vieną naktį Die
vas pravirko. Pravirko, kaip 
verkia kiekvienas vos tik 
pasaulin įkritęs kūdikis.

Meilė atėjo verkti su ver
kiančiais.

Meilė atėjo kentėti su 
kenčiančiais.

Meilė atėjo mirti su mir
štančiais.

Meilė atėjo suteikti že
mės vabalėliui dieviškojo 
gyvenimo, pasidalyti su juo 
dieviškąja meile, kuri įvei
kia net mirtį. Dievas atėjo 
priglausti žmogų, nuodėmių 
naštos slegiamą žmogų, prie 
savo mylinčios širdies. „Kas 
jį priėmė, tiems jis davė 
galios būti Dievo vaikais.” 
(Jo.

O 
kios

1, 12).

jūs žavinčios, gražios!
* # #

Kalėdos, Kalėdos! KoksO 
tragiškai liūdnas jūsų gro
žis!

„Jis atėjo pas savuosius, 
bet savieji jo nepriėmė” (Jo. 
1, H),

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
IR LINKIU LAIMINGU

NAUJŲ METŲ.
;tarkus gimė 1895 

19 d. Rudami- 
. įš gausios šei-

KUN. NORBERTAS PAKALNI

MASPETHO IR GREAT NECKO MALONIUS

Prisikelęs 
ir Tarpi-

koks
gro-

mens ėmė pasakoti ką ma
tę, ką girdėjo ] 
naktį, betliejiečiai tik ste
bėjosi, tik pečiais traukė ir 
greičiausiai galvojo, kad 
piemenėliams bemiegant kas 
nors pasivaideno. Kur tu 
rasi tokį kvailą tikėti, kad 
žydų Mesijas, Dovydo ka
raliaus sūnus, gimtų kaip 
laukinio bedujino ar bastū
no arabo vaikas, pakelėje, 
urve. Netikėjo betliejiečiai 
prasčiokėlių pasakojimams, 
nėjo gimusiajam nusilenkti 
ir todėl jie niekada 
giau 
tuko 
atėjo

dau- 
nematė jo savo mies- 
ribose, niekada jis ne- 
pas juos stebuklų da- 
Gimė Išganytojas pa

sauliui, tik ne Betliejui. 
„Atėjo pas savuosius, 
savieji jo nepriėmė.” 

# # #

bet

^dŽios mokyklą 
įžūlioje, savo tė-

PARAPIJIEČIUS IR ’’AMERIKOS” SKAITYTOJUS

SVEIKINU SULAUKUSIUS

ŠVENTŲ KALĖDŲ
IR LINKIU GAUSIOS DIEVO PALAIMOS

NAUJIEMS METAMS
KUN. JONAS BALKŪNA:

^jon įstojo 1907
’ įstojo Seinų se- 

i kurios, dėl pa- ■ 
jio, turėjo persi- 
japilį, kur semi- H| 
-Ingai baigė 1917 
i! metų rudenį į- H| 
špilio Dvasinę S 
Kunigu įšventin-

- gruodžio 27 d. = 
e buvo tik viene- 

į nes ji buvo už- Dr ‘ 
brikams įsigalė- atv^

gijS 
rio

Jis nuėjo 
vietos, čia 
pastovaus,

ten skaus- 
ir dejonės bus išnykę.

Dr. P. V. M..... le.

KAKIĮJ AMŽIUS

Civilinio karo Amerikoje g 
metu šiaurės valstybių ka
riuomenėn savanoriai buvo $ 
įstoję tokio amžiaus jaunuo- | 
liai: 252 — 14 metų ar jau- | 
nesni; 844,000 — 16 metų ar | 
jaunesni; 1,151,000 — 18 me- | 

x -u; x v tų ar jaunesni. Iš 2,778,000 g 
Jo žaizdomis esame išgydy- savanorių du milijonai buvo |

Šimtmečiai slenka praei- ti. Nėra s 1 dangumi nė vie- jaunesni nei 22 metų am- 
tin. Kalėdos seka Kalėdas. |no kito vardo, kuriuo mes ga- žiaus. 
Begalinė Meilė prašo vie
tos gimti nebe kurioje nors 
pastogėje, o kiekvieno žmo
gaus širdyje. Ir kaip daž
nai jai tenka vėl pergyven
ti Betliejaus nelaimę: ras
ti uždaras duris. Ir šian
dieną dauguma neturi vie
tos juos sudievinti norin
čiam Dievui. Per daug pra- vaįsįus įr pasmerkė ne-

lėtumėm būti išgelbėti. Jo 
kūnas nebuvo skirtas mir
čiai, kaip mūsų kūnai. Jis 
pasiaukojo už mus.

Jis mėgo tuos pačius 
gamtos daiktus, kuriuos ir 
mes mėgstame. Jis gėrėjosi 
vėjelio dvelkimu, džiaugėsi 
lelijų grožiu, rinko fygų me-

Rusijos dabartiniai pasi
žymėję generolai yra jauno 
amžiaus: Timošenko — 47 
metų, Žukovas — 43 metų.

Karo vadų tarpe buvo į- 
amžiaus žmonių.

Fošas
vairiausio
Prancūzų maršalas
1914 m. buvo 63 metų. Gene
rolai Lee ir Pershing armi
joms vadovavimo metu buvo

bangos ar per daug purvo. vaisingą medį, domėjosi pri-|54 metų. George Washington | 
Per daug savimylos ir ne- nokusių javų laukais id nepriklausomybės kovų me- | 
geros valios. Per daug iš- lukštinėjo grūdus Savo ran- ' tu buvo 43 metų. Napoleonas | 
didumo. Ir šiandieną dau- koše. Jis matė vijoklius kąibuvo Sarbės pasiekęs būda- | 
gybei nepatinka menkumu, įįk sužėlusius, pilnai užau-'mas 26 metų, o paskutinį « 
[nusižeminimu prisidengusi gusįus pražydusius. Jis - - - «
-------- Tokiai meilei neturi- kadugius pakelėse. Ša-i^P metus. Aleksandras Didy- =: 
ma vietos. ]v-jp kl]r j;R mokė. ai]PT) 1 sis 33 metų amžiaus sulaukęs |

jau neturėjo prieš ką kariau- | 
ti — buvo nugalėjęs visą tais g 

tik prie Jis girdėjo karvelių burka- žinotą pasaulį. | |

įj AAACL.O L X JT*. v ĮJdOIV L1 ClIŲ j

mūšį pralaimėjo turėdamas |
Meilė. ’
ma vietos. lyje, kur Jis mokė, augo

Todėl pasaulis šiandieną Lebano ir Hermono kedrai, 
švenčia Kalėdas be Kalėdų alyvos ir Sykamoro medis. 
Kūdikėlio. Vieni 1 
gardžiais valgiais bei gėri- vimą, matė į lankas gena
mais apkrautų stalų, kiti mas avių bandas. Jis gimė 
vien beskaičiuodami prieš- karvių kūtelėje. Jis įjojo į;

ADV. LINCOLN
VlCll UCbiYcLlUl U.UU.<xaJl11 jJl LCb" x u t

neaP’ šventinio biznio atneštą pel- Jeruzalę palmėmis nuklotu
lasJr paukščTaTšavo'Ūzduš,' 8abus advokatas. Kartą tą
Jis neturėjo kur priglausti J,aclEl d.le_n^ 1IS vede dvl

ną ir beapgailestaudami, ko- keliu. Nors lapės turėjo o- 
dėl
kas mėnesį. Milijonai šven
čia L______  _.L_____  L_ ,

žemėje iškastus urvus, išba-. audringas jūras, 
dėję, surakinti kalėjimų pan- gaudoma žuvis, 
čiais; dar kiti milijonai šven
čia sustoję prie mirtį sė
jančių patrankų, kulkosvai
džių lėktuvų, geisdami kuo 
daugiausiai išžudyti savo 
„priešų.” Nesigirdi šiemet 
angelų giesmės: „ramybė 
žmonėms,” nes ne gana že
mėje „geros valios žmonių.”

O Kalėdos, Kalėdos, 
tragiškai liūdnas jūsų 
žis!

Kalėdos nešvenčiamos

Kalėdas ištremti iš sa- savo galvos. Jis maitino mi- 
namučių, sulindę kur į nias duona ir žuvimi ir tildė 

, kur buvo

Jis gydė ligonius, atgai
vino nudžiūvusias rankas, 
atidarė neregių akis. Jo pa
tarnavimu, invalidai ir raup
suotieji atgaudavo savo 
sveikatą. Prisistatydamas 
Jonui ir jo mokiniams, jis 
pavartojo aukščiausios ver-

prisėlino

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS

NAUJAIS METAIS
SVEIKINU VISUS ŠV. JURGIO PARAPIJOS

Abraham Lincoln, 
tapdamas prezidentu,

prieš 
buvo

koks 
gro-

* * *
Kada, o kada gi pagaliau 

ateis tokios Kalėdos, kurio
se nebebus uždarų durų nei 
Širdžių mums laimę nešan
čiam Jėzui? Kada, o kada 
supras žmonija, jog vienin
telis, pirmutinis ir paskuti
nis jos Išgelbėtojas gimė
Betliejuje, Judos mieste, kad Tai bus Kalėdos! 
jo ženklas yra prakartas ir sios, 
vystyklai? Kada, o kada dos! 
ateis nusilenkti Kūdikėliui i

ne vien prasčiokėliai, ne 
vien vienas kitas išmintin
gasis, bet kada nusilenks jam 
visos rasės, visos tautos, 
vadai ir vedamieji? Kada 
visomis pasaulio kalbomis, 
kaip viena, suskambės ta 
džiaugsmo ir pergalės ir mei
lės giesmė: 
aukštybėse, 
mybė geros 
nėms!”

Kalėdos

,Garbė Dievui 
o žemėje ra- 

valios žmo-

4-ilio kun. J. Star-
jį Lietuvą ir kurį J^ei 
j vikaru Šunskuo- mgr 
I išvyko į Romą, kvi) 
p įsigijo Rome- zab 
į Licencijato ir Ka- gįb. 
Įs Daktaro laips-

mėr

ir > 
tik: 
me 
ivo

TIKINČIUOSIUS, LINKIU, KAD VISU ŠIRDYSE 
SPINDĖTŲ KALĖDINĖ RAMYBĖS ŠVIESA.

KUN. KAZIMIERAS E. PAULONI;

VISUS PARAPIJIEČIUS, DRAUGIJAS IR

VISUS PARAPIJOS VEIKĖJUS SVEIKINU

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS,
LINKIU

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

iįLietuvą, kun. Dr. 
p pradėjo dirbti 
ps mokymo ir ti-'ifeg 

auklėjimo darbą. Į 
k buvo kapelionu ! me 
p gimnazijoje; nuo Lg, 
jrudens perkeltas į’m 
kernų) gimnaziją,; tu. 
kapelionu buvo ikii^ 

s gruodžio m., o nuo į 
knis kun. M. Gus-L.

21] 
po jos direktorium Į 

dm. liepos 1 d., kaiv^
■ą Lazdijų „Žibu- 

pariją vyriausybė r 
|o jos vietoje įstei- 
lybinę. Šalia gimna- 
p Dr. J. Starkus 
I? ir mokytojų kur-

j J
1 • T
Ir I Cknvlriis 11

C 
t 
t

m 
m 
Įk: 
k 
E

p. J. Starkus veik
davo visuomeninia
is. Ateininku yra
I organizacijos įsistei- 1 
1.910 m.). Daug pa- 1 
brio” švietimo drau-KUN. JUOZAS ALEKSIŪNAS.prio”švietimo drau- 
į rūpesčiu įsteigta 
hduoti Sąjungos 

ęygarda, kuri vėliau 
pyzdžiu kitoms apy- 

steigtis. Daug vei- 
parininkų, katalikų 
h ir kt. sąjungose, 
pi artimas mokslus 
b jaunuomenės re
ta eilė gabių jau 
ypač jo buvusių mo
ko jo paramą auk
is mokslams eiti.

GIMUSIO KŪDIKĖLIO JĖZAUS PALAIMOS

LINKIU

VISIEMS AUŠROS VARTŲ PARAPIJIEČIAMS

KALĖDŲ ŠVENTĖMS

NAUJIEMS METAMS
į New York, N. Y. KUN. JURGIS GURINSKAS

las prieš tą patį teisėją. 
Abiejose bylose buvo palies
tas tas pats teisės dėsnis, 
bet vienoje byloje Lincoln 
gynė ieškovą, o antroje atsa
kovą. Ryte jis pasakė iškal
bingą žodį ir laimėjo bylą. 
Popiet jis dalyvavo antroje 
byloje ir argumentavo tokiu 
pat uolumu, kaip ryte. Tei
sėjas, pusiau nusišypsojęs, 
pasiteiravo, kokia priežastis 
pakeitė adv. Lincoln pažiū
ras.

—Garbingas teisėjau,—ta
rė Lincoln — ryte aš galėjau 
suklysti, bet aš žinau, kad 
aš esu teisus šiame popiety
je.

VOKIEČIU NUOSTOLIAI

Visa Vokietija jaučia di
delius kariuomenės nuosto
lius žmonėmis. Pradžioje, vo
kiečių aukos buvo labai ma
žos. Žygiai Lenkijoje, Pran
cūzijoje, Norvegijoje ir Bal-

su Jėzumi!
Mieliau- 

laimingiausios Kalė- kanuose vokiečiams kaštavo.

Kun. J. Kidykas,
56,053 užmuštus ar dingusius 

S. J. ir 125,038 sužeistus.

Šv. Kaledij Nauju Metu Proga
VISIEMS NEWARKO ŠVENČIAUSIOS TREJYBĖS 

PARAPIJIEČIAMS NUOŠIRDŽIAI LINKIU 
GIMUSIO PASAULIO IŠGANYTOJAUS

GAUSIU MALONIŲ.
KUN. IG. KELMELIS.

Praeitame pasauliniame 
kare vokiečių armija neteko 
2,677,400 karių — užmuštų ir 
dingusių; sužeistų buvo 4,- 
211,469.

Dabartiniame kare iki 
1942 m. birželio 20 d. vokie
čių kariuomenės nuostoliai 
kariais siekė 2,296,506—651,- 
273 užmušti ir dingę ir 1,- 
645,233 sužeisti.

Kokie vokiečių nuostoliai 
žmonėmis šiemet nuo birželio 
20 d., tiksliai nežinoma. Šie
met, nežiūrint didelių kauty
nių prie Stalingrado, nebuvo 
tokių aršių, kaip pernai prie 
Smolensko ir Maskvos 
šių.

APSUKRUS TEISĖJAS

mū-

Oklahomos mieste vienai 
teisėjui labai nusibodo prj 
siekusiųjų teisėjų („jury’] 
ilgi svarstymai. Jis ėmėsi sa 
votiškų priemonių.

Pirmiausia, šis apsukru 
teisėjas pakeitė minkštas k e 
dės kietomis. Po to, teisėj 
kambary jis nepaliko nė vi£ 
nos kėdės. Šios dvi priemonė 
labai paskubino „jury” teisę 
jų sprendimus. Pagaliau, ji 
aklinai uždarė „jury” karo 
bario langus, kad visai neį 
eitų šviežio oro . . .

Dabar Oklahomoje prisie 
kę teisėjai labai greit spren 

įdžia bylas.

menu 1
č

---------*—

jau, kai buvau dar m: 
ir rugiapiūtės važiuods 

Gyveno jisai už por 
Šone trukdavo valandą 
taviškio visos vietos 
P svirtis kieme, kiek> 
k šienpiūvys lankoje i: 
pis kviečių laukus bu 
paveikslai atsiverdavo 
hkdavom iš žiemių ši 
į’kareivinės, ir namai, 
l'isados iš pryšakio m; 
taus nuo vienas antį 
Į-nėjo ir abu susiliedav 
pndėlės tėtis mostelėd 
hs miesto ir sakydav

iras, kur Napoleonas 
tildavo, ir mes, nė ž 
dvasioje jautėme ky! 
su viršum metų mūs 

Įkalbose, ilgais žiem 
tiogaus už mažąjį koi 
rui, kiek tik akys apėr 
''s, tarp kurių krutėj 
Įkai ar taiškėjo šienpii 
Ii arkliai karpydavo a 
i-a! — suniūkdavo ji 
ko vadeles, o mama 
M kartais pasibaidę ; 
labiausias dalykas m; 
h laukas dvaro žemi 
kurį pravažiuodavome 
besigraibstančiais pc 

su išpūstu ir plezdena 
k storas velenas, prie
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apreiškimo j0N0 STARKAUS SUKAKTIS
KOS’ SKAITYTOJUS j

MARIJA LITURGIJOJE
ŠVENTOMIS RyJ

m LINKIU LAjk

NAUJŲ JlJ

KUN- NOK

įgruodžio 27 d. su- 
rgiai 25 metai, kai 
šventintas kun. Dr. 
įtarkus, dabartinis 
i, N. J. lietuvių šv. 
Povilo parapijos vi-

Starkus gimė 1895 
lio 19 d. Rudami- 
lęs iš gausios šei- 
tėvas ilgametis mo- į Pradžios mokyklą 

Rudaminoje, savo tė- 
riežiūroje. Marijam- 
mnazijon įstojo 1907 
m. įstojo Seinų še
fo, iš kurios, dėl pa- 
l karo, turėjo persi- 
Petrapilį, kur semi- 
sėkmingai baigė 1917 
j pat metų rudenį į- 
| Petrapilio Dvasinę 
liją. Kunigu įšventin- 
7 m. gruodžio 27 d.

NAUJIEMS METhiiijoje buvo tik vi ne- 
• us, nes ji buvo už- 

bolševikams įsigalė-

5PETH0 IR GREAT

’IJIEČIUS IR "AMERIKĄ’i

SVEIKINU SULAUK

ŠVENTŲ

LINKIU GAUSIOS DD>,

GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA 
Kiekvienam Lietuviui

„AMERIKA”
Kiekvieną savo giminę, pažįstamą, draugą maloniai nu

džiuginsi, suteikdamas tokią dovaną, kuri kiekvieną 
savaitę primins jos davėją.

„Amerika” — tiksliausia Kalėdų dovana. Kiekvienam pri
einama įvairiais atžvilgiais — ir kaina nedidelė, ir 
verta didžiausio dėmesio.

KUN. JOj|

eea^is^eaiasiSBJSsĮeaJSe

INTOMIS KAI®

trapilio kun. J. Star- 
žo į Lietuvą ir kurį 

—iįJ įvo vikaru Šunskuo- 
čia išvyko į Romą, 

22 m. įsigijo Rome
lės Licencijato ir Ka- 
'eisės Daktaro laips-m

Viešp. Jėzaus Gimimo Šventė sutelkė visą katalikų mok- 
— Dievo Motina Marija — slą apie Mariją.

Pats žodis — Dievo Gim
dytoja — įrodo, kad Dievo 
Motinos pavadinimas yra 
tikėtina Bažnyčios tiesa, tai 
yra, dogma, Marijos pavadi
nimai arba vienos ar kitos 
paslapties pripažinimai yra 
dvejopi: vienoms paslapties 
tiesoms mes turime tikėti, 
kaip Dievo duotoms per ap
reikštą Bažnyčios mokslo 
šaltinį — Šventąjį Raštą ar
ba per Tradiciją. Šias ti
kėtinas tiesas Bažnyčia for
maliai aptarė ir iškilmingai 
paskelbė tikintiesiems tikėti 
po nuodėmės bausme, kaip, 
pavyzdžiui, kad Dievo Moti
na yra Nekaltai Pradėta. 
Antrąsias paslaptis, susiju
sias su Marijos pavadini
mais, mes turime tiktai pri
imti ir gerbti, bet ne būtinai 
pripažinti. Vadinasi, nėra 
Bažnyčios apreikštuose šal
tiniuose ir jos nebūtinai tu
ri būti priimtos kaip tikėti
nos tiesos; turime jas kaip 
krikščionių dievotumo ženk
lą tikybiniams jausmams 
pakelti. Prie šių Marijos 
garbei skirtų pavadinimų 
galime priskaityti kone vi
sus švenčiausios Panelės 
litanijos žodžius ir kreipi- 
musius į Mariją.

Prieš du tūkstančius me
tų Kristus gimė Betliejuje, 
tapdamas žmogumi. Kai Kri
stus tapo žmogumi, jis 
drauge tapo ir Marijos Sūnu
mi, o iš kitos pusės, Mari
ja tapo Dievo Sūnaus Moti
na. Bažnyčia tą tiesą Ma
rijai priskyrė ir į ją tikėjo, 
skelbdama ją tikintiesiems 
kaipo Dievo apreikštą tiesą, 
kaip svarbiausią ir pagrin
dinį tikėjimo nuostatą kata
likų Bažnyčios gyvenime.

Pažiūrėkime, ką Bažny- 
iš amžinybės čia apie tai yra paskelbusi:

(Gruodžio 25 d.)
Šv. Jonas savo evangeli

joje gražiai aprašo Viešpa
ties Jėzaus gimimą Kūčių 
vakare Betliejaus prakar- 
tėlėje.

„Pradžioje buvo žodis. 
Tas Žodis buvo pas Dievą, 
ir žodis buvo Dievas... Tas 
žodis įsikūnijo ir gyveno 
tarp mūsų.” (Jon. 1, 1-14). : 
Čia pasakyta tikėjimo tikė
tina tiesa apie mūsų Išga
nytojo gimimą.

Kalbėdami apie pasaulio 
Išganytojo užgimimą, nega- : 
lime nepaminėti Motinos, 
kuri Viešpatį pagimdė. Dar 
daugiau. Jei mes įsigilinsime 
į Bažnyčios mokslą, pastebė
sime, kad Bažnyčios Tėvai, 
kalbėdamj apie Viešpaties 
Jėzaus Kristaus gimimą lai
ko atžvilgiu, iš Švenčiausios 
Panelės Marijos, pereina 
prie Dievo Sūnaus gimimo 
amžinybės prasmėje, iš Dan
gaus Tėvo. Taigi, galima 
drąsiai tvirtinti, kad gra
žiausi Bažnyčios balsai gie
da ir kalba apie Marijos iš
aukštinimą Kalėdose, mūsų 
Išganytojo Kristaus gimi
mo šventėje.

Štai ką sako šv. Tėvas Le
onas I: „Atėjus laiko pil
nybei, nužengė Jėzus Kris
tus pasaulin, nusileido Die
vo Sūnus iš savo dangiško
sios buveinės, žinoma, nepa
žemindamas savo Dangiško
jo Tėvo, ir gimė nauja tvar
ka ir nauju gimimo būdu.” 
(Sermo 22). Iš to aiškėja, 
kad Dievo Sūnus du kartu 
gimė. Vieną kartą prieš am
žių amžius iš Dangiškojo Tė
vo; antrą kartą — Kūčių 
vakare Betliejaus tvartelyje 
iš Nekaltai Pradėtos Panė

Karo Taupymo Bonai ir 
Ženkleliai yra didysis gin
klas, kuriuo visi prisideda
me kovoje už Amerikos sau
gumą, už laisvą pasaulį, už 
laisvą Lietuvą.

„Amerika” uoliai remia Amerikos karines pastangas prieš 
plėšikiškos Ašies pajėgas.

„Amerika” dabar duoda labai daug žinių iš pavergtos Lie
tuvos, pranešinėja įdomiausius įvykius visame pasauly.

„Amerika” nuoširdžiai, gyvai eina išvien su visomis jėgo
mis, siekiančiomis Lietuvai nepriklausomybės ir jos 
žmonėms šviesios gerovės.

„Amerika” metams kaštuoja tik 3 dol., tad ar rasi tinka
mesnę dovaną savo artimiesiems?

Paskubėki.—Kalėdos čia pat. — Draugai laukia. — Laukia 
ir „Amerika.”

KREIPKIS:

apie tikėtinas tiesas mokiu
si. Dievas, kaip dangaus ir 
žemės Sutvėrėjas, neapima
mas ir begalinis, yra ir buvo 
toks per amžius. Ir bus toks 
iki amžių amžinųjų. Joks kū
rinys negali apriboti begali
nio Jojo dieviškojo asmens 
ir prigimties. Savaime aišku, 
kad ir jokia motinos įščia ne
galėjo apriboti. Viešpats Jė
zus Kristus, Dievas nuo am
žių, gavo iš savo žemiškosios 
Motinos Marijos savo žmo
giškąją prigimtį. Dėl to šv. 
Povilas savo laiške Gala- 
tams sako: „Dievas siuntė 
savo Sūnų, padarytą iš mo
teriškės, pastatytą po įsta
tymų, atpirkti tų, kurie bu
vo po įstatymu, kad mes gau- 
tumėm įsūnystę.” (Gal. 4, 4- 
5). Jėzus Kristus nuo amžių 
buvo, yra ir bus Dievo Sūnus. 
Tik laike, bet ne nuo amžių, 
jis tapo ir Marijos Sūnumi — 
Moteriškės Sūnumi, tuo pa
čiu nepamainydamas, nesu
mažindamas ir nesusilpnin
damas savo dieviškosios sū
nystės.

Garbindami Viešpatį Jėzų, 
gimusį Betliejaus prakartė- 
lėje, mes sykiu garbiname ir 
pripažįstame, kad Marija 
yra, buvo ir per amžius bus 
Jojo Dieviškoji Motina. Jėzų 
vadiname Dievo Sūnumi, o 
Mariją — Dievo Motina.

Vilius Aksiurdna.

1936 m. rudenį, a.a. kun. 
Dr. J. Navicko kviečiamas, 
atvyko į Marianapolio kole
giją, kur iki š. m. pavasa
rio dėstė lietuvių kalbą ir 
literatūrą. Š. m. gegužės 
mėnesį, kun. J. Simonaičio 
kviečiamas, persikėlė į Eli- 
zabethą. Yra parašęs „Seinų 
Žiburio Gimnazijos Istoriją” 
ir „Lietuvių Kalbos Grama
tiką.” Bendradarbiauja ,,A-

„AMERIKA”
222 South Ninth Street, Brooklyn, New York

TUNISO KRAŠTO SVARBUMAS
s į Lietuvą, kun. Dr. merįkaį”. Dvejis metus bu
kus _ pradėjo dirbti |vo A L K. studentų ir Pro_ 
nenes mokymo ir ti-1 f esionajų S-gos dvasios va- 

auklejimo darbą. jųuo paį atvykimo į A- 
i m. buvo kapelionu merįką yra j£unįgų vieny- 
skio gimnazijoje; nuo naryS § m balandžio 
. rudens perkeltas įm chieagoje išrinktas Lie- 

(Seinų) gimnaziją, įuvių Tautinės Tarybos na- 
kapehonu buvo iki'ri

, gruodžio m., o nuo ’ . v . . .
, mirus kun. M. Gus-L. Starklį se?ma. yra Placiai 
buvo jos direktorium zmoma Lietuvoje. Jubiliato

- Jm. liepos 1 d., kai vyresnis brolis kun. Ignas 
išką Lazdijų „žibu- ^ra Virbalio klebonas; Zig- 

FS PARAPIJIEČIUS, DR.® imnaziją vyriausybė
i o jos vietoje įstei- 
stybinę. šalia gimna- 
kun. Dr. J. Starkus 
stęs ir mokytojų kur-

NAUJAIS Wjf
CINU VISUS ŠV. JURGIO Pį> 

UOSIUS, LINKIU, KADRŲ 

)ĖTŲ KALĖDINĖ

KUN. KAZDlIERDį

5,

PARAPIJOS VEKĖEfG

INTOMIS M®
LINKIU

MINGŲ NAUJI'H

Šiuo metu Sąjungininkų daro visas pastangas dviem 
-----------  ------y ' svarbiem uostam — Tuniso 

- - — ■ už-
imti. Sakoma, vokiečiai lėk
tuvais ir „glideriais” susku
bo per trumpą laiką atgaben
ti 23,000 karių, be to dar 5,- 
000

dėmesys nukreiptas ypač į 
šiaurinės Afrikos Tunisą. Tai ir Bizertės miestams — 
kraštas 48,300 kv. mylių plo- ' 
to, kuriame gyvena 2,600,000 
žmonių. Visas Tunisas pilnas 
kraštutinumų — aukštų kal
nų ir labai didelių lygumų.

Tuniso gyventojų 95 nuo
šimčius sudaro muzulmonai, 
arabų ir berberų kilmės. Dau 
guma jų gyvena lūšnose ir 
uolose. Europiečių ten yra 
213,000, kurių tarpe 108,000 
prancūzų, 94,000 italų kil
mės. Gyventojai daugiausia 
verčiasi žemės ūkiu. Ten, kur 
žemė vandeninga, kur nėra 
nuolatinės sausros, auginami 
kviečiai, avižos, miežiai, aly
vos, vynuogės. Dykumų apy
linkėse auginama avys, ož
kos, kupranugariai ir arkliai, i 
Kalnų apylinkėse gauname 
druskos, geležies, cinko, gy
vojo sidabro.

Tunisas labai svarbus kra
štas strateginiu atžvilgiu. 
Nuo kai kurių jo vietų iki 
Sicilijos salos pakrančių tik 
90 mylių. Tunisas atiteko 
prancūzams 1881 m.; anks
čiau jį valdė italai. Prancū
zai paėmė jį iš italų rankų su 
vokiečių pritarimu.

Šiuo metu Tunise vyksta staigose tarnauja 3,017,632 
kovos. Amerikiečiai ir anglai asmens.

italų.

Vėl Priima
Washington. — Parenka

mosios Tarnybos 
išleido vietinėms 
naujas taisykles, 
rias iki vasario 1 
ma priimti savanorius į įvai- ir iš žemiškos motinos įš-Į,,Kas sakytų, kad Emanuelis 
rias ginkluotų pajėgų dalis, čios.

Mobilizuojamo amžiaus Dievas jis neturėjo motinos, 
vyrai vėl galės pasirinkti, iki o kaip žmogus — žemiškojo 
vasario 1 d., aviaciją, sausu- tėvo, griežto žodžio prasme, 
mos armiją, marinus, jūri
ninkų ar pakrančių sargybą

mas — buvo Lietuvos sei
mo sekretorium, vidaus rei
kalų ministeriu, valstybės 
kontrolierium ir Lietuvos 
Banko direktorium (dabar 
jis gyvena kur nors Sibi
re, atskirtas nuo žmonos ir 
dviejų vaikų, kurie irgi iš
tremti) ; jaunesnis brolis An
tanas, Lietuvos kariuomenės 
savanoris - kūrėjas, yra gy
dytojas, medicinos fakulte
to profesorius; brolis Juo
zas — gimnazijos mokyto
jas; viena sesuo — mokyto
ja.

Sveikindami Jubiliatą, 
kun. Dr. J. Starkų, artimą 
„Amerikos” bičiulį, linkime 
jam gausios Dievo palai
mos visuose darbuose, o 
svarbiausia — sėkmingai 
išvysti laisvą Lietuvą ir vėl 
dirbti jos jaunuomenės auk-, 
Įėjimo ir švietimo darbe.

vadovybė
taryboms

pagal ku-
d. leidžia- lės Marijos:

Atsimintina, kad kaip (Kristus) nėra Dievas, ir, 
kad dėl to Jo Gimdytoja, pa
gimdžiusi įsikūnijusį Dievo 
Sūnų, nėra Dievo Gimdytoja, 
tas tebūnie atskirtas”. (Denz. 
113).

Manichiejų mokytoj as, 
šventam 

Augustinui prikišo: kaip tai 
esą galima, sako, kad Die
vas, kuris sutvėrė dangų ir 
žemę, būtų sutalpintas že
miškoje motinos įščioje ir 
dar kaip vaikas, kurio neap
ima dangus su žeme, kurio 
sostą apsupę garbina ange
lai ir šventieji, kurs yra be
galinis ir neapimamas?

Vienok Bažnyčia nėra nie
kuomet tokių priešginybių

ši tiesa, kad Viešpats Jė
zus įsikūnijo ir gimė iš Ne
kaltos Mergaitės, paliečia, 
be abejo, Viešpaties Jėzaus garsusis Faustas, 
asmenį. Bet ji yra artimai 
susijusi su Marijos asmeni- 
mi ir meta šviesos spindulį 
taipogi į Mariją. Ta tiesa, 
kad pasaulio Atpirkėjas gi
mė iš mergaitės, kuri prieš 
gimdymą, gimdymo metu ir 
po gimdymo neprarado sa
vo sielos nekaltumo, davė 
Marijai Dievo Gimdytojos 
vardą, sudarė visa Mari j o- 
logijos dogmatinį mokslą,

SAUGOJO LAIMIKĮ

. Dr. J. Starkus veik- 
įlyvavo visuomeninia- 
irbe. Ateininku yra 
it organizacijos įsistei- 
(1910 m.). Daug pa-

KUN. JUOZAS B Žiburio” švietimo drau- 
Jo rūpesčiu įsteigta 

i Vaduoti Sąjungos 
apygarda, kuri vėliau 

pavyzdžiu kitoms apy- 
ms steigtis. Daug vei- 
yasarininkų, katalikų 
ojų ir kt. sąjungose, 
labai artimas mokslus 
iios jaunuomenės rė- 
; visa eilė gabių jau- 
Į, ypač jo buvusių mo- 
: gavo jo paramą auk- 
ems mokslams eiti.

O KŪDIKĖLIO JĖZALS
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AUŠROS VARTŲ PAPAPUE^
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AUJIEMS META® Antanas Vaičiulaitis

Y. KUN. našiu9 cmenix Laukas

DAUGIAU TARNAUTOJŲ

Šiuo metu Amerikos ka
riuomenė yra 25 nuošimčiais 
didesnė, nei buvusio pasauli
nio karo metu. Valdžios į- 
staigos dabar turi 2,571,500 
tarnautojų, kas yra beveik 
tris kartus daugiau, nei bu
vusio karo metu. Atskirų 
valstybių ir savivaldybų į-

Vienas karys laimėjo kau
liukais 1,000 dol. Jis laimėjo 
laive, kelionėje į Angliją. 
Laimėjęs tūkstantinę, karys 
nusamdė du savo draugus, 
kad jie saugotų jį nuo toli
mesnio lošimo kauliukais. 
Savo sargams jis mokėjo po 
5 dol. į dieną.

Ar nemanot, kad jam apsi
mokėjo šių „sargų” išlaiky
mas?

— Man rodos, kad kažkas ten krebždenasi, — su- 
švagždėjo po valandėlės Motiejukas.

— Gal šuo ... — nusigandęs atsiliepė Jeronimukas.
Susispietėm į daiktą ir laukėm. Iš tikrųjų anapus 

krūvos kažkas brūžinosi, lyg į akmenis trindamasis. 
Neilgai laukus, pasirodė strėnos, paskui pakilo galva ir 
rankos, kurios ant viršaus uždėjo naują akmenį.

Iš anapus krūvos į mus žiūrėjo vaikas, maždaug 
mūsų amžiaus. Mes-išpūtėm akis, nes berniukas buvo 
toks rudas, kaip niekados dar nebuvau regėjęs. Jo 
plaukai buvo raudoni, kaip liepsnelė, veidas taip straz
danomis nubertas, kad rodėsi lyg sukapotas, o ir ran
kos buvo šlakuotos ir apaugusios žibančiais plaukais.

— He! — tarė berniukas ir nusibraukė sau prakai
tą nuo kaktos.

Mes žengėme prie jo ir vėl sustojome.
— Kur einate? — prabilo rudasis vaikas.

Styrojom kaip pagauti.
Berniukas pasirėmė alkūnėmis ant akmenų ir žvit

riomis akimis tyrinėjo mus. Mums buvo taip nesmagu, 
kad nors ėmęs ir smek į žemę. Man pačiam, lyg po 
sunkaus darbo, baptelėjo prakaito lašas nuo kaktos 
ant nosies galo.

Atsigęžėm į kitą šoną: iš ten pasigirdo skardus ir 
linksmas balsas.

— Kęstuk, kaip matau, talkos susilaukei, — skam
bėjo tas balsas.

Aplink didelį akmenį triūsė ten vyras su geležine 
lazda ir pupsėjo trumpą pypkutę. Jis taip pat buvo ru
das ir su gauruota krūtine, kuri juodavo iš ančio. Iš
sitraukęs pypkutę, jis nušvirkštė seilę pro dantis ir 
kalbėjo:

— Na, Kęstuk, prašyk svečius į talką. Greičiau eis 
darbas!

Kęstučiui betylint, Motiejukas, įsidrąsinęs, paklausė:
— Dėde, o ką reikia daryti?
Jam prašnekus, mes visi atsidūsėjom palengvėję.
— Ogi akmenis rinkti ir į krūvą nešti, vaikučiai.
— Akmenis rinkti, — paantrino ir Kęstutis.
— Smagus darbas, vaikučiai, — juokavo anas vyras, 

— kodėl nepamėginus?
(Bus daugiau)

ir ramiai čiurlenantis upokšnis buvo mūsų karalystė, 
niekam kitam nenaudinga, ir mums nė į galvą neatė
jo, kad kada nors mes šio savo žaismų tyrlaukio ne
tektume.

Bet taip atsitiko.
Atsimenu, vieną vasarą mes, kaip visados, nulėkė

me prie akmenų lauko. Ūmai ties Kartuvių kalneliu 
Šilbalių Motiejukas sustojo, lyg įbestas. Jis buvo vi
sus pralenkęs, ir jam turėjo atitekti garbė pirmajam 
užkopti į viršūnę.

— Ko jis nelipa? — laužėm galvas ir lėtinome savo 
risčią.

Kai pribėgom, Motiejukas sumišęs ir lyg sugėdintas 
pasakė:

— Tėtis užvakar pardavė akmenų lauką.
— Pardavė? — paklausiau ir iš to nustebimo išsi- 

vėpęs žiūrėjau į pusbrolius.
— Tikrai, — patvirtino jie ir nudūrė akis žemyn.
— Ir kalną pardavė? — tariau, net mikčioti pra

dėjęs iš to apglušimo.
— Ir kalną.
— O upelį?
— Upelį? — sudvejojo Motiejukas. — Upelio gal 

nepardavė — jis juk iš toli atbėga.
Man graudu buvo. Išsyk supratau, kad į laukinių 

žaismų dirvą jau vartai užkalti.
— Ar galima ten eiti? — dar paklausiau.
— Nežinau, — numykė Motiejukas ir pasižiūrėjo į 

brolius, ar jie netars žodžio.
Jie tylėjo ir kojos nykščiu krapštė žemę.
— Galėtume pabandyti, — pats svyruodamas, pra

bilo Motiejukas. — Kai išvys, tai išvys . . .
Jis žengė pirmas, o paskui jį žąsele nusekėme ir mes, 

bailiai dirsčiodami, ar neišlįs koks žmogėnas iš už Kar
tuvių kalnelio ir ar nepradės mūsų vytis ir plūsti.

— Kad tik šuns nepaleistų, — niurnėjo Jeronimu- 
kas, šilbalių mažiausiasis, pačioje uodegoje kiurklinęs. 
— Dar gali įkasti . . .

Apsidairėme visi, ar nematyti kur beselinančio šuns. 
Nieko neregėdami, vėl traukėme tylėdami.

Priėjome šviežiai sukrautą akmenų krūvą ir susto
jome, žadą prikandę.

tais apdulkėję langeliai, durys, pro kurias karojo nu
leistos grandinės, ir sienojas malūnui į vėją atsukti 
buvo man toki įdomūs ir paslaptingi, kaip pasaka.

Už gerų varsnų nuo malūno sukdavome į šunkelį 
ir toli jau pamatydavome Šilbalių dėdės trobas. Tuoj 
išskirdavom jas iš aplinkinių ūkių, nes gale pirkios au
go ten ąžuolas, aukštesnis už viso sodžiaus medžius ir 
su nukaršusia viršūne. Visados, kai tik išvysdavau Šil
balių namus, akys man nusišviesdavo ir širdis links
mai šokteldavo, gera ir smagu buvo žiūrėti į tuos ber
žus, kurie baltavo aplink visą sodybą.

Kol tėtis ir mama bučiavosi su dėde ir dėdiene, kol 
jie vaikščiojo žiūrėdami pirmdėlės karves ir šiemečių 
kumeliukų, arba rankomis skėsčiodami gėrėjosi kvie
čių lauku, aš su Šilbalių vaikais lenkčiui bėgdavome į 
galulaukes.

Lėkdavome šniokštuodami, kas pirmutinis pasiek
sime Kartuvių kalnelį. Dykas buvo tas kalnelis, be me
džio, išraustas ir akmenų pilnas. Savo vardą buvo ga
vęs nuo to, kad ant jo baudžiavų laikais korė žmones. 
Mums, mažiems padaužoms, jisai labai tiko, nes čia 
ligi soties galėjome slapstytis duobėse, gaudytis, ak
menimis laidyti į pakalnę, kasinėti lapės olą, kurios 
galo niekados neprieidavai. Vieną vasarą ten radome 
švediškų pinigų, pažaliavusių ir vos beįskaitomų. Su
šilę ir pailsę, pūkštydavome į Kregždės upelę, kuri 
skaidri gurguliavo per akmenis, ir klegėdami maudė
mės, taškydamiesi ir vienas kitą niurkydami į van
denį. Kartais Šilbalių vaikai pakriaušėmis kaišiojo ran
kas į urvus, ieškodami vėžių, ar bandėm rasti po ak
menimis pyplių ir vėgėlių, kurių uodegas sutraiškyda
vo į tą pat akmenį.

Nusibodus pliauškytis upelėje, visi eidavome vaikš
čioti po akmenų lauką.

Tarp Kartuvių kalnelio ir Kregždės upeliuko buvo 
loma, pilna akmenų, kurie gulėjo ten dideli, kaip avi
nai. Išsimaudžius mūsų darbas ir buvo visą duobą per- 
šokuoti akmenimis, nepalypstėjus koja žemės. Taiky
davęs, kad paslydę nusibrėnydavome blauzdas, prasi- 
skeldavome kelį ar kaktą.

Mūsų džiaugsmas buvo neišpasakytas. Mes šaukėme 
kaip patrakę, šokinėjome, siautėme ir žaidėme lauki
niais. Toji dyka dirva, lapių urvais išraustas kalnelis

ai jau, kai buvau dar mažas, kasmet tarp dūr
io ir rugiapiūtės važiuodavome į svečius pas Šil- 

i už poros mylių, anapus mies
čionė trukdavo valandą su kaupu laiko.
Vilkaviškio visos vietos buvo man pažįstamos, 
ena svirtis kieme, kiekvienas šuo prie būdos, 
anas šienpiūvys lankoje ir kiekvienas takelis per 
nčius kviečių laukus buvo tiek sykių matytas, 
ji paveikslai atsiverdavo, susilyginus su miestu, 
plenkdavom iš žiemių šono. Dabar man kitaip 
ir kareivinės, ir namai, o ypač bažnyčia, kurios 

K visados iš pryšakio matydavau plačius ir ato- 
ovinčius nuo vienas antro; dabar jie vis siaurė- 
plonėjo ir abu susiliedavo į vieną laibą bokštą.

S valandėles tėtis mostelėdavo botagu į baltus mū- 
™ lapus miesto ir sakydavo, atsigręžęs į mamą ir

p jyv xx lUįlCipiULCd v 

idu ir Nauju Gyveno jisai 
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GAUSIŲ MALONIŲ.

KUN. JG.

įsauliniame; APSUKRUS 
lija neteko — 
užmuštų ir Oklahomos 
į buvo 4,- teisėjui labai

įvaras, kur Napoleonas rusui paskelbė karą.
nutildavo, ir mes, nė žodžio netarę, stebėjome 
ir dvasioje jautėme kylant iškilmingą pagarbą: 
įto su viršum metų mūsų kaimo ir visos apylin- 
vrų kalbose, ilgais žiemos vakarais, nebuvo di- 

j žmogaus už mažąjį korsikietį.
,. J nkui, kiek tik akys apėmė, liūliavo rugių ir kvie- 

teisėjas pakeitę į sjos, tarp kurių krutėjo raudonais marškiniais 
inkai ar taiškėjo šienpiūvė mašina, kurią pama
li arkliai karpydavo ausimis.
la-a! — suniūkdavo jiems tėtis ir stipriau šil
davo vadeles, o mama priglausdavo mane prie 
kad kartais pasibaidę arkliai nepradėtų nešti.

ilgi svarstymai-J 
votiškų priemoBir 

I Pirmiausia.
kare iki 
) d. vokie- 
nuostoliai 
“■fdZE&’S 

ir V Sambai? jis
nos kėdės. Šios^yi 

nuostoliai labai paskubino -g 
io birželio j jų sprendimus Si ^a|3jausjas da]ykas man toje kelionėje būdavo 
omą. šie- aklinai uždare ’ lauimc rivom „Ti-un.'c
ių kauty- bario langus, b3 
), nebuvo eitų šviežio oro •■'^i 
mai prie1 Dabar Oklah^.. 
vos mū- kę teisėjai labai

ūzų laukas dvaro žemėse ir didelis vėjinis ma- 
kurį pravažiuodavome beveik po pat sparnais, 
i besigraibstančiais po orą ir vėl krentančiais 
su išpūstu ir plezdenančiu audeklu. Ratų girgž- 

s, storas velenas, prie kurio laikėsi sparnai, mil-
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Buvo tai naktis, tyli, kas, kaip Honston Steward 
šventa naktis, žvaigždės pa
dangėse kažkaip iškilmingai 
mirkčiojo ir savo žibančio
mis akutėmis, didele ado
racija 
rėjo į 
lie j aus 
Įėję į 
Toje 
Kūdikėlis. Tas Kūdikėlis at
rodė; kaip ir visi kūdikė
liai, o vienok Jisai buvo ne
sulyginamai aukštesnis ir 
kilnesnis už visus kitus. 
Prie savo užgimimo Jis bu
vo pasveikintas angelų dan
giška muzika ir giesmėmis: 
„Garbė Dievui aukštybėse, 
ir ramybė žemėj geros va
lios žmonėms.” Jo gi tikro
ji Motinėlė, didžiausiame 
nusižeminime atsiklaupusi, 
šventai Jį pagarbino. Apy
linkės vargdieniai pieme
nėliai, nors, apdirskę, sušalę 
ir visų pamiršti, atbėgo ir 
apspitę prakartėlę, dvasios 
pagauti garbino Kūdikėlį, 
džiaugėsi Juoju ir negalėjo 
atsitraukti. Tolimųjų rytų 
trys išminčiai, nežiūrėdami 
kelionės tolio ir nuovargio, 
džiaugsmingai atsiskubino, 
garbino Jį ir teikė brangias 
aukso, miro ir smilkylo do
vanas.

Visi kūdikėliai, kurie tą 
pačią naktį su Juo užgimė, 
seniai jau nebegyvena. Ar 
tai buvo karalių kūdikėliai, 
ar tai varguolių, visi jau 
seniai į dulkes ir pelenus 
pavirto, šis Kūdikėlis gyve
na šiandien ir gyvens per 
visus amžius.

Kas gi tas stebuklingas, 
visus žavėjantis, Kūdikėlis? 
Tai Tas, kuris nuo amžių 
pažadėtas: „Dievas Galin
gasis, Tėvas ateinančiųjų 
amžių” — pasaulio Išgany
tojas Jėzus Kristus. Jis tai 
yra Tas, kurio nusivylusi ir 
išsiilgusi žmonija per ilgus, 
ilgus amžius laukė. O kaip 
gražiai tą išsiilgimą išrink
toji žydų tauta išreiškė I- 
zajo Pranašo lūpomis: „Ra
sokite dangūs iš aukštybių į 
ir tegul debesys išlyja teisų
jį, tegul atsiveria žemė ir 
teišželdo Gelbėtoją.”

Betliejaus Kūdikėlis yra 
Tas, kurio ne tik išrinktoji 
Dievo tauta, bet lygiai ir 
stabmeldija instinktyviai Jo 
laukė ir kaip gražiai tą lū
kesį pagriebė savo poemoje 
Virgilius. Jisai tenai nusi
skundžia „geležiniu amžių,” 
su jo neapykanta, karais 
bei žiaurumais ir džiaugiasi 
ateinančių „aukso amžium”. 
„O jau ateina” — šaukia 
poetas — .nužengia iš dan
gaus nauja era.” Tęsia to- 
liaus: „Laikas artinasi, tat 
priimk tą kilniąją misiją, 
brangus Dievo Kūdikėlį, Tu 
garbingo Jovio ainį. Žiū
rėk, kaip galingai visas pa
saulis su plačiausiais kraš- ' 
tais, giliausiomis 
kalnų ir dangaus aukšty
bėmis siekia prie atmainos. 
Žiūrėk, kaip visi laukia ir 
džiaugiasi ateinančiu, nau
juoju laiku.” 

žodžiu, prie to Kūdikėlio 
Jėzaus Dievo Apveizda vedė 
visas pasaulio tautas. Prie 
Jo visi istorijos siūlai su
ėjo nuo pat žmonijos pra
džios ir nuo Jo visi tie siū
lai išeina per visus sekan
čius amžius. Užgimimas to 
Kūdikėlio buvo tai visos 
žmonijos istorijos kulmina- patys, kaip mus patraukti 
cinis punktas. prie Savęs, priduoti vilties

ir nusistebėjimu žiū- 
vieną vargingą Bet- 
kūtelę, o toje kūte- 
skurdžią prakartėlę. 
prakartelėje gulėjo

Chamberlain: „Kristaus gi
mimas yra tai svarbiausioji 
visos žmonijos data. Joks 
karo mūšis, joks pasaulio 
valdžios perversmas, joks 
gamtos reiškinys neturėjo 
tokios reikšmės, su kuriuo 
galima būtų palyginti suly
ginimai trumpą Galiliečio 
gyvenimą. Kaip giliai ir vi
dujiniai tas gimimo faktas 
yra susiliejęs su žmonijos 
likimu, to įrodymu yra is
torija jau beveik nuo 2,000 
metų, taip, kad tos dienos 
metus mes vadiname pir
mais metais ir nuo jų mes 
pradedame skaityti metus. 
Tam tikru atžvilgiu galima 
sakyti, kad istorija tikroje 
to žodžio prasmėje praside
da tik su Kristaus gimimu.”

Ir tikrai tas Kūdikėlis ski
riasi nuo visų kitų, kaip 
dangus nuo žemės. Su nu
sistebėjimu žiūrime į to
kius didelius žmones, kaip 
Aleksandras, Augustas, Na
poleonas ir kiti. Jie pajudi
no daugybę kraštų ir žmo
nių; jų rankose ir valioje 
buvo milijonai gyvybių. 
Vienok tas nekaltas Kūdi
kėlis vargingoje Betliejaus 
kūtelės prakartyje, nors 
silpnutis, negali nei pasėdė
ti nei pastovėti, o turi gu
lėti, tačiau, jis didesnis ir 
galingesnis už juos visus. 
Jis pajudins visą pasaulį, 
sužavės visų tautų širdis ir 
per visus amžius nuo 
tos iki kartai karaliaus 
loms.

Su pagarba lenkiame 
vo galvas prieš tokius min
ties genijus, kaip buvo So
kratas, Platonas, Aristote
lis, Kartezius, Kantas ir ki
ti.... Bet čia prakartyje gu
li Tas, kuris skelbs, pasau
liui mokslą ir filosofiją, to
kią gilią, tokią aukštą, to
kią nepasiekiamą, kad tų vi
sų genijų ir dvasios milžinų

KALĖDŲ VARPAI
Aidi ir aidi Kalėdų varpai, 
Visas pasaulis pabunda .. .
Saulės troškimas sukyla širdy, 
Nyksta juodoji pagunda . . .

Mažutė, kukli bažnytėlė
Su vėjo išgirgždintom durim,
Pasaulį iš purvo
Žmonių milijonus

pakėlė, 
subūrė.

milijonai

jūromis,

Gruodzio-December 25

jjiėti 550 metų sukak 
įojo tapimo Didžiuo. 

ikšau, 1392-1942).

kar- 
sie-

sa-

Ir linksta galvų
Nužemintai rankas sunėrę 
Į Dievą, kurs myli žmogų, 
Ir lauko siūbuojančią svėrę. —

Aidi ir aidi Kalėdų varpai, 
Visas pasaulis pabunda ... 
Saulės troškimas sukyla širdy, 
Nyksta juodoji pagunda . ..

mums savo kūdikystės pa
prastumą, šventumą ir mei
lumą, kad mes Jo nesibijotu
me, bet rastume Jame ža- 
vejančios laimės ir ramy
bės. „Pasirodė mūsų Išgany
tojo Dievo maloningumas ir 
gerumas žmonėms” — taip 
gražiai atsiliepia Apaštalas.

Tik pažvelkime arčiau į 
tą Dievišką Kūdikėlį: Kaip 
stebuklingai maloniai ir gai- draugaus per amžius, 
lestingai žiuri savo dangiš- . 
komis, melsvomis akutėmis! 
Skaitome jose: Meilę, Pasi
gailėjimą, Atleidimą. Pridė
kim ausis prie Jo širdies 
balselio. Mažutėlė ji dar, 
nok savyje talpina visus 
lonių turtus, kiekvienam 
kalingus. Tėmykime Jo 
mius, vaikiškus alsavimus. 
Kiekvienas jųjų šaukia: 
Garbė Dievui, ramybė žmo
nėms! O tos žavios lūpelės! 
Jos dar sučiauptos, bet grei
tai jos atsivers stebuklin
gam mokslui, žodžiams pil
niems paguodos ir išminties. 
Argi Jis nekviečia širdin
giausiai ir saldžiausiai? At- 
ekite pas mane, jūs, sielos 
paklydusios, pasaulio iškan-

šešerių metų Gražutei ma
mytė nupirko Kalėdoms gra
žią lėlę. Mergaitė be galo 
džiaugėsi, bet vos praėjus 
valandai, Gražutė atnešė lė
lę ir įmetė į Sąšlavų dėžę. 
Nustebo mamytė:

•— Kodėl tu taip pasiel
gei?

■— Atleisk, mamute, —sa
ko mergaitė: aš kitaip su 
ja pasielgti negalėjau. Aš jau 
kelius šimtus kartų sakiau, 
kad aš ją myliu, o ji man 
nieko neatsako. Nenoriu aš 
beširdės draugės!

Tai yra ne retas, bet kar
tu būdingas gyvenimo vaiz
delis. Ne vien vaikų gyve
nime taip yra. Kiekvienas 
žmogus trokšta būti supra
stas, ieško širdies, kuri už 
meilę jam atsakytų meile, 
už nuolankumą — paaukšti
nimu, o už vargus patirtus 
dėl jos — paguoda.

Žmogus ieško. Jaunuolė sa-

1

Žuvis pusryčiams
2 puodukai žuvies,
2 puodukai karštos bulvių 

košės.
1 šaukštas sviesto,
1 kiaušinis,
puodukas pieno,
y2 šaukštuko kepamų mil

telių,
pipirų ir kelios juostelės 

lašinukų.
Išvirki žuvį, išrinki kaulus, 

įmaišyki karštą bulvių ko
šę, kiaušinį, pieną, kepa
mus miltelius, pipirus, gerai 
viską išplaki ir taip už
dengtą palaikyki iki ryto. 
Ryte, iškepki po du laši
nukų gabalėlius kiekvienam 
asmeniui, sudėki į lėkštę, 
likusiuose taukuose iškepki

DAUGIAU DŽIAUGSMO

vie- 
ma- 
rei- 
ra-

mokslo šviesa, palyginus su-kintos, išvargusios! Ateikite 
Jojo ^mokslu bei filosofija, pas mane, nusiraminkite, 

pasisemkite paguodos. Kvie
ste kviečia Dievas Kūdikė
lio išvaizdoje, pilnas švelnu
mo ir gerumo, kuris niekuo 
nuo savęs nenubaido, bet, 
kuris viskuo prie savęs pa
traukia, atleidžia ir nura
mina. Ir kiekvienas, kurs tik 
ateina prie to Kūdikėlio Jė
zaus su nusižeminimu, pasi
tikėjimu ir gailesčiu už sa
vo kaltes, tenai atranda šven
tą ramumą ir dangišką sal
dybę.

Taip prasideda „Aukso 
amžius,” naujoji, seniai lau
kiama meilės ir pasigailėji
mo, skaistybės 
ramybės, laimės ir džiaugs- 

Dievo prakeikimo 
mūsų planetai dėl pir- 
tėvų nuodėmės pra- 

nusitrinti ir užleidžia 
naujiems palaimini-

bus kaip menkos žvakutės 
šviesa prieš milžinišką sau
lės šviesą.

Ir taip, ar tikrai tas ma
žutis, bejėgis Kūdikėlis Jė
zus atnešė naujus laikus, pa
sauliui atmainą? Taip, su 
tuo Betliejaus Kūdikėlio Jė
zaus užgimimu, prasideda 
naujas laikas, nauja era, 
era meilės, pasigailėjimo, at
leidimo, malonės ir ramy
bės, kame žmogaus santy
kiai su Dievu remiasi ne 
baime ir jėga, bet gryniau
sia meile ir vaikišku pasi
tikėjimu. Jokia kita scena, 
joks kitas atsitikimas nega
li geriau išreikšti to tu
rinio, prasmės ir dvasios 
tos naujosios eros, kaip ta 
užgimimo scena, kaip tas 
Betliejaus Kūdikėlis Jėzus. 
Juk tai nekaltas, malonus ir 
žavėjantis Kūdikėlis. Prieš 
kūdikėlį niekas nedreba, 
niekas jo nebijo, prie kūdi
kėlio kiekvienas prisiartina 
su meile ir nuoširdumu.

Ir kas gi mažo, nekalto 
kūdikėlio nemylės? Kas ne
susižavės, kuomet pasirodo 
jo maloni, žavėjanti šypse
na draug su kvepiančiu ne
kaltumu? Visą laimės ir ra
mybės dangų galima iš
skaityti iš skaičių akučių ir 
švelnių lūpelių. Todėl Dievas 
geriau žinodamas, negu mes

ir teisybes,

cinis punktas. prie Savęs, priduoti vilties
Gražiausiai apie tai rašo bei drąsos, nuraminti, pats 

toks laisvos minties istori- tapo Kūdikėliu, ir atvėrė

dangę. Nuo šio momento 
pats Dievas ir Sutvėrėjas 
žmogaus pavidale pradeda 
draugauti kaip brolis ir Jis

Dieviškoji širdis, pilna 
malonės ir gerumo, pradėjo 
tvaksėti šioj vargingoj aša
rų pakalnėj ir Ji tvaksės 
per 33 metus, kol nutils 
ant kryžiaus prikalta. Ta
čiau Ji vėl plaks per visus 
amžius, nes Ji pasiliks šven- 
čiausiame Sakramente iki 
pasaulio pabaigos. Ji mus ap
švies ir mokys, slaugys ir 
gydys, ramins ir ves, pa- 
švęs ir stiprins.

Kun. S. Stonis.

Minčių Žiupsnelis
Juo daugiau žmogus ati

duoda, juo didesnė ir tvir
tesnė tampa jo širdis. Jei 
daliji meilę, meilė tampa vis 
didesnė, nes jei su viena 
žvake žiebi kitą, liepsna 
pasileika tokia pat, kad ir 
tūkstančius žvakių būtumei 
įžiebęs.

—Foersteris.
—o—

Išgėręs alkoholio žmogus 
linksminasi ne savo links
mybe. Jis linksminosi savo 
ir kitų busimųjų vaikų links
mybe. VI. Putvys.

—o—
Labai prakilnus bus tavo 

mokslas, jei bus paremtas 
savo paties išsižadėjimu ir 
nusižeminimu.

mo era. 
dėmė 
mųjų 
deda 
vietą
mams ir negirdėtoms malo
nėms.
mybė žmonėms!” skamba pa
dangėmis. Atėjo nauji lai
kai, kuomet Dievas permal
dautas vėl kaipo geras Tė
vas pradeda bendrauti su 
žmonėmis, kuomet žmone- 
liai, kaipo ištikimi ir nuošir
džiai Jį mylintieji vaikai, ga
li prie Jo kreiptis su pilnu 
pasitikėjimu, meile ir nuo
širdumu.

Štai kiek Kūdikėlis Jėzus 
atnešė Dievo malonių su Sa
vim. Kūdikėlio Jėzaus švie- 
čiančioji žvaigždė nušvietė 
mūsų gyvenimo kelionės pa-

Garbė Dievui! Ra-

Meilė, kaip ugnis, negali 
egzistuoti be nuolatinio veik
smo. Nustojus vilties ir 
baimės, nustoja ir ji egzis
tavusi.

—o—
Geriausias būdas 

gerus vaikus, tai
jiems būti linksmiems.

Wilde.

turėti 
leisti

Nusivylimai 
nimai kyla iš 
sivaizdavimo.

—o— 
ir

per
susierzi- 

didelio į-

Blachie.
—o—

Ne pajamos, bet žmogaus 
būdas padeda išvesti balan
so liniją tarp išlaidų ir pa
jamų. Frost.

—o—
Dievas išgydo, gi daktaras 

pasiima atlyginimą.
B. Franklin.

—

Didžiojo Lietuvos 
Birutės sūnus, buvo 
šešių sūnų ir įžymi 

)taS anais laikais Ryti 
įaryti Lietuvą galinu 
'suvienyti visas kunigai 

vadovybe ir dar prap 
didžio poru^ ErP+°Sv? 

planams realizuoti Vyt; 
Duoti į stalą su išk( ji Kunigaikščiu.^ Tai < 

lašinukų juostelėmis, kji * Jova pt 
turi būti laikomos 
vietoje.

žuvį, kurios reikia dėt: 
šaukštą ar daugiau, 
rint kokio 
norime gauti.

(Ištrauka)
Teisė džiaugtis mūsų lai

kais niekinama ir žudoma. 
Tikrosios Džiaugsmo reik
šmės nebematomą, nors 
džiaugsmo trokštame visu

vo draugėje^ nori rasti ją su- kargįumU) j0 siekiame visu 
prantancią širdį, suaugę —I įgėlimu. Vieniems džiaugs- 
taip pat, o seneliai savo silp- mas _ saldus gyvenim0 
nai beplakanciai širdžiai pa- paskaninima3t retas kąsnis, 
guodą dažnai randa mažo 
vaikučio džiaugsme.

Dėja, ne visi randa. Gyve
nimas žiaurus, dažnai jis tik 
pasityčioja iš mūsų ir dar 
didesniais vargais prispau
džia. Ir dažnai žmogus 
kenčia visai be tikslo, visai 
be paguodos, kylančios iš 
kitos širdies. Kas gi atly
gins už kančias ir vargus, 
jei tų pergyvenimų niekam 
nepaaukosime?

Vargsime ir skursime, jei 
nerasime kam pasiguosti. O 
šioj žemėj nerasime taip 
galingo asmens, kuris bent 
dalinai sugebėtų pasaulio 
skurdą ir vargą atlyginti. 
Šiuo metu, Kristaus gimimo 
šventėje, Kūdikėlio Jėzaus 
prakartelėje Jis ištiesęs sa
vo mažytes rankeles, laukia 
mūsų ateinant, laukia su ra
minančiu žodžiu, dieviškos 
meilės šypsena.

Gimė Tas, Kurs pasakė: 
„Ateikite pas mane visi, ku
rie vargstate ir esate ap
sunkinti, o aš jus atgaivin
siu.” (Mt. 11, 28). Milijonai 
vargstančių ir kenčiančių 
šio baisiojo karo metu sku
bės prie gimusio Kristaus 
prakartėlėj pasiguosti, ieš
kos ramybės savo sieloms, 
su ašaromis maldaus Tai
kos Karaliaus amžinos tai
kos šioje žemėje.

Pavergtos Lietuvos tikin
tieji prie Kūdikėlio kojų 
sudės visas savo viltis, vil
tį laisvės sau ir viltį lais
vės nelaimingiems ištremtie
siems. Drauge su jais mes 
būsime vieni savo maldose 
už vargstančius lietuvius.

Eugenija.

gavus, godžiai nuryjamas, 
arba brangus gėrimas, ku
rį tik turtingieji gali gerti, 
ar, pagaliau, iškilniųjų gy
venimo papuošalas. Kiti gi 
su panieka kalba apie 
džiaugsmą.

Džiaugsmas yra būtinas 
kūno ir sielos gyvybei ir ti
kėjimui. Džiaugsmas nau
dingas ir šiaip darbams. Jis 
padeda engviau pakelti jų 
vargus, suprasti jų sunke
nybes, ir lengviau suranda
mos priemonės tikslui pa
siekti. Susirpinęs ir su su- 
sigraužęs žmogus netinka 
darbui. Visa jį stumia ir 
erzina. Jis negali nei ma
žiausios sunkenybės nugalė
ti.

Liūdesys niekad nebuvo 
dorybė. O be džiaugsmo ne
gali gyventi nei vienas žmo
gus. Džiaugsmas mums pa
deda būti maloniais santy
kiuose su kitais.

Jei būsim džiaugsmingi, 
nieko neatsitiks ne- 
Niekas mūsų neiš- 
iš pusiausvyros. Nors

draugijoj yra kaž
ko po visą aplinką 

džiaugsmas. Iš tik- 
laimingiausias, di-

^UjoktlA, SjMlikcL
RAŠO

— Ar moki rašyti 
nėle?

— Taip. Bet mano
mas yra Biblijos sistema.

nesu

maši-

rasy-

— Tokios sistemos 
visai girdėjęs.

— Nagi: „Ieškok ir 
si.”

atra-

SURIŠTAS
— Ko tu toks nuliūdęs?

Apie ką dabar
ji?

— Apie savo
—. Kas gi ją

be vilties?
— Mano praeitis.

taip galvo-

ateiti.
daro tokią

čur;^. šiam dešimtmeč 
lakamai nušviesti reil 

tu puslapių, todėl šiam 
< bruožais šį laikotaiKepta Veršiena 

svarai veršienos ka 
gabalėliai lašinukų, 
agurkai, supiaustyti

v

2
4
2 

ilgai,
1 šaukštukas drasko 

pipirų,
1 puodukas salerų,
1 puodukas morkų, 
y2 puoduko ropių, 
y2 puoduko ridiko, 
4 svogūnai, 
y2 puoduko karšto 

dens,
1 puodukas grietinės, 
% puoduko balto vyn 
Su druska, pipirais ir 

balais gerai ištrinti ve 
nos gabalą, apdėti ar apJ'TlTi- '^ ^ 
sioti lašinukais ir agur 
uždengtame inde kepti j SLAPTA JOGAILO 
čiuje visą valandą laiko 
trupučiu vandens užpri 
daržoves ir virti ant 1 
ugnies. Pavirinus darždl 
supilti drauge su mes 
baigti kepti. Išimti mėsą 
daržovėmis ant lėkštės, 
pilti atskirai sušildyta 
tine su vynu.

Tuo pačiu kepimu išk 
bulves, kurias irgi gal 
užpilti tuo pačiu sosu.

o jaunystės laikais 
įxiejų Didžiųjų Kuni 
vakarų ir pietų sričių 
•įuose, o Jogaila vali 
si sostine Vilniuje.

is buvo garbingas vi
su didžiausiu pasišv 

urenamą prieš Kryži 
gi buvo lengvabūdis; i 
įtakai. Jo motina Ju 

didelę įtaką turėjo
. Tų patarėjų dč 

itinius reikalus prieš 
B sutartį su kryžiuo 
iškėse. Nukreipti Kę

Medaus Pyragaičiai 
i/2 puoduko riebalų, 
y2 puoduko medaus, 

kiaušinis, 
šaukštukas vanilos, 
puodukas miltų, 
šaukštukas kepamų

1
1
1
1

telių,
i/2 puoduko šokolado 

nelių,

j sutarty Jogaila pav 
iki Dubysos upės 

aunu pradėjo pulti Ž 
iš Januso, Mozūru 

iškų kryžiuočių, ka( 
su kryžiuočiais slaptą s 
iltį. Kai Jogaila (138 
Polocką, Kęstutis s 
Jogailos teritorijas

J slaptąjį sutarties su 
Iš Gardino buvo pa 

, kad būtų liudininl 
Mat, Vytautas iki 

aminei Jogailai dr 
kvaila grįžo išPoloc 

jo gimines bei 
a ir kiti nedoriau: 
nukryžiuoti. Vyta

P šeimai buvo grąžin 
ko ir Krėvės kur

JOGAILOS2

lai Kęstutis ir Vytaiy2 puoduko supiaustytų.. T .. J sais, Jogaila, gavęs 
. inimą iš kryžiuočių

.ar kitg į Vilnių ir kitas 
riebalus su medumi. Įmuų m Vytautu M 
kiaušinį, vanilą; įmaišyk j ogail st

, kepamus milteli. 1382g metais p 

ūtė delegatus pas K 
- Kęstutis su Vyt; 
oėiai jau rengiasi už 

buvo priversti pi 
i Kęstutis su Vyta 
ailą, tuoj juos p aė: 

P* Krėvos kalėjime 
i Senelį Kęstutį 
siaus kalėjimo Vyt: 
Krėvos kalėjimą. I 
itas ten apsirgo.
Tgijos it po kiek 1

VYTAUTAS P
Vytautas, pabėgęs,
4 kunigaikštį, ir i
5 jų pagalbos kov; 
kryžiuočiais Vytai 

P apsikrikštyti, a 
f ketverius metus 
itą. šioji sutartis 
antyje) su kryži

riešutų.
Ištrinti sviestą

miltus, J 
riešutus, šokoladą.

Palaikyti porą 
šaldytuve. Skardą iškloti r 
baluotu popieriumi, ant 
šaukštu krėsti tešlos. Ke 
pečiuje 10 min.

Gaunama trys tuzinai 
ragaičių.

mums 
laiku, 
stums 
kažkokia pareiga mus neti
kėtai užkluptų, nors kažko
kie nenumatyti priešingumai 
mus sukliudytų, viskas at
rodys vietoj: taip reikia.

Yra žmonių, kurie sugeba 
visur džiaugsmo rasti ir jo 
palikti. Džiaugsmas varva 
jų pirštuose, kaip medus; 
tryška, kaip saulės spindu
liai. Vien j ų pasirodyme, jų 
ramioj 
kas, iš 
plūsta 
rųjų,
džiausiąs, į Dievo panašiau
sias yra tas žmogus, kurs 
prie pasaulio laimės turto 
dar pridėjo tikrą džiaugs
mą!

Apvaizda, pagal džiaug
smo svarbumą, pasirūpino, 
kad viršgamtinėj daiktų • 
tvarkoj džiaugsmas niekad J 
neišsektų.

Gamta gi be poilsio tei
kia gausybę džiaugsmo. O 
kiekvienas metų laikas ir 
kiekvienas kraštas puošiasi 
kitokiomis gėlėmis.

Išmintingas, tvarkingas, 
dorybingas ir krikščioniškas 
gyvenimas visados kupinas 
džiaugsmo. Ypatingą džiaug
smą turi vientulystę ir 

! draugystė, poilsis ir darbas, 
malda ir tikėjimas, viltis ir 
meilė.

P. Kepleris.

8
1
1
1

Šaltumynas
kiaušinių tryniai, 

puodukas cukraus, 
puodukas pieno, 
puodukas grietinėlės,

truputis druskos. 
Gerai ištrinki kiaušiu 

trynius su cukrumi ir dru 
ka, kol gerai pabals, vėliai 
šiai įmaišyki pieną. Ant 1 
tos ugnies maišyki kol g, 
rai užkais ir nuolat ma 
šant laikyki ant ugines, k(. 
pradės tirštėti. Geriausi. ^ut“ą Wki 
patartina virti ant garų, t:. 
nepritrauks taip greit. A 
aušus įdėti į šaldytuvą :
gerai atšaldžius duoti į sts ytautui vadovauja 
lą papuošus virtais vaisiai: jo prie Vytauto

Gaunamos aštuonios pore lo Kęstučio sūnų

he, kad įgytų ;
Militarine eksped:

Skanus gėrimėlis
3 kiaušiniai,
3 šaukštai medaus,
4 stiklinės pieno, 
žiupsnelis druskos.

uočių-žemaičių ka 
t Trakus, bet prie 
su Jogailos pull

VYTAI

Vytautas, grįžęs
I miestelyje Tapk

Kiaušinių trynius gerai iŠ nė krikštą, ir ga 
trinti su druska ir medumi, " ’ ~
Įmaišyti pienas, vėliau g' 
rai išplakti kiaušinių balty * sutartį ir pra< 
mai. Supilus į stiklus viršui- Buvo įrengti 
apibarstyti cinamonu. os sienos. Vyta 

---- . nburge, ant Ne
Karo Bonai yra saugiam^ 

sias taupymas, koks tik Sal| žemaičiai
ystę su

■ L Dabar kryžiui 
e ūkščiu VytautuA

būti. nepal
Lietui
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LINKIU

?aminėti 550 metų sukakčiai nuo Vytau- 
> Didžiojo tapimo Didžiuoju Lietuvos 
gaikščiu, 1392—1942).

Ku-

ivis pusryčiams 
odukai žuvies, 
)dukai karštos bulvių

ikštas sviesto, 
nišmis, 
įkas pieno, 
lukštuko kepamų mil-

autas, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
’ ir Birutės sūnus, buvo gabiausias 
čio šešių sūnų ir įžymiausias karys ir 
natas anais laikais Rytų Europoje. Sie- 

šanj^t padaryti Lietuvą galinga valstybe, jam 
rilit į tjo suvienyti visas kunigaikštystes po savo 
noriufT
M

Kę- 
visų

j ir kelios juostelės
4- 2srT
ei žuvį, išrinki kaulus, 
i karštą bulvių ko- 2a^| 
tisinį, pieną, kepa- ilgai t 
telius, pipirus, gerai lįT 
išplaki ir taip už-ipipinį f 
palaikyki iki ryto. 
škepki po du laši- Ipį 
abalėlius kiekvienam 
ii, sudėki į lėkštę,! 
se taukuose iškepki

tusia vadovybe ir dar praplėsti Lietuvos te- 
|as Rytų Europos kaimynų sąskaita, 
s planams realizuoti Vytautui reikėjo tapti 
iuoju Kunigaikščiu. Tai atsiekti buvo jam 
igva, ir kova tęsėsi per dešimts metų 
ą-1392). Šiam dešimtmečiui Vytauto gyve- 

tinkamai nušviesti reiktų pašvęsti bent 
puslapių, todėl šiame straipsnelyje tik 
bruožais šį laikotarpį apibudinsiu.

tautas apie tai gerai žinojo. Be to, jam skau
du buvo kariauti prieš lietuvius ir savo jaunys
tės draugą, savo pusbrolį Jogailą. Todėl padarė 
slaptą sutartį su Jogaila ir nutarė grįžti pas 
savuosius. Jogaila pažadėjo Vytautui grąžinti 
jo tėvo sostinę Trakus, Gardiną ir kitas dar 
vietas. Vytautas 1384 m. sušaukęs visus savo 
gimines ir keletą kryžiuočių į savo pilį, perėjo 
į Jogailos pusę ir sumušė kryžiuočius.

Vytautas buvo apviltas, nes jis iš Jogailos 
savo tėvo sostinės Trakų negavo. Jogaila Vy
tautui pavedė valdyti Gardiną ir Podlesę. Jo 
brolis Tautvilą gavo Naugarduką.

LIETUVOS KRIKŠTAS

is

kunigaikščiu (1384- 
įvyko Lietuvos gy- 
buvo Jogailos su- 

1385 m., Liublino
KĘSTUTIS IR JOGAILA

luto jaunystės laikais Lietuva buvo val- 
dviejų Didžiųjų Kunigaikščių: Kęstutis 

vakarų ir pietų sričių valdovas su sosti- 
<|Trakuose, o Jogaila valdė rytų ir šiaurės 

u sostine Vilniuje.
Ltutis buvo garbingas valdovas ir visą gy- 

mą su didžiausiu pasišventimu gynė Lietu- 
suverenumą prieš Kryžiuočių puolimus. Jo- 
i gi buvo lengvabūdis; lengvai pasiduodavo 
I įtakai. Jo motina Julijona ir patarėjasIAU DŽIAUGSMO

---- lila didelę įtaką turėjo Jogailai valstybės 
(Ištrauka) V- aluose. Tų patarėjų dėka Jogaila nukrei- 

džiaugtis mūsų lai- politinius reikalus prieš Kęstutį. Jis slapta 
akinama ir žudoma. sutartį su kryžiuočiais per medžioklę
s Džiaugsmo reik-nos ydiškėse. Nukreipti Kęstučio įtarimui nuo 
lebematoma, norsmedžioklės buvo užkviestas ir Vytautas, 
no trokštame visu 
u, jo siekiame visu ^5 
Vieniems džiaugs- pa

saldus gyvenimo ™ ■

medžioklės buvo užkviestas ir Vytautas.
SLAPTA JOGAILOS SUTARTIS

ioj sutarty Jogaila pavedė kryžiuočiams Že- 
tiją iki Dubysos upės. Kryžiuočiai visu 

LimZr“retar£*** C*“"“ TPra®j° žen?altiją',Kę.stutis su.‘ 
,v. . . smiltį’ >J° 1S Januso, Mozūrų kunigaikščio, ir is

fnXaigėr2amh ^fcfgiškų kryžiuočių, kad Jogaila yra pada- 
,. . ?. ’ u dartel su kryžiuočiais slaptą sutartį, nukreiptą prieš

lytingieji gali gerti, ^fetutį. Kai Jogaila (1381 m.) išvyko kariauti 
iliau, iškilniųjų gj’- ™11 --------- • ■—
papuošalas. Kiti gi ^S;’ 
ieka kalba apie k bulveac 1 fi. t

užpilti K 
;smas yra būtinas J 
ielos gyvybei ir ti- Jfe 

Džiaugsmas nau- 
r šiaip darbams. Jis i' ,-4 
engviau pakelti jų i J 
suprasti jų sunkė- j J

godžiai nuryjamas, j

eš Polocką, Kęstutis su kariuomene įsiver
pi Jogailos teritorijas ir paėmė Vilnių, ten 
lo slaptąjį sutarties su kryžiuočiais dokumen- 
Į Iš Gardino buvo pakviestas į Vilnių Vy
lias, kad būtų liudininku Jogailos išdavikiškų 
nų. Mat, Vytautas iki šiam ’laikui buvo sa- 
I giminei Jogailai draugiškas ir ištikimas, 
j Jogaila grįžo iš Polocko, Kęstutis paėmė jį 
[visus jo gimines bei patarėjus į nelaisvę, 
idila ir kiti nedoriausieji Jogailos patarėjai 

, . , —ivo nukryžiuoti. Vytautui užtariant, Jogailai• lengviau suranda- - . . . ,- i-ii- 1 f|]0 seimai buvo gražinta laisve ir net pavesta mones tikslui pa- i yri u , • - - 7 • -4. x-_ laif-pebsko ir Krėvės kumgaikstystes.
JOGAILOS KLASTA

Vytautui būnant Gardino 
1390), daug svarbių dalykų 
venime. Svarbiausias įvykis 
tartys su Lenkija—Krėvos
— 1386 m., krikšto priėmimas, Jogailos vedy
bos su Lenkijos karalaite Jadvyga ir Jogailos 
išrinkimas Lenkijos karaliumi (1386). Vytautas 
dalyvavo Krokuvoj visose iškilmėse ir net pa
darė katalikų tikėjimo išpažinimą. Greitu laiku 
visa lietuvių tauta priėmė katalikų tikėjimą, 
tik žemaičiai atsisakė priimti krikščionybę, bi
jodami Lenkijos pinklių. (Jie apsikrikštijo apie 
1413 m.)

Kryžiuočiai ir toliau rengė karus prieš Lietu
vą ir įtikinėjo Europos šalis ir šv. Tėvą, kad 
visa Lietuva tebėra stabmeldiška, kad Lietuva 
drauge su Lenkija susijungsiančios su Rusija ir 
totoriais ir užkariausiančios visą Europą. Poli
tinė propaganda jau ir anais laikais buvo iš
vystyta.

Vytautas, Gardino ir Podlesės kunigaikštis, 
kooperavo su Jogaila, Lenkijos karaliumi ir 
Didžiuoju Lietuvos Kunigaikščiu. Mat, Jogaila 
pasiliko sau tuos abu titulus. Vytautas, būda
mas gabus karys, sėkmingai kariavo su rusų 
kunigaikščiais ir užėmė Voluinės provincijas. 
Jogaila, žinodamas Vytauto gabumus, bijojo 
jam pavesti Voluinės kunigaikštystę, bet, prie
šingai, pradėjo varžyti Vytauto teises ir šalinti 
Vytauto gimines iš kunigaikštysčių. Buvo pa
šalintas Vytauto brolis Tautvilą. Tiesa, Vytau
tas gavo iš Jogailos Lucką. Bet Vytautui ne
galėjo patikti Jogailos susiartinimas su Lenki
ja; Vytautas numatė, kad Lenkijos didikai pa
lenks Joagilą Lietuvos išnaudojimui.

SANTYKIAI SU MASKVA

usirpinęs ir su su-
- žmogus netinka 
Visa jį stumia ir Dejjį |visa jį stumia irn^ |Kai Kęstutis ir Vytautas kovojo su valstybės 
is negaU nei ma- priešais, Jogaila, gavęs militarės pagalbos už- 

rinimą iš kryžiuočių ir Livonijos ordino, įsi- 
'žė į Vilnių ir kitas Kęstučio teritorijas. Kę- 
itis su Vytautu suorganizavo dideles jėgas 

kiaK |vai su J°Saila- Stambias kariškas jėgas su
niukus 1382 metais prie Vilniaus, Jogaila pa- 
intė delegatus pas Kęstutį su taikos pasiūly
ti. Kęstutis su Vytautu sužinoję, 
Jočiai jau rengiasi užpulti Kęstutį 
>, buvo priversti priimti taikos 
ai Kęstutis 

Jgailą, tuoj 
irė Krėvos 
uj. Senelį 
ilniaus kalėjimo Vytautas irgi buvo perkeltas 
Krėvos kalėjimą. Po tų baisių įvykių Vy- 
utas ten apsirgo. Bet jis vistiek nenustojo 
įergijos if po kiek laiko pabėgo.

VYTAUTAS PAS KRYŽIUOČIUS
Vytautas, pabėgęs, nuvyko pas Jonušą, Mo- 
irų kunigaikštį, ir iš ten pas kryžiuočius ieš- 
oti jų pagalbos kovai prieš Jogailą. Sutartyje 
u kryžiuočiais Vytautas už jų pagalbą pasiža- 
ėjo apsikrikštyti, atiduoti jiems Žemaitiją ir

sunkenybės nugalė- ^

?s niekad nebuvo^. 
) be dziaugsmone- 
nti nei vienas 
lugsmas mums pa- 1

maloniais santy- j
*. ““k . . M 
nm džiaugsmingi, .J
jko neatsitiks ne-^J 
iekas mūsų neiš- 
pusiausvyros. Nors 
pareiga mus neti- 
uptų, nors kažko- 
iatyti priešingumai 
iudytų, viskas at- 
oj; taip reikia. į 
mių, kurie sugeba 
ugsmo rasti ir jo 
Džiaugsmas varva 
įse, kaip medus; 
dp saulės spindu-IJ^Y 
j ų pasirodyme, jų ka 
augijoj yra kaz fe ^e^verIus mefus pažadėjo apkrikštyti visą 
) po visą a tos ugnie tautą, šioji sutartis buvo surašyta Instenburge 
augsmas. Is tik- ^ 
mihgiausias, di- šaDt 
į Dievo panašiau- d& 
:as žmogus, kurs 
ilio laimės turto . 
o tikrą džiaugs-aušus •

i, pagal džiaug- 'mo Kęstučio sūnus buvo pasitikėtinas. Kry- 
imą, pasirūpino,! Ga|fflasp 
amtinėj daiktų jos 
iaugsmas niekadJ >

>.

i be poilsio tei- 
>ę džiaugsmo. 0 
metų laikas ir 
kraštas puošiasi 
gėlėmis, 
as, tvarkingas, L tis0^ 
ir krikščioniškas f 
visados kupinas J“ į 
Ypatingą džiaug- maj Sūpii2; 

vientulystę ir p; 
ooilsis ir darbas, r -< 
ėjimas, viltis ir Karo M 

sias
P. Kepleris, būti

■ ■ -.-.101

su Vytautu nuvyko į 
juos p aėmė nelaisvėn, 
kalėjime, o Vytautą

Kęstutį Krėvos pilyj

kad kry- 
iš užpaka- 
pasiūlymą. 
Vilnių pas 
Kęstutį už- 
paliko Vil- 
nužudė. Iš

S

3
3 šaukšte

žiupsni 
Kiaušini?

Įsrutyje) su kryžiuočių magistru .Buvo nu
irta Vytautą laikinai palikti stabmeldžių li
ejime, kad įgytų žemaičių prielankumą.
I Militarinė ekspedicija buvo suorganizuota, 
[ytautui vadovaujant, žemaičiai greitai prisi
ėjo prie Vytauto užsimojimų, nes jiems my-

iuočių-žemaičių kariuomenei pasisekė užimti 
let Trakus, bet prie Vilniaus pralaimėjo mūšy
je su Jogailos pulkais.

VYTAUTO GRĮŽIMAS
Vytautas, grįžęs iš nepasisekusio žygio, Prū- 

lų miestelyje Tapiau 1383 m. spalių 21 d. pri
me krikštą ir gavo dar naują Vygando var
ią. Dabar kryžiuočiai su krikščionišku kuni- 
aikščiu Vytautu-Vygandu padarė naują sąjun
tos sutartį ir pradėjo rengtis į kovą prieš Jo
gailą. Buvo įrengta visa eilė tvirtovių prie Lie- 
Uvos sienos. Vytautas apsistojo 
ienburge, ant Nemuno kranto, 
eka.
i Žemaičiai nepalankiai žiūrėjo
iulystę su Lietuvos priešais kryžiuočiais. Vy-

Naujame Ma- 
kur Dubysa į-

į Vytauto bi-

---- ----------------- -- --------

Vytautas galvojo, kaip nusikračius Jogailos 
ir lenkų „globos.” Jam pasitaikė gera proga 
užmegsti draugiškus santykius su Didžiuoju 
Maskvos Kunigaikščiu Vosylium Dimitrievu, 
kuris bėgdamas nuo totorių prisiglaudė pas 
Vytautą Lucke; jis čia susižiedavo su Vytauto 
dukterim Sofija.

Jogaila, sužinojęs apie Vosyliaus atsilankymą 
pas Vytautą, dar labiau pradėjo jam nepasiti
kėti ir imtis visokių represijų prieš Vytautą ir 
jo gimines. 1389 m. gegužės pabaigoj Jogaila 
pakvietė Vytautą ir kitus Lietuvos kunigaikš
čius į Liubliną pasitarti ir kivirčams pašalin
ti. Čia Vytautas buvo priverstas duoti ištikimy
bės priesaiką ne tik karaliui Jogailai, bet ir 
Skirgailai (Jogailos broliui), Trakų kunigaikš
čiui. Tokio pažeminimo Vytautas nebegalėjo 
pakelti ir, slapta susitaręs su jam palankiais 
Lietuvos kunigaikščiais ir su Maskvos kunigaik
ščiu, pasikėsino paimti Vilnių ir pasiskelbti Di
džiuoju Lietuvos Kunigaikščiu. Planai nepasi
sekė; slaptai pasiųstoji Vytauto kariuomenė 
Vilniuj buvo suimta; pagalbos iš Maskvos ne
atėjo.

IR VĖL PAS KRYŽIUOČIUS
Kitos išeities Vytautui nebuvo, kaip vėl ieš

koti paramos pas kryžiuočius. Pas Vytautą bu
vo du kryžiuočiai belaisviai — Reineck ir Salz- 
bach. Vytautas juodu pasiuntė pas Kryžiuo
čių Magistrą (1390) sudaryti militarinei są
jungai. Dabar kryžiuočiai skeptiškai pažiūrėjo į 
Vytauto pasiūlymus ir reikalavo užstato. Vy
tautas pavedė užstatan savo žmoną Oną, duk
terį Sofiją, seserį Ringailę, brolius Tautvilą ir 
Zigmantą ir daug kunigaikščių. Jie buvo išsiunti
nėti į įvairias Prūsijos tvirtoves. Kryžiuočių de
legatai Salzbach, Arnold von Bruglen ir Sur
vila (lietuvis kryžiuotis) susitiko su Vytautu 
prie Hinkien upelio, 
atnaujinti 1383 metų 
kryžiuočiams atlyginti 
kovose prieš Jogailą.
litarinę pagalbą ir Vytautui pavedė Bartenstein 
pilį prie Žemaitijos. Iš čia Vytautas pradėjo 
derybas su žemaičiais. Iš Kaltinėnų, Kražių, 
Viduklės, Raseinių, Ariogalos ir kitų vietų at- 
ko žemaičių delegacijos pas Vytautą. Daugumas 
žemaičių vis dar žiūrėjo į Vytautą kaip į išti
kimą Perkūno garbintoją, be to, jis juk buvo 
mylimo Kęstučio sūnus; todėl susitarimas ir 
žemaičių pagalba kovose buvo užtikrinta.

PASTANGOS SUSITAIKINTI
Apie Vytautą susikoncentravo didelės pajė

gos ne vien kryžiuočių, bet ir jiems į pagalbą 
atvykusių savanorių iš Prancūzijos, Anglijos ir 
kitų šalių. Rudens metu 
didele kariuomene įsiveržė 
Vilnių, čia žuvo Jogailos

Vytautos brolis Tautvilą; paimti Vilniaus nepa
sisekė. Vytautas grįžo atgal į savo pilį.

GIMINYSTĖ SU MASKVOS KUNIGAIKŠČIU
Iš Maskvos nuo kunigaikščio Vosyliaus pas 

Vytautą atvyko delegacija, kad Vytauto duktė 
Sofija keliautų į Maskvą ištekėti už kunigaikš
čio. Sofija nuvyko per Dancigą ir Rygą į Mas
kvą ir 1391 m. sausio 21 d. susituokė su Di
džiuoju Maskvos Kunigaikščiu Vosylium. Vy
tautas, turėdamas galingą sąjungininką Maskvos 
kunigaikštį, vėl žygiavo 1391 m. rudenį Vil
niaus link; po didelių mūšių Vytautas pasitrau
kė nuo Vilniaus ir apsistojo Ritterswerder pi
lyje, netoli Kauno. Iš čia jis žygiavo į Gardi
ną ir sėkmingai paėmė tą miestą. Vytauto pla
nas buvo atgauti visas Lietuvos teritorijas ir 
padaryti galą lenkų įtakai Lietuvoje. Lietuvoje 
prieš Jogailos ir Skirgailos valdžią augo dide
lis nepasitenkinimas. Lenkijos didikai bijojo 
Maskvos ir kryžiuočių užpuolimo. Todėl Jogai
la su Lenkijos didikais 1392 m. suvažiavo į 
Piatrokovą padėčiai aptarti. Čia jie nutarė Vy
tautui pasiūlyti Lietuvos valdymą su Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio titulu. \

Prieiti prie Vytauto buvo nelengva. Pasisiū
lė Mozūrų kunigaikštis Henrikas, kuris buvo 
nominuotas Plocko vyskupu, atlikti šią misiją; 
jis dar nebuvo net kunigas, bet kaip nominuo
tas vyskupu kryžiuočiams buvo priimtinas. Hen
rikas, atvykęs pas Vytautą į Ritterswerder, 
slapta išdėstė Jogailos ir lenkų didikų pasiūly
mą. šioji slapta misija buvo gražiai uždailinta 
Henriko vestuvėmis su Vytauto seserimi Rin- 
gaile; jiedu, matyt, buvo susipažinę Vytautui 
būnant Mozūruose. Kryžiuočiai Henriko visai 
neįtarė ir net gausiai dalyvavo vestuvėse.

KRUVINAS POKYLIS
Vytautas skubiai pradėjo daryti slaptus prisi

rengimus pereiti į Jogailos pusę. Jis išsiruo
šė su kariška ekspedicija į Lietuvą; paėmė Me
dininkus, o kitas savo jėgas pasiuntė Lydos 
link. Vytautas paprašė Didžiojo Magistro, kad 
sėkmingesnėms kovoms prisiųstų į jo Ritters- 
werderio pilį Lietuvos kunigaikščius, kurie sė
dėjo pas kryžiuočius. Magistras visus Vytauto 
gimines - užstatus paleido, išskyrus jo brolį

Zigmantą. Vytautas Ritterswerdery iškėlė di
delį pokylį ir sukvietė kryžiuočių vadus. Poky
lio metu kryžiuočiai buvo suimti, kiti nužudy
ti; lietuviai sudegino Naujojo Marienburgo, 
Ritterswerderio ir kitas pilis. Tuo tarpu buvo 
magistrui pranešta, kad Jogailos kariuomenė 
žygiuoja į Prūsus pro Gardiną. Taip buvo no
rėta nukreipti ten kryžiuočius, o pats Vytautas 
su savo šeima, giminėmis ir kariuomene nužy
giavo į Vilnių susijungti su Jogaila, Skirgaila 
ir kitais savaisiais naujam susitarimui.

VYTAUTO LAIMĖJIMAS
Jogaila, Olesnickis, Vilniaus ir Trakų valdo

vas Skirgaila ir kiti kunigaikščiai susirinko į 
Astravą 1392 m. rugpjūčio mėnesį, čia Vytau
tas buvo paskelbtas Didžiuoju Lietuvos Kuni
gaikščiu ir buvo pavesta jam valdyti a Vilnius, 
Trakai, Gardinas, Brasta ir Luckas. Iškilmingos 
bažnytinės apeigos buvo atliktos Vilniaus kated
roj.

Nuo šio laiko visi Lietuvos kunigaikščiai buvo 
po Vytauto valdžia, bet Vytauto santykiai su 
Jogaila vis dar buvo neaiškūs. Vytauto gudri 
diplomatija dar kartą apvylė kryžiuočius, jie 
nuo to laiko net nustojo vilties pavergti Lietu
vą.

Vytautas, atgavęs Lietuvos suverenumą, vi
sas pajėgas padėjo jos garbei apginti, teritori
jai išplėsti į Rytus ir į Pietus iki Juodosios 
jūros. Jo viešpatavimas per 38 metus Lietuvą 
padarė galingiausia valstybe Rytų Europoj.

K. DR. J. B. KONČIUS

(Iš „Studentų žodžio”)

---- o ----

LINKSMYBIŲ KERTELĖ
_ •__

„Apsigalvojau,” kalba jauna motina, „ir pa
siryžau pavadinti mūsų dukrelę Eufrazija.”

Vardas vyrui nepatiko, bet buvo gana dip
lomatas nepareikšti savo pasipriešinimo.

„Labai gerai,” jis nusidžiaugė. „Mano pir
miausia meilė vardu buvo Eufrazija, ir tas 
vardas man sukels saldžių prisiminimų.”

Jo žodžius sutiko trumpa tyla. „Mes pakrik
štysimi ją Ona, mano motinos vardu,” kietai 
prabilo jauna žmona.

_ •__
Jis: „Vieną naktį, kada tavęs nebuvo namie, aš 

išgirdau vagį. Bematant laiptais nulėkiau žemyn.”
Ji: „Kur jis buvo — ant stogo? 

__•_
Vyras: „Tu kalbi kaip beprotė.”
žmona: „Aš turiu taip kalbėti, kad mane su

prastum.”
__•__

Tėvas, parėjęs namo nuo sunkaus darbo, rado 
savo dvi jaunas dukrele besipešančias. Truputį 
abidvi apibarė ir nuvarė gulti. Kitą rytą prie 
kambario durių rado prisegtą laiškelį:

„Būk geras savo vaikams, ir jie bus tau 
geri. Dievas.”

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ
GIMĘS TAIKOS KARALIUS TELAIMINA JUS

PER

1943 METUS
New Britain, Conn. KUN. M. A. PANKUS

ŠVENTŲ KALĖDŲ PROGA
SVEIKINU VISUS SAVO PARAPIJIEČIUS IR

LINKIU VISIEMS LAIMINGŲ

NAUJŲ METŲ
TEGU DIEVULIS LAIMINA MŪSŲ DARBUOTĘ

MEILĖJ BEI VIENYBĖJ — TAUTAI IR BAŽNYČIAI

Rochester, N. Y. KUN. JONAS BAKŠYS.

IŠ ŠIRDIES MALONIAI SVEIKINU

SAVO PARAPIJIEČIUS

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
IR

LINKIU GAUSIOS DIEVO PALAIMOS

NAUJIEMS METAMS
Paterson, N. J.

ŠV.

KUN. J. KINTA.

MYKOLO PARAPIJIEČIAMS, BAYONNE, N. J. (

SIUNČIU NUOŠIRDŽIAUSIUS LINKĖJIMUS

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA

GAUSIŲ DIEVO MALONIŲ

NAUJIEMS 1943 METAMS

KUN. MYKOLAS KEMĖŽIS

SULAUKUS

ŠVENTŲ KALĖDŲ
SVEIKINU VISUS SAVO BIČIULIUS IR
PAŽĮSTAMUS, LINKĖDAMAS GAUSIŲ

DIEVO MALONIŲ

NAUJIEMS METAMS
KUN. PIJUS LEKEŠIS

Kristaus Gimimo Šventes Proga

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU VISUS PAŽĮSTAMUS IR

PRIETELIUS, LINKIU LAIMINGIAUSIŲ

NAUJŲ METŲ

KUN. JONAS KARTAVIČIUS.

(1390) Vytautas su 
į Lietuvą ir apgulė 
brolis Korigaila ii'

Čia Vytautas pasižadėjo 
sutartį ir, be to, sutiko 
visas išlaidas, padarytas 
Kryžiuočiai pažadėjo mi-
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Prakartėles Link S t
HDieviškasis Kūdikėlis Je- f 

žus nusišypsojo pirmą kar-i| 
tą ne dovanomis ir sveiki- f 
nimais prikrautame rūme, § 
ne prie žibučiais ir saldu- | 
mynais apkabinto medžio - | 
eglutės. Ne! Skaisčiausioji | 
pasaulio šviesa, brangiau- f 
šioji Dovana išvargusiai | 
žmonijai pasirodė prakar- | 
tėlėje. Ten pasaulis išgirdo | 
pirmą dangaus siųstą link- f 
smą naujieną, ten žmonija 
pamatė pirmą Jėzaus malo
nės žvilgsnį. Prie Prakar- 
tėlės prasidėjo naujas žmo
nių gyvenimas; suspindėjo 
išganymo viltis. Prie pra- 
kartėlės ir Prakartėlėj esan
čiam Kūdikėliui angelai gie
dojo „Garbė Dievui aukšty
bėje ir žemėje ramybė ge
ros valios žmonėms. (Luk. 
2,14).

Ką 
laikų 
mųjų 
randa kelią ir skuba į Bet
liejų. Ne jie vieni ten ėjo. j 
Jie skubėjo skelbdami tą į 
žinią kitiems. Galima spėti, 
kad visi buvo sujudę, pri
sijungė prie jų ir draug su 
jais keliavo. Kūdikėlis Jė
zus buvo jų tikslas ir svar
biausias uždavinys. Ta pa
čia kryptimi ir tikslu ke- ' 
liavo išminčiai, jų palydo
vai, draugai, pažįstami. 
Pats dangus rodė kelią, 
žvaigždės ir kiti dangaus 
kūnai slinko Betliejaus ir 
ten paguldyto vystykluose 
Kūdikėlio link.

Ką ta dangaus ir žemės — 
P™7!> ., nešė gimusiam do^ VisiemTtufŪų būti aiš- 
Kūdikėliui? Jie nese viską,|ku> kad žmonijos keIias tu.

SVEIKINAME IR LINKIME
Kristaus Gimimo šventėje džiaugsmingai sveikiname visus 

malonius parapiečius, prašydami Kūdikėlio Jėzaus 
palaimos.

Linkėdami visiems laimingų Naujų Metų, dėkojame už 
gražų bendradarbiavimą su savo Dvasios Vadais.

Jūsų Kristuje,
Kleb. kun. Ig. Valanciūnas, 
kini. V. Vėžis, 
kun. Stan. Raila.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA, PHILADELPHIA, PA.

Šv. Andriejaus Parapi ja
Philadelphia, Pa.

j Džiaugsmingy ŠventŲ Kalėdų,
| Laiminga Naujti Metu
| LINKIU VISIEMS NUOŠIRDŽIEMS PARAPIJIEČIAMS

darė, kur bėgo anų | 
žmonės, sulaukę pir-
Kalėdų ? Piemenėliai _■. . 1 1------

nes jie nešė savo širdis, 
mintis, troškimus, karštą 
meilę ir išganymo viltį. Jie 
ne daug kalbėjo ir Kūdikė
lis netarė žodžio, bet vie
ni kitus labai gerai supra
to.

Ir mūsų dienų žmonės lai
mingesni būtų Prakartėles 
ir Kūdikėlio prieglobsty, 
nėra dienos be saulės, nė
ra laimės be ramybės, nėra 
džiaugsmo be linksmybės, 
nėra meilės be aukos, nėra 
gyvenimo be gyvybės — 
nėra Kalėdų be Kūdikėlio 
Jėzaus palaimos. Todėl, ro-

Tel. DEW. 5136
I 
I 
I

Jos. Kavalauskas :
LIETUVIS GRABORIUS !

Lalsnluotas Penna ir New Jersey | 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes 

r
1601 - 03 So. 2nd St.

I 
I

Philadelphia, Pa. 
I 
I

------------------------------------ ess=Jj

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA '
Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt 8:00 p.m. •

Direktorius
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuokite: Regent 2937

l 
s

a
K
aS

Waterbury, Conn

laikraštis.
Ph. Ž. nebuvo tokios, 
jos turėjo būti, tai 
visų, kurie neatrado 
daugiau žinučių jai

Edward Yankauskas 
John Yasinskas 
Daniel Waiculonis 
Walter Warpacansas 
Anthony Warren 
Joseph C. Wasilauskas 
Joseph Wasky 
Alfred White 
Edmund J. White 
Elmer D. White 
Joseph V. White 
Daniel S. Wiggins 
Gabriel Wiggin, Jr. 
Edward Wortel 
James Wortel 
George P. Wortel 
Bronis Zakarauskas 
John P. Zanavich 
Joseph J. Ziburis 
P. Žilinskas 
John Žilvitis 
Anthony Zubras 
Bernard Žukauskas 
Bronis Žukauskas 
John Z. Žukauskas 
John Zurlis 
Edward Zailckas

VISIEMS APRE

PAŽĮSTA

RAMIŲ š

TYB

NAUJU

Kin

ŠVEN

Joseph P. Haggerty 
Charles A. Hughes 
Charles J. Ignotas 
Al Janusis 
Joseph Januška 
A. J a ruse vice 
John Jasulavic 
Edmund W. Jenusaitis 
Charles Jonaitis 
John A. Joksa 
Vincent S. Jurėnas 
Joseph Jusulavic 
Joseph E. Kailukaitis 
John Kairis 
Anthony J. Kateiva 
Walter Katkevich 
Vitv F. Kazlauskas 
Walter A. Keith 
Alfred Kinta 
Charles Kizauskas 
A. P. Kranmas 
Peter Kukanskis 
Anthony Kuncas 
John Kuncas 
F rank Kustas 
Albert T. Kyauskas 
Joseph Labanoski 
Albert J. Labutis 
Edmund Laudinskas 
Anthony Laukaitis 
Clifford J. Lingis 
Charle G. Lizauskas 
Stanley J. Lizauskas 
Ernest F. Lubinskas 
Vičtor A. Lubinskas 
Edmund J. Lupkas 
Joseph J. Lusas 
Al Lutkus 
Albert Maceinas 
Xavier Macinauskas 
George J. Majauskas 
George Marcelinas 
Anthony Floyd Marcelynas 
Bronis Marcinonis 
Stanley Markevich 
Edward Markevičius 
Joseph Maurutis 
Arthur Mazurkevich 
Albert J. Mickus 
Michael A. Mileski 
Clarence Miscavage 
Frank G. Miscavage 
Ralph T. Miscavage 
William Miscavage 
Edmund Mitchell 
J. R. Mitchell 
Vincent Mitchell 
William J. Mulesky 
Anthony Narstis 
V. J. Paluskas
Anthony P. Petrauskas 
John C. Petrauskas 
Joseph J. Petrosky 
Anthony R. Piesyna 
Paul Plungis
Alphonse Puodziunas 
Arthur E. Poudziunas 
Joseph L. Puodziunas 
Cal. A. Povilonis 
Stanley Pranulis 
Joseph Pranulis 
Edward R. Ragis 
Joseph Ramoška 
Ronald E. Ranney 
Stanley Repsha 
John J. Rogers 
Edward Romanas 
Paul Romanauskas 
Peter Romanauskas
Cazimere Sabis 
Edward Saki 
Vito C. Sarafinas 
Albert Sargunas 
Edward Statula 
Stanley Saulenas 
C. A. Sauris 
William Segevicius 
Alfred Semetas 
Stanley W. Senkus, Jr. 
J. Shakocius 
Jos. H. Shamber 
Peter Shreder 
John V. Shurkus
Joseph J. Simanauskas 
Joseph Šimkus
Stanley J. Simulevicz 
BBronislow A. Sniečkus 
George R. Snirpunas 
Ed. S. Novich 
Eddie Sonosky 
John Stankevičius 
Charles Stankus 
Leonard J. Stankus 
Vincent J. Stankus 
Albin Stanulis 
Anthony Stasiūnas 
George Steponaitis 
J. A. Steponaitis 
J. Steponaitis
Charles W. Sterbaitis 
Stanley Strikulis 
John Stokes
Joseph E. Sugdinis 
Anthony Tamosaitis 
Anthony Tenis 
Anthony J. Urban 
Anthony Urcinas 
A. Uskuraitis 
Vytautas Ulinskas 
John P. Volskis 
Bronis Vaičaitis 
Albert Vaitikaitis 
Walter Valencis 
John Valuckas 
Vincent Valuckas 
A. H. Varnauskas 
Frank Varnauskas 
Stanley Varnauskas 
Alfred Venslovas 
S. J. Verseckas 
Julius G. Vilciauskas 
Anthony V. Vitas 
Joseph G. Vitas 
John J. Yankauskas 
Joseph Yarmala 
Peter Yarosis 
Benedict A. Yoksa 
Anthony J. Yorksaitis 
Charles Yuskis

Karių sąrašas
Amerikos kariuomenėn iš 

šv. Juozapo parapijos išėjo 
apie 300 jaunuolių. Federa
cijos skyrius visiems jiems 
nusiuntė Linksmų Šv. Kalė
dų linkėjimus ir kiekvienam 
po piniginę dovanėlę.

Štai mūsų karių sąrašas: 
Francis Abramovich
Charles Adamaitis 
Joseph Adomaitis 
Leslie Adamaitis 
Walter Adomaitis 
Leo Adomavich 
Mick Adomavičius 
Albert Alanskas 
John Alanskas 
Anthony Aleksaitis 
Joseph Aleksinas 
Norbert Aleksis 
Peter Alexander 
J. P. Alisauskas 
Alfred Ambrose 
John Ambrozaitis 
John Arminas 
John Arnauskas 
Chester Atkocaitis 
Joseph Atkocaitis 
Charles Audietis 
Anthony Augustauskas 
Albert Azukas 
Anthony Bauser 
A. Baltrukonis 
Joseph Balčius 
Vincent Balchunas 
Joseph Balchunas 
Edward W. Bakutis 
Bronis Banevičius 
Leo D. Barauskas 
A. J. Barkauskas 
August E. Bartkus 
Thomas Bartuski 
C. A. Balanda 
Peter Bernotą 
Anthony Billus 
Joe Blinstrubas 
Peter Brastauskas 
Edward Brazilauskas 
Francis Brazilauskas 
Alphonse P. Breive 
August M. Breive 
Joseph Budris 
Charles J. Budrius 
Albert Budzinauskas 
Geo. Budzinauskas 
John B. Budzinauskas 
George 
Alfred 
Albert 
Joseph 
Joseph 
Joseph 
Joseph
Leo. D. Burauskas. 
Benjamin Caruso 
Albert J. Chepurna 
Andrew Cherry 
Charles Civinskas 
Joseph Civinskas 
John Christ 
Robert 
Stanley 
Joseph 
Joseph
Frank Deimantas 
A. J. Domeika 
Albert Douglas 
Charles W. Edwards 
Victor Emutis 
Joseph A. Francis 
Anthony Gerulis 
Xavier J. Galgota 
Emil Garenas 
Anthony Gaula 
Benedict A. Gedraitis 
Edward Gerosa 
Eddie Ginginas 
Albert Glibas 
Ray W. Glibas 
Albert Gilborges 
William 
William 
Vincent 
Albinas
Joseph Grenus 
Victor Gribinas 
Joseph Guzavicius 
Charles Gwazdauskas 
Joseph Gwazdauskas 
George Gwazdauskas 
Adolf Grinciunas 
Adam Greblunas 
Pet. Griskus 
Albert Gedraitis

Philadelphijos žinios šiuo 
Nr. jau pradeda antrus me
tus. Mes norime linkėti to 
pat, ko linkėjome ir praei
ties metais, kad „Amerika” 
pasidarytų kiekvieno Phila- 
delphiiječo draugu, nes tai 
mūsų 

Jei 
kaip 
kaltė 
laiko
siuntinėti. Bet labai dėkin
gi, kad kai kurie siuntinė-; 
jo savo pranešimus ir rašė 
straipsnius. Tiems visiems [ 
verta dėkoti ir palinkėti! 
linksmų švenčių ir laimingų 
Naujųjų Metų.

Bet ir dabar „Philadel
phijos Žinios” dar laukia 
korespondentų ir pranešė- ■ 
jų. Lietuvių spaudos darbo 
laukas nėra dėkingas, bet 
mes žinome, kad ir daug 
kitų idealistinių darbų ne- 
sulaukia dėkingumo. Rašy- 

f kime ir remkime savo spau-
I dą todėl, kad spauda yra 
| didelė galybė.
II Spaudai palaikyti reikia,
| daug jai paaukoti: darbo J
y laiko, pinigo ir visokios ki- 
I 
i

f 
į a 
4 U

Rochester, N. Y. NAUJŲ 1<

KUN. J. J. ČEPUKAITIS.

lios žmonėms” ilgiau truk-

tos paramos. Philadelphi- 
jiečiai šiais metais bandė 
atsidėkoti „Amerikai,” su- 
ruošdami pikniką jos nau
dai. Tai tikrai gražus su- 

; manymas turėti savo arti-
tų, jau šiandien ir kiekvie- mesnį laikraštį ir jį remti 
nas turi pakreipti savo gal-j visomis jėgomis. Baigdamas, 
voseną ir visą ‘ ’ - —
Prakartėles link.

Mes neturėtumėm 
dengti Prakartėles „Kalėdų I 
medžiais” — eglutėmis, bliz-1 
gučiais, atvirukais; net be ŠV. KAZIMIERO PARAPI

JOS PAR API JONAMS!

gyvenimą dar kartą kviečiu visus 
pamiršti, kad „Amerika 

pri ra mūsų laikraštis.
K. S.

y—f i

kalėdinių paveikslų, be Pra- 
kartėlės prisiminimo, be Jė-I 
zaus vardo. Neabejoju, kad 
mes žinome, kad „Kalėdų 
medžio” rengimas ir puoši 
mas neturi gilaus ryšio su 
tikra Kalėdine dvasia nei 
'savo tradicija, nei simboli- 
|ka. Tai yra: kalėdinė eglu
tė nedaug kalba ir maža 
galime mes pasimokyti. Tas 
paprotys atsirado tik 17 
amžiuje, o Amerikoje pri
gijo tik 1840 metais. Jo 
pradžia bus atsiradusi iš 
----- ---------- kad

ne-
y-

R.

Federacijos susirinkime 
gruodžio 9 d. nutarta ati
tinkamai paminėti Vasario 
16 šventę.

Šiais metais Lietuvos rei
kalams per mūsų skyrių au
kojo: šv. Petro ir Povilo 
dr-ja — 550 dol., šv. Jur
gio dr. — 25 dol., buvęs 
jaunųjų skyrius įteikė 5 
dol. Už 1942 m. po 1 dol. 
užsimokėjo: Tretininkai, šv. 
Jurgio, šv. Marijos ir Gy
vojo Rožančiaus dr-jos. L. 
R. K. Susivienijimo kuopa 
savo mokestį tiesiog cent
rui nusiuntė.

Po 2 dol. užsimokėjo kun. 
J. Bakšys, K. šilinis ir F. 
Šlapelis; po 1 dol. — M. Ur- 
milaitė, P. Dusevičienė, D. 
Serbickienė, A. Patašius- 
kienė, K. Stašaitytė, K. 
Stašaitis, M. Gražinienė, J. 
Šileikis, M. Valeskienė, E. 
Barkauskienė, Stirnienė, Le- 
vickienė, Margelytė, P. Bu- 
rinskas, J. Sedlickas, M. Be- 
liukevičius, J. Kovas, J. 
Rickis, J. Šūkis, J. Brak- 
nis, J. Peleckaitė, J. Bara
nauskas, J. Mocejūnas, P. 
Gribaitis, V. Butrimaitis, P. 
Norkeliūnas, J. Putrimas, 

j D. Beganskas, P. ir J. Bar- 
dziliauskai, H. Putrimas, J. 
Virzbara, A. Pabijanskas, 
J. Žekas, J. Lenard, Kovie- 
nė, P. Pikūnas, P. Svekus, 
J. širbut, V. Žagarevičius, 
Apanavičius.

Į centrą nusiųsta 210 dol. 
66c. Pas iždininką liko 3 
dol. Už 1943 m. užsimokė
jo M. Urmilaitė ir D. Sir- 
bickienė.

V. Apanavičius, 
sekretorius.

NUOŠIRDŽIAI SV

PARAPIJIEČIU

ETC
Kalėdų Misi

klėdų dienoje mūs 
tose šv. Mišios bus 
ka:
[klyne —
breiškimo par. ba: 
k 5 ir Havemeyei 
ii. vidurnakty; 6,1 
. 8, 9, 10 ir 11 va 
kėlų Karalienės 
tyčioje (213 S. 4 ' 
vidurnakty; 8, 9 

|5val.
Į. Jurgio par. baž 

York St.): 12 
nakty; 8, 9 ir 11 vi 
pethe —
| a. Atsimainyir 
tyčioje (64-14 56t 
lai. vidurnakty ii 
L2 vai. ryte kas pr

r Yorke —
lušros Vartų par. 
e (Broome St., p: 
| tunelio): 12 va] 
fty, 8, 9, 11 ir 12

Malonūs parapijiečiai!
Nuoširdžiai linkiu links

mų Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų. Linksmumas 
ir laimė tik tada yra at- 
jaučiama, kada žmogaus 
sieloje yra ramybė. Pasau
lis ieškojo ir ieško ramy
bės. Pranašai pranašavo a- 
pie ją, angelai ją pareiškė 
piemenėliams Kristaus gi
mimo dienoje žodžiais „Ra
mybė žmonėms geros va
lios.”

Jėzus, prisikėlęs iš nu
mirusių, davė apaštalams tą 
ramybę, sakydamas „Ra
mybė teesie su jumis.” A- 
paštalai ir visi kiti geros 
valios žmonės per Jėzų įgi
jo ramybę. Ramybę turin
tieji nebijojo ir gyvybės 
paaukoti už Kristų, savo ti
kėjimą drąsiai išpažino ir 
daug nuveikė. Šv. Teresėlės 
tėvas našlys gražiai savo 
vaikučius išauklėjo, kad 
[viena net šventoji tapo. Šv. 
Monika paklydusį sūnų at- 
____  šv. Pranciškus savo 
visas jėgas padėjo bažny- 

. . . v čiai remti ir žmonių sie-
■ atgauna gilią savo reikšmę. |oms prįe Dievo traukti.

Čtni no yx nod5n_ X. •___ 71____ _ i____________  ________2

ri būti į savo Vadą, ramy
bės Viešpatį, Kūdikėlį Pra- 
kartėlėj. Kito išsigelbėjimo 
kelio nekaltame kraujuje, 
neteisybėj ir skriaudoj be-! pasakojimo, kad Kalėdų j 
simaudančiam pasauliui taip naktį tam tikri medžiai pra- 
pat nėra. Kad tas išsigel- žydi. Todėl pradėta ir to-, 
bėjimas greičiau įvyktų ir kius medelius puošti ir per 
vėliau „ramybė geros va-'

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS '
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo ištaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems suteikiama nakvynė. 

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

Kalėdas rengti.
Daug vertingesnis, gry

nai kalėdinis paprotys turė
ti Prakartėlę. Prakartėles 
stovylėlės, paveikslai gy
vai padeda prisiminti pir
mąsias Kalėdas. Prakartėlė 
teigiamai veikia 
vaikučius ir 
Į Prakartėlę 
pamaldumo, 
suose namuose turėti pra-^įįįg' 
kartėles. Tik su Prakartė-1 
le sujungtos Kalėdų šventės

jaunimą, 
visus žmones.

sudėta daug V1-
Pagirtina vi

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

ĮVAIRUS GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybe

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

Budzinovski 
Bungardner 
Butch 
J. Buttner 
Benesevich 
Bernovsky 
Baltruch

Christ
Dalnis
Daukšas 
Deimantas

Štai yra paprotys paslėp
ti dovanas po eglute ir iš kintas pasaulis 
ten jas gauti. Tą patį do- -- -
vanų gavimo paprotį gali
me padaryti gilesnį ir reik
šmingesnį. Dovanas sudeda
me prie Prakarto. Paaiški
name, kad Išminčiai keliavo 
iš tolimų kraštų aplankyti 
Kūdikėlio ir nešė brangių 
dovanų. Bet ar už jų pa
rodytą gerą širdį Kūdikėlis 
jiems 
iš Jo 
vanų? 
viską 
daug 
vo. Ir mes viską, ką turi
me, iš Dievo gerumo. Štai 
ir mums ;

neatsilygino? Ar jie 
negavo dieviškų do- 
Žinoma, kad taip. Jie 
buvo gavę ir dar 
daugiau malonių ga-

Šiandieninis karo sunai- 
maldaute 

maldauja ramybės. Tą ra
mybę mes galime atgauti 
savo sielose per išpažintį,! 
šventą Komuniją. Bet taip 
pat mes nepamirškime pa-, 
dėkoti Kūdikėliui Jėzui už 
malones. Taip pat prašoma 
paaukoti ir savo parapijai 
gausiau.

Jūsų Klebonas —
Kun. Ign. Valanciūnas

Newark. N. J.

IU BROLIAI KA

Girnik 
Golas 
P. Gowlis
D. Greblunas

SIRGO A. DZIKAS

L. Vyčių susirinkime gruo
džio 13 d. išrinkta nauja 
valdyba: pirm. Petras Pod- 
galskis, vicepirm. K. Vaš
kas, užr. rašt. J. Demsky- 
tė, fin. sekr. Ieva Pečiuko- 
nytė, ižd. Edm. Daukšys, 
tvarkdariai P. Biekša ir St. 
Mockus.

Į kariškąsias pajėgas nau
jai įstojo šie vyčiai: brolhi 
Juozas ir Julius Biekša 

■Wm. Bingle (į Coast Guard), 
Jonas Remeika, Jonas Biek- 
,ša ir Mykolas Montvidas 
l(laivynan). Iki šiol turime 
22 karius iš mūsų kuopos.

Kalėdų proga visiems vy
čiams kariuomenėje nusiųs
ta dovanėlių.

E. Baranauskų 
čių Humphrey, 
du sūnūs tarnau; 
is kariuomenėje, 
rnondas jau yra 
pantas. Juodu y 
piečio Įeit. Povil 
tsko pusbroliai. 
Imkime broliams 
|ausio pasisekimo

ERIKOS” admi 
galite gauti A. V

DILINĘ HISTOI
LITinAMA?
LITERATUR1 

nyga gausiai iliu 
156 pusi, ir yra I 
tūrinio Instituto 1 
leno egzemplioris 
-50c., o užsisakan 
pliorių ar daugis

Bernelių Mišias, Gloria in 
excelsis Deo — garbė Die
vui aukštybėse, giedant.

Šių šventų Kalėdų metu 
........... ...„ atsiųstos*" dovanos žm°n«ai,. būtinai reikia at
buvo paaukotos per Kūdikė- ™stl kelią prie .Prakartė es. 
lio rankas ir Jo palaimiu-i 
tos. Kalėdų Diedukas čia 
sudėjo dovanas... Ar toks 
aiškinimas nėra daug turi- 
ningesnis ir gilesnis? Ir . . , _ .
Prakarto įrengimo paprotys 
yra senas — nuo švento 
Pranciškaus Asyžiečio lai
kų (13 amž.), o jo pėdsa
kai yra randami daug se-1 
niau. Kai kuriose bažnyčio
se Kūdikėlio stovylą iškil- (

Ten išmoktų artimo meilės, 
sugyvenimo, susiklausymo. 
Juk ten nebūtų luomų, tar
nybos ar gimimo skirtumo. 
Iš ten visi ir visos tautos, 

at- 
am-1■rasti šventą ramybę ir 

žiną taiką, kurios visi išsi
ilgę laukia. - —___J

Kun. Stan. Raila

Šiomis dienomis sunkiau 
sirgo lietuvių radijo prog
ramos vedėjas ir „Ameri
kos” prietelius p. Antanas 
Dzikas. Bet dabar jau sveik
sta, o lig savo didžios va
karienės, kuri bus sausio 
mėn. 10 dieną, tikima, kad 
visiškai pasveiks. Linkime 
tikrai pasveikti ir toliau ra
dijo bangomis linksminti 
lietuvius.

Sausio 10 d. vytis Juo
zas Zvingle susituoks su 
Elizabetho vyte Elena Vai- 
čiulevičiūte. Kuopa linki 
gražiausio pasisekimo.

Šia proga L. Vyčių 29 
kuopa dėkoja „Amerikai” 
už palankumą kuopai. Vi
siems vyčiams ir draugams 
įlinkime linksmų Kalėdų ir 
laimingu Nauju Metų.

F. V.

LIETUVIŲ I

IŠDIRB

Geriausi<

MIRĖ

j Gruodžio mėn. 16 dieną 
mirė Leonas Jonikas, 68 
metų amžiaus. Velionis pa
liko sūnų 'ir dukterį. Iškil- 

se Kūdikėlio stovylą iškil-! Pagelbėk sau turėti laisvę mingai palaidotas gruodžio 
mingai atneša kunigas per ;—įsigykite Karo Bonų. i 19 dieną. Ilsėkis ramybėje.

PIKTA
— Ar tau nepikta, kai ta

vo mergužėlė perilgai ren
giasi vakarienei?

— Ir dar kaip pikta! Kuo 
ji ilgiau rengiasi, tuo dau
giau būna alkana.

E priežasties truk
S}inu ir perdirbimu

Taisymo darbą

M. PETR
109 ir «7 Grand

Tek
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Elizabeth, N. J Los Angeles, Gal NENUOLATINIAM SKAITYTOJUI

RAMIŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ
TYRO DŽIAUGSMO

NAUJIEMS METAMS

KUN. ANTANAS PETRAUSKAS

ŠVENTŲ KALĖDŲ
IR

NAUJŲ 1943 METŲ PROGA

gruodžio 9 į J 
tinkamai pamiki 

16 šventę. ' I
Šiais metais ui 

balams per Eį-.l 
b°j°: šv. Petro’® 
dr'Ja - 550 
£io dr. - U 
jaunųjų J

Už HHh 11 
užsimokėjo: "p j 
Jurgio, šv.'fef 
vojo Rožančių'-. F“

K. Susirik 
savo mokestį |jJ 
rui nusiuntė.

Po 2 dol. uįįįj 
J- Bakšys, m 
Šlapelis; polįįj 
milaitė, P. DeJ 
Serbickienė, i J 
kienė, K. stak? 
Stašaitis, M. Grį 
Šileikis, M. Vfel 
Barkauskienė. 3 
vickienė, 
rinskas, J. Šefe 
liukevičius, J, M

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU VISUS APREIŠKIMO

PARAPIJIEČIUS IR VISAS DRAUGIJAS

KUN. BRUNO KRUZAS

ETOS ŽINIOS
Kalėdų Mišios

uis, J. Peleckaitė., 
(nauskas, J. Mrj 
i Gribaitis, V. tari 
1 Norkeliūnas, I. ra 
[D. Beganskas, P d 
dziliauskai, Etai 
Virzbara, A taJ 
J. Žekas, J, kuri 
nė, P. PiHrnPl 
J. Širbut, V, Žąj 
Apanavičius. I

Į centrą nusąli 
66c. Pas iždinio Į 
dol. Už 1943 a J 
jo M. Unnilaiti-'l 
bickienė.

Kalėdų dienoje mūsų baž- 
Įeiose šv. Mišios bus tokia 
arka:
poklyne —
Upreiškimo par. bažnyčio- 
|(N. 5 ir Havemeyer Sts.) : 
Ival. vidurnakty; 6, 6:30, 7, 
130, 8, 9, 10 ir 11 vai. ryte. 
Angelu Karalienės par. 
ižnyčioje (213 S. 4 St.): 12 
įl. vidurnakty; 8, 9, 11 ir 
1:15 vai.
Šv. Jurgio par. bažnyčioje 

b)7 York St.) : 12 vai. vi- 
Įnakty; 8, 9 ir 11 vai. ryte. 
Ispethe —
|V. T. Atsimainymo par. 
Ižnyčioje (64-14 56th Rd.) : 
Ival. vidurnakty ir nuo 8 
a 12 vai. ryte kas pusvalan-

Yorke —
Aušros Vartų par. bažny- 
>je (Broome St., prie Hol- 
id tunelio) : 12 vai. vidur- 
kty, 8; 9, 11 ir 12:15 vai. 
te.

DU BROLIAI KARIAI

Newark

L. Vyčių susirriu 
džio 13 d. išrij i 
valdyba: pirm, fd 
galskis, vicepino 
kas, užr. rast 1 j 
tė, fin. sekr. Kj 
nytė, ižd. Eto H 
tvarkdariai P. 
Mockus.

Į kariškąsias V] 
jai įstojo šie ryėd 

I Juozas ir Mm 
Wm. Single (į M 

i Jonas Remeika. M 
ša ir Mykolas 'I 

! (laivynan). & ’ 
22 karius išm^'j

Kalėdų proga fd 
čiams karino®’1.4 
ta dovanėlių.

[J. E. Baranauskų, gyve- 
inčių Humphrey, Nebras-
1, du sūnūs tarnauja Ame- 
kos kariuomenėje. Sūnus 
ąymondas jau yra antrasis 
Jtenantas. Juodu yra broo- 
Įyniečio Įeit. Povilo Bara
usko pusbroliai.
[Linkime broliams kariams 
eriausio pasisekimo!

AMERIKOS” administraci- 
bj galite gauti A. Vaičiulai- 
80
OUTLINE HISTORY OF 

LITHUANIAN 
LITERATURE

[Knyga gausiai iliustruota, 
M 56 pusi, ir yra Lietuvių 
kultūrinio Instituto leidinys. 
[Vieno egzemplioriaus kai- 
h—50c., o užsisakant 50 eg- 
iempliorių ar daugiau—30c.

Angel ų Karalienes 
Parapija

Sausio 10 i U 
zas Zvingle 
Elizabetho vyte’q 
čiulevičiūte.
gražiausio

Šia proga L ■ 
kuopa dėkoja > 
už palankumą ^4 
siems vyčiams k' | 

(linkime linksmą - | 
laimingu Nauji) 1

PIKTi 

-Artaune^į. 
vo mergužėlė 
giasi vakarienei? j 
-Ir dar UiP.lp 

|ji ilgiau rengias’- - 
(giau būna

25 metų sukaktis
Gruodžio 27 d. bus mini

ma kun. Dr. Jono Starkaus 
kunigystės 25 metų su
kaktis. Minėjimu rūpinosi 
komitetas su kleb. kun. J. 
Simonaičiu priešakyje.

11 vai. ryte šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje bus iš
kilmingos mišios, kurias lai
kys pats jubiliatas. Pa
mokslą pasakys kun. J. 
Balkūnas. Girdėti, kad į iš
kilmes iš Chicagos atvyks 
kun. Ig. Albavičius, jubilia
to giminaitis.

6 vai. vak. Elks klubo 
salėje, prie pat Pennsylva- 
nijos stoties, įvyks kun. Dr. 
J. Starkui pagerbti vaka
rienė. Bilietų dar galima 
gauti pas draugijų veikėjus 
ir 
2

kleboni j o j e; bilietai 
dol.

Chicago, Ill
Kun. Ig. Albavičiaus 

sukaktis

po

Įdomybių vakaras
Antrą Kalėdų dieną, gruo

džio 26 d., 7 vai. vak., par. 
salėje, Gyvojo Rožančiaus 
draugija rengia nepaprastai 
gražų Įdomybių Vakarą, ku
rio programoje bus daug 
nematytų grožybių. Seselių 
pranciškiečių išmokyti pa
rapijos vaikučiai vaidins, 
varg. P. Dulkės vedamas 
par. choras dainuos, o San
ta Claus šoks su Kalėdų 
Eglaite — taip, tikrai ma
tysime prašmatnųjį Santa 
Claus įdomiai šokantį su 
gražia Kalėdų Eglaite.

Vakaro tikslas labai gra
žus — sukelti daugiau pa
jamų Stebuklingo Medaliko 
altoriui 
grama 
labai 
Kalėdų
visi maloniai kviečiami at
silankyti !

Rengėjos iš anksto dėkoja 
visiems atsilankysiantiems.

įrengti. Vakaro pro- 
labai įvairi. Laikas 
patogus — antroji 
diena. Tad, visi, o

BENNET GRĮŽTA SENON 
VIETON

New Yorko valstybės vyr. 
prokuroras John J. Bennet 
nuo sausio 1 d. grįžta į savo 
seną vietą, kur jis buvo ad
vokatu. Vyr. prokuroro parei 
gose jis išbuvo 12 metų. Lap
kričio m. 3 d. jis mėgino lai
mėti gubernatoriaus rinki
mus, bet laimėjo Dewey.

Per 12 metų vyr. prokuro
ro Bennett įstaiga per teis
mus išieškojo valstybei 25 
mil. dol., o privatiniems as
menims — 15 mil. dol. Per 12 
metų valstybei vyr. prokuro
ro įstaiga kaštavo 13 mil do
lerių.

Ko daugiau bonii išpirk- 
sim, tuo greičiau laisvę vi
sam pasauliui užtikrinsim.

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

IŠDIRBAME IR PARDUODAME

Geriausios Rūšies Rakandus
Iš priežasties trūkumo materijolų, mes užsiimame tai
symu ir perdirbimu kitchen, bedroom ir livingroom sets.

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas

M. PETRAITIENE ir SŪNŪS
409 ir 417 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 7-8451

Lietuvių veikla
Šį kartą nežinau, kam 

tektų daugiau kredito už 
veikimą — ar Šv. Kazimie
ro parapijai, ar Kultūros ir 
Labdaros Klubui. Kadangi 
tos dvi grupės atstovauja 
lietuviškajai visuomenei mū
sų mieste, tad trumpai ir 
perbėgsiu jų veikimą 1942 
metais.

Šv. Kazimiero parapijos 
žmonės, vadovaujami mūsų 
judraus klebono prel. J. Ma- 
ciejausko, turėjo . suruošę, 
rodos, viso ar tik ne šešias 
pramogas: 2 šokių vakarus, 
2 piknikus, išvažiavimus, 
1 pietus salėje, lygiai su 
kitomis organizacijomis pa
dėjo suruošti Vas. 16 mi
nėjimą, na, ir paskutinė 
šiais metais pramoga buvo 
bazaras lapkričio mėnesyje. 
Visais atžvilgiais labai nu
sisekė. Dirbome visi išsijuo
sę, padėjome kas kuomi ga
lėjom ir dovanomis ir dar
bu. Pats klebonas, tur būt, 
daugiausia nusidirbo, L„ 
viską sunešė, kol viską su
vežė, sukalėdojo. Stambiai 
prisidėjo kitataučiai savo 
atsilankymu ir nesigailėji- 
mu pinigų praleisti tokiam 
tikslui.

Šį rudenį pagyvėjo ir mū
sų Kultūros ir Labdaros 
Klubas. Vis naujų narių

- skaičius auga, ir senieji, 
kur buvo atsimetę, sugrįž-

■ ta. Tas labai gražu. Rei- lietuvių dailininkas M. Do- 
kia tikėtis, kad vis augsi- bužinskis. Jis yra padaręs 
me, nes jau dabar turime dekoracijų Metropolitan ope- 

• čarterį ir konstituciją. Nie- ra. Naujojoje Operoj Broad- 
1 kas mums užmetinėjimų ne- way teatre pastatytos ope- 
i gali daryti, savo konstituci- ros su M. Dobužinskio de-

Lietuvių Dalia 
Prancūzijoje

ver-

pre
savo

MIELAS LIETUVI,
Šis žodis skiriamas Tau, kurs nesi nuolatinis „Ame

rikos” skaitytojas, kurio vardo ir adreso „Amerikos” 
įstaiga neturi.

Mes sveikiname Tave, kviesdami tapti pastoviu 
„Amerikos” skaitytoji! šeimos nariu. Mes giliai tikime, 
kad „Amerika” yra toks lietuvių laikraštis, kurs 
tas kiekvieno sąmoningo lietuvio buto.

Štai, ateina Nauji Metai. Kiekvienas mėgina jų 
ga ką nors pažadėti ir — ištesėti. Siūlome Tau
pažadų eilėje pasirinkti ir „Amerikos” prenumeratą vie- 
neriems metams. „Amerikos” kaina metams tik $3.00.

„Amerikoje” būna įdomių straipsnių apie žmogaus 
gyvybinius reikalus. Joje yra moterų skyrius, kurs tei
kia moterims naudingų žinių apie auklėjimą, valgių ga
minimą.

„Amerika” nori lankyti Tamstos namus per visus 
1943 metus ir ilgiau. Kas savaite „Amerika” praneš 
svarbiausias žinias, kas šiais laikais būtiniausia žino
ti. Joje daug žinių iš Amerikos, iš plataus pasaulio. Joje 
atsispindi visų mūsų pastangos Amerikos pergalei už- 

tėvų

Lietuviškoji katalikų vi
suomenė su dideliu nuošir
dumu sveikina labai lietu
viškiems reikalams atsida
vusį kunigą Igną Albavi- 
čių, Cicero kloboną, kurs 
švenčia 30 metų kunigys
tės sukaktį.

Kun. Ign. Albavičius yra 
gimęs 1891 m. liepos 21 d. 
Lazdijuose. Seminariją bai
gė Seinuose, kur studijavo 
drauge su kun. Krupavi
čiumi. Seminarijoje priklau
sė prie lietuvių klierikų 
draugijėlės, kurios nariai į 
lietuvių kalbą versdavo re
liginius dalykus. Kai kurie 
kun. Albavičiaus paruošti 
pamokslai buvo spausdinti 
„Vadove”.

Baigęs seminariją dėl 
jaunų metų dar negalėjo 
būti įšventintas, todėl tą 
laiką nutarė panaudoti stu
dijų pagilinimui ir išvyko į 
Romą. Čia 1912 metų gruo
džio 21 dieną buvo įšven
tintas kunigu ir Gregoria- 
num universitete gavo Filo
sofijos Licencijato laipsnį.

1914 metais atvyko į 
Ameriką aplankyti gimines, 
bet užėjęs pasaulinis kara 
privertė pasilikt ilgesniam 
laikui. Iš pradžių 3^2 me
tų buvo vikaru Šv. Jurgio 
parapijoje, Chicagoje, o vė
liau Dievo Apveizdos para
pijoje klebonavo daugiau 22 
metų. Čia turėjo nemažai 
rūpesčio su statymu bažny
čios, kuri kaštavo apie 145,- 
000 dolerių, bet kurią pa
vyko sėkmingai užbaigti.

Visą laiką nuoširdžiai da
lyvauja visuomeniniame vei
kime: yra buvęs Vyčių dva
sios vadu, Kat. Federacijos 
pirmininku, daug dirbo prie 
Tautos Fondo. Per daug me
tų yra buvęs Labdaringo
sios draugijos kasininku, 
„Draugo” bendrovės pirmi
ninku. Dabar yra Kat. Spau- jau dabartiniais lakais, na, 
dos Draugijos (kuri leidžia 
„Draugą”) ir a.a. kun. Na
vicko fondo pirmininku. Jau 
dveji metai, kai yra Cice
ro šv. Antano parapijos 
klebonu.

tikrinti, pasauliui laisvę laimėti, mūs 
žemei Lietuvai nepriklausomybę grąžinti.

Priimki šį mūsų kvietimą. Imki gabalėlį popieriaus 
kol *r tuojau rašyki „Amerikos” užsisakymo laiškutį tokiu 

adresu:
„AMERIKA”

222 South Ninth Street Brooklyn, N. Y.

Lietuvio Paveikslai 
Puošia Operas

New Yorke gyvena garsus

joje aiškiai pasisakome, kas 
esame. Kiekvienas neišsi
žadėjęs lietuvybės lietuvis 
pas mus yra kviečiamas ir 
laukiamas, visiškai nelie-

koracijomis.
Dailininkas yra nupiešęs 

ypač daug gražių senojo 
Vilniaus vaizdų. Jo sūnus 
buvo likęs Kaune, bet nuo

čiant jo tikybinių įsitikini- jo negauta žinių, 
mų. Klubas turėjo suruošęs 
kelias pramogas šiais me-! 
tai ir yra aukojęs Am. R. Į 
Kryžiui jau kelias dešimtis 
dolerių.

Gruodžio 6 d. turėjome 
vėl pietus ir pasikalbėjimo 
popietį. Garbės svečiu ir 
kalbėtoju buvo kap. Laba-

Nupirko Viešbutį 
Kariuomenei

Dvinukai Drauge
Du broliai Philips iš Shaw- 

nne, abu dvinukai, įstojo ka
riuomenėn savanoriais, kol 
dar buvo galima stoti savo 
noru. Abu pradžioje jie buvo 
paskirti į vieną vietą, bet po 
5 savaičių perskirti.

Kadangi abu broliai buvo 
neišskiriami draugai nuo pat 
mažens, jų motina parašė 
prezidentui Rooseveltui laiš
ką, prašydama, kad jos dvi
nukai kariai galėtų būti vie
name dalinyje.

Motinos prašymas išklau- 
i sytas. Prezidento įsakymu, a- 
bu dvinukai Philips vėl drau
ge. Abu jie tarnauja karo po
licijoje.

Užėmus vokiečiams visą 
Prancūziją, dabar po vokie
čiais ten paliko eilė žymių 
lietuvių. Tai Lietuvos pa
siuntinys Petras Klimas. Pa
skutiniu metu jis dirbo prie 
keliolikos tomų Lietuvos is
torijos. Jurgis Savickis, bu
vęs Lietuvos pasiuntinys 
Suomijai, Švedijai, prie Tau
tų Sąjungos, paskutiniu me
tu gyvenęs prie Viduržemio 
jūros.

Jurgis Baltrušaitis, ilga
metis pasiuntinys Maskvoje 
ir vienas žymiausių lietuvių 
poetų, gyveno Paryžiuje 
drauge su sūnumi, kuris y- 
ra žinomas meno istorikas, 
profesorius.

Jonas Kossu-Aleksandra- 
vičius, vienas iš šauniausių 
jaunųjų poetų. Jis gyveno 
Grenobly, kur rašė diser
taciją iš prancūzų viduram
žių literatūros. Jis Ameri
koje išleido savo naujausių 
eilių knygą „Be Tėvynės 
Brangios” J. Aisčio slapy
vardžiu.

Prancūzijoje buvo dar ki
ti Liet, pasiuntinybės Pran
cūzijoje tarnautojai — kaip 
Stasys Bačkis, A. Liutkus 
su šeimomis. Be to, buvo 
dar studentų, jūrininkų ir ke
li kunigai jėzuitai Lyone.

KARIUOMENE APSIMOKA

Vienas WPA darbininkas, 
gaudavęs 52 dol. mėnesiui, 
staiga gavo didelį „pakėli
mą” algoje. Jis buvo 9 vaikų 
tėvas, bet įstojo į kariuome
nę. Dabar jis ir jo šeima gau
na 50 dol. algos, 12 dol. už 
pirmą vaiką ir po 10 dol. už 
kitus. Iš viso per mėnesį šio 
darbininko šeima dabar gau
na 142 dol.

Kas sakė, kad stoti armi- 
jon neapsimoka?

Chicago. — Karo departa
mentas nupirko didžiulį Ste- 
vesn viešbutį, turinti 3,000 

i kambarių. Jame dabar yra
nauskas kuris dabar čiagy-^ aviacijos 9.000 karių. 
TTnnn i v» In-nlrr, Pa 1 14-r\Y>r> i n Tdvena ir lanko California In
stitute of Technology, Pa
sadena, Calif.

Lygiai metai suėjo, kai 
mes girdėjom šį jauną ener
gingą lietuvį kalbant. šį 
kartą ne apie pabėgėlio 
nuotykius mes girdėjom, jo 
vargus ir sunkų kelią į čia, 
bet klausėmės žmogaus, ku
ris per trumpą laiką pažino 
mūsų išeiviją, pamatė ko 
mums trūksta, ko mums 
reikia kaip lietuviam, kad 
išliktume gyvi. Kalbėjo pla
tesniu mastu apie reikalin
gumą literatūros anglų kal
boje iš įvairių srčių. La
biausia gal būtų reikalin
ga Lietuvos istorija, mūsų 
knyga apie Lietuvos istori
ją, mūsų garbingą praeitį,

.ltetlT tuvių humoristas A. Gricius- 
Pivoša yra ištremtas į Si
birą ir kenčia ten su tūks
tančiais kitų lietuvių.

Už viešbutį užmokėta 
mil. 
m.; 
dol.

6 
dol. Jis pastatytas 1927 
tada jis kaštavo 26 mil.

Lietuvis dailininkas 
Graikijoj

Prieš vokiečiams užimant 
1941 m. Graikiją, ten Atė
nuose gyveno lietuvis daili
ninkas - architektas Petras 
Kiaulėnas. Kas su juo po 
okupacijos atsitiko, negavo
me žinių. Kiaulėnas buvo 
vedęs graikę.

Tremtinį užmiršta
Komunistų spauda labai 

garsina Šimkų, Venclovą, 
Nėrį ir kitus parsidavėlius 
rašytojus. Bet nieko neužsi
mena, kad geriausias lie-

Brooklyno Lietuviai Graboriai

dainas, poeziją ir 
turime gražaus, 

kaipo tauta. Prie 
naudinga ir apie 
Amerikoje gyve-

Išrinktas komitetas uoliai 
darbuojasi paruošti tinka
mą pramogą, per kurią para
pijos užmokėtų skolų doku
mentai bus iškilmingai sude
ginti, o parapijiečiai, seni ir 
jauni, drauge su savo gar
bingu bei darbščiu kleb. kun. 
M. Pankum, pasidalins 
džiaugsmais ir praeities į- 
spūdžiais. Šis vakaras bus 
gruodžio 26 d., bažnyčios sa-

ir mūsų 
visa, ką 
ypatingo 
to būtų 
lietuvius 
nančius plačiau painformuo
ti, apie juos parašyti arba 
jau esančią medžiagą su
rinkti vienon knygon. Tokia 
tai trumpai sutraukus buvo 
kalba kap. Labanausko. An
tras kalbėjo kun. K. Mala
kauskas. Kaip visuomet: 
apie Lietuvą, lygumų gra
žumą, jos laukus, miškų o- 
šimą ir skambumą jauni
mo dainų. Kun. Malakaus
kas visuomet mus nuteikia 
poetiškai, kai pasakoja a- 
pie Lietuvą. Jo kalba buvo 
tikrai graži.

Kalbėjo taipgi mūsų ve
teranė veikėja, jau gražaus 
amžiaus pasiekusi, p. O. 
Lužienė. Kadangi ji buvo iš 
pirmutinių organizatorių šio

bą toliau. Iš eilės pasakė 
kalbas pp. Račkienė, Star- 
kienė ir buvusi klubo pir
mininkė p. šareikienė. Pro
gramai vadovavo klubo pir
mininkas K. Lukšis.

Subuvimas pasisekė ir 
prie dabartinių sunkių ap
linkybių. Maisto trūkumas 
pas mus jau jaučiasi rim
tai. Viską paruošė p. Rač
kienė, padedant veikliam 
mūsų nariui p. V. Arčiui.

Minėtas klubas taipgi 
rengiasi minėti Vasario 16, 
imdamas iniciatyvos ir kvie
sdamas talkon kitas draugi
jas, kurios yra lietuviškos. 
Be abejonės, neatsisakys jos 
taip, kaip pernai neatsisa
kė.

Tiek tai šį kartą iš mūsų 
kolonijos. Rodos, nieko ne- 
užmiršiau nepaminėjusi.

Bronė Statkienė.

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aroiniskis 
(Armakauskas)

Grabo rius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street
< Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborlus—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborlus ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborlus
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI 
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

New Britain, Conn.

Mokyklos vaikučiai uoliai 
ruošiasi Kalėdų Dieduko ap
silankymui, gruodžio 27 d. 4 klubo, tai apie jo nuveiktus 
vai. p.p., kai bus jų kalėdinė darbus ir kalbėjo, palinkė- 

i pramogėlė. I dama jaunesniem tęsti dar-j

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



APYLINKES SEIMELIS GRUODŽIO 27
New Yorko Apylinkės Lietuvių Katalikų Seimelis bus 

š. m. gruodžio 27 d., sekmadienį, 2 vai. popiet, Aušros 
Vartų lietuvių parapijos salėje, Broome St. (prie Hol
land tunelio), New York, N. Y.

Seimelio darbotvarkėje: L. K. Federacijos New Yor
ko apskrities valdybos pranešimai; svarbiųjų momento 
reikalų referavimas; mūsų apylinkės organizuotos veik
los uždaviniai ir darba; priemonės ir būdai dar geriau 
prisidėti karinėse Amerikos pastangose; rūpinimasis pa- 
gelba kenčiantiems Lietuvos žmonėms ir kt.

Draugijų atstovų ir svečių registracija bus pradė
ta lygiai 2 vai. popiet. Visi Seimelio dalyviai prašomi 
laiku atvykti. Tegu nelieka nė vienos lietuvių katalikų 
draugijos, kuri neatsiųstų savo atstovų.

Aušros Varttų par. klebonas kun. J. Gurinskas ir 
jo parapijiečiai yra pasiruošę visus dalyvius maloniai 
priimti.

šiomis dienomis sugrįžo iš 
Afrikos.

• Kun. Dr. J. Starkaus 25 
metų kunigystėje sukakčiai 
paminėti iškilminga vakarie
nė bus gruodžio 27 d. Eliza- 
bethe, Elks Club salėje. Bi
lietų galima įsigyti ,Ameri
kos” įstaigoje.

ĮTARTINI SVETIMŠALIAI 
SUIMAMI

Federacijos Apskrities Valdyba.

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• New Yorko Lietuvių Ta
rybos valdyba gruodžio 21 d. 
buvo susirinkusi posėdžio ir 
svarstė visą eilę darbų, ku
riuos jai pavedė visuotinis 
susirinkimas. Svarbiausia, 
rūpinamasi, kaip sėkmingiau 
paminėti Vasario 16 šventę.

• „The Tablet,” Brookly
no vyskupijos laikraštis 
gruodžio 19 d. persispausdi
no „Annunciator” redakto
rės Mary Schultz straipsnį 
apie karius ir Kalėdas. „An
nunciator” kas mėnuo leidžia 
Apreiškimo CYA draugija.

• Leit. Viktoras Čepaitis 
parvyko atostogų pas savo 
tėvelius.
diciną St. Louis, Mo., univer
sitete.
• Anna Kaskas (Katkaus- 

kaitė) gruodžio 30 d. 2 vai. 
popiet vaidins Metropoli
tan operoje „Boris Godu
nov” pastatyme.

• Kun. Vanclovas Masiu
lis Brooklyno vyskupijos 
kunigų susirinkime skaitė 
paskaitą apie jaunamečių 
nusikaltimus ir dvasišikijos 
pagalbą jaunuomenei dorin
ti. Jo paskaitą labai įverti
no ir J. E. vyskupas Tho
mas E. Molloy.

• Kalėdų šokiai bus Ap
reiškimo par. salėje, Kalėdų 
vakare. Rengia CYA.
• Juozas P. Mačiulis, vie

nas pirmųjų 
steigėjų, 
metinėje 
rienėje, 
padidino
dą savo auka.
• Baltijos Amerikos drau

gija nutarė ruošti bendrą 
pramogą Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos nepriklausomybės 
paskelbimo 25 metų sukak
tims paminėti. Rengimo ko- 
misijon iš lietuvių įeina 
kun. J. Balkūnas ir pulk. 
K. Grinius.
• Julius Baranauskas, la

kūnas, gyv. Great Necke,

Praeitą savaitę New Yor
ke ir apylinkėje F. B. I. a- 
gentai suėmė 35 įtartinus 
svetimšalius, kurių 31 vo
kietis, vienas italas ir trys 
japonai. Suimtieji nugabenti 
į Ellis Salą.

Viena suimta vokietė pa
reiškė, kad ji užmuštų savo 
vyrą, jei jis įstotų į Ameri
kos kariuomenę. Dauguma 
suimtųjų pasisakė nekovotų 
už Ameriką, jei būtų šau
kiami. o

Iki šiol F.B.I. agentai yra 
suėmę 1,460 vokiečių, 376 
japonus, 402 italus, 5 veng
rus ir 3 rumunus.

NAŠLIŲ BALIUS

Jis studijuoja me-

f

„AMERIKOS” NAUJU MAŠINŲ FONDAS
Stanislovas Stumbris, Brooklyn, N. Y.
Apreiškimo par. šv. Vardo D-ja, Brooklyn, N. Y.
Šv. Monikos Našlių Draugija, Brooklyn
Angelų Karalienės par. šv. Vardo Vyrai, B’klyn 
Angelų Karalienės par. Susiv. 134 kp. B’klyn. 
Apreiškimo par. Gyvojo Rožančiaus d-ja, 
Moterų Sąjungos 24

$10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

5.00kuopa
K.
P.

Baltrušaitis, 
Lukoševičius,

Brooklyn, N. Y.
Brooklyn, N. Y.

2.50
2.00

Em. Varneckaitė, Brooklyn, N. Y. 2.00
N. N. Brooklyn, N. Y. 2.00
J. Butkus, Brooklyn, N. Y. 2.00
Vincas Urbonavičius, 
J. Sprainaitis,

Galčius,
Baranauskienė, 
Paplauckienė, 
Daknienė,

M.
M. 
M. 
Ona Drungienė,
Pranciška Stumbrienė, 
M. Raženauskas,
M. Karaktinas, 
M. A. Kazlas,
J. Žemaitis,
K. Kavaliauskas,

„Amerikos” leidėjų

Amerikos” 
ne tik dalyvavo 
„Amerikos” vaka- 

bet jos proga ir 
Naujų Mašinų Fon-

Ketvirtas metinis našlių 
balius, kurį rengia šv. Mo
nikos dr-ja, bus labai įdo
mus. Programoje dalyvaus 
New Jersey radijo vai. ve
dėjas J. Stukas su savo 
choru, Lionė Jodytė dai
nuos pritardama gitara. 
Taip pat išgirsite dainuo
jant V. Tamkiūtę ir E. Ro
kienę. Bus daug kitų įvai
renybių ir įdomybių,
liūs bus sausio 3 d., sek
madienį, 4 vai. popiet, Ap
reiškimo par. salėje.

Bilietas tik 50 centų. 
Smagus laikas užtikrintas 
visiems, po įdomios progra
mos bus šokiai.

Ba-

WWRL (1600 klc.) tran
sliuos 
Mišias 
lienės

vidurnakčio Bernelių 
iš Kankinių Kara- 

bažnyčios, Woodside.

Queens apskrities šv. Vin
cento draugija pereitais me
tais sušelpė 2,119 šeimų.

Pereitos savaitės 
let” įdėjo, kiek iš 
parapijų tarnauja 
Šamo kariuomenėje, 
Apreiškimo — 293;
gio — 162; V. J. Atsimai
nymo (Maspeth) — 210.

„Tab- 
lietuvių 

Dėdės 
būtent: 
Šv. Jur-

SVEIKINAM ŠVENTOM KALĖDOM

ir Laimingais Naujais Metais

D&Z
BOTTLING COMPANY, Inc.

Gamintojai minkštų ir Tikrų Vaisių Gėrimų Pale Dry ir 
Club Soda. Visuomet reikalaukit D. & Z. gėrimų savo 

krautuvėje arba prie baro. Mūsų gamykla yra 
viena iš švariausių visame New Yorko mieste

Mūsų pristatymo ved. p. Al. Gramas šiuo metu tarnauja 
Amerikos kariuomenėje.

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

4-tas METINIS 4-tas METINIS

NAŠLĮ V BALIUS I
Rengia Šv. Monikos Našliy Dr-ja

Sekmadienį, SAUSIO-JAN. 3, 1943

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE j
North 5-th ir Havemeyer Str., Brooklyn, N. Y. <

PROGRAMA BUS LABAI ĮDOMI IR ĮVAIRI

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI VISI!

Pradžia 4 vai. popiet Bilietas (incl. tax) 50c.

S

LinksmŲ
ŠV. KALĖDŲ

• IR

Laimingi!
NAUJŲ METŲ

LINKIME VISIEMS

Scholes Baking,
Inc.

532 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8 - 8802

NAMAI-BARGENAI
Norintiems pirkti arba par

duoti savo namus, apsidraus
ti save ar savo nuosavybes— 
apsimoka kreiptis žemiau pa
žymėtu antrašu. Čia galima 
kreiptis ir „War Damage” ap- 
draudos reikalais. Geriausi 
namų bargenai iš visų apylin
kių yra suregistruoti pirkėjų 
pasirinkimui. Rašykite, tele- 
fonuokite arba a s m e n i a i 
kreipkitės —

J. P. MACHULIS 
Real Estate & Gen. Insurance 
86-56 85 St.,Woodhaven, N.Y.

(Prie Forest Parkway stoties)

Tel. Virginia 7-1896

2.00
2.00
2.00
1.50
1.00

Bridgeport, Conn.
Paterson, N. J.
Maspeth, N. Y.
Brooklyn, N. Y.
Binghamton, N. Y.
Pot Washington, N. Y. 1.00
Broooklyn, N. Y.
Broooklyn, N. Y.
Broooklyn, N. Y.
Woodhaven, N. Y.
Newark, N. J.
Broooklyn, N. Y.
Bronx, N. Y.

vadovybė nuoširdžiai

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

dėkoja 
visiems geriesiems „Amerikos” bičiuliams — draugijoms 
ir asmenims — kurie Šv. Kalėdų proga atsiminė „Ame
riką” ir jos Naujų Mašinų Fondui atsiuntė dovaną. 
Naujos mašinos yra dvi: raides renkančioj! — inter- 
typas ir spausdinamoji — automatinė. Abi jos gerai 
dirba, tačiau kiekvieną menesį tenka mokėti jų pirki
mo skolos lakštus. Ko daugiau gausime į Mašinų Fon
dą, tuo lengviau bus rūpintis „Amerikos” tiesioginiais 
reikalais — jos turinio gerinimu, įdominimu, tikslesniu 
patarnavimu.

Visiems 
tokia proga 
savo dovana,

aukojusiems ir tiems, kurie švenčių ar ki- 
parems „Amerikos” Naujų Mašinų Fondą 
nuoširdžiai dėkojame.

VISIEMS KUNIGAMS, KLEBONAMS, GIMINĖMS 
IR RĖMĖJAMS LINKIU

LINKSMŲ KALĖDŲ
IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
VERONICA R. VALANTIEJUS.

į (Estate of A. J. Valantiejus)
J Laisniuotas Graborius — General Insurance Agent — Notary Public 
j 54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y. Tel. NEwtown 9-4464

IŠ ŠIRDIES MALONIAI SVEIKINAME VISUS 
DRAUGUS, PAŽĮSTAMUS

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS
IR PRAŠOME PRIIMTI MŪSŲ GERIAUSIUS 

LINKĖJIMUS LAIMINGIEMS

NAUJIEMS METAMS
IGNAS SUTKUS

492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

VISUS MANO KRAUTUVĖS NUOŠIRDŽIUS

LANKYTOJUS IR RĖMĖJUS SVEIKINU

Šv. Kalėdomis ir Naujais Metais
fti ANTANAS VIKRIKAS 

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

Gruodžio-December

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tek 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

Tek EVergreen 7 - 6868
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS .
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

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

Elizabeth, N. J Kalėdų Malda
Kalėdų mišios bus tokia 

tvarka: 12 vai. vidurnakty, 
po to — 6, 7, 8, 8:30, 9, 10, 
10:30 ir 11 vai. ryte.

Gruodžio 27 d. šv. mišios 
bus 6, 7, 8, 9, 10 ir 11 vai. 
te.

Bayonne, N. J

ry-

busKalėdų mišių tvarka 
tokia: 12 vai. vidurnakty, 
7:30, 8, 9, 10:30 ir 11:45 vai. 
ryte. Klebonui kun. M. Ke
mešiui pagelbės kun. J. Sta
šaitis, salezietis.

Per 
bus 6, 
ryte.

Naujus Metus mišios 
8, 10:30 ir 11:45 vai.

Kristaus Dvasia, leisk 
vo meilės šviesą virš v: 
žemės,

Tegu
širdyse 
mo ir

Tegu 
gu užsidegęs kraujas 1 
pa nušluotas nuo žemės,! 
rų ir padangių.

Gelbėk kenčiančius, sd 
mink išsiilgusius, aplanM 
kalinius, pagelbėk gyd 
siems, būk viltis miršta 
tiems ir dangus mirusie:

Tegu būna mums visi 
met Kalėdos!

(Iš „Tablet”).

virš septynių jū: 
viltys mūsų 1 

gieda saldžią tik 
dangaus giesmę, 
pagieža nyksta,

Katalikų Universiteto Wa
shingtone vadovybė apdova
nojo Lenkijos ministerį pir
mininką Sikorskį teisių dak
taro laipsniu.

Saugok Savo A
Teikiamas geriausias ai 
patikrinimas, prižiūrėjimą 
AKINIAI prieinamiausion 
kainomis pagal jų rūšis.

Ši įstaiga įsteigta prieš 40 mei

(Didelis Įvairus
Pasirinkimas

Lietuviškų

Kalendorio kaina — 25c.

Su persiuntimu — 35c.

KREIPTIS:

’’AMERIKA”
222 South 9th Street

Brooklyn, N. Y.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 10700 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1404 Rockaway P’way, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STYLIANIS J. PERIDES 
1404 Rockaway Parkway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6147 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
188 Scholes Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PROJECT DAIRY. INC.
188 Scholes St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7985 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2033-41 Stillwell Av.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALBERT SERVILLO 
(Albert’s Caves)

2033-41 Stillwell Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2542 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section \07 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
685-687 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX SHEVINSKY 
S. & L. Delicatessen

685-687 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

OPTOMETRISTAS — OP'

394-398 Broadway, Brooklyn, N.

1380 Kil., 5,000 watts
LIETUVOS GARSAI
RADIJO PROGRAMA 

šeštadieniais 4:30 iki 5:00 v. va(
Vedėjas 1

J. J. STUKAS, Jr.
Radijo centras — 

Tel. MArket 2-5543 
Walnut St., Newark, N. <1429

Lietuviška
ALUDE

KARŠTI UŽKANDŽIAI > 
KASDIEN

Patogi vieta užėjimui 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry Alus.
— Didelis pasirinkimas visokių 

gėrimų

Juozas Zeidat
411 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone
EV 7 - 1670

JOSEPH VASTUNAS

Residence
VI 7 - 2940

Mortgages Loaned and Bought 
496 Grand St, Brooklyn, N. Y. 
87-3^ 90th St., Woodhaven, N. Y.

HAvemeyer 8 - Čt59
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND AV1WI

Maspeth, N. Y.


	1942-12-25-AMERIKA-i7-8

