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įsiems, o visiems linkime 
jų malonių Kristaus Gi
li švenčių.
Nuoširdžiai sveikiname 
ėdomis visus „Amerikos” 
itytojus, visus jos bendra
vus, visus rėmėjus — bi
tus. Sveikiname iš širdies, 
tai spausdami kiekvie- 
i dešinę.
egu Gimusio Betliejaus 
tikėlio, pasaulio Išganyto- 

mamH±aEu^8 palaima lydi kiekvieno 
Cinkus 08 va^os lietuvi° žings- 
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ARKIV. WALSH DOVANA LIETUVIAMS

INIŲ PALOdus
RIAUSIOS ROSIES 
ižial, Kava, Arbata, Hot Cho®^ 
VAKARIENE f _ 
namie iš geriausios Smetonos, n? 
imams priimami užsakymai

ozas < darbus, siekimus. Tegu 
laiminti ranka stiprina 
iančios Lietuvos visus 

®es, tegu globoja jos že-

ietuviai 
oje at- 
)kio tu-

ondone einantis „Catho- 
Herald” paskutiniu metu

patrijo- 
jo, kad 
■ įvyks- 
nių lie- 
irookly- 
stovais

Jonas 
įkiš, tai 
užinoti, 
luti ta- 
į susi- 
.ėginta .

vius iš vardo, bet W 
jaučius svetimiems j>. ’ - . . . .
miems tikslams. Dn daug straiPsmų, kuriuo- 
Įima tvirtinti o£ “^"ėjama Europos kri- 
josBetuviaikitZ raiškos civilizacijos liki- 
ri, kadabsoMife SI° kar0' LapkrlcI° 
tuvių yra už AiEjJ

Harrison, N. J. — Gruo
džio 19 d. Newarko arkivys
kupas Walsh pašventino nau
jąjį lietuvių seserų pranciš- 
kiečių namą, esantį Harriso- 
no miesto centre, Harri
son Ave. šį namą, turintį 25 
kambarius, arkivyskupas nu
pirko arkivyskupijos vardu 
ir padovanojo lietuvaitėms 
seselėms. Jame bus katekiza- 
cijos centras.

Arkiv. Walsh savo pamok
sle labai nuoširdžiai įvertino 
lietuvių tautos siekius. Jis 
linkėjo seselėms pranciškie- 
tėms geriausio pasisekimo 
apaštalavimo darbe, o lietu
vių parapijoms linkėjo kiek
vienai susilaukti savo mo
kyklos.

Kleb. kun. Leonas Voisie-

kauskas labai jautriai ir vaiz
džiai iškėlė arkiv. Walsh nuo
pelnus lietuvių tautai. Arkiv. 
Walsh jau daug kartų yra 
parodęs ir davęs stambios 
moralinės ir medžiaginės pa
ramos lietuvių tautos reika
lams.

Iškilmėse dalyvavo daug 
kunigų, miesto majoras ir kt.

Vakare įvyko Lietuvos ne
priklausomybės bylai ginti 
prakalbos. Kalbėjo kun. J. 
Balkūnas, Dr. Johns, kun. L. 
Voisiekauskas, kun. Ig. Kel
melis, ady. K. Paulauskas.- 
Priimtos atitinkamos rezo
liucijos, kuriose pasisakoma 
prieš Lietuvos žmonių paver
gėjus ir jos laisvės priešus.

Susirinkime parduota ka
ro bonų už 4,900 dol.

Sveiki, Sulaukė Kalėdų Švenčiu
C C €

j ROOSEVELT LAIMINGAI GRĮŽO

d, šis laikrašštis drąsiai 
eiškė baimę, kad Europa

Washington. — Preziden
tas Roosevelt į Baltuosius 
Rūmus grįžo sveikai ir lai
mingai. Kelionėje jis buvo 
nuo lapkričio 12 dienos. Per 
tą laiką jis turėjo labai pa
vojingų kelionių. Jo kelionė 
yra viena iš labiausiai reikš
mingų. Ne tik turėjo pasita
rimų su Kinijos, Anglijos, 
Turkijos ir Rusijos atsakin
gais vyrais, bet ir aplankė 
Amerikos karius įvairiose 
pasaulio dalyse.

Sugrįžusį prezidentą Bal-

tuose Rūmuose entuziastiš
kai pasitiko vyriausybės na
riai ir Kongreso abiejų rū
mų atstovai.

Prezidentas apie savo ke
lionę praneš viešai dviem at
vejais — Kalėdų kalboje per 
radiją ir metiniame praneši
me kongresui.

Šiuo metu prezidentas turi 
daug rūpesčių ryšium su vi
daus frontu. Svarbiausi jų 
— gresiantis geležinkelių 
tarnautojų streikas, naujų 
mokesčių priėmimas ir t.t.

vę, karo laimėjimu* Tr t t ‘ nepritaoųS Į “b subolsevikmta. .
’ ™ [atalikų „Herald” pažymi, 

(Kaip įrodymą mįjj j po Maskvos konferenci- 
komunizmo veikla nepa- 
iitė, priešingai — ji padi- 
). Jugoslavijoje, Lenkijoj 
Intose okupuotose šalyse 
ounistų veikla aiškiai ro- 

Dabar yra Tautinį iti, kad dabartinė komu- 
tų taktika gali baigtis pu-

RUSAI ARTINASI LATVIJOS SIENOS Naciai Iškrausto
rezoliuciją ir visų žys 
Philadelphijos lietinį 
šus).

Lietu-Fondo vajus, (husi^ .
kime, paskirdami saųlEuropos subolševikinimu 

^Jdnipliii bolševizmo susti- 
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remia Geri, pigia, paJ nacizm0. n^a16’ 

mai. Gera rietoseT U PUSCS 
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subolševikinmą” — rašo 
lėtas laikraštis. Nurodęs 

Apdraudžia viską, b imus rimtus pavojus, lai- 
štis kviečia giliai domėtisko prašo. Apdraudžiu 

rinu) ir žmones.
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Popiežius Kalbės 
Per Radiją

Kūčiose 7:15 vai. ryte Po
piežius Ji jus XII kalbės į 
viso pasaulio tikinčiuosius 
per radiją.

Kita programa iš Vatikano 
bus girdima 6:40 vai. vakare. 
Abi programas perduos be
veik visos radijo stotys Ame
rikoje.

Anglijoj Siaučia 
Influenza

---------
Londonas. — Anglijos 

sveikatingumo ministerija y- 
ra labai susir^žs  ̂tKfhrežr 
zos epidemijos plitimu šaly
je. Gruodžio 4—11 d. savai
tėje nuo influenzos Anglijo
je mirė 1,148 asmens. Savai
tę prieš tai — 709.

Latvių Miestus
Stockholm. — švedų 

„Svenska Dagbladet” laikraš
tis gruodžio 18 d. pranešė, 
kad vokiečiai papildomai įsa
kė keliolikos Latvijos mies
tų gyventojams išsikrausty
ti. Tarp įsakymo paliestų 
miestų yra Daugpilis (Dvins- 
kaskas), Kraslava ir Jakab- 
pils.

Tas pats laikraštis pažymi, 
kad civiliai vokiečiai iš Lat
vijos vyksta į Vokietiją ne
paprastu skubotumu.

Taip pat pranešama, kad 
Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje šiuo metu yra didelis 
maisto trūkumas.

Londonas. — Baltgudijoje, 
tarp Vitebsko ir Nevelio, ru
sai pradėjo didelį vokiečių 
puolimą, apie kurį prieš ke
lias dienas anksčiau skelbė 
vokiečiai. Puolančiai armijai 
duotas Pirmosios Baltijos 
vardas, o jai vadovauja ge
nerolas Ivan Bagranian. šio
je armijoje esą 250,000 ka
rių.

Rusų pranešimu, rusai per 
pirmas kelias puolimo die
nas sunaikinę tris vokiečių 
pėstininkų divizijas ir vieną 
tankų diviziją. Vokiečiai mū
šio lauke palikę 20,000 žuvu
sių. Nelaisvėn rusai pėmę 2,- 
000 vokiečių. Šis rusų puoli
mas padaręs vokiečių gyni
mosi linijoje didelę skylę — 
50 mylių platumo, 19 mylių 
gilumo.

Gruodžio 20 d. rusų pra
nešimai skelbė, kad jų Balti
jos armija buvo 52 mylių at
stume nuo Latvijos sienos. 
Šio naujo žygio tikslas esąs 
atkirsti vokiečius, esančius 
prie Leningrado, pereinant 
skersai Latviją.

Vokiečių radijas skelbė, 
kad rusai šiaurėje pradėjo

lauktą žiemos ofensyvą, ku
ri šiuo metu pasiekusi ar
šiausio įtempimo.

Londone militariniai eks
pertai priduoda reikšmės ru
sų parinkto puolančiai 
armijai Baltijos vardo, šis 
vardas rodąs, kad generolo 
Bagraniono armijai pavesta 
pasiekti Baltijos jūrą, iki ku
rios eiti lieka dar 250 mylių.

Penktoji Armija 
Eina Pirmyn

... ir ji pagimdė pirmagimį savo sūnų, suvystė 
vystiklais ir paguldė jį prakarte, nes jiems ne
buvo vietos užeigoje... (Luko 2).

NAUJOJE BRITANIJOJE PUOLIMAS
Alžyras. — Generolo Clark 

penktoji armija, po trijų die
nų ir naktų didelių mūšių, 
užėmė San Pietro miestelį, 
kurs yra labai svarbus stra
teginiu atžvilgiu.

San Pietro paėmimas a- 
merikiečiams labai daug kaš
tavo. Miestelis yra kalnuoto
je vietoje. Vokiečiai aplink 
visur turėjo užminuotas vie
tas.

Dabar žygiuojama į Cas- 
sino.

Praeitą savaitę Amerikos 
kariuomenės daliniai Pacifi- 
ke atliko nauūj. žygį. Genero
lo MacArthur vadovybėje, 
amerikiečiai įsiveržė į Nau
josios Britanijos salą, kur 
gruodžio 15 d. užimtas 
Arawe pusiausalis. Įsiverži
mo žygiui vadovavo šeštosios 
armijos vadas gen. Krueger. 
Laimėjimo pasiekta nedide
lėmis aukomis, nes žuvusių 
karių skaičius buvo labai ma
žas.

Daugiausia nukentėjo pir
masis „commando” dalinys 
iš 150 vyrų, kurie guminiais 
laiveliais turėjo pasiekti 
krantus ir atkirsti priešo pa
bėgimo linijas. Bet jiems ne
pasisekė, nes naktis buvo 
per šviesi ir priešas pastebė
jo.

Naujosios Britanijos sala 
yra pereinamas žingsnis į 
Rabaul, paskutinę japonų ba
zę į šiaurės rytus nuo Aus
tralijos. Iki 1914 m. rugsėjo 
11 d. N. Britaniją valdė vo
kiečiai, o nuo tada — austra- 
liečiai. 1942 m. sausio 23 d. 
salą užėmė japonai, kurie 
dabar išstumti.

Kvies Rusiją?
Londonas. — Tarptau

tinės Darbo Organizacijos 
valdyba praeitą savaitę tu
rėjo parengiamąjį metiniam 
suvažiavimui posėdį. Metinis 
suvažiavimas bus ateinan
čiais metais Philadelphijoje 
arba Montrealėje.

Tarptautinė Darbo Organi 
zacija yra Tautų Sąjungos 
padarinys. Jai Sovietų Są
junga nepriklauso. Kinijos 
vyriausybės atstovas pasiūlė 
pakviesti Sovietų Sąjungą 
tapti nare.

Tarptautinę Darbo Organi
zaciją sudaro valstybių vy
riausybių, darbdaviai ir dar
bininkų atstovai.

KANADIEČIAI KARIAI
PARSIVEŠ ANGLES

Suvažiavime buvo išimti- 
i keršto ir pagiežos nuo- 

41-40 —74th Sir# Baisiausiais žodžiais 
istasi tų žmonių adresu, 
rie nuoširdžiai siekia A- 
rikos pergalės, kurie dirba 
svai nepriklausomai Lietu- 
i atsteigti.
Neapsieita ir be grąsinimų. 
ils vargšas Andriulis šau-

"1 į kad „Grigaičiai, Balkū-

Advokatas

Jackson Heights, N.

NEwtown 9-5972
f 
į

Londonas. — čia apskai
čiuota, kad po karo į Kana
dą atvažiuos 16,000 Angli
jos moterų. Toks skaičius an
glių ištekėjo už kanadiečių 
karių.

Nemažai Anglijoje apsive- 
da ir amerikiečių karių.

CHURCHILLIO SVEIKATA GĖRĖJA
*--------------------------

Bolivijoje Sukilimas
Bolivijos respublikoje 

gruodžio 20 d. įvyko sukili
mas. Prezidentas ir vyriausy
bė suimta. Visame krašte ka
ro stovis.

Sukilimą įvykdė Jungti
nėms Tautoms nedraugiški 
sluoksniai. ir

Bari Uoste 
Nuostoliai

Praeitą savaitę Anglijos 
tautos atstovų rūmuose bu
vo pranešta, kad ministeris 
pirmininkas Churchill, po is
torinių konferencijų Egipte 
ir Persijoje, susirgo plaučių 
uždegimu. Tai jau antras 
Churchillio šiais metais su
sirgimas plaučių uždegimu. 
Pirmą kartą jis susirgo va
sario mėnesį, po Casablankos 
konferencijos.

Churchill į Kairą išvyko iš 
Londono jau turėdamas slo
gą ir gerokai karščio. Gydy
tojai jam buvo įsakę būti at
sargiam, daugiau pamiegoti, 
mažiau rūkyti (Churchill su
rūko 14 cigarų per dieną), 
bet Churchill elgėsi kaip 
sveikiausias.

Kur Churchill gydosi, dar 
nepranešta. Pas jį yra nuvy
kusi jo žmona.

Paskutiniai pranešimai 
skelbė, kad pavojus praėjo, 
temperatūra esanti normali.

Ši sala, ypač jos Arawe pu- 
siausalis, mažai ištirta. Daug 
džiunglių, net veikiančių vul
kanų. Vietinių gyventojų tar
pe dar yra žmogėdrų.

LAUKIA ĮPĖDINIO — 
GIMSTA DUKTERYSWASHINGTON. — Praei

tos savaitės pradžioje pra
nešta, kad gruodžio 2 d. stai
gus vokiečių lėktuvų puoli
mas padarė didelių nuostolių 
Bari uoste, Italijoj. Užpuoli
kams pasisekė nuskandinti 
nuo 17 iki 25 laivų, kurių 
tarpe buvo penki dideli Ame
rikos prekybiniai laivai.

Buvo ir žmonių aukų — 
apie 1,000 užmuštų ir sužeis
tų, kurių tarpe 37 Amerikos 
jūrininkai.

Per Bari uostą siunčiama 
daugiausia paramos anglų 
aštuntajai armijai Italijoje.

Nors Viduržemio jūroje 
Sąjungininkai turi ore pir
menybę, bet paskutiniu metu 
priešo jėgos padidėjusios.

p . » d į Žadeikiai, Prunskiai, 
u3U20n u8V0 .vi ^os ir kiti turės atsaky- 

* už savo darbus prieš teis-
Teikiamas geriausias lar^a Prieš liaudį ’. Bim- 
patikrinimas, prižiūrėjo ' ^kė, kad netrukus bus 
AKINIAI prieinamiausi Mas „ofenzyvas” prieš 
kainomis pagal jų risi Amerikos lietuvius ne- 

j Eunistus.
si įstaiga įsteigta priei u p'a jabar jauksime to ,,o- 

szyvo...”

Prieš suvažiavimą rengėjai 
t! tai gyrėsi, kad jame daly- 
' us kongresmanai, kiti žy- 

is Amerikos asmens ir 1.1, 
tjų „jormarke” nepasiro- 
nevienas Kongreso narys, 
vienas Amerikos pareigū- 

13. Apie jų suvažiavimą nė 
delio nepasakė didžioji 
SYVorko spauda.
Amerikos vyriausybė, įvai- 
S viešosios įstaigos, maty- 
puikiai žinojo, kokie čia 

Bikščiai susirinko. O susi-
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ALUDĖ
Karšti Užkandi

KASDIEN
Patogi Vieta l>’

Su MOTERIMS

didelis pas^F^0 ,tautos^sa1vo moti-
VISOKIŲ GtM išdavikai. Kiekvienam 

J iku, kad motinos pardavi- 
JUOZAS ZEIW1 • niekas negali pasitikėti. 

Visi šalinasi judošių. 
— —

„New York World-Tele- 
W gruodžio 18 d. nume- 
e turėjo savo korespon- 
utų iš Washington© tokį 
Įnešimą:

411 Grand Sl^
į

HAvemeyėr
RALPH KBt( 
rATnrnif®?“™? lažybos’ kad 
r vi vblVv-JĮa spaudžia Lenkiją atiduo-

65 - 23 GRAND Į Rusijai savo rytinę pusę, 
Maspeth.N.Y- keičiant ją į Rytų Prūsiją,

lenkų koridorių ir Klaipėdą, 
kurią Hitleris pagrobė prieš 
pat Europos užtemimą”.

Jei ši žinia turi pagrindo, 
tai labai įdomios rusų inten
cijos — siūlyti tai, kas jiems 
nepriklauso. Net ir iš Lietu
vos vokiečių išplėštą Klaipė
dą jie drįsta siūlyti lenkams.

— *_
Kalėdų šventės nuotaikoje 

glaudžiau sugretinkime savo 
eiles. Visi, kuriems rūpi šios 
šalies laisvė ir gerovė, kurie 
visomis jėgomis siekiame vi
siems žmonėms laisvo gyve
nimo, ne tik pasijuskime, bet 
ir būkime vieningesni.

Prieš visų akis turi spin
dėti tiesus idealas. Jokios 
kliūtys, jokios patamsių ga
lybės negali ir neprivalo už
tvenkti kelio į Kelią, Tiesą ir 
Gyvenimą.

Betliejaus Kūdikėlis prieš 
1943 metus atėjo išgelbėti vi
sų žmonių. Jis kvietė ir lie
pė mylėti kiekvieną žmogų, 
kiekvieną tautą. Tautos ir 
Tėvynės meilę Jis giliai į- 
prasmino. Leiskime Jo pas
kelbtai meilei visur degti ir 
liepsnoti ko plačiausiai.

MALONIAM SKAITYTOJU DĖMESIUI
Paskutiniu laiku gauname 

daug nusiskundimų, kad „A- 
merika” vėlai gaunama. Vi
sus skaitytojus prašome būti 
kantriais ir tuojau mums 
pranešti, kada „Amerika” 
gaunama.

„Amerika” į paštą išveža
ma trečiadienio vakarą, tad 
visur ji turėtų būti gauna
ma bent šeštadienį. Jei kas 
negauna „Amerikos” prieš 
sekmadienį, maloniai prašo-

mas apie tai mums tuojau 
pranešti.

Prieš Kalėdų šventes paš
tas yra užverstas siuntiniais, 
o darbininkų yra mažai, tad 
gal čia ir yra priežastis, ko
dėl savaitraščiai vėlai pris
tatomi.

Naujų Metų „Amerikos” 
numerį išleisime pirmadienį, 
gruodžio 27 d., tad tikimės, 
kad jis pasieks visus skaity
tojus ir platintojus laiku — 
prieš N. Metus.

TRAUKINIU NELAIMĖJE ŽUVO 70 *-
dintų algų reikalavimo nuta
rimą. Jos nori savo nariams 
30 centų valandai daugiau at
lyginimo, nei dabar geležin
kelių bendrovės moka. Tokio 
algos padidinimo jos reika
lauja jau nuo šių metų sau
sio mėnesio, bet jų reikalavi
mai vis nebuvo patenkinti.

Unijoms priklauso 350,000 
narių.

Jei šis reikalavimas 
tų patenkintas, unijos 
kelbė, tai gruodžio 30 
nariai išeitų į streiką.

Lumberton, N. C. — 
Gruodžio 16 d. naktį, didelei 
pūgai siaučiant, čia įvyko 
dviejų keleivinių traukinių 
nelaimė. Vienas traukinys 
ėjo iš New Yorko į Floridą, 
o antrasis — iš Floridos.

Pirmojo traukinio, ėjusio 
iš New Yorko, aukų nebuvo 
daug. Jo tik trys vagonai nu
sirito nuo bėgių, kai trauki
nys patekęs į sugadintus bė
gius. Antrasis traukinys atė
jo už 40 minučių. Jo garve
žio valdytojas buvo per vėlai 
įspėtas apie nelaimę — ir šis 
traukinys įvažiavo į tuos pa
čius išgriautus bėgius ir į 
apvirtusį traukinį. Antram 
traukiniui nuo bėgių nurie
dėjo šeši vagonai, keli nusi
rito.

Antrojo traukinio nelai
mė buvo žymiai didesnė au
kų skaičiumi. Užmuštųjų jau, valstybės sekretoriaus padė-
priskaityta 70, bet dar gali 
būti apie 10. Sužeistųjų bu
vo per 50. Užmuštųjų skai
čiuje daugiausia kariai, ku
rie vyko Kalėdų atostogų

Penkios geležinkelių tar
nautojų unijos paskelbė padi-

nebū- 
pas- 

d. jų

AMERIKA PRIGLAUDĖ 
580,000 PABĖGĖLIŲ

Nuo 1933 m. iki šių metų 
galo Amerika įsileido 580,000 
Europos pabėgėlių, daugiau
sia žydų, kurie buvo perse
kiojami. Taip neseniai Kong
rese vienai komisijai pranešė

jėjas Breckinridge Long.
Taip pat pranešta, kad šių 

metų gegužės mėnesį Bermu- 
doje Amerikos ir Anglijos 
pareigūnai susitarė dėl pa
galbos pabėgėliams. Ten ieš
kota vietos ir lenkams pabė
gėliams, esantiems Persijoje.

Kairas. — Jaunas Egipto 
karalius Farukas dar neturi 
sosto įpėdinio. Jis augino dvi 
dukteris ir šį mėnesį tikėjosi 
berniuko, kuris būtų sosto 
įpėdiniu.

Bet gruodžio 15 d. karalie
nė Farida pagimdė trečią 
dukterį.

Miliūnų kaimas sunaikintas 
spaliij 13 d.

Gauta papildomų žinių, 
kad nacių sunaikintas Miliū
nų kaimas buvo tikrai Rokiš
kio apskrityje. Ta baisioji 
egzekucija už pasipriešinimą 
vokiečiams buvo įvykdyta 
spalių 13 dieną. Kaimas bu
vo sudegintas ir išgriautas 
iki pamatų. Daliai gyventojų, 
kurie nesipriešinę, vokiečiai 
leidę apsigyventi kitur.

Teisė Karaliaučiuje

Karaliaučiaus teisme buvo 
byla, kurioje buvo kaltinami 
23 asmenys: 11 lietuvių, 11 
vokiečių ir vienas rusas. To 
sanbūrio vadovai-lietuviai K. 
Pieža ir P. Gudauskas-už pre
kybą juodojoje rinkoje ir už 
nelegalų pinigų gabenimą į 
Lietuvą nubausti mirtimi. Ki
ti asmens gavo kalėjimo 
bausmę.

r i
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

PRAKTIŠKUMO POLITIKA
Dabar labai madoje šnekėti apie praktiškumą. Nesigi

linama, ar kas atliekama teisingai, padoriai, pagal dorovės 
taisykles, — svarbu, kad pasielgta praktiškai. O kaip su
prantamas tas praktiškumas? Ogi tai, kas tam tikrą veiks
mą atliekančiam asmeniui yra naudinga ir tai, ką jis pajė
gia laimėti.

Pavyzdžiui, rašoma ir skelbiama, kad Stalinas yra prak
tiškas ir realistas. Kodėl? O todėl, kad jis Rusijos saugu
mui užtikrinti siekia tokių teritorijų, kurios esančios „stra
teginiai svarbios”. Kad Lietuva nėra rusų teritorija, kad 
lietuvių tauta yra visai nerusiška — tai nesvarbu. O svar
bu, kad ji reikalinga Rusijai plačiau išsitiesti Baltijos jū
roje.

Tokio „valstybinio praktiškumo” garbintojų tarpe pas
kutiniu metu pasirodė Walter Lippman. Tai pasižymėjęs 
publicistas, autorius ir politikos filosofas, tačiau Ameri
kai jis perša tokią užsienio politiką, kur nieko bendro ne
beturi su tradicine Amerikos užsienio politika. Amerika 
iki šiol, tiesa, giliai rūpinosi savo saugumu, bet jai nebu
vo svetimas ir tarptautinio teisingumo dėsnių pripažini
mas. Jei Amerikai nebūtų rūpėjusi dorovė ir teisingumas 
tarptautiniuose santykiuose, argi šiandie Amerikos var
das skambėtų taip garbingai visuose pasaulio kraštuose.

Lippman ir jam panašūs mintytojai visiškai nori už
miršti, kad tarptautiniuose santykiuose, kaip ir žmonių 
santykiavime, privalo būti doroviniai dėsniai, kurie aiškiai 
atskirtų gera nuo pikta. Jei didelėms valstybėms, vardan 
praktiškumo, leistina paglemžti mažas tautas vien tik todėl, 
kad jos galingesnės, tad kodėl valstybių viduje gaudyti 
gengsterius ir grūsti juos į kalėjimus? Juk jie veikia sa
vo praktiškumo ir realybės jausmų vedini — daro tai, kas 
jiems geriausia.

Liūdna, kad yra tokių „praktikų”, kaip anksčiau mi- 
nėtasai Lippman, bet turime pasidžiaugti, kad jie dar ne
turi vadovaujančio vaidmens mūsų valstybės gyvenime. Ti
kėkime, kad Amerikos politinis idealizmas, kurį norima pa
keisti praktiška tikrove, dar labiau įsigalės. Šiandie į Ame- 
riką-įsmęįgti viso pavergto pasaulio žvilgsniai. Tik Ame
rika nėra padariusi jokių nuolaidų ten, kur liečiami pagrin
diniai tarptautinio bendravimo teisingumo dėsniai. Šios 
garbingos užsienio politikos tvirtai laikosi prezidentas 
Roosevelt ir valstybės sekretorius Hull. Jie turi Kongreso 
daugumos pritarimą užsienio politikos vadovybėje. Tegu 
jų rankos niekada nepavargsta, ginant teisingumą tarp
tautiniuose santykiuose.

ŽYMUS ASMUO APIE MAŽĄJĮ KŪDIKĮ
— Tautos turi savo dienas, 

kurios jų kalendoriuose pa
žymėtos raudonomis raidė
mis, — skaitome vieno rašy
tojo žodžius, — turi dienas 
švenčių ir karnavalų, bet kar
tą metuose, ir tik kartą, pa
saulis sustingsta rimtyje, kad 
švęstų atėjimą Gyvenimo. 
Tik Jėzus iš Nazareto susi
laukė nemirštamo atminimo 
visame pasaulyje. Jūs negali
te Kalėdų išplauti iš kalen
doriaus, nei iš širdžių...

Kalėdas laikys visus metus 
širdyje

— Kalėdas aš pagerbsiu 
savo širdyje ir stengsiuosi 
jas išlaikyti visus metus, — 
rašė Ch. Dikensas.

— Rami sąžinė yra nuola
tinės Kalėdos, — kalbėjo 
Franklinas.

— Kalėdos, tai laikotarpis, 
kada seklyčiose uždegama 
svetingumo ugnis ir kada 
širdyse įžiebiama meilės liep
sna, — pasakė W. Irvingas.

— Ši diena visus rūpesčius 
ir ginčus pakeis į meilę, — 
rašė neužmirštamasis Šeks
pyras apie Kalėdas.

— Kalėdų malonumas — 
Kristaus malonumas, žinoji
mas, kad Dievas taip numy
lėjo mus, kad davė savąjį sū- 

"TTų kaip mūsų mylimiausį 
brolį, žmogaus meilę iškelia 
į pačias aukštumas to Bro
lio gimimo dienoje. Jei Die
vas mus taip mylėjo, kaip gi 
mes galime nemylėti kits ki
to? — rašė M. Babcock.
Prajuokinti Dievišką Vaikelį

— Laimingas, kas savo šir
dyje nešioja Betliejų — ku
rio širdyje kasdieną užgims

ta Kristus, — skelbė Šv. Je
ronimas.

Šv. Ambraziejus daro gra
žų palyginimą tarp žmogaus 
ir Dieviško Kūdikėlio:

— Jis buvo kūdikiu, kad tu 
galėtumei būti tobulu žmogu
mi; Jis leidosi vystyklais su
supamas, kad tu būtum lais
vas nuo mirties raiščių; Jis 
leidosi paguldomas į prakar- 
tėlę, kad tu galėtum stovėti 
prie altoriaus.

— Kad žmonės galėtų Die- 
vuje atgimti, Dievas pirma iš 
žmonių gimė... Likdamas 
žmonių vaikeliu, Jis mus pa
darė Dievo vaikeliais, — gra
žiai aiškino Šv. Augustinas.

— Kuo mes žemiau prie 
Vaikelio nusilenksime, tuo 
Jis mus daugiau prie savęs 
pakels, rašė garsusis Prohas- 
zka.

Gilią tiesą skelbė Angelus 
Silesius:

— Tegu Kristus būtų ir 
tūkstantį kartų gimęs Betlie
juje, bet jei Jis nė karto ne
gims tave širdyje, vistiek esi 
pražuvęs.

Su ypatingu nuoširdumu 
Šv. Teresėlė Vaikelio Jėzaus 
nusako sielos pasiryžimą iš
pildyti gimusio kūdikėlio no
rus. Jai rodės, kad dėl žmo
nių suklupimų liūdna Dieviš
kam kūdikiui ir ji kalbėjo:

— Netrokštu kito džiaugs
mo, kaip Tave prajuokinti.

Žmogus su Kalėdų dvasia 
sieloje

Savymeilis, siauros galvo
senos, piktas žmogus yra tai 
žmogus be Kalėdų dvasios 
savo sieloje. Susisiekime kuo 
glaudžiau su Kalėdomis, su 
ta dvasios diena, apie kurią

kiekviename šimtmetyje bu
vo manančių, kad ji gali bū
ti visos žmonijos nusiteiki
mas, dvasia... Kalėdos yra 
diena, kuri visuotinei žmoni
jos sąžinei skelbia, kad tai
ka į žemę ateina tik iš geros 
valios, - rašė G. W. Curtis.
• — Kristaus mirtis yra di
delė paslaptis, bet Jo gimi
mas — dar didesnė. Daug 
sunkiau prieiti prie minties, 
kad Jis turėjo gyventi žmo
gaus gyvenimu, negu supras
ti, kad jei jau Jis tokį gyveni
mą pasirinko, tai ir turėjo 
mirti. Stebėdamasis Jo kry
žiumi, aš negaliu nesistebėti 
Jo prakartėle. Vaikelis Jėzus 
yra daugeliu atžvilgių labiau 
nuostabus, kaip Jėzus su iš
juokimo rūbu ir erškėčių vai
niku, — skelbė Crichton.

— Įsikūnijimas parodo 
mums Dangaus Viešpatį tarp 
piemenų, Tą, kurs griausti
niu kalba-susuptą vystykluo
se, tą, kurio Dangaus apimti 
negali—pasislėpusį mergelės 
įsčiuje. O, kaip senovės geni
jai būtų išgarbinę šį stebu
klą. Kokius vaizdus mums 
būtų palikęs Homeras ir Vir
gilijus apie Dievo Sūnų pra- 
kartėlėje, apie piemenų dai
nas, apie žvaigždės vedamus 
išminčius, apie angelus, nu
žengiančius į tyrumas — apie 
mergelę—motiną, garbinan
čią savo naujai gimusį kūdikį 
ir apie tą visą junginį nekal
tybės, žavumo ir didybės, — 
rašė genialusis Chateau
briand.
Dievas benamis savo namuos

— Kas gi pasaulyje galė
jo pamanyti, kad rankos, ku
rios prisėjo žvaigždžių ir pla
netų beribėse pasaulio erd
vėse, kurią dieną pasidarytų 
mažesnės už grubias gyvulių 
galvas. Niekas pasaulyje ne
galėjo pagalvoti, kad tas, 
kurs žvaigždes galėjo pada
ryti savo baldakimu, būtų 
kada pridengtas tvartelio 
stogu. O visgi tokie yra Vieš
paties keliai. Norėdamas su
niekinti pasaulio jėgą, jisai 
atėjo kūdikio silpnumu; no
rėdamas sutrempti puikybę, 
jis atėjo į šiaudų patalą. Pa
saulis buvo Jo padarytas 
kaip savi namai ir pasaulis 
vis dėlto jo nepriėmė; ir taip 
—Kalėdos yra istorija apie 
Dievą, kurs buvo benamis 
savo namuose, — taip iškal
bingai skelbia garsusis radi
jo pamokslininkas ir rašyto
jas Fulton J. Sheen.

— Pirmųjų Kalėdų metu 
visas oras drebėjo džiaugs
mu, — rašo R. S. MacArthur. 
— Tai buvo laikas šventajai, 
serapiškai giesmei. Tegu ir 
dabar ateina džiaugsmas į 
mūsų namus ir širdis. Kris
tus atneša šviesą ir grožį, 
džiaugsmą ir garbę mūsų gy
venimo ir pareigų dienomis. 
Ateik, o Jėzau, bus Tau vie
tos mūsų namuose. Kitados 
Tau nebuvo vietos užeigos 
namuose ir turėjai prisiglau
sti tvartelyje; dabar Tavo 
yra viskas, ką tik geriausio 
turime pas save. Mums būtų 
tik garbė iš Tavo malonaus 
buvimo su mumis. Tepra- 
nyksta visi ginčai mūsų tar
pe. Dabar laikas mieliems žo
džiams. Į naujuosius metus 
nebesineškime senųjų nesusi- 
tarimų; ginčų garsų tenesi
girdi dangiškoje taikos gies
mėje. Kristus atėjo atnešti 
taiką ir nuo dangiško sosto 
šiandieną lenkiasi, duodamas 
ramybę tiems, kurie Juo pa
sitiki. Jis buvo vienintelis as
muo iš gimusių žemėje, kurs 
galėjo pasirinkti, kaip jam 
ateiti į pasaulį. Jis galėjo a- 
teiti vyru, kaip Adomas, bet 
jis atėjo kūdikiu. Jisai įsijun
gė į žmoniją pasirinkdamas 
silpniausį pavidalą ir men
kiausią vietą. Jei jis turėjo 
pakelti žmoniją, jis turėjo ją 
pasiekti iš apačios. Jis išauk
štino lopšelį, jis nuskaidrino 
vaikystę, jis pašventino mo
tinystę...

Keliauki, siela, Į Betliejų
Krikščionys, — šaukia D. 

Gregg, — stokite prie Bet-

TAI KŪČIOS... Karalių Karalius fe AR SENIAI ŽMO
Trumpa žiemos diena slin

ko vakarop. Balzgana saulė 
skubėjo pasišalinti nuo šalto 
dangaus. Tačiau ji lyg apsi
vylė — tviskanti jūra pas
kandino ją savo lediniam van
denyj. Su dingusia saule nu
rimo ir vėjas. Visą dieną 
šiaušęs sniego pusnis, jis pa
vargo, o dabar nuskrido miš
ko link, kur pušų viršūnėse 
užtrauks gūdžią dainą. Bet 
gal šį vakarą jis visiškai nu
rims? Gal nebarškins sustin
gusių kaštano šakų į mano 
langą? Juk šį vakarą Kūčios! 
Su kokiu nekantrumu lauk
davau jų. Kūčios — tas burtų 
žodis, kuris atneša žemei ty
lią naktį, kuris pripildo žmo
nių sielas nesuprantamu il
gesiu ir saldžia ramybe, šis 
vakaras numarina neužgydo
mas širdies žaizdas, užpildo 
visas nesusipratimų spragas 
ir palieka žmonijai vien tik 
taiką ir ramybę...

Nutraukiu savo minčių gi
ją ir greit apsižvalgau po 
kambarį, ar nepastebėjo kas 
nors manęs besvajojant. Ta
čiau visi užimti savais rei
kalais triūsia, skuba. Taip 
gera būti šį vakarą namuose. 
Į jaukų valgomąjį sklinda no
sį kuteną kvapai iš virtuvės. 
Bet pagaliau nutyla kalbos, 
linksmas vaikų klegėjimas ir 
išdykavimai. Kiekvienas uži
ma savo vietą prie stalo, su
sikaupia kelias minutes tylio
je maldoje, o po to iš tėvelio 
rankų priima plotkelę ir 
švenčių linkėjimus.

Kūčių stalas — tai kiek
vienos lietuvės šeimininkės 
pasididžiavimas. Tik pažvel
kime, kaip meniškai sutaisy
ta toji paprastutė silkė ir ki
tos žuvys. O ten štai, už tra
dicinio Kūčių kisieliaus du
benio (kurio vaikai taip ne
mėgsta!), riogso šližikų kal
nas su ąsotėliu aguonų pie
no šalia. Bet kas aprašys tą 
patiekalų gatchimą ir įvairu
mą! Pamenu, suskaitydavo
me jų iki 13. Tai linksmiausia 
ir jaukiausia metuose vaka
rienė.

Laikrodžio rodyklė skubė
jo vidurnakčio link. Lauke 
viešpatavo gili naktis. Mink
štutės snaigės tingiai vingu
riavo ore, ir, tartum, būtų 
pavargusios besileisdamos iš 
aukštybių, sėdo ant medžių 
šakų, stogų ir tvorų, kol bal
tavo lyg jaunamartės nuo
metas. Po pilkų debesų sluok
sniu retkarčiais galėjai įžvel
gti išblyškusį mėnulio veidą 
ar paklydusią žvaigždutę. 
Ore virpėjo skambučių aidai. 
Tai žmonės važiuoja į Berne
lių Mišias per tolimus lau
kus, per snaudžiančias girias. 
Šaltis glosto jų veidus, o iš
dykėlės snieguolės tūpia ant 
blakstienų ir temdo akis. Tik, 
lyg per bangas oru atplaukia 
varpų gaudimas: din, dan, 
din, dan... nuskamba sukaus
tyto Nemuno krantais, per 
tyvuliuojančias lygumas ir

Jau 1943-čius metus mini
me Karalių Karaliaus, Jė
zaus Kristaus, atėjimą že
mėn.

Karalių Karalius atėjo že
mėn ne pas karalius, ne į ka
rališkus, puošnius rūmus.

Karalių Karalius atėjo ku
klus, tyliai, kaip didžiausias 
vargšas.

Apie Jo atėjimą tuo laiku 
Betliejaus apylinkėje niekas 
ir nežinojo, nekalbėjo. Taip, 
pranašai skelbė, bet niekas 
nežinojo, kur ir kada.

Bet kaip sužinojo trys ka
raliai iš rytų? Kas pasakė 
Baltazarui, Kasparui ir Mer
keliui?

Karalių Karalius buvo ne 
vien žmogus. Jis buvo ir Die
vas.

Savo dangiška galybe jis 
veikė žemėje; Jis pirmiausia 
apsiskelbė Dievo parinktie
siems ir rodė jiems kelią nau
ja, dangiška žvaigžde.

Be trijų karalių, Karalių 
Karalius pirmiausia pasirodė 
avių piemenėliams. Dangaus 
angelas kvietė piemenėlius 
ateiti ir pasveikinti Vaikelį 
Jėzų menkoje prakartėle j e.

Karalių Karalius atėjo į že
mę skelbti žmonėms didžių 
dalykų: Tiesos, Meilės ir Ra
mybės.

Tiesa, Meilė ir Ramybė yra 
trys didieji idealai. Jei žmo
nės šiuos Kristaus atneštus 
idealus turėtų savo širdyje, 
šiandie nebūtų karo ir kitų 
nedorybių.

Šiais nelaimės laikais tu
rėtume įdiegti savo širdyje 
tuos Kūdikėlio Jėzaus palik
tus idealus, švęsdami Jo gi
mimo šventę, atsiminkime Jo 
idealus ir pildykime Jo moks
lą.

J. K. Mikas

kluonius, ir pasiekia vienišą 
naujakurio sodybą. Pro lan
gą veržiasi šviesos gijos. 
Kambarėlyje prie vygės sėdi 
pasilenkusi moteris. Dvi per
linės ašaros nusirita ant kar
ščiu degančios sūnelio kak
tos. Bejėgė ir nusiminusi, ji 
neatsitraukia nuo sergančio 
kūdikio. Nakties glūdumoje 
pasigirsta varpų gaudimas. 
Ji pakelia galvą ir žvelgia ne
žinomybėm Jos jaunas veidas 
pragiedrėja, akyse matosi 
viltis, o lūpos sušnabžda tik 
vieną žodį: Kūčios! Ji tyliai 
suklumpa ant kelių ir sunė
rusi rankas pakelia širdį prie 
Betliejaus Kūdikėlio.

Kūčių vakarą kiekvieno 
prašymas ir meldimas būna 
išklausytas...

Danute J. Staknyte
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vba yra žmonių santy- 
įas su Dievu. Kokie ga- 
tie žmogaus santykiai 

evu? Dievas yra visų 
į šaltinis, pradžia. Ir 
j yra Dievo padaras, 

leisdamas žmogų į šį 
j, turėjo turėti tikslą, 
liausimą besvarstant 
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Kun. Jonas Balkūnas sakas skelbia kaip tik

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
ir

NAUJAIS METAIS
Sveikinu Visus Šv. Jurgio Parapijos

Tikinčiuosius. Linkiu, Kad Visų Širdyse 
Spindėtų Kalėdinė Ramybės šviesa -

Kun. Kazimieras E. Paulonis

Sveikindamas Angelų Karalienės 
Parapijiečius Ir Draugijas

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
Linkiu

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ.

v. M, seniau žmonės ti- 
visai neturėję. Tik pas
ėli šio, nė iš to, ėmę 
o dabar tasai tikėji- 
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kad ji neturėtų die-

Kun. Juozas Aleksiūnas

Gimusio Kūdikėlio Jėzaus Palaimos
į Linkiu
J %
■ Visiems Aušros Vartų Parapijiečiams

į KALĖDŲ ŠVENTĖMS
» ’ ’r

NAUJIEMS METAMS
į New York, N. Y. Kun. Jurgis Gurinskas

l Šv. Mykolo Parapijiečiams, Bayonne, N. J
l Siunčiu Nuoširdžiausius Linkėjimus,
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idėta daug dėmesio 
pastaraisiais laikais, 
pažiūrėta kultūringų- 
Aultūringųjų tautų 
□ai ir rasta, kad Ci- 
prieš 2,000 metų pa
ss tvirtinimas yra ti

>D1CVU bUVO įvairus.
ktos tikėjo į vieną 
ntos į vieną Vyriau
si. Patyrinėjus įvai
ki istorijas, pasirodo, 
pasiseka giliau nuei- 
ą juo daugiau ma- 
ao Dievo garbinimo 
i-Matyt, kad pradžio- 
i tautos ir tautelės 
vieną Dievą, o tik 

jau pradėjo garbinti 
a Taigi seniausioji 
jn monoteizmas —

Be 
die 
nes

1 
mi 
pe 
nė 
at 
kė 
fr 
ni 
m

d: 
H 

n 
Ji 
ti 
ta 
sa 
m 
lai

jai 
ir 
lai 
tai 
ju 
ne] 
tai 
jų] 
ris

yra tikybinis jaus
lias nuo jo negali 
iras, kaip negali bū- pa1

lie j aus ir visas savo sielos 
duris ir langus atverkite į 
Kristų... Tešviečia žvaigždė. 
Tegu išminčiai duoda dova
nas ir garbina piemenėliai. 
Tegu nuo bažnyčių bokštų 
šviečia angelų veidai ir tes
kamba dievnamių varpai. Te- 
balsai atsiliepia į judesius 
gu vario garsai ir vargonų 
rankų, kurios supa varpų vir
ves ir bėginėja klavišais ir 
tegu visas oras malda suvir
pa. Tegu Kalėdų džiaugsmas 
pripildo žemę ir aidi tarp 
žvaigždžių. Tegu viskas dan
guje ir žemėje šaukia: „Ho
sana Dovydo Sūnui; palai
mintas, kurs ateina Viešpa
ties vardu; Hosana aukšty
bėse.” Kai tas viskas dėsis, 
žiūrėki, mano siela, kad tu 
skrietum į Betliejų priimti 
ir mylėti, išpažinti ir garbin
ti. Tikrai būk tenai ir kai te
nai Kristų pažinsi, pagarbink 
Jį, įkūnyk jį į save ir vadin
ki Kristų-Dievas.”

K. J. Prunskis

Gruodžio 14 d. Battle 
Creek, Michigan valstybėje, 
mirė Dr. John Harvey Kellog, 
91 metų. Jis buvo pasižymė
jęs ne tik kaip geras gydyto
jas ir chirurgas, bet ir kaip 
stambios įvairaus maisto ga
mybos organizatorius.

Dr. Kellogg sakėsi gyven
siąs 100 metų, bet dar trūko 
devynerių metų.

Velionis buvo gimęs 1852 
m. vasario 26 d. Tyrone, N. 
Y. Dar būdamas vaiku drau
ge su tėvais apsigyveno Mi
chigan valst. Jo jaunystė ir 
pasiekti laimėjimai- sunkaus 
darbo kelias. Medicinos 
mokslą baigė New Yorke 
1875 m., o po to studijas tę
sė Europoje 1883, 1889, 1899, 
1902, 1907 ir 1911 m.

Velionis vedė 1879 m. Buvo 
bevaikiai, bet išaugino 40 
svetimų vaikų.

Yra parašęs daug knygų 
apie sveikatingumą, apie tin
kamą maistą, yra išradęs į- 
vairiausių patobulinimų gy
dyme. Buvo tikras žmonijos 
geradaris.

Vokiečių mokyklos

Kėdainių apskrityje vokie
čiai įsteigė tris naujas vokiš
kas mokyklas.
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KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA
Gausių Dievo Malonių

NAUJIEMS 1944 METAMS

Ante

ramume
hr nuo šiaurės į pietus v 

Kun. Mykolas Kemėzis zuikelio linija, niūksoj< 
bartai buvo apirę, kier 

ro kaminas kilo aukš 
rodė suodinus savo 

^osenų, didžių laikų, ne 
jas stovėjo apmiręs, o

Šv. Kalėdų ir Naujij Metui Proga

Kun. Ig. Kelmelis

Iš širdies Maloniai Sveikinu
Savo Parapijiečius

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
ir

Linkiu Gausios Dievo Palaimos

NAUJIEMS METAMS
Paterson, N. J. Kun. J. Kinta

Visiems Newark© švenčiausios Trejybės 
Parapijiečiams Nuoširdžiai Linkiu 

Gimusio Pasaulio Išganytojaus
> Gausių Malonių

Newark, N. J.
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PROF. CARREL APIE GYVENIMUKun. J. Golden

ŽMONES NORI ŽINOTI
gšas sutvėrimėlis mirs. Ko
dėl? Kadangi ji nėra ten, kur 
Dievas paskyrė ją būti.

žmogaus paskirtis yra my
lėti. žmonės eina į teatrą ir 
lieja ašaras prieš savo valią. 
Tačiau krikščioniškos meilės
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nepasieks, kaip tik su 
endraudamas, su Die- 

tykiaudamas. O tasai 
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yba (religija).
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' Kiloję visokių niekų, o įvai- 

įsakas skelbia kaip tik- 
kslą. Pasakų mėgėjų 
nu, seniau žmonės ti- 
visai neturėję. Tik pas- 
ė iš šio, nė iš to, ėmę 

o dabar tasai tikę j i- 
au ir vėl esąs neberei- 
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męs savo amžių.
artą žvilgterėsime tru- 
praeitį. Norime sužino- 
praeityje žmonės tikė- 
ne?
sronas jau prieš du tūk- 
us metų (44 metų prieš 
į) rašė: „Galima rasti 
be sienų apie miestus

Maspetho Ir Great Necko 

Parapijiečius ir "Amerikoj 

Sveikinu Sulaukę 

ŠVENTUKU 
Ir Linkiu Gausios Dievo

ŠVENTOMIS KAI® 
ir

NAUJAIS NE®

ti laisvas nuo gėrimo, nuo 
valgymo ar laimės troškimo. 
Kas nusistato garbinti tikrą
jį Dievą, tai garbina Jį, o kas 
nepripažįsta, tas garbina ne
tikrus dievus. Vieni, tikrojo 
Dievo nepažįstą, garbina me
džio stabus, kiti idėjų stabus, 
o treti, religinio jausmo stu
miami, neapkenčia tikrojo 
Dievo ir dažnai išlieja savo 
neapykantą ant Jo. Jie pa- 
burnoja prieš Dievą, vietoj 
maldos — pašmeižia kuni
gus ir jaučiasi patenkinti, bet 
yra tai jau jų savotiška tiky
ba.

Dievoti žmonės Dievą gar
bina, į Jį meldžiasi, o nesu
gebą giliau įžvelgti į visatos 
paslaptis, pasakoja, kad Die
vo nesą ir sugalvoja visokių 
prasimanymų prieš Dievą ir 
šventuosius. Dievoti žmonės 
jungiasi į tikybines draugi
jas Dievą garbinti, o aršūs 
bedieviai į visokias laisvama
niškas draugijas Dievo neap
kęsti. Abeji taip daro tikybi
nio jausmo verčiami. Vienų 
vienokia tikyba, kitų kitokia, 
bet abeji tikybą turi.

Kun. J. St.

Neseniai išleista knygutė 
„People want to know” su
silaukė šilto pritarimo. Gau
tas leidimas išversti ją lie
tuviškai. čia ir patiekiame 
ją „Amerikos” skaitytojams, 
o gal kada nors išeis brošiū
ra.

Sveikinu Visus Šv. Jurgiu 

Tikinčiuosius, Linkiu, KadVis

Spindėtų Kalėdinė

Kun. Kazimieru

pačių miestų, bet nėra
Sveikindamos

Parapijiečius Ir h
2000 metų šis klausi- 

lebuvo užmirštas, o y- 
radėta daug dėmesio 
i pastaraisiais laikais, 
peržiūrėta kultūringų- 

t A TIOAT/G’IT nekultūringųjų tautų LAIMINGŲ NAUJI I nimai ir rasta, kad Ci- 
o prieš 2,000 metų pa- 
asis tvirtinimas yra ti-

Tikras Draugas

Padėk savo kraštui
Šiais apverktinais laikais 

mūsų tautai reikia tikrai 
drąsių vyrų ir moterų dau
giau kaip kuriuo kitu metu. 
Reikia žmonių, kurie turėtų 
sveikus nusistatymus ir no
rėtų dirbti, kovoti, kentėti ir 
mirti už Dievo garbę ir savo 
šalies gerovę.

Jurgis Washingtonas buvo 
vienas drąsiausių vyrų visoj 
istorijoj. Kaip visi žinome, 
jo šūkis buvo: „Būk tikras, 
kad esi teisingas, eik pir
myn.” Washingtonas buvo 
nebailys, tačiau švelnios šir
dies; malonus silpniems, at
sargus su savo priešais. Jis 
nesigėdijo atsiklaupti aki
vaizdoje savo karių Valley 
Forge ir viešai prašyti Jo pa
galbos.

Tikras drąsos ženklas yra 
ištvermė, nuolatinis ir nepa

ŠVENTOMIS KALĖIi
Linkiu

KunJiom

irių tautų santykiavi- 
JU Dievu buvo įvairus, 
s tautos tikėjo į vieną 
, kitos į vieną Vyriau- 
| pan. Patyrinėjus įvai- 
cybų istorijas, pasirodo, 

Visiems Aušros Varto M u° pasiseka/iliau nuei’ 
visiems t t movę, juo daugiau ma-

Gimusio Kūdikėlio Jėzau!

Linkiu

TZ A T vieno Dievo garbinimo
KALĖDŲ S)Kilt kų Matyt, kad pradžio-

jos tautos ir tauteles 
no vieną Dievą, o tik 

NAUJIEMS IB “ jau pradėjo garbinti 
pigiau. Taigi seniausioji 
a yra monoteizmas — 
Dievo garbinimas.

E_____ > žmogaus pri-

ir

New York, N. Y. Kun.J^

kvieno žmogaus į
rje yra tikybinis jaus- 

. r niekas nuo jo negali
Šv. Mykolo Parapijiečiams, ^laisvas, kaip negali b

Siunčiu Nuoširdžiausia^ -- - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - =

Kalėdose visa pasaulio tuš
tybė nyksta. Jose viešpatau
ja kalėdinė taikos, meilės ir 
ramybės dvasia, kurią atnešė 
Betliejaus Kūdikėlis, šian
die ji mums labai reikalinga, 
nes ji priartina prie Kristaus.

Kiekvieną dieną mūsų na
muose, mūsų mokyklose, tar
pe mūsų jaunuolių kariuome
nėje, yra daug tokių, kurie 
atsidėję meldžiasi prie Kūdi
kėlio Jėzaus. Iš visų karo 
frontų ateina tos pačios ži
nios apie tikybos atsigaivini
mą.

Kai karo lauke kyla di
džiausi pavojai — ore, vande
nyne ar sausžemy — tie ku
rie pažįsta Kristų, žino, kaip 
Jis arti jų. Įvairių šakų spor
tininkai šaukiasi Kris
taus, kai jie mėgina atlikti 
savo dalį arba laukia, kuo
met išmuš jų išmėginimo va
landa.

Parašiutininkai leisdamiesi 
į tuščią orą, bombininkai 
jausdami savo svarbią vietą 
ir atsakomybę, laukdami va
landos, kuomet prasideda a- 
taka, jaučia Jo paramąPūs 
jų ir jaučia Jo paramą tuose 
nepaprastuose žygiuose. Kai 
taka, jaučia, kad Kristus prie 
jų kreipiasi prie Kristaus, ku
ris, kaipo jaunimo globėjas, 
pats būdamas dar Kūdikėliu,

prašo Jo sau ir savo namiš
kiams visokių malonių — dė
koja, kad Jis jiems davė pro
gos dar išlikti sveikais ir gy
vais.

Darbininkams karo pabūk
lų dirbtuvėse, sesutėms Rau
dojo Kryžiaus ligoninėse, kur 
sužeistieji kariai slaugomi, 
visur Kristus — Kūdikėlis 
duoda ramumo, drąsos ir vil
ties.

Nelaisvėje, raistuose ir po
vandeniniuose laivuose — vi
sur Kristus yra labai arti 
mūsų jaunuolių.

Jaunimas neturėjo ir ne
turės geresnio vado, kaip 
Kristus. Jis jėga ir drąsa bu
vo Jo žemėje gyvenimo lai
kais, ir šiandie taip yra. Jis 
visuomet buvo drąsus pasa
kyti teisybės žodį visiems po- 
riziejams Jo laikais. Jis 
smerkė visus, kurie dangs
tėsi neva tiesa, bet viduje 
buvo supuvę karstai, nepai
sydamas jų padėties ar luo
mo. Nestebėtina tad, kad 
1943 metų jaunuoliai kalba 
su pasitikėjimu apie Jį ir tai 
tuomet, kada būna svarbiau- 
sis momentas jų gyvenime, 
nes jie mato Jame savo Drau
gą ir Prietelį, kokio pasaulis 
negali duoti.

J. T.

lenkiamas tikslo siekimas. 
Drąsuolis nepasiduos, nors 
jį kritikuotų, šmeižtų; nepai
so sunkumų ir kentėjimų. 
Priešingumai priduoda drą
sos.

Žmogum, kurs drįsta išeiti 
į kovos areną apsiginklavęs 
vien tik savo išmintingomis 
idėjomis ir pilnai apgalvotu 
nusistatymu, paremtu amži
na tiesa, visi stebisi; tokį ver
tina net jo neprieteliai.

Įsidėmėtiną pavyzdį paro
dė neseniai Churchill, Angli
jos ministeris pirmininkas, 
lankydamasis Washingtone. 
Po savo kalbos Kongresui, 
jis pasisveikino su senato
rium Burt Wheeler ir tarė: 
„Man labai malonu, pone. Aš 
norėjau susitikti su Jumis. 
Tai yra maloniausia valanda 
šioj laimingoj progoj”. Vė
liaus, per užkandžius su Kon
greso nariais, Churchill vėl 
kreipėsi Montanos senato
riaus adresu: „Man patinka. 
Jis yra kovūnas. Aš dalyva
vau 14 politinių kovų, laimė
jau 8 ir pralošiau 6. Kartą 
pralaimėjau 3 sykius per 18 
mėnesių. Aš gerbiu kariau
jančius žmones, nors jie bū
tų ir prieš mane.”

Per pirmąjį pasaulio karą 
prezidentas Wilsonas gražiai 
išreiškė visų Amerikos pilie
čių teises ir pareigas:

„Mums reikalinga ne ma
žiau kritikos karo metu, bet 
daugiau; mes nenustojame 
savo teisių ką nors pasmerkti 
ar surasti, kur yra tiesa dėl 
to, kad kraštas yra kare, bet 
turima vilčių, kad kritika bus 
sveika ir kūrybinė. Garbin
gumas ir nusimanymas ne
reikalauja slaptos priedan
gos.”

Klaidinga drąsa 
paeina iš nežinojimo ir blogo 
nusiteikimo:

Jie ėjo namo po viešo su
sirinkimo parke.
— Ką anas kalbėjo ten? — 
paklausė Pat.
— Lakoniškai, — atsakė Mi
kas apgalvotai.
Pat pakraipė galvą.
—Ką tai reiškia? — jis klau
sė.

Mikas spoksojo išskėstom 
akim į jį.
—Aš nežinau, bet daviau vie
ną antausį, kad jis būtų tie
sus.

Paimk žuvį iš vandens, pa
dėk ant šilkinės pagalvės, 
maitink skanumynais, vaikš
čiok apie ją ir grok gražiau
sią stygų muziką, bet ar žu
vis bus patenkinta? Ne. Var

drama yra tik parodoma ek
rane (screen), atneša savo 
vaisius žmogaus širdyje. 
Žmonės sutverti mylėti. Mes 
turime mylėti Dievą už vis
ką labiau, artimą kaip patys 
save. Jei kas neišpildo savo 
gyvenimo uždavinio, tas yra 
ne savo vietoj — netvarka, 
nelaimė, sugedimas ir var
gų karalystė yra to paseka. 
Visi klausimai čia ir amžiny
bėj yra išrišami meilės.

Mes esame sutverti aukš
tesniems dalykams kaip šis 
pasaulis. Mūsų paskirtis, mū
sų tikrieji namai, yra dangus. 
Atėmus iš žmogaus tą viltį, 
jis tampa blogesnis už gyvu
lį. Gyvuliai neturi proto ir 
laisvos valios; jie nemąsto, 
netyrinėja, neabejoja, nejau
čia neramumo apie savo ga
lą. Koks apgailėtinas likimas 
netikinčiam žmogui, nėra 
vilties-dirba ir kenčia už nie
ką, tikrai veltui. O koks gy
venimas protingos būtybės! 
Visa, ką jis žino, yra gyveni
mo kančia.

Štai kur mano ir jūsų pa
reigos susitinka. Mes turime 
tas nelaimingas būtybes. 
Daug iš jų pateko į religinį 
nežinojimą, jie nežino geriau. 
Padėdami jiems, pagelbėsim 
patys sau, savo kraštui. Mes 
veikiame dėl tikros taikos 
dabar ir amžinai.

Jei Amerika ištęsės Lin
coln© žodžiuose „žmonių, iš 
žmonių ir žmonėms valdžia”, 
tai mes turime laikyti Dievą 
amerikonizme; amerikoniz- 
mas be Dievo yra panašus į 
pagonizmą, nacizmą, fašiz
mą, ir bedievišką komuniz
mą.
Sulietuvino kun. St. Raila

ITALIJOJ SUIMA 
DAUG KUNIGŲ

Šveicarijos spauda prane
ša, kad italų Milano arkivys- 
pijoje naciai nuėmė daug ka
talikų kunigų. Suimtųjų dva
sininkų tarpe yra ir Kremo- 
nos vyskupas Cazzani, 76 me
tų amžiaus.

Italų kunigus naciai sui
ma už jiems nepatinkamus 
pamokslus, už pagalbą per
sekiojamiems žydams, už 
priešinimąsi fašistams.

Milano arkivyskupas kar
dinolas Schulte išleido labai 
griežtą ganytojišką laišką 
prieš žmogaus teisių laužy
tojus. Kardinolas yra laiko
mas namų arešte.

Antanas Vaičiulaitis

kalėdų mi eraimimas
Gausių Dievo M*

NAUJIEMS la* kur nu0 šiaurės į pietus vidudienio saulėj J geležinkelio linija, niūksojo dvaro namai.
'H W on* tvartai buvo apirę, kiemas tuščias, tik 
RUIb’1! s bravoro kaminas kilo aukštai ir apylinkės 

fdijoms rodė suodinus savo šonus. Tos suo- 
uvo nuo senų, didžių laikų, nes jau dvidešimt 
fabrikas stovėjo apmiręs, o jo viršūnėj pe-

Iš Širdies Mulo««*Lg-Tiai-

Savo Parapiji 1̂’'
inūdusiam dvare tą vasaros dieną buvo ra- 
jera... šalia gonkų, ant šonų išvirtę, kaiti- 
i vištos. Už erškėčių tvoros, pažaliavusioj
P’ kurke tinginė varlė — tokiu nusilpusiu, 

o V Eli 1 vlvlloJV įu baisu jaį pritardama knarkė močiutė Pa-
Ji miegojo atakaitoj, rankas pamaldžiai 

IĮėję sunėrus, atlošta galva ir prasišiepus. 
Linkiu Gausios Di6^ aklas drebėjo, kai tik ji garsiai užsikriok- 

,i Ne, tėvukui Jonui nebuvo ko beveikti, nes 
lis Mikas, kuris jau antras mėnuo šnirpštė 
karklinę pintinę ir vis nestengė jos baigti, 
kurčias, kaip dėžė. Atsistojo tad žmogelis, 
rzgėjo „O Dieve, Dieve tu mano” ir nukre- 
)er sodą, užgožtą dilgėlių ir kiečių tankmės, 
o jis takeliu iš lėto, susimąstydamas. Čia 
abtels, užvers galvą ir žiūrės į kriaušę, ku- 
iršūnė jau nudžiūvus, o žievė nusilupus ligi 
įknų, čia vėl susilenks, iš žolių pakels dėžutę 
apirosų ir atidžiai tyrinės.

ir

NAUJIEMS P
Paterson, N. J.

Šv. KaledŲ ir Nauj?-'

Visiems Newarko Švenčių’

Parapijiečiams 

Gimusio Pasaulio pF į 
Gausių

In

Jau ir ta nunyko, — tarė sau žmogelis apie 
abelį ir pro spragą tvoroje išlindo prie bėgių 
, kiek atokiau nuo stoties.

K štai jis paraudo, šniokštuodamas spraudė- 
■ eglaites ir šaukė:
IRupūžiokai, ir vėl čia! Aš jums... 
■mosikavo lazda ir trepeno prie naujai dažy- 

jĮgonų. Vaikai, kabinęjęsi ant ašių, ant pako- 
|Pro atkeltą langelį akmenaičiais laidę į vidų,

visai neketino nešdintis. Jie tik susimetė į krūvą, 
užlindo vieni už to kampo, kiti už ano ir laukė. 
Vienas iešmininko luošasis Tadukas klibykščiavo 
tolyn galvodamas: „O jeigu ims diedas vytis, tai 
dar ir nutvers”...

Budėtojo Jurgis įrėmė kumštukes į šonus ir 
garsiai pasakė:

— Dėdulyti, jau tik neužmušk manęs.
— Aš tau! — niršo dėdulytis, — palauk, jei 

tik pakliūsi man...
— Na, pabandyk! — klykavo mažieji. — O tavo 

kregždukus vis tiek rytoj išveš.
— Aha, man tėtis sakė, — patvirtino viršinin

ko sūnus su perplėšta marškinių rankove.
— Jie dar man čia lojosis, buožgalviukai, — ar

tėdamas plūdosi senis.
— Eik verčiau putros srėbti, — iš tolo užrėkė 

Tadukas. — Girdi, tuoj bus pietūs...
— Teta Palionė dar išpliurps ir tavo kruopas! 

— erzinosi Jurgis.
—Aš jums! — grasino žmogelis, vis labiau 

rausdamas iš pykčio.
Pasilenkęs jis apgniaužė stambų akmenį. Tai 

pamatęs, iešmininko vaikyštis dar tolėliau nu- 
šlibikščiavo, o Tukčiaus Bronius sužvagždėjo bu
dėtojo vaikui:

— Jei paleis pro vagono apačią, tai dar ir iš
muš koją.

Ir jis nubindzino paskui Taduką.
— Aš ir pietų jau noriu, —tarė viršininkutis. 

—Kas su manim?
Ir vaikai nuerzėjo stoties linkui.
Likęs vienas, tėvukas Jonas mėgino atitraukti 

vagono duris. Šiandie jos buvo užrakintos. Ne
visai nudžiūvę dažai lipo dar prie pirštų. Tada jis 
priglaudė ausį prie sienos ir klausėsi. Viduj ten, 
lyg iš labai toli, buvo girdėti tylus cypsėjimas, 
tokie jauni, gležni balseliai. Ir taip gera, jauku 
ir malonu buvo nuo šito paukščiukų pypsėjimo, 
nuo smulkučiukės jų šnekos. Laimingas atsisėdo 
senis ant laiptų, užsirūkė pypkę ir dūmas po dū
mo galvojo apie tuos geltonus, žiapsinčius snape
lius, apie pirmais padaigais beželiančius kaklus...

Newark, N. J.

Nobelio laureatas apie gyve
nimo klausimus

Šiemet mini savo amžiaus
70 metų sukaktį prof. A. Car
rel, kurs pagarsėjo visame 
pasaulyje gaudamas Nobelio 
premiją už savo svarbius 
mokslinius darbus medicino
je ir fiziologijoje (žmogaus 
kūno veikimo moksle). Auk
štuosius medicinos mokslus 
jis baigė Prancūzijoje. Vė
liau persikėlė į Chicagos u- 
niversitetą, o po to buvo pa
kviestas į Rockefellerio me
diciniškų tyrinėjimų institu
tą. Turėdamas palankias są
lygas, jis padarė ypatingą 
pažangą medicinos moksle ir 
atrado naujų dalykų. Skai
tančiai publikai ta mokslo 
garsenybė pažįstama iš kny
gos „Man The Unknown”.

Čia jis aiškiai pasisako gi- 
i baisiais gyvenimo klausi
mais :

— Mes esame nelaimingi. 
Mes išsigemame morališkai 
ir protiškai. Grupės ir tau
tos, kuriose pramoninė civi
lizacija pasiekė aukščiausio 
išsivystymo, yra pasidariu
sios silpnesnėmis, ir jų grįži
mas į barbarizmą darosi 
greitesnis. Bet jos to nejau
čia... Mes esame aukomis to, 
kad mokslas apie svarbiuo
sius gyvenimo klausimus at
silikęs nuo mokslo apie me
džiagą.”

Jis griežtai pasisako prieš 
tuos, kurie norėtų skelbti, 
kad gyvuoja tik tas, ką mes 
matome, ką mes savo pojū
čiais galime patirti. Jis šau
kia, kad mes nuo mašinų tu
rime dėmesį daugiau nukreip
ti į save. Jis mato didelį ry
šį tarp sielos pasaulio ir žmo
gaus, jo išvaizdos. Jis netgi 
skelbia: jei jaunatvėje gro
žį sudaro linijų taisyklingu
mas, tai vyresniame amžiuje 
žmogus yra gražus ir simpa
tingas, jei iš jo veido, iš jo 
viso atsispindi taurumas sie
los. Savo toje svarbioje kny
goje šis mokslo galiūnas pa
brėžia, kad Katalikų Bažny
čia supranta žmogaus sielos 
būklę priduodama daugiau 
reikšmės žmogaus dorovinei 
pažangai, kaip intelektuali
niam (protiniam) veiklumui.

— Misticizmas, — rašo 
Carrel, — yra ypatingai kil
nus dalykas. Jis žmogui at
neša aukščiausių troškimų 
išpildymą, vidujinę jėgą, dva
sinę šviesą, dievišką meilę ir 
neišpasakytą ramybę... Per 
apmąstymą antgamtinių da
lykų, įsijautimą į dieviškas

tiesas mistikai ir poetai gali 
pasiekti galutinę tiesą.”

— Kultūra be prabangos, 
grožis be lėbavimo, mašinos 
be pavergimo žmogaus asme
nybės, mokslas be medžiagos 
garbinimo sugrąžins žmo
gui jo inteligenciją, jo doro
vinį pajautimą, jo vyrišku
mą ir nuves jį į pažangos 
aukštybes, — taip rašo tas 
Nobelio laureatas.

Dorovingumą, moralybę 
jis laiko pagrindiniu dalyku, 
nes „civilizacijos tikslas yra 
ne mokslo ir mašinų progre
sas, o progresas žmogaus”.

Jis vertina krikščionybės 
mistikų mintį, kad Dievo ma
lonė gaivina mūsų sielą ir kū
ną, kaip oro deguonis atgai
vina mūsų organizmo audi
nius. Jis pagarbiai atsiliepia 
apie vienuolynus ir griežtai 
pasmerkia materialistinę, 
medžiaginę pasaulėžiūrą, ku
ri sutrempia tą, kas kilnu, 
tuos, kurie myli grožį, kuri 
norėtų sutrempti tuos, kurie 
ieško aukštesnių dalykų, ne
gu pinigas.

PRAŠO DAUGIAU 
KRAUJO AUKŲ

Mūsų krašto ginkluoto
sioms pajėgoms 1944 metais 
reikės penkių milijonų kvor
tų kraujo, kas yra 25 nuošim
čiais daugiau, nei šiais me
tais. Kraujo aukų rinkimu 
rūpinasi Amerikos Raudona
sis Kryžius.

Šiemet Amerikos gyvento
jai kariuomenės reikalams 
paaukojo keturis milijonus 
kvortų kraujo, kurs sunaudo
tas sužeistiems kariams gy
vybes išgelbėti.

Kraujo aukos rinkimas ka
riuomenei vedamas jau treti 
metai.

STALINAS PADĖKOJO 
ANGLŲ KARALIUI

-- -m----
Londonas. — Anglijos ka

ralius Jurgis VI gruodžio 15 
d. priėmė Sovietų ambasado
rių Fedorą Gusevą.

Gusevas išreiškė Stalino 
padėką ' karaliui už padova
notą auksinį kardą, kurį jam 
nuvežė ir karaliaus vardu į- 
teikė Churchill.

Kai Churchill įteikė Stali
nui kardą Teherane, Stalinas 
buvęs labai susijaudinęs ir 
kardą pagarbiai pabučiavęs.

Karo bonai yra galingas 
ginklas prieš išorinius ir vi
daus priešus. Pirkime jų ko 
daugiausia.

Kregždė klykstelėjo, išskrido pro langą ir žvitri 
nėrė aukštyn į orą. Ji vėl tuoj grįš, su muselėmis 
ir uodais žiomenose, ir penės godžius maželius.

Dvare skambino pietų.
Jis pakilo ir grįžo į prieglaudą. Už stalo jau 

tursojo ir močiutė Palionė, kuri srėbdama laistė 
barščius, ir kurčiasis Mikas, užsikniaubęs ant 
dubens, ir vienakojis Julius Snapinskas, kuris 
plonu balsiuku, primerkęs mažas akutes ir pasi
šiaušęs, pasakojo apie tai, kad šiąnakt sapnavęs 
tris žiurkes: vieną didelę, antrą dar didesnę, o 
trečią jau šitokią. Jo niekas nesiklausė, išskyrus 
liesą, išverktomis akimis moteriškę, visų šaukia
mą atgailojančia Magdalena, nes ji nuolat dū
savo ir kalbėjo apie savo nuodėmes, kai buvo dai
li ir jauna.

Ji tarė tėvukui Jonui:
— Vėlnojiesi... vedėja pyksta...
— Vedėja pyksta ar ne, o tu jau ir unkšti, — 

pasakė jis ir atsisėdo priešais nusidėjėlę ir močiu
tę Palionę. —Ar paliko sriubos?

— Te, — atkišo Magdalena samtį ir nusišluos
tė raudonas akis, kurios seniau turėjo būti gie
drios ir mėlynos.

Į senį ji žiūrėjo lyg nugąsdinta, o ir šypsojos 
bailiai ir droviai...

— Jovalas, jovalas, — maišė sriubą senis, — 
nei spirgelio, nei...

— Reikėjo kregžduką parsinešti ir sučirškinti, 
—nutraukė močiutė Palionė ir paskutiniais ru
dais dantimis vobuliavo putroj rastą bulvę.

— Žiūrėk, kad nepaspringtum... Dar ims ir už
sikimš koserė nuo tokio didelio kąsnio.

— Tegu užsikemša — tik jau ne tu man tą kąs
nį iškrapštysi. Dievulėliau brangus!...

—Ko tu čia dievuliuojiesi, boba... O apie kreg
ždukus ne tavo nosiai rūpintis.

— Na, jau ir amsėsi, lyg rudžius.
Kitam stalo gale nuskambėjo plonutis kikeni

mas. Vienas sau juokėsi Julius Snapinskas, bai
gęs pasakojimą apie žiurkes. Atsikvempęs į jį 
spoksojo kurčius Mikas, o visi kiti žiūrėjo į tuš
čius dubenis ir laukė, kada sugirgždės virtuvės

durys, pro kurias mušė svogūnų ir taukų kvapas.
— Joneli, pastūmėk man tą kriaukšliuką, — 

jau dailiai atsiliepė močiutė Palionė.
— Je, imsiu ir atiduosiu tau... Ir aš moku val

gyti... geras žarnas turi, nėra ko skųstis...
— Kas tau, Joneli, tas kriaukšliukas... O man, 

žinotum, taip gardu... ot, įsidedi į burną, čiulpi, 
čiulpi... Čia lyg salstelia, čia vėl rūkštelė...

— Čiulpi, čiulpi... O aš tai alkanas būsiu...
— Man tavo pamokslų nereikia...
— Pamokslų — ne, o kriaukšlio — tai taip...
— Man tavo pamokslu nereikia, — nirtėjo mo

čiutė Palionė. — Dievulėliau brangus! O su ve
dėja aš dar pasikalbėsiu. Oho, taip pasikalbėsiu, 
kad tavo ausys spragės!

— Na — a! — nutęsė drauge ir atgailaujanti 
Magdalena ir tėvukas.

Šis dar pridėjo:
— O ką tu jai čiulbėsi, balandėle mėlynoji?
— Ot, ir čiulbėsiu! Bus tau nagus kaišioti į ne 

savo reikalus...
— O ką gi padariau — arkliui koją išmušiau, 

puodynę sudaužiau?...
— Nesiteisink jau, nesiteisink... Pavydėjai 

kriaukšlio... Ėsk, pusk pats! Nepavydžiu, nepavy
džiu!...

— Karšta boba, — nuspiegė per visą stalą vie
nakojis Snapinskas ir dar labiau ranka suvėlė pa
sišiaušusius savo plaukus. — Kaip žarija...

— Tu, tu... — norėjo anam atsikirsti močiutė 
Palionė, bet nuo įtūžimo buvo jau tiek pridusus, 
kad žado neteko.

Tik atsistojo ji, nugręžė Juliui nugarą ir, kil
stelėjus sijonus, turstelėjo į jo pusę ir nusispiovė:

— Tfiu, tfiu, blakė tu, tarakoniuk... Žiūrėk, kad 
vėl iš prieglaudos neišstrykčiotum paskui ubagę 
Uršę...

— Kam ubagės jam pavydėt, močiute, — ją 
užrėkė Jonas.

— Galvijau tu, dar čia bliausi... Je, lyg aš ne
būčiau buvus stotv ir nesikalbėjus su viršininku!

— Su pačiu viršininku. Oho! Ar jis nenusiė
mė kepurės prieš tave, jei galiu paklausti?

i
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Philadelphijos Žinios
KALĖDOS ŠV. KAZIMIERO 

PARAPIJOJ

Mūsų parapija išlaikė per 
50 metų visus gražiausius 
Kalėdų papročius. Todėl Ka
lėdos čia švenčiamos su di
džiausiu prisirengimu ir gra
žiausia nuotaika, kaip retai 
kur jos švenčiamos.

. 1. Prakartėlę rengiama 
bažnyčioj ir daugely namų. 

Čia visa parapija ir šeimy
nos meldžiasi, aukojasi, atsi
mena savo karius, sudeda do
vanų. Vaikučiams didžiausia 
laimė turėti prakartėlę, ypač 
susilaukti brangių dovanėlių 
iš po prakartėlės paslapties. 
Juk čia ir slepiasi Kalėdų 
švenčių gilioji prasmė ir di
džioji visų laimė. Tik kur Kū
dikėlis Jėzus skleidžia savo 
šviesos spindulius, tik ten ga
li būti taika, ramybė, džiaug
smas, sugyvenimas ir visų 
laimė.

2. Bernelių Mišios visų pa
rapijiečių labai mėgiamos. 
Visi jaučiasi, kaip niekada 
kitu metu negali to pergyven
ti. Kad ir negirdi važiuojan
čių rogėmis girgždėjimo ir 
skambalų skambėjimo nei to

didžio krikštavimo, kaip bū
davo Tėvynėj Lietuvoj Ka
lėdų rytą, tačiau visi dvasioj 
jaučiasi panašiai laimingi. 
Juk dalyvauti tose mišiose, 
tai sutikti Kalėdas, pasvei
kinti Tą, kurs davė laimės tu
rėti Kalėdas, pamatyti Atpir
kimo žvaigždę. Bendroj mal
doj visi susijungia klausyti 
angelų giesmės „Garbė Die
vui aukštybėse ir ramybė ge
ros valios žmonėms ant že
mės.” Šiemet tos geros valios 
ir ramybės visi taip ištroškę 
laukia. Dauguma parapijos 
šeimų su didžia širdgėla ir iš
siilgimu bei rūpesčiu mal
daus tos ramybės ir taikos, 
kad jau būtų paskutinės Ka
lėdos, kada jų mielieji šeimos 
nariai negalės sykiu būti su 
jais ir taikoj ir vienybėj gar
binti Kūdikėlį.

3. Kūčios. Beveik visi ne
pamiršta gauti Dievo pyra- 
gų-plotkelių ir prie Kūčių sta
lo sulaužyti, viens kitam pa
dalyti ir sveikinant palinkėti 
linksmų Kalėdų. Nemaža šir
džių valgys kūčias žiūrėda
mi ir ilgėdamiesi, kitos ma
mytės gal ir graudžiai pra
virks, kad jų sūnūs šiemet

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybė

Plaukus garbiniuojame pagal j 
vėliausios mados reikalavimus, j

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.

te

nebus su jais, vienų jau bus 
nukeliavę ten, iš kur nieka
da nebegrįžta, kitų dingę, 
dar kitų — eina sunkias ir 
pavojingas kario pareigas. 
Bet per kūčias bent dvasioj 
bus visi.

Kai maldą kalbės, tai ir 
tuos atsimins, kurie už kelių 
tūkstančių mylių Kūčių va
karą turės. Juk daugelis ir 
plotkelių nusiuntė, savo pa
laiminimą ir sveikinimą pri
dėjo prie to, kad tik atskir
tieji jaustųsi laimingesni ir 
mažiau išsiilgtų laimingos 
valandos, drauge su visais 
valgytų Kalėdų Pyragą.

4. Vaikučių džiaugsmai 
jau prasidėjo kelias dienas 
prieš Kalėdas. Mokyklos vai
kučiai tai atjautė labiausiai. 
Vaikučių darželio mokinu
kai jau seniai pro langą žval
gosi, ar toli Santa yra ir ar 
didelį maišą atsineša. Juk 
pernai toks jis geras buvo.

Jų mokslo kambariai virto 
bažnytėle, paslaptingu miš
ku, Rytų šalimi, iš kur trys 
Karaliai ateis, ir iš kur San
ta ateis. Pirmojo ir antrojo 
skyriaus mokiniai jau dabar 
turi prakartėlę savo klasėj ir 
laimingi jaučiasi, kad jie ga
li arti prieiti, pasveikinti, pa
linksminti Gimusį. Trečiokai 
ir ketvirtokai neatsilieka, jie 
savo klasę išpuošė, pagraži
no — visokių užrašų prirašė 
ir daug linkėjimų pridėjo.

Penktokai ir šeštokai savo 
kambarį pasipuošė įvairiau
siai. Bet septinto ir aštunto 
skyriaus mokiniai galybę var 
pų pasigamino ir rengiasi

APAŠTALE LIGONINĖJ

Sveikindami Šv. Kazimiero 
Parapijiečius

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS

kalėdų mišios Ljems šv. Andriejaus P

LinkiuŠv. Kazimiero bažnyčia 
Kalėdose mišios bus to 
tvarka: 6, 7:30, 9, 10 ir 1: 
ryte.

piKSMŲ ŠVENTŲ ]

linkime gausių Dievo malonių
NAUJIEMS METAMS

----------------- Taikos Karalius Te
R. KRYŽIAUS VAJUS

Kun. Ignas Valančiūnas
Kun. Stasys Raila
Kun. Vincas Vėžis
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Per
1944 METUS

Britain, Conn. Kui

si Kvota yra mažiau amurryi iz AT tdTYTT 
Raudonojo Kryžiaus istori JvALLUŲl

WASHINGTON. — Amt 
kos Raudonojo Kryžiaus ] 
min. Norman H. Davis pra 
šė, kad Raudonojo Kryži; 
trečio karo fondo vajaus 
ta bus 200 milijonų dole:

Ši kvota yra didžiau

Nursė — gailestingoji se
suo Frances Mažeikaitė, 330 
Earp St., galima pavadinti li
goninės apaštale. Šalia savo 
tiesioginio darbo (ligonių 
slaugymo) ji atlieka ir apaš
talavimo darbą. Daug ligonių 
paguodžia, suramina, o ma
žučius pakrikštija, kai mato, 
kad jie mirs. „Kai matau, 
kad jau jis keliaus kitan gy- 
veniman, tai aš pasistengiu 
nusiųsti juos Dangaus Links- 
mybėn, nežiūrint, kas jie bū
tų...”

Ji dirba prie motinų ir ma
žų kūdikių, todėl turi tos 
progos. Pranciška yra ir 
šiaip didelė geradarė, nors 
turi daug darbo ir maža lai
svo laiko, bet kai tik turi šiek 
tiek laiko, tuoj stengiasi pa
dėti kenčiantiems ligonims, 
veda juos prie daktarų, pa
taria, kaip užsilaikyti ir gy
dytis namie. Jaunoji apašta
le yra ir katalikiškų organi
zacijų narė, sodalietė, vytė 
ir šiaip labai rūpinasi jauni
mo geresne ateitimi. Ji yra 
baigusi šv. Kazimiero para
pinę mokyklą, katalikišką 
aukštesnę mokyklą ir gailes
tingųjų seserų mokyklą. Il
gą laiką dirba ligoninėj ir da
bar jau gavo paaukštinimą 
— supervisor. Tikrai svei-

Kalėdu giesmes skambinti ir kintina naujųjaikų ligoninės 
giedoti. Visi jie laukia daug apaštale.
ko, bet didžiausi rūpestį kelia 
Santos atėjimas. Tačiau visi 
laukia, nes ir dovanų atneš, 
o kas kam ir labai gerų ir di
džių dovanėlių prisirinks.

5. Santa Glaus atėjimas 
mokyklos vaikučiams buvo 
didžiausia laimė ir geriausia 
dovana. Visi gavo sau skir
tą pamokymą, pagyrimą ar 
papeikimą ir atitinkamą do
vaną, kurią davė gerasis pa
rapijos klebonas ir kiti gera
dariai. Ta valandėlė su San
ta buvo linksmiausia ir ma
loniausia visiems mokyklos 
vaikučiams. Kai pradėjo gie
doti giesmes, tai mokyklos 
stogas kilnojosi.

KAREIVIS RAŠO

Karys Mykolas Bigenis, 
kuris yra buvęs Afrikoj ir 
kitose vietose, šiomis dieno
mis atsiuntė laišką savo tė
veliams. Rašo neseniai buvęs 
Anglijoj ir lankęs Londoną, 
kuris vietomis jau išbombar- 
duotas, bet nepaliestos vietos 
labai gražios ir įdomios. Ra
šo, kad ir Anglijoj degtinė 
yra „rationed”, restoranams 
maistas išdalinamas vienai 
dienai ir negauna be kitos 
dienos.

Mykolas džiaugiasi labai 
gražiais ir patogiais Londono

Nuoširdžiai Sveikiname 
Šv. Andriejaus Parapijiečius 
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 

linkėdami Dievo palaimos
NAUJIESIEMS METAMS'

Kun. Juozas čepukaitis
Kun. V. Ažukas 
Kun. Sal. Mažeika
Kun. St. Venslauskas

Iš Širdies Sveikiname
Šv. Jurgio Parapijiečius

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
linkėdami Kūdikėlio Jėzaus palaimos

NAUJIEMS METAMS

Kun. Vito Martusevičius

Sekmadienį įspūdingai pra
vesta šventoji valanda už tai
ką ir karius. Valandai vado
vavo kun. J. Kidykas, S. J. 
Artipilnė bažnyčia jaunimo 
ir tikinčiųjų garbino savo 
Kūrėją ir savo Viešpatį. Vai
kučiai pamaldžiai adoravo, o 
procesijoj jie dalyvavo kaip 
angeliukai iš dangaus nus- 
kridę. Tai tikrai buvo ko žiū
rėti, kaip pamaldžiai ir šven
tai jie ėjo procesijoj. Garbė 
visoms šeimoms, kurios lei
džia ir rengia vaikučius jau 
iš mažens garbinti Dievą. Bet 
ypač nusipelnė seserys moky
tojos, tiek daug vargo pridė
damos, kol viską sutvarkė ir 
prirengė tai didingai procesi
jai.

Nemažas skaičius tikin
čiųjų ėjo prie sakramentų.

je, bet tikima, kad ji bus 
gvai sukelta. Vajui vadovj 
Leon Frazer, New Yo:4

S First National banko pn: 
S ninkas.

(eikinu Visus Savo Par 
Linkiu Visiems Lai

NAUJŲ ME1
dieVnąUS bUS k°V Dievas baimina Mū

--------------- lėj Bei Vienybėj — Tau
STEIKAS NUMARINO

požeminiais traukiniais, ku
rie esą daug gražesni už New 
Yorko. Jis aplankė ir Buck
ingham palocius, Tower Hill, 
Scotland Yard ir šv. Povilo 
katedrą. Tai senos ir istori
nės vietos. Jis džiaugiasi 
Raudonojo Kryžiaus pagelba 
kareiviams. Laukiama, kad 
jis greitai sugrįžtų pas sa
vus.

ĮSPŪDINGI ATLAIDAI

įister, N. Y.

Los Angeles viena mot 
nuėjo į mėsos krautuvę ir 
prašė steiko. Mėsininkas 
sakė turįs. Moteris išgir^ukus 
tai puolė žemėn ir—mirė.

Ko daugiau bonų išpi 
sim, tuo greičiau laisvę 
sam pasauliui užtikrinsi

ŠVENTŲ KAI
Sveikinu Visus Savo
Pažįstamus, Linkėdar

Dievo Malor

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsniuotas Penna ir New Jerse 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St.
Philadelphia, Pa.

LIETUVIU RADIO PROGRA
Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt 8:00

NAUJIEMS M)

Kristaus Gimimo Ši

širdžiai Sveikinu Vis

Prietelius, Linkiu Lt

NAUJŲ M]

Kun.
Direktorius

ANTANAS DŽEKAS
8619 East Thompson Street 

Philadelphia, Pa.
Telefonuokite: Regent 2937 Nuoširdžiai Sve

Šv. Jurgio Par

Tai buvo šv. Kazimiero pa
rapijoj gruodžio 12, 13 ir 14 
dienomis. Gražus oras susi
derino su nuotaikingomis ir 
didingomis pamaldomis per 
visus 40 valandų atlaidus. 
Didysis altorius skendo gė
lėse ir šviesose. Nuolat bū- 

_ reliai žmonių klūpojo ir gar- 
Dirbą ėjo anksti, nes 5:30 bino Aukščiausią. Pažymėti- 
val. rytą patogiai buvo lai-; na, kad beveik nebuvo va- 
komos mišios ir dalijama landos, kad keliolika žmonių 

negarbintų Švč. Sakramento.
komos mišios 
Komunija.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga. D 
dėlė, graži koplyčia, erdvi salė. Pi 
keleivlngiems sutelkiama nakvyu

Viskas nemokamai. Kreipkitės^ 
diena ar naktj.

lėdijDŽiaugsmin

Linkiu Dievo

1944 Me

Pažįstamiems,
— O ranką? ... Ranką, tetule, ar pabučiavo?— 

neatsiliko ir vienakojis Snapinskas.
— Palauk, šetone, aš tau išmušiu ir antrą 

blauzdikaulį... O tu lok ar nelok, aš vis tiek šne
kėjau...

_— Q ranką, tetule, ranką?... Sakyk, kaip ten 
buvo su ta ranka? — neatleido Julius.

Vis labiau šaukdama, močiutė Palionė sakė:
— Viršininkas man kalbėjo, kad Jonas rašė 

skundą į Kauną. Rašė skundą... Kas matė, šitaip 
ardyt tvarką?... Aš pasakysiu vedėjai...

Ir vėl Snapinskas:
— O ranką, tetule, ranką ar pabučiavo tau vir

šininkas ?
— Dievulėliau brangus, — tai dar šuva! — su- 

, dejavo moteriškė ir krito ant suolo.
Ir pravirko...
Magdalena guodė ją, glostė ir liepė nurimti, 

bet močiutė vis šliurpsėjo, šnypštėsi nosį. Ant 
kaklo nusmukusios skarelės krašteliu šluostėsi 
akis. Išsiverkus ji nubraukė žvilgančia alkūne per 
vieną žandą? per antrą, pakilusi nusispiovė į vi
durį aslos ir išėjo.

— Nė traškės su spirgais nelaukė, — prabilo 
kurčius Mikas ir apsilaižė.

Jam niekas neatsakė. Magdalena gailestingai 
apžvalgė tėvuką Joną ir tarė:

r — Dėl niekų ėmėt ir susiriejot...
— E, — prabilo senis, — bene pirmą ar pasku

tinį sykį... O skundo aš jokio nerašiau...
— Vistiek Palionė ką nors užuodė...
— Kiek ir tu, ir Mikas, ir kas tik nori, — dėl 

to vagono.
— A, kregždutės! Gaila buvo paukštukų...
— Gaila, Magdalena, gaila, — prisidėjo ir Sna

pinskas. — Nusilipdė lizdą, išsiperino kertelėje — 
ir turėtų išvežti dabar.

— Tiek stovėjo vagonai, galėtų dar pastovėti, 
kol mažyčiai išlėks... Bet ne! Atsiuntė raštą — 
ir baigta. Didelis daiktas, kad nudažė ir pataisė. 
Dėl poros savaičių galas negriebs nei viršininko, 
nei pečkurio, — skundėsi senis Jonas. — E jau, 
lindau visur, o kai jau čia nieko neperšnekėjau,

♦ V ■
. •* ■ ■ 

ėmiau ir nurašiau aukštyn... Į Kauną... Ot, širdis 
netvėrė...

— O ką pešei? Nieko... — tarė Julius.
— O būdavo taip smagu — nueini, pasižiūri, 

klausaisi, kaip jie čiepsi...
—Už dienos kitos ims ir išveš... kvailos tos 

tavo kregždės — susimesti į vagoną! Jaunave
džiai josios ar kokis perkūnas! — juokėsi viena
kojis.

— Troškę atneša! — džiaugdamas apskelbė 
Mikas ir pasiėmęs šaukštą godžiai sekė garuo
jantį ir svogūnais kvepianti dubenį.

Papietavęs tėvukas Jonas iškiūtino į sodą, pa
sislėpė ant suolelio tarp sulaukėjusių serbentų 
ir klausėsi, ar nepašauks jo į prieglaudą. Buvo 
tylu. Net žalvarlės liovėsi kurkę ir dūdavę. Toli 
ten, pagiry, miegojo galvijų kaimenė ir švilpavo 
kerdžius — plonai ir vienodai... Švilpia, švilpia 
tas kerdžius, vėl prityla... Ir vėl švilpia... Vis lė
čiau ir lėčiau... Taip toli, toli...

Tėvukas atremia galvą į obelį ir užmiega.
Nubudino jį balsas sode. Kažkas ėjo tarp me

džių ir šaukė:
— Jonai! Tėvuk Jonai! — Kur tu?
— Tai jau... — prasiblaivęs tarė sau žmogelis 

ir nesijudino iš vietos.
— Tėvuk Jonai! — nutęsdamas kartojo tas 

pats balsas.
Už krūmų pasirodė tarnaitė Juzė. Buvo jau 

besižiojanti dar sykį riktelti, kai pastebėjo senį 
ir susičiaupė.

— Įlindai į dilgėles... Nė prisišaukti negali. Na, 
marš pas vedėją, —tarė ji.

Ir apsisukus grįžo į prieglaudą, žengdama pla
čiai ir mėčiodama šlaunis.

— Tai jau primalė Palionės liežuvis... Tai jau... 
— sunkiai atsiduso tėvukas Jonas ir nusliūkino 
paskui tarnaitę.

Eidamas jis bumbėjo:
— Ką čia viską žinosi — gal ir uždrausta ra

šyti.. O šiaip, rodos, nieko nedariau... Ir gulu, ir 
keliu, kada reikia, ir dėl ėdalo nesiskundžia...

Vedėja buvo savo kambary. Ji sėdėjo prie ma
žo staliuko, sukryžiavusi kojas, ir mezgė. Vienas 
virbalas buvo įsmeigtas į kasas, o lūpose ji laikė 
įsikandus balto siūlo galiuką.

— Matyt, užsimiršo išspiauti, — pamanė sau 
tėvukas ir nežymiai susigūžė prie durų, laukda
mas, kol jį prašnekins.

Bet vedėja vis mezgė ir mezgė, o virbalai 
šmykščiojo čia aukštyn, čia žemyn, čia vėl į kai
rę...

Jis nusikrenkštė ir tyliai atsiliepė:
— Tai šaukėt...
— Aha! Jau atėjai? — pakėlė akis moteris.— 

Na, sakyk, ar sveikas esi?
— Sveikas, panytėle mieliausioji, sveikas...
— Po krūtine neskauda?
— Ne, kur čia skaudės... Tik vieną sykį buvo 

taip užėję...
— O šiaip nieko netrūksta?
— Ko man truks! Ir duonelės ir prie duonelės— 

visko yra. Baigsiu čia savo amžių... Geriau niekur 
nerasiu... Kol dirbau prie geležinkelio, kol dar jė
gos netrūko...

Dabar vedėja nusikosėjo, paguldė mezginį ant 
staliuko ir ramiai tarė:

— Tai kam skundus rašai, jei viskas gerai? A, 
ar nepasakytum?

„Kad tik neimtų rėkti”, — nusigando tėvukas 
ir sumikščiojo:

— Tai tos Palionės... tai jos liežuvis... Ir būk 
tu man tokiai bobai.

— Liežuvis ar ne, o dabar sakyk: kuo aš tau 
nusikaltau, jei skundus rašai? Atsirado ponas, 
matai... Ar valgyti negauni, ar nekirmyji lovoj 
per kiauras dienas... A, sakyk?

Moteris kalbėjo vis garsyn ir kumščia dundeno 
staliuką, o piktos jos akys smeigte smeigė ligi 
pat širdies.

— Grafiukas, ministeris! — siautė vedėja. — 
Aš tau pasakysiu peckioti popiergalius! Ponas!... 
Na, pažiūrėsim, pažiūrėsim... Atvažiuos dabar re
vizija ir išmėčios jus visus, kaip kačiokus... Bus 
tada maištą kelti!... Dieve tu mano...

— Panytėle, aš gi jokio maišto nekeliu.
— O skundus rašai, a? 11
— Je, rašyti parašiau... Kad buvo taip gailai 

paukštyčių. Čiepsi, žinotumėt, jie, žiopčioja... |
— Kokių paukštyčių?... O juk mane būsi įd 

vęs... Man sakė...
— Tai jau Palionė pribirbė... Aš tik dėl tų krej 

ždžių... Žinot, kur vagone...
— Palionė man buvo minėjus...
Ką Palionė buvo minėjus, taip ir neišgirdo tL 

vukas Jonas: sulig paskutiniais žodžiais į kalį 
barį įsirito viršininko sūnus su perplėšta rankf 
ve ir su laišku rankoj. Jis buvo geras vedė jį 
draugas, jam nereikėjo belsti į duris, ir jis, pi 
eidamas prie jos, jau spėjo dėbtelėti į spintel 
ar nėra ten naujų medauninkų.

Kiti vaikai staipėsi prieangy.
— Čia popieriukas dėdei Jonui, — šniokšdami

kalbėio viršininkutis. — Buvau agentūroj ir ri 
dau. Tiesiai iš... 1

— Paduok jam pačiam...
— A! Sveikas, tėvuk! O mes ir vėl buvom pa 

tavo paukščius... Imk... Na, galėtum ir man pį 
likti — markutę nusiplėščiau... O kas ten parašj 
ta, galėčiau pats pasakyti. Eidami juk perska 
tėm.

— Vvtuk! — nustebo vedėja.
— Oje, panele, manęs jau maiše neparduosil 

Nori, dėde, atpilsiu visą raštą kaip pamokslą... !
— Na, gerai jau, gerai, sūneli... Aš be akini 

vis tiek neįžiūrėsiu...
— Teisybė. O ir rankos tau bala žino kodl 

dreba —dar išmesi laišką... Na, klausyk... Či 
nieko naujo — beveik tas pats, ką tėčiui pranešė 
taip ir taip, girdi, sveikinam tamstą dėl gero, 
ne... palaukit... dėl kultūringo žingsnio... Te^ 
kitus perdažvtus vagonus veža, o tą su kregždę 
mis palieka, ligi mažvčiai išlėks ir... ir...

Vaikas ėmė žiūrėti į senį.
— Vaje, dėde, ko verki? — sušuko jis.
— Ne, ne sūneli... Tik toks kvailumas užėjo
Ir, įsitraukęs į kuprą, tėvukas Jonas išspūdii 

pro duris.
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Ne, ne sūneli... Tik toks 
įsitraukęs į kuprą, tėvukas J I 

duris. f

Maloniai Sveikinu Visus
Angelų Karalienes Parapijiečius

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS,
Linkėdamas

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ.

Kun. Antanas J. Masaitis

Lietuvių seserų 25 metų su-
• kaktis

Ligšiol buvome 
Thompsone ieškoti Nekalto
Prasidėjimo Švč. Panelės Ma
rijos Seserų. Bet neseniai jos 
įsigijo naują namą pakelėje 
tarp Providence ir Putnam, 
už pat Thompson sienos, ir 
dabar jų oficijalus adresas 
eina Putnamo vardu. Naujuo
se, erdviuose, ką tik pertai
sytuose namuose yra dabar 
šių lietuvių seserų centras A- 
merikoje, ir drauge tai duo
da progos pagalvoti ir apie 
ateities platesnius planus 
šios darbščios vienuolijos na
rėms.

Gruodžio 8 dieną seserys 
minėjo svarbią savo gyveni
mo sukaktį. Prieš 25 metus 
buvo Marijampolėje arkiv. J. 
Matulevičiaus padėti pamatai 
šiai vienuolijai, kuri per tą 
laiką Lietuvoje spėjo išsiša
koti ir apimti įvairių labda
rybės ir švietimo darbo sri
čių.

Sunku pasakyti, kas šian
dien beliko .iš šio vienuolyno 
Lietuvoje. Bet laisvoje Ame
rikoje seserys gali pasi
džiaugti savo pažanga ir au
gimu. Neseniai jų tik penkios 
atvyko į šią žemę, o dabar 
jau savo narių priskaito arti 
25.

Nežinia, kaip savo sidabri
nę sukaktį seserys minėjo tė
vynėje Lietuvoje. Bet savo 
naujuose namuose šiam kraš
te jos iš visos širdies ruošėsi 
šioms iškilmėms, kurios iš
ėjo net keleriopos: buvo tai 
ir sukakties suminėjimas, ir 
jų Globėjos šventė ir namų 
šventinimas.

Tas iškilmes padidino savo 
dalyvavimu Hartfordo vys
kupas Henry O’Brien. Taip 
pat buvo atvykęs iš Hartfor
do prel. J. Ambotas.

Jo Ekscelencija vysk. Hen
ry O’Brien 10 vai. ryto atliko 
naujųjų namų šventinimo a- 
peigas. Jam asistavo marijo
nai kun. A. Morkūnas, kun. 
V. Andriuška ir kun. J. Pau- 
liukonis.

Po šventinimo naujai į- 
rengtoje koplyčioje buvo iš
kilmingos mišios, kurias lai
kė prel. J. Ambotas, asistuo
jant domininkonui kun. B. 
Žvirbliui iš Providence Col
lege ir kun. B. Gauronskiui 
iš Waterbury, Conn. Ceremo
nijų meisteriu buvo kun. J. 
Vaškas.

Per šias iškilmingas mišias 
giedojo pačių seserų choras.

Po evangelijos pamokslą 
sakė kun. Dr. K. Urbonavi
čius, atvykęs iš Bostono. Jis 
gražiai apibūdino pačios 
šventės mintį ir nurodė ko
kiais stebuklingais keliais 
Dievas šią seserų vienuoliją 
globoja ir veda vis į sekmin- 
gesnį gyvenimą.

Po mišių buvo suteiktas 
palaiminimas Švč. Sakramen
tu ir sugiedota Te Deum Lau- 
damus, padėkojant Dievui už 
visas malones, kurias suteikė 
vienuolijai per šiuos 25 jų gy
venimo metus.

Čia J. E. vysk. Henry 
O’Brien nuo altoriaus tarė 
savo žodį, pasidžiaugdamas 
turįs laimės dalyvauti šioje 
iškilmėje ir padrąsindamas 
seseris jų pasiryžimuose.

Į sukaktuvių minėjimą bu
vo suvažiavęs apstokas bū
rys žmonių, kad vos įtilpo 
koplytėlėje. Buvo bemaž vi
si marijonai iš Marianapolio, 
buvo atvažiavę svečių iš Pro
vidence, Boston, Waterbury, 
Worcester. Atsilankė ir kele
tas senųjų Thompsono gyven
tojų.

Iš kunigų, be suminėtųjų, 
buvo atsilankęs kun. J. Vai
tiekūnas iš Providence ir kun. 
V. Puidokas iš Westfield, 
Mass.

Po pamaldų visus seselės 
nuoširdžiai pakvietė pietų.

Iškilmių dalyviai, susėdę už 
stalo drauge su J. E. Vysk. 
O’Brien, skaniai pasistiprino, 
džiaugdamiesi, kad seselių 
tarpe netrūksta tokių gerų 
virėjų ir šeimininkių.

Taip praėjo pirmoji iškil
mių diena. Kadangi trečiadie
nį daug kas negalėjo atvykti 
į šios sukakties minėjimą ir 
į seserų įkurtuves, tai iškil
mės buvo minimos ir gruo
džio 12 dieną, sekmadienį.

10 vai. 30 min. šv. mišias 
atlaikė kun. Dr. V. Andriuš- 
ka, M. I. C., o pamokslą pa
sakė kun. J. Valantiejus, Wa
terburio klebonas.

Tą dieną seserys susilaukė 
labai daug svečių iš Worces
ter, Providence, Boston, Wa
terbury, Brooklyn, N. Y.

Per pietus vienuolijos is
toriją trumpai apibudino sės. 
M. Augusta. Labai nuošir
džiai sveikinimo kalbas pa
sakė kun. J. Valantiejus ir 
kun. Dr. V. Andriuška, M. I. 
C. Pabaigoje Motina M. Aloy- 
sa padėkojo kunigams ir vi
siems dalyvavusiems sve
čiams bei geradariams, sese
rų vardu pažadėdama mels
tis už visus rėmėjus ir gera
darius.

Nauja valdyba
Gruodžio 12 d. buvo meti

nis Waterburio Lietuvių Ta
rybos susirinkimas. Išrinkta 
nauja valdyba: kun. J. Va- 
lantiejus ir kun. Dr. J. Bogu- 
šas — garbės pirmininkai, 
pirm. Dr. Petras Vileišis, vi- 
cepirm. J. Trečiokas ir E. De- 
venienė, sekr. M. Andrikytė, 
fin. sekr. Ant. Grantas, ižd. 
komp. Al. Aleksis, iždo glo
bėjai — J. Bružienė, Bar
kauskienė ir Ant. Lazdaus- 
kas. Sudarytos įvairios ko
misijos.

Lietuvos nepriklausomy
bės šventė bus paminėta va
sario 16 d. parapijos salėje. 
Minėjimo komisiją sudaro T. 
Matas, Zailskienė, kun. Dr. 
J. Bogušas, Dr. P. Vileišis, 
Al. Aleksis ir Dr. M. Colney.

Baigė mokslą
Gruodžio 17 d. Philadelphi- 

joj medicinos technologės 
kursą baigė Mildreda Bružai
tė. Ji yra vietinės Šv. Juoza
po par. mokyklos graduantė. 
Katalikų aukštesnėje mokyk
loje ji buvo garbės studenčių 
sąraše. Visada buvo veikli 
lietuvaitė. Linkime jai pasi
sekimo.

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Ten Buvęs

Pittsburgh, Pa
Kalėdij dovanelė

Kalėdų mintyse paskendęs, 
šis rašytojas, kaip ir daug 
kitų gera linkėjančių, galvo
ja, kokiu būdu būtų galima 
daugiausia pralinksminti ir 
sykiu įamžinti savo Kalėdų 
dovanas. Kad dovanas duo
sime savo artimiesiems, tai 
aišku, bet ką gi duosime Bet
liejaus Kūdikėliui? Kaip Jį 
stengsimės pralinksminti ?

Šio straipsnelio autoriui 
teko rugsėjo mėnesyje daly
vauti Seserų Pranciškiečių 
Rėmėjų seime. Tarp kitų gra
žių nutarimų jis atsimena 
vieną: rengti vajų Seselių 
naujai koplytėlei pastatyti. 
Nauja koplytėlė yra būtinai 
reikalinga. Ji nebus pastaty
ta karo metu, tačiau karo 
metu koplytėlės fondas gali 
būti auginamas didesnei Die
vo ir mūsų tautos garbei ir 
seselių džiaugsmui. Taigi, 
štai, kaip padaryti savo Ka
lėdų dovanėlę naudingiausia, 
štai kas neš „garbę Dievui 
aukštybėje ir žemėje ramy
bę geros valios žmonėms”— 
dovana koplytėlei.

Jūsų auka, atsiųsta Sese
lėms Naujos Koplytėlės Fon- 
dan, bus ta Kalėdų dovana, 
kuri pralinksmins priėmėjas 
ir davėjus. Taip įamžinsite 
savo aukas ir savo vardus. 
Neužmirškime savųjų reika
lų. Svetimi mums to nepada
rys.

Daug mūsų tautos sūnų 
tarnauja kariuomenėje; daug 
jų mirties pavojaus laukuose. 
Jūs, mylimieji tėveliai ir ma
mytės, siųskite savo aukas 
tan fondan savo sūnelių var
du. Jie žino, kad jos jiems 
daugiausia padės šioje valan
doje. Taigi, temeldžia Dievu
lį gerosios Seselės pasigailė
ti jūsų sūnelių ir sugrąžinti 
juos gyvus ir sveikus į jų na
mų globą, į jų tėvelių-mamy- 
čių glėbį. Kur tad geriau ga
lime pasitarnauti savo dova
nomis? Gal kai kurie nesus
pės atsiųsti savo aukų Ka
lėdoms. Tegu ta mintis nesu
laiko nuo siuntimo. Atsimin
kime, juk ir trys Karaliai Ka
lėdoms nepribuvo, bet tik už 
12 dienų pasiekė ‘ Kristaus 
gimimo vietą, * ir „atidengė 
savo turtus ir davė jam do
vaną.”

Seselių adresas yra toks:
Sisters of St. Francis,

R. D. So. Hills,
Pittsburgh, Pa.

Neužmiršiu aš 
kos. Užtikrinu.

DVIEJŲ BALSŲ GALIA 
VEIKS 14 METŲ

Staten Island lapkričio 2 d. 
rinko teisėją į vyriausią New 
Yorko teismą. Teisėjo vieta 
yra keturiolikai metų, o me
tinė alga — 25,000 dolerių.

Rinkimuose buvo du kandi
datai: senas teisėjas, Tho
mas F. Cosgrove, kurs buvo 
respublikonų ir darbo partijų 
remiamas ir demokratas Tho
mas J. Walsh. Kai balsai bu
vo suskaityti, pasirodė, kad 
Walsh gavo dviem balsais 
daugiau nei senasis teisėjas.

Bet Cosgrove dar nepasi
duoda. Šiuo metu skaitomi 
papildomai gauti karių bal
sai. Šiuo metu Walsh turi jau 
4 balsų daugumą.

Įšilęs ir įgėręs
— Aš nebuvau girtas,—gi

nasi teisinimasis, — tik ge
rokai įšilęs.

— Gerai,- atsakė teisė jas,- 
tai aš tamstą nubausiu ne 
dviem savaitėm, bet keturio
likai dienų kalėjimo.

Traukiny
Konduktorius: Tamsta, 

kišk galvos pro langą.
Keliauninkas: Kodėl?
Konduktorius: Todėl, kad 

gali galvos netekti ir dėl to 
turėtum daug nemalonumų 
su policija.

Pasiteisino
Teisėjas: Pavogei 12 tuzi

nų nosinių. Kuo gali pasitei
sinti?

Kaltinamasis: Buvau per
sišaldęs ir turėjau didelę slo
gią, ponas teisėjau.

Skirtumas
Teisėjas: Tu kaltinamas, 

kad ištraukei iš kišenės lai
krodėlį.

Vagilius: Suklydau, ponas 
teisėjau, dovanok.

Teisėjas: Kaip suklydai?
Vagilius: Ugi ieškojau jo 

pinigų, o radau laikrodėlį... 
Štai kur visa mano kaltė ir 
nelaimė.

Paaiškėjo
Šeimininkė, nemokanti ge

rai virti, padavė pietums ne
visai išvirtą mėsą. Vyras pa
darė pastabą. Moteriškė su
pyko ir tarė: „Mano brangu
sis, neužmiršk... juk tu vedei 
ne virėją, bet moterį.”

Po keletos dienų, nakties 
metu kitam kambaryj pasi
girdo bildesys, žmona-pirma 
išgirdo, pažadino vyrą ir iš
sigandusi sako:

— Kelkis, eik pažiūrėk, kas 
ten dedasi. Gal vagys?

— Kelkis pati! Neužmiršk, 
brangioji, kad ne už policinin
ko ištekėjai — ramiai atsakė 
vyras.

ne-

ARABAI VAIŠINO
AVIES AKIMIS 300 MIL. KASDIEN

Šiomis dienomis pas ara
bų karalių Ybn Saud viešėjo 
Amerikos karininkų misija 
su generolu Royce priešaky
je. Paskutiniu metu santy
kiai tarp Amerikos ir Saudi 
Arabijos labai sustiprėjo. A- 
merikos aliejaus bendrovėms 
arabai suteikė įvairiausių pir
menybių.

Amerikos karininkų grupė 
pas arabų karalių viešėjo 
tris dienas. Užbaigoje kara
lius iškėlė prašmatnią puotą, 
kurioje buvo 50 dalyvių. Per 
puotą suvalgyta 10 avių, pa
ragauta įvairiausių skanėstų. 
Arabams didžiausias skanu
mynas yra avies akys, bet a- 
merikiečiai to mandagiai at
sisakė. Arabų karalius buvo 
džentelmenas — jis nevertė 
svečių ragauti to, kas jiems 
nepatiko. Mat, amerikie
čiams avies koja daug ska
nesnė ir patrauklesnė, nei to 
ramaus gyvulėlio akys.

UŽ PAVOGTĄ LAIŠKĄ 
18 MĖN. KALĖJIMO

Brooklyno federalinis teis
mas nuteisė 18 mėnesių ka
lėjimo pašto tarnautoją Gab
riel Price, 24 metų amžiaus. 
Tarnautojas prisipažino pa
vogęs vienam kariui siųstą 
laišką, kuriame buvo pinigi
nė perlaida.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Karo Gamybos Taryba pra
nešė, kad karo vedimas Ame
rikai kasdien kaštuoja be
veik 300 milijonų dolerių. 
Lapkričio mėnesį karo rei
kalams išleista 7,688,000,000 
dol.

Nuo 1940 m. liepos 1 d. ka
ro reikalams Amerika išleido 
146 bilijonus dolerių.

Čigonas
—Policininkas sako, kad 

tave sugavo bevagiant. Ar 
tai teisybė?

Čigonas:—Tikra tiesa, po
nas teisėjau. Dovanok jam. 
Jis pagautų ir tamstą, jeigu 
tamsta vogtumei. Mat, koks 
jis biaurus žmogus.

Reikia tepti
Vienas gazolino stoties sa

vininkas, kuris buvo žinomas 
pardavinėjimu gazolino be 
„ration” kuponų, savo drau
gui tarė: „Aš savo panelei 
raštininkai padovanojau 
brangių kailių žiponą.”

— Kodėl? Ar kad žiemos 
metu nenušaltų ? -

— Ne..., kad tylėtų.
Geistinas patarimas

— Atsiprašau, tamsta, — 
tarė ypatingai apžėlęs ir api
plyšęs bastūnas turtingam 
miesto pirkliui. — Ar nenorė
tum paaukoti keletą dolerių, 
kad šis miestas būtų pagerin
tas ir pagražintas?

— Kodėl tą klausimą man 
statai? — atsakė prakalbin
tasis.

— Už du doleriu galėčiau 
nukeliauti į kitą miestą — 
atsakė bastūnas.

Laikas pensijai
Sena ūkininkė, žinoma kai

po gudri kalakutų augintoja, 
prieš Padėkonės dieną parda
vė vieną iš savo paukščių 
Pranui Kiškevičiui. Šventės 
dienoms praslinkus, Pranas 
sugrįžęs atgal ir nusiskundė, 
kad paukščio mėsa be galo 
buvo kieta.

— Kam man pardavei tokį 
paukštį?

— Kam? — tarė sena ūki
ninkė. — Pasakyk, kas buvo 
negera ?

— Kas negera? Klausyk, 
moteriške... paukščio mėsa 
buvo taip kieta, kaip geleži
nė vinis.

— Negaliu suprasti, — at
sakė moteriškė — tas kala
kutas, kurį^;amstai-~parda«— 
viau, laimėjo auksinį meda
lį per paskutinius septyneris 
metus paukščių parodose.

Ne jis kaltas
Teisėjas: Tamsta esi kal

tinamas, kad greitai jodamas 
mieste sumindei daug žmo
nių.

Vagilius: Ne, ponas teisė
jau, aš nekaltas, nes žmonių 
aš nemindžiau.

Teisėjas: Tai kas mindė?
Vagilius: Mano vogtas ar

klys.
Pranas Bekampis

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Baisamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
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

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Baisamuotojas

NOTARY PUBLIC x
337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. NEwtown 9 - 4464 z

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y. •
ir savo au-

Rėmėjas



APYLINKES SEIMELIS SAUSIO 16

B- 

f 

Ct.

New Yorko Apylinkės Lie
tuvių Katalikų Seimelis bus 
1944 m. sausio 16 d., sekma
dienį, 2 vai. popiet, Angelų 
Karalienės parapijos salėje, 
So. 4th ir Roebling Strs., 
Brooklyne.

Seimelio darbotvarkėje:
• Kražių Skerdynių 50 metų 

sukakties minėjimas; L. K. 
Federacijos New Yorko aps
krities valdybos pranešimai; 
dalyvavimas karinėse pas
tangose ; pagalba kenčian
tiems Lietuvos žmonėms; a- 
pylinkės lietuvių katalikų vi
suomenės uždaviniai ir veik
la ir kt.

Visos katalikų draugijos 
prašomos pasirūpinti, kad 
kiekviena būtų atstovaujama 
šiame svarbiame seimelyje. 
Draugijos, dar neišrinkusios 
savo atstovų, prašomos tai 
atlikti. Tegu nelieka nė vie
nos mūsų apylinkėje lietuvių 
katalikų draugijos, kuri ne
turėtų savo atstovų.

Draugijų atstovų ir svečių 
registracija bus pradėta 1:30 
vai. popiet. Visi seimelio da
lyviai prašomi atvykti laiku, 
kad galėtume seimelio posė
dį pradėti 2 vai. popiet.

Federacijos Apskr. Valdyba

BERNARDAS PETRULIS
PABĖGO IŠ NELAISVĖS

Pranas ir Ona Petruliai, 
Maspetho parapijiečiai, arti
mi „Amerikos” bičiuliai, šią 
savaitę laimingiausi žmonės. 
Gal niekad tokių linksmų Ka
lėdų neturėjo, kaip šiemet 
turės. Jų džiaugsmo priežas
tis — gruodžio 18 d. į jų na
mus parvyko sūnus, korpo- 
ralas Bernardas Petrulis.

Korp. Bernardas Petrulis 
Afrikos fronte buvo patekęs 
į italų nelaisvę. Buvo Italijoj 
nelaisvių koncentracijos sto
vyklose. Bet niekada nenus
tojo vilties išvysti laisvę.

Praeitą vasarą, kai griuvo 
Mussolinio valdžia, kai kilo 
įvairūs neramumai, Bernar
das ėmėsi drąsaus žygio — 
jis išbėgo iš nelaisvės. Ne
lengva jam buvo pasiekti a- 
merikiečių dalinius. Jis slap
ta ėjo 70 dienų — keliavo 
naktimis, o dienomis slapstė
si. Bet jam pasisekė.

Dabar Bernardas turi 20 
dienų atostogų, po kurių vėl 
grįš į kariuomenę.

Geriausio jam poilsio ir 
daug kalėdinio džiaugsmo.

Angelų Karalienės 
Parapija

Kalėdose mūsų bažnyčioje 
Bernelių Mišios bus 12 vai. 
naktį; bus palaiminimas Švč. 
Sakramentu ir tretininkams 
generalė absoliucija. Kitos 
mišios bus 8, 9, 11 ir 12:15 
vai.

Bus daroma ekstra kolek- 
ta vyskupijos našlaičiams.

Gruodžio-December 24,
ŠTAI KAIP

Brooklyno Lietuviai GydytojaiNAUJIEMS METAMS SUTIKTI

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Entei 
Offlc<

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS: 

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

šventadieniais susitarus

BANKIET/XS
RENGIA

Moterų Vienybe 
GRUODŽIO — DECEMBER 31, 1943 
PRASIDĖS 9:30 — 3 ryto. — VAKARIENĖ 11 VAL. PUNKT.

KNAPP MANSION SALĖJE

MEN:I
KALĖDŲ MIŠIOS

TAUTINIO KARO 
FONDO KVOTA

t
L

Kalėdų dienoje lietuvių 
bažnyčiose Šv. Mišios bus 
tokia tvarka:
Brooklyne —

Angelų Karalienės par. 
bažnyčioje (213 So. 4 St.): 12 
vai. vidurnaktį; 8, 9, 11 ir 
12:15 vai.

Apreiškimo par. bažnyčio
je (259 No. 5 St.): 12 vai. vi
durnaktį; 6, 6:30, 7, 7:30, 8, 
9, 10 ir 11 vai. ryte.

Šv. Jurgio par. bažnyčioje 
(207 York Str.); 12 vai. vi
durnakty ir 8, 9, ir 11 vai. ry
te.
Maspeth —
—V. - J. Atsinaainymo par. 
bažnyčioje (64-14 56 Rd.): 
12 vai. vidurnakty; 8, 9, 10, 
10:30,11,11:30 ir 12:15 vai.
New Yorke —

Aušros Vartų par. bažny
čioje (Broome Str., prie Hol
land tunelio): 12 vai. vidur
nakty^ 8, 9, 11 ir 12:15 vai.

New Yorko mieste Tau
tinio Karo Fondo vajus pra
ėjo pilnu pasisekimu — užsi
brėžta kvota išpildyta su 
kaupu. Reikėjo sukelti 125 
milijonus dolerių, o sukelta 
127 tūkstančiai dolerių dau
giau.

Fondo įvairūs skyriai su
keltomis sumomis taip skirs
tosi: prekybos ir pramonės 
skyrius surinko 11,245,512 
dol., Brooklyno — 1,916,233 
dol., moterys — 1,602,324 
dol., Bronx — 861,752 dol., 
Queens — 835,410 dol., namų 
fronto mobilizacija — 815,- 
708 dol., tautybių skyrius — 
674,056 dol., organizacijų 
skyrius — 208,677 dol.

SUSILAUKĖ SŪNAUS

PAGERBĖ ČEPAIČIUS
Gruodžio 19 d. Balaženčio 

salėje įvyko jauki puota Jo
nui ir Jozefinai čepaičiams 
pagerbti, minint jų vedybi
nio gyvenimo 25 metų sukak
tį. Dalyvavo per 100 asmenų. 
Programai vadovavo Gabrie
lius Visackas. Pasakyta 
daug sveikinimo kalbų.

čepaičiams daug džiaugs
mo suteikė jų vienintelio sū
naus, medicinos studento, 
Viktoro atvykimas iš St. 
Louis universiteto.

Janina ir Anicetas Simu
čiai gruodžio 20 d. susilaukė 
sūnaus. Motina ir naujagimis 
geroje sveikatoje.

Anicetas Simutis yra Lie
tuvos generalinio konsulato 
atašė.

MOKO PIANO

Šiomis dienomis kompozi
torius Vytautas Bacevičius 
pakviestas piano profesoriu
mi į Conservatory of Musi
cal Art, New Yorke. Jam pa
vestas aukštesnysis piano 
kursas.

Be to, V. Bacevičius duoda 
pamokas ir privačiai (115 
Waverly Pl., New York).

Radio Voice of the Lithuanians
1 P. M.

MONDAY • WEDNESDAY

JONAS VALAITIS 
179 SOUTH 2nd STREET

Brooklyn 11, N. Y.
EVergreen 8-7871

• FRIDAY • SATURDAY

WBNX, 1380 Kilocycles 
260 EAST 161st STREET 

Bronx 52, N. Y. 
MEIrose 5-0333

wwvvwwwwwvuwvwu

REIKALINGA

Vyrų, Moterų, Merginų

MAŠINŲ DIRBTUVĖJE

Paprastas darbas. Daug viršlaikio. 
Dirbantieji apsaugos (defense) dar 

buose turi pristatyti leidimą

AURORA ELECTRIC CO
323 Berry Str., Brooklyn, N.

i

Išpažintys Kūčiose nuo 3 
vai. iki 6 vai. pp. ir nuo 7 v. 
vakare.

Šį sekmadienį, gruodžio 26 
d., Amžinojo Rožančiaus dr- 
ja eis bendrai šv. Komunijos 
9 vai. mišių metu. Po mišpa
rų bus susirinkimas. Narės 
kviečiamos dalyvauti.

VIENUOLĖS IŠRADO 
NAUJĄ BŪDĄ

Šv. Juozapo vienuolės, šv. 
Jono universitete studijuoda- 
mos laboratorijose, surado 
naujus būdus pagaminti pe
niciliną, naują vaistą, kurs 
labai vartojamas karo lauke 
sužeistiems kariams išgelbė
ti.

AMATŲ MOKYKLA

Queens amatų mokykla, 37 
St. ir 47 Ave. Long Island 
City, siūlo nemokamai pamo
kyti automobilius, radiją, ele
ktrą taisyti ir tt.

Kurie turėtų progos pasi
mokyti, patariama pasinau
doti.

DRAUGE SUŠALO 
DVI SESERYS

Richmonde, Staten Island, 
gruodžio 16 d. sename dviejų 
aukštų name rastos negyvos 
dvi seserys — Ellen Seaver, 
83 metų ir Dolly Seaver, 78 
metų. Jos abi buvo susikabi
nusios rankomis, apsirengu
sios apsiaustais. Gydytojo 
nuomone, abi seserys mirė 
nuo sušalimo.

Savo sename name abi se
serys gyveno per 20 metų, 
Jos neturėjo namuose nė ele
ktros, nė gaso, nė bėgančio 
vandens. Kieme turėjo šulinį, 
iš kurio semdavo vandenį. 
Kai abi rastos sušalusios, na
muose nebuvo nė gabalėlio 
anglies.

Abi seserys gyveno kaip 
didžiausios atsiskyrėlės, nie
kur neidavo, su niekuo ne
draugaudavo. Savo namų ne
taisė, stogas jau seniai kiau
ras buvo, sienos nedažytos.

MIRĖ KUN. HOGAN

Washingtone mirė kun. A- 
loysius J. Hogan, 52 metų, 
buvęs Fordham universiteto 
rektorius, pasižymėjęs moks
lininkas.

Palaidotas Washingtone 
gruodžio 20 d.

BUVUSI ARTISTĖ

New Yorko teisme į kalti
namųjų suolą praeitą savai
tę pateko Maude Ranger 
Brazier, 55 metų amžiaus, 
buvusi judomų paveikslu ar
tistė. Prieš 38 metus artis
tės karjerą ji pamėgino iš
keisti į lengvesnį darbą — 
verstis apgaulingais čekiais.

Praeitą savaitę ši buvusi 
artistė išdavė beverčius če
kius vienam viešbučiui ir 
drabužių krautuvei. Kadangi 
ji jau bausta kelis kartus, tai 
jai grėsė kalėjimas iki gyvos 
galvos. Bet teisėjas pasigai
lėjo — paskyrė trejis metus.

Nuo 1905 m. Brazier buvo 
suimta 23 kartus. Teisme ji 
dėvėjo brangius drabužius.

DAUG MIRŠTA

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

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

554 Bedford Ave., Brooklyn. N. Y.

Gros A. Jezavito Radio Orkestras
APSIRENGIMAS PASIRENKANT

PELNAS SKIRIAMAS LIETUVAI ŠELPTI IR KARO FONDUI
S

INFLUENZA — SENAS 
ŽMONIJOS PRIEŠAS

tion skyrius pasirengęs su
tikti būsimą sniegą su di
džiausiomis mašinomis ir ki-

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. "5

N. Metams! 
raštai, 
spaudą, 

už gera, 
keliu.

paskutinė „Amerikos” 
jjtų laida. Ja atsisvęi- 
į visus „Amerikos” 
įjus, visus jos bendra- 
į ir rėmėjus ir sako- 
į pasimatymo 1944 me-

Influenzos liga žmonijai tokiomis priemonėmis, 
seniai žinoma. Pirmoji jos 
epidemija buvo žinoma dar 
412 metais prieš Kristaus gi
mimą.

1173 m. Europoje buvo di
delė jos epidemija, palaidoju
si daugybę žmonių. Didžiau
sia „flu” epidemija buvo 
1918—1919 metais, kai visa
me pasaulyje ji nešė į kapus 
25 milijonų žmonių gyvybes.

Pereitą savaitę New Yorko 
mieste mirė 1,823 asmens — 
81 daugiau, nei užpereitą sa
vaitę.

v

Elizabeth, N. J
Kalėdų pirmąją dieną šv. 

Petro ir Povilo parapijos
Nuo sausio 1 d. 1944 metų ba£nyčioje bus laikomos šv.

New Yorko mieste išeina iš 
tarnybos — gaus pensiją — 
36 policininkai ir 125 ugnia
gesiai. Visi jie yra tarnavę 
miestui po 30 ir daugiau me
tų.

Mišios — Bernelių Mišios vi
durnakty 12 vai., ir kitos 6, 
7, 8, 8:30, 9, 9:30, 10, 11 vai.

Naujais metais (1944) no
rime turėti šv. Mišias Šv. Pe
tro ir Povilo bažnyčioje sek
madieniais ir 6 ir 12 vai.

Gruodžio 23 d. Kongreso 
nariai išėjo Kalėdų atostogų.

New Yorko miesto Sanita-1 Susirinks sausio 10 d.

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

GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA I
KIEKVIENAM LIETUVIUI l

A AKt RB K A
• Kiekvieną savo giminę, pažįstamą, draugą tik- |
rai pradžiuginsi, kai duosi dovaną, kuri kiekvieną | 
savaitę primins apie tą, kurs ją suteikė. 9
• „Amerika” yra geriausia Kalėdų dovana. Tai do- |
vana, kuri nenyksta, kuri teikia pasitenkinimo | 
kiekvienam, kurs tik ją gauna. 1
• „Amerika” visu uolumu dalyvauja Amerikos ka- |
ro pastangose prieš plėšikiškus gruobuonius. |
• „Amerika” uoliai budi Lietuvos laisvės sargy-
boję ir visu pajėgumu kovoja dėl lietuvių tautos tei- į 
sės gyventi ir laisva būti. |
• „Amerika” turi daug žinių apie pavergtos Lie- |
tuvos gyvenimą, apie jos žmonių siekimus. |
• „Amerika” tiesiai ir drąsiai remia visas pastan- |
gas karui laimėti, laisvam pasauliui sukurti, lais- | 
vai ir nepriklausomai Lietuvai atsteigti. |
• „Amerika” savo puslapiuose turi ne tik įdomių į 
ir naudingų kiekvienam Amerikos lietuviui žinių, į 
bet ir duoda daug grožinės literatūros pasiskaity- | 
mų.
• „Amerika” metams kaštuoja tik 3 dol„ pusme- |
čiui — $1.60, trims mėnesiams — 90c. į
• „Amerikos” patarnavimas skubus, tikslus. Tuo- *
jau siųski savo užsakymą tokiu adresu:. *

“AMERIKA 
222 So. Ninth Street 

Brooklyn 11, N. Y.

99

Newark, N. J
Kalėdų mišios bus tokia 

tvarka: piemenėlių — 12 vai. 
vidurnakty; kitos — 8, 9, 10, 
11 ir 11:45 vai. ryte.

Vidurnakčio mišias laikys 
svečias kunigas; pamokslus 
sakys klebonas kun. Ignas 
Kelmelis.

AR ŽINAI, KAD:

Šv. Tėvo rezidencija Vati
kane turi 1,000 kambarių ir 
koplyčių, savo didumu lygi 
kaip sudėjus Roosevelt, Mc- 
Alphin, Plaza ir Ansonia 
New Yorke viešbučius.

Jo 1,000 piliečių turi savo 
pinigus, pašto ženklus ir au
tomobilių leidimo ženklus.

Šv. Petro bažnyčia stovi to
je pat vietoje, kur 600 metų 
prieš Kristų imperatorius 
Numa Pompilius įsakė pasta
tyti jam puikius rūmus.

Vatikano Popiežiaus Ak 
mijos narių tarpe yra pu 
tantų ir žydų.

Vatikano telegrafas 
sujungtas su Postai 
graph Amerikoje.

Vatikano mieste yra 
universitetų, kuriuose m 
ma visokių pasaulio kalt■ 
tikybų apeigų.

Amerikos inžinieriai s 
jo telefonus.

Į jami visiems bičiu- 
L gražią talką 1943 

į reiškiame tvirto įsiti- 
I kad 1944 metais „A- 
L’ir jos skaitytojų 
L bus dar glaudesni.

Naujų Metų!
— T —

deriką” 1943 metais bu- 
Jįnga gavusi nemažai 

To Antano Vaičiulaičio 
T-novelių, vaizdų ir 
Hgūų. Ir šiame numery
je mūsų talentingojo 
L vieną naujausių kū- 
J Amerika” tikrai di- 
Ųi turėdama Ant. Vai- 

įsavo artimiausių ben- 
, įią tarpe.

c ■ labai naudinga išleis- 

Vaičiulaičio noveles 
i knyga. Šiai minčiai ir 
Rytojas mielai prita- 
jturi dar niekur nepa- 
:isių novelių, kurios 
šių visą rinkinį. Jo

Vatikanas turi savo Vįnovelių knyga vadin- 
kios rūšies krautuves, va|^bakužė samanota’ 
nes, valgyklas.

Standard Oil CompanyKtytojai? Ar pagelbė- 
stato aliejų Vatikano va” 

bei.

D

sakote, mieli „Ameri-

,Amerikai” išleisti A. 
Šio raštų rinkinį?
-T-

PARDUODAM;
leipiasi į operos mege- 
išydama piniginės pa- 
Pemai prašyta mili-

• • Iderių, o šiemet prašo-

Apdraudžia viską, kas* ***• Tokia 
ko prašo. Apdraudžiu (fe relkabn?1 °Pe- 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

Geri, pigūs, patogūs 
mai. Gerose vietose. Pa 
navimas teisingas.

Vatikano garsieji sargai 
šveicarai nuo 1505 metų nuo
latos saugoja jo nuosavybę.

Marconi, radijo išradėjas, 
pastatė radijo stotį 1935 m., 
kuri šiandien siunčia pasau
liui popiežiaus kalbas per na
cių galvas.

NAMAI-APDRAUD4
Perkant ar parduodant Na
mus — visuomet verta kreip
tis žemiau pažymėtu antrašu, 
kur taipgi gerai patarnauja
ma visokios apdraudos-insu- 
rance reikalais.

Ilgų metų patyrimas ir są
žiningas patarnavimas — jū
sų pasinaudojimui.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

86-56 — 85th St., Woodhaven, N. Y.
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1896

Tel. GRamarcy 7-7697

Dr. S. CHERNOFF, M.D.
223 Second Avenue,

New York, N. Y.
Piėmimo valandos 10—7:30 P.M.
Sekmadieniais 11—1:30 P.M.

Vyrų ir moterų chroniškos 
ligos, odos ir kraujo ligos, krau
jo tyrimo liudijimai vedyboms.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš 
lyginimų, plasteriavimų, šaligat
vių cementavimri ir kt. darbus.

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.
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b įstaigos, kaip Mė
sa operos, vadovybės 

Joseph Vastuna ^sis aukų į visuome- 
iįi, kad visuomeninių 

Real Estate Insurant išlaikymas turi rūpė-Real Estate Insuranc
496 Grand St., Brooklyn, Is ajai visuomenei, o ne

Tel. EVergreen 7-1670

I 
prs 
te 
pei 
bu1 
vo 
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lai 
la

mipei. Toks žygis tu
jinti ir mūsų spaudos

Advokatas

į 41-40 — 74thStree

įCIement Voketailaoji spauda nėra 
jbūti paremta komer- 
pagrindais, todėl vi- 
Mtama, kodėl jai ne- 
i tik prenumeratorių

| Jackson Heights, N. 14 Šalia to reikia lai- 
| pajamas papildyti į-

NEwtown 9 - 5972 »rėmėjų dovanomis
| 'suostų pramogų pel-

Saugok Savo Ak
i. tą tvirtą ginklą 
3 žmogaus ir tautos

Teikiamas geriausias ai ros bolševikiška span 
patikrinimas, prižiūrėjimž i visą eilę Amerikos 
AKINIAI prieinamiausior gijų vadų. Puolamų- 
kainomis pagal jų rūšis.

Ši įstaiga įsteigta prieš 40 me

i yra ir Dubinskis, 
inės, moterų drabu
žy unijos pirminin-

OPTOMETRISTAS — OPTIKA 

394-398 Broadway, Brooklyn, N. 8

\ LIETUVIŠKA

į ALUDE
f Karšti Užkandžiai 
| KASDIEN
I Patogi Vieta Užėjimui 
f Su MOTERIMS 
| DIDELIS PASIRINKIMAS 
I VISOKIU GĖRIMŲ 

t JUOZAS ZEIDAT

&o vadovaujama u- 
j® skyriai stipriau- 

ir remia Rusijos 
dėjo gausiai aukas 

Relief organizacijai 
'’rusų šelpimo įstai- 
«šį mėnesį centras 
550,000.00.

ir jo vadovau
ja tiesė rusams pa-

4 spauda nori jai į- 
tikslus atsilygi-

ir Brooklyno 
grupė, kuri šąli- 

pozuotos Amerikos
411 Grand Street l^:mės ™uo: 

ysiskelbe saukianti 
r® Lietuvių Seimą”.’ Brooklyn, N. Y

HAvemeyer 8 - 0259

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND AVENCl 

Maspeth, N. Y.

kuriais pa- 
gho konfe-

^gsejo 2-3 d.
lūžiosios ir reikš

is organizacijos sa- 
turėjo Pittsbur- 

r^cijoje, kuri iš- 
Mos Lietuvių Ta-

4 3
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