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1939 metais. Šias vals-1 g‘šk!į Lietuvos žmonių pade-

RUSŲ DALINIAI EINA SLOVAKIJON

Baisios Aukos

puolimas 
dar nėra

vokiečiai
20 mylių

Belgijos fronte 
kituose vakarų

... ir ji pagimdė pirmagimį savo sūnų, suvys
tė vystiklais ir paguldė jį prakarte, nes jiems 
nebuvo vietos užeigoje... (Luko 2).
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Karo bonas — didžioji pa
rama savo kraštui. Neatsi
sakykime, jei tik galime.

Lnt. Masionis yra karo 
Vokietijoj.

Jonas Januškaitis da- 
•a New Guinea.
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uF. No. 67 susirinki- 
us gruodžio 15 d. 8 vai 
piliečių klubo salėj, 
56 Drive.

nariai neužmirškite 
sti nors po vieną naują
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Taip^:;
Navifc;

KKię
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iš Natick, 
antras Lilžų

ruošė?;
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Kalėdose, kurias 
e labai nemielose ap- 

e, būtų labai liūdna 
Įiku, jei neįstengtu- 
fsiminti laimingesnių
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. GRAŽYS ir SŪNUS 
kontraktoriai

lieka mūriniu namu sienų B- 
inima, plasteriavima, Sallgat- 
I cementavimą ir kt darbus.

293 MAUJEB ST, 
BROOKLYN 6, N. I.

uodžio 2 d. Katrinai Na- 
enei jos draugės, vado- 
ant M. Jasulaitienei, su-

, ... „„ mirši, mielas lietuvi,
imas bus gruodžio 22 te

rių dienų atsiminimai 
sustiprinti ne tik vil- 
ir pasiryžimą „dirbti, 
; dėl Lietuvos,” kaip 
ateitininkų himnas.

žio 15 d. 8:30 vai. va-^
iii)!

>s.
intanas Alekna parvy- 
?ietų Amerikos 30 die- 
> brolis Danielius da- 
■a karo fronte, Olandi-

Mūsų kariai 
. Hašna, Emilijos Na- 
ės vyras, parvyko iš 
izijos 30 dienų atosto- 
savo žmoną.

>gt A. Cuskelis buvo 
tęs pas tėvus iš Cali-'vinsfe

J.tob 
riaūi 
žoteį

mai—Apdrauda 
iigu norite pirkti ar par- 
;i namus, arba kai reiks- 
i apdrauda (insurance)) 
mėkite kreiptis žemiau 
metu antrašu, kur Jums 
>niai ir gerai patarnaus- 
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t jos ateina, bet 
ų laukiame. Laukia- 
iausiais sumetimais.

Uk sias laukimas jų yra 
* -krikščionių ir vaikų.

ienus, ir kitus visada 
Čių, daug džiaugsmo, 
asinės ramybės.
tint karo meto, ne
baisios aplinkumos, 
ir šiemet bus kūdi- 

iiaugsmo ir dvasinės 
šventė.

nkimės viens kitą 
.švakarėse tikrai ra

jų bravorų. Parengi^ ine, tiesiu žvilgsniu, 
c-1 ešine.

ų vidurnakty mūsų 
)s bus pilnos. Daug 
S tokių, kurie tik per 
ir Velykas randa rei- 
inytėlėn užbėgti. Ne 

“k ,to kai kurie kunigai 
idas pamoksluose pa- 
augsmingų Velykų, o 
ikas — linksmų Ka-

pliui krikščionių baž- 
ankymasis „būtinas” 
Kalėdas ir Velykas, 
vienaip sako, o dar- 
ą skelbia, tad ko no- 
- gyvenime taip daug 
avimų ?
aip ten būtų, iš Lie- 
vykę šion šalin lietu- 
jali užmiršti jaunys- 
Stų Kalėdų, ankstaus 
Tgždančiu sniegu mi
lelių, vedusių į Raro- 
įekas nepaneigs, kad 
) laimingi momentai, 
gaudė, speigas ausis 
šerkšnas senių ūsus 

į o sieloje buvo taip 
r gera.

Entered as Second-Class matter March 16, 1934 at the Post A/rrnm a t vt T^-nATr^m .

Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879 MELAI XI. PENKTADIENIS, GRUODŽIO-DECEMBER 22, 1944- ----------J.,,,.,.--- ------ , ,,__ ... ..... ............. .

Roma. — Premjero Chur- 
chillio kalba, pasakyta Lon
done gruodžio 15 d., susilau
kė plačių atgarsių Romoje, 
ypač tarp Lenkijos ir Balti
jos valstybių atstovų. Lietu
vių, latvių, estų ir lenkų ko
lonijų žmonės, kaip rašo „N. 
Y. Times” korespondentas H. 
L. Matthews, toje kalboje 
skaitė mirtį savo kraštams.

Prie vieno pietų stalo, kur

sėdėjo keli lietuviai ir estai, 
vienas jų pakėlė stiklą į ame
rikiečius ir tarė: „We drink 
to you from the grave”.

Bet lenkai ne taip nusimi
nę. Nors Churchillio kalba 
Baltijos valstybių atžvilgiu 
reiškė galą nepriklausomy
bės atstatymo vilčiai, lenkai 
vis dėlto turės Lenkiją, — 
tokia nuomonė esanti Romo
je.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

FILSEN STA.
CHICAGO,

222 SOUTH 9th STREET, 
BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. STagg 2 - 2133

Kaina 5c.

Sveiki, Sulaukė Kalėdų Švenčių!

ILL

, ... n , , —rlškės, savo parapi-
įbo salėj, 8 vai. vak. turai įnytėlę Kalėdų ryte ? 
dybos susirinkimas bus įpįįjyo ji didelė. Auksas 

jos altorių. Nebuvo 
ų atsisėsti. Niekas 
ėšildė. Giedoriai nė 
aityti nemokėjo, bet 
t šiandie pavaduos 

■bažnyčioje giedotą 
ndieną jau ant šie- 

fir rasi Tu iškalbin- 
igą kleboną, nei tą, 

vo tėviškės bažnyčio- 
įdų ryte iškilmingai, 
irdies, pasveikindavo 
vo parapijiečius: se- 
aikus, neturtėlius ir 

nčius, vyrus ir mote- 
les ir našlaičius, Lie- 
visą pasaulį...

lodžio 9 d. Steinway 
vienoje studijų salėje, 
Aldonos Strumskytės 
koncertas. Rinktinės 

į publikos buvo apie 
uurių ketvirtadalį suda- 
;uviai.
nistė savo programai 

pasirinkusi Scarlatti, 
rto, Beethoveuo, Shu- 
o, Chopino, Griffes, 
iaix ir Ravelio kūrinius, 
trinių pasirinkime ir jų 
me jautei gražų skonį, 
:inę sielą.
i. Strumskytė turi visus 
tos menininkės privalu- 
Jos kuklumas, jos elg- 
scenoje puošė jos gilų 

kos talentą. Ir stiprūs ir 
ūs -akordai pas jų pui
riai derinasi. Tenka iš 
3s palinkėti jaunai pia- 
i ir toliau žengti į prie- 
tuzikos pasauly.

INOS STRUMSKYTĖS 
ANO KONCERTAS

Washington. — Gruodžio i 
18 d. Valstybės Sekretorius 
Edward R. Stettinius paskel
bė pareiškimą, kuriame iš
dėsto Amerikos vyriausybės 
viešą nusistatymą Lenkijos 
ir Rusijos santykių atžvil
giu.

Stettiniaus pareiškimo 
punktai:

1. Jungtinės Amerikos Val
stybės stovi „neatšaukiamai 
už tvirtą, laisvą ir nepriklau
somą Lenkiją” ir lenkų tei
sę savarankiškai tvarkytis 
viduje.

2. Amerikos politika buvo 
teritorinius ginčus atidėti iki 
po karo. Bet Lenkijos atžvil
giu, jei būtų pasiekta abipu
sio susitarimo, Amerika ne
būtų priešinga. Jei toks susi
tarimas įvyktų ir jei Lenki
jos vyriausybė norėtų per
kelti tautines grupes, tai A- 
merikos vyriausybė, drauge 
su kitomis, pagelbėtų Lenki
jai, kiek tik įmanoma. Ame
rika ir toliau negarantuos 
bet kokių sienų.

Šis pareiškimas iš anksto 
buvo išsiuntinėtas visoms 
sąjungininkų vyriausybėms, 
jų tarpe ir Lenkijos vyriau
sybei.

Lenkijos ambasadorius

Ciechanowski Washingtone 
išreiškė didelio pasitenkini
mo dėl šio naujo Amerikos 
pasisakymo. - Lenkams svar
biausia, kad Amerikos vy
riausybė pasisakė už abipusį 
susitarimą. Vadinasi, Ameri
ka nepasisako už vienašališ
ką Rusijos sprendimą. Vals
tybės Departamentas laikosi 
teisės dėsnių pagerbimo. Jei 
yra sutartis, tai ji turi būti 
pasiekta abipusiu susitarimu 
ir

Vysk. McAuliffe 
Mirė Hartforde

Gruodžio 15 d. Hartforde, 
Conn., mirė Hartfordo vys
kupas Maurice F. McAuliffe, 
69 metų amžiaus. Hartfordo 
vyskupu jis buvo nuo 1934 
m. balandžio mėn., o vysku- 
pu-pagelbininku nuo 1926 m. 
bal. 28 d.

Velionis vyskupas buvo gi
męs Hartfordo mieste. Jis 
buvo aštuntas iš eilės Hart
fordo vyskupas. Jam būnant 
ganytoju, Hartfordo vysku
pijoje įsteigtos 25 naujos pa
rapijos, kelios kolegijos ir 
kelios ligoninės.

as čia pasakyta, gal 
|hba naiviai, gal net 
ai, bet kam gi tos Ka- 
ei ne džiaugsmui sie- 
elti, prigesusiems at
aras atgaivinti, krik- 
am jausmui sustip-

Šiomis dienomis pranešta, 
kad įvairiuose karo frontuo
se savo gyvybes paaukojo 
šie lietuviai amerikiečiai ka-

Serž. Jonas Rončius iš 
Harrison, N. J.

Serž. J. Bališauskas iš 
Cleveland, Ohio.

Serž. K. Bartušis iš Chi
cago, Ill.

Jurgis Budraitis
Rapids, Mich.

Juozas Zabela iš
III.

Charles Kriunas
nectady, N. Y.

Lt. Jonas D.
Catskill, N. Y.

Jurgis Lilža
Mass. (Tai jau
sūnus, žuvęs Pacifiko kovo
se).

Walter Žitkus iš Chicago, 
Ill.

Benediktas Grandis
Cambridge, Mass.

Aleks. Šimkevičius iš New
ark, N. J.

Darbininkų Vadai 
Už Teisingumą

m tiek daug kalbame 
įetuvą, net dabar, Ka- 
vakarėse!
iausia, rūpintis žmo- 
ove yra kilnu ir gar- 

pZmogus tiek pasirodo 
ogumi, kiek jis nuo- 

| rūpinasi savo arti- 
ove.

ugi gali būti didesnis 
s, jei ne tauta, iš ku
ri kilęs ?
aus Gimimo šventė 
nauja proga leisti vi- 

ivių sielose užgimti ir 
ik tam, kas yra gera ir 

šviesu ir tyra. Bent 
llėdas tebūna kiekvie- 
tuvio amerikiečio šir- 
kros paliaubos vienas 

ilgiu.
iš 1944 metus gimė Di- 
Meilė. Tegu Jos spin- 
Įlaisvai pasiekia mus

— Mirė, po operacijos, An
tanina Lukšytė, Justino Luk
šio duktė. Velionės motina 
ligoninėje. Tėvas neseniai 
turėjo pora operacijų, o bro
lis karys Prancūzijoje. Visi 
amsterdamiečiai reiškia Luk
šiams užuojautos.

— Mirė Antanas Stokna, 
senas Amsterdamo vetera
nas. Gyveno dabar ūkyje. 
Vienas jo sūnus advokatas, 
kitas karys.

Šiomis dienomis New Yor
ke įvyko Amerikos organi
zuotų darbininkų atstovų pa
sitarimas tarptautiniais 
klausimais. Commodore vieš
butyje įvykusiame susirinki
me dalyvavo per 1,000 asme
nų.

Kalbėjęs Amerikos Darbo 
Federacijos pirm. William 
Green pareiškė įsitikinimą, 
kad Amerika pasakys „ne” 
tiems, kurie siekia išparce
liuoti Lenkiją. Jis pažymėjo, 
kad Amerika išėjo karan 
siekdama teisingumo ir tar
naudama kilniems idealams.

Graikų Sukilėliai 
Nepadeda Ginklų
Atenai. — Anglų ir Grai

kijos kariuomenės kautynės 
su kairiaisiais sukilėliais vy
ko ir šios savaitės pradžioje.

Anglai buvo davę sukilė
liams ultimatumą padėti 
ginklus, bet komunistų va
dovaujami sukilėliai nepa
klausė. Jie tęsė kautynes.

Gruodžio 18 d. anglų dali
niai prasiveržė ir užėmė ne
toli Atėnų svarbias pozici
jas. Sukilėliai norėjo užimti 
Averofo kalėjimą, kur buvo 
laikomi graikai, kaltinami 
kaip nacių talkininkai. Grai
kų ir anglų kariai turėjo iš 
kalėjimo pasitraukti, bet ka
liniai į sukilėlių rankas 
dėlto nepateko.

Kautynėse vartojami 
lėktuvai. Manoma, kad
je savaitėje kautynės jau pa
sibaigsiančios.

Gruodžio 16 d. vokiečių 
maršalo Rundstedt daliniai 
pradėjo staigų, nelauktą puo
limą prieš Amerikos Pirmo
sios Armijos pozicijas Belgi
joje ir Liuksemburge. Vokie
čiai savo puolimą pradėjo į 
vakarus nuo Stavelot, belgų 
miesto, esančio 20 mylių nuo 
vokiečių sienos.

Vokiečiai savo puolime iš
statė savo tankus ir kitus 
motorizuotus dalinius. Jie 
numetė parašiutininkus ma
žomis grupėmis Pirmosios 
armijos užnugaryje. Pasiro
dė ir vokiečių lėktuvai, kurių 
jau seniai nebesimatė.

Gruodžio 17 d. oro kauty
nėse nušauta 143 vokiečių 
lėktuvai. Amerikiečiai nete
ko 33. Vokiečių aviacijos pa
sirodymas liudija, kad vokie
čiai išstatė savo didelę at
sargą, kurią jie laikė už fron
to. Visas jų šis naujas žygis 
rodo, kad vokiečių 
Belgijos kryptyje 
pilnai išvystytas.

Gruodžio 18 d. 
buvo įėję Belgijos
gilumon, kiti jų daliniai įsi
veržė Liuksemburgan. Tą 
dieną vėl siautė kautynės že
mėje ir ore. Apie 1,800 Ame
rikos ir Anglijos sunkiųjų 
bombonešių puolė šešis vo
kiečių geležinkelių centrus, 
jų tarpe Koelną, Koblenzą ir 
Mainzą.

Spaudos pranešimai sako, 
kad vokiečiai pradėjo varto
ti naujus „slaptus” ginklus 
prieš Amerikos Devintąją ir 
Pirmąją armijas.

Paskutinės žinios skelbė, 
kad Belgijoje vokiečiai buvo 
apie 22 mylias į pietvakarius

nuo Liege, didelio belgų mies
to. Kaip toli jie įsiveržė į 
Liuksemburgą, nebuvo žinių. 
Taip pat nepranešama, ko
kiu mastu pasipriešinta prieš 
tą vokiečių puolimą.

Pas belaisvius vokiečius 
rasti dokumentai rodo, kad 
maršalas Rundstedt šiam 
puolimui rengėsi visa rizika. 
Kariams buvo įsakyta pulti 
visa viršžmogiška pajėga, 
kviečiant pasiaukoti „dėl tė
vynės ir vado”. Kariams bu
vo žadėta parama naujais 
slaptais ginklais.

Washingtone, karo depar
tamento sluoksniuose, dėl 
šio vokiečių puolimo nerodo
ma labai didelio susirūpini
mo. Reiškiama vilties, kad 
puolimas bus sulaikytas ir 
atremtas. Niekur neginčija
ma, kad nelauktas vokiečių 
prasiveržimas žymiai sulai
kys kituose 
gą-

Nežiūrint 
atstūmimo,
frontuose amerikiečiai ėjo į 
priekį. Devintoji armija nu
žengė kelias mylias pirmyn į 
šiaurę į Geilenkirchen. Tre
čioji armija pasiekė Dillin- 
gen pakraščius, bet ten suti
ko didelį priešo jėgų koncen- 
travimąsi. Septintoji armija 
laužė vis didėjantį priešo at
sparumą.

Kelios dienos parodys, ko 
bus vertas vokiečių puoli
mas. Jei aviacija turės pa
lankias oro sąlygas ir jei į- 
stengs smarkiai apskaldyti 
maršalo Runstedto puolimo 
dalinius, vokiečiai susilauks 
naujo militarinio ir morali
nio smūgio.

Praeitos savaitės gale ge
nerolo MacArthur daliniai 
Filipinų salose išlipo j Min
doro salą, esančią 155 mylios 
į pietus nuo Manilos, Filipi
nų sostinės. Įsiveržime nau- 
jon salon nebuvo jokių nuos
tolių.

Įsiveržime dalyvavę laivai 
turėjo keliauti apie 600 my
lių. Šis naujas žygis buvo ir 
yra vienas iš drąsiausių ge
nerolo MacArthur žygių. Lai
vams teko plaukti labai arti 
kelių salų pakraščių, kur ja
ponai turi savo lėktuvų ba
zes. Keli japonų mėginimai 
pulti iš lėktuvų buvo atmuš
ti.

Gen. MacArthur pranešė, 
kad praeitą savaitę Filipi
nuose sunaikinta 742 priešo

lėktuvai. Adm. Nimitz pa
skelbė, kad per tris dienas 
Luzono salos apylinkėje nu
skandinti 28'priešo laivai, o 
66 sužaloti.

Mindoro salon įsiveržu- 
siems daliniams sekasi. Ten 
japonai parodė mažiau pasi
priešinimo, nei bet kur anks
čiau.

Laivyno departamentas 
gruodžio 18 d. pranešė, kad 
mūsų submarinai šiomis die
nomis nuskandino dvylika 
priešo karo laivų ir 21 kito
kios rūšies laivų Pacifike ir 
Tolimųjų Rytų vandenyse. Iš 
viso Amerikos submarinai 
yra nuskandinę jau 907 japo
nų laivus, kurių tarpe 94 bu
vo kovos laivai.

Aleksandras Kerenskis, 
buvęs Rusijos laikinosios vy
riausybės priešaky carą nu
vertus, gruodžio 16 d. Užsie
nio Politikos Draugijos pie
tuose pasakė kalbą, kurioje 
užgyrė Stalino užmačias Bal
tijos valstybėse ir Lenkijoje.

Kerenskis savotiškai išaiš
kino Atlanto Čarterį, kuris, 
jo nuomone, galioja tik tai 
padėčiai, kuri buvo 1941 m., 
o, girdi, tuo metu Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos jau nebu
vo.

Kariuomenei Reikia 
Daugiau Vyrų

Washington. — Karo de- 
partmentas paskelbė, kad da
bartinė padėtis reikalauja 
padidinti karinėn tarnybon 
šaukiamų vyrų skaičių 1945 
m. sausio ir vasario mėne
siuose. Tuose mėnesiuose tu
rėjo būti imama po 60,000 vy
rų, o dabar bus pašaukta 80,- 
000.

Armija mėgino taip tvar
kytis, kad reikėtų šaukti ko 
mažiau naujų vyrų, bet karo 
padėtis nepaiso norų. Ji šau
kia pagal reikalą.

■•48^ a Ii a • m J

Kaip prasta Kerenskio at
mintis, rodo ir jo pasakymas, 
kad Lietuva, Latvija ir Esti
ja buvo „inkorporuotos Ru
sijon” :___  ____
tybes Rusija užgrobė 1940 
m. birželio mėnesį, tad kaip 
jos galėjo būti „inkorporuo
tos” 1939 m.

Kerenskis prieš 27 metus 
turėjo pabėgti nuo bolševikų, 
kurie išvaikė steigiamąjį Ru
sijos seimą ir pasigrobė val
džią. Jis sakosi nepritariąs 
diktatūrai Rusijoje, bet re
mia jos savinimąsi svetimų 
šalių ir pavergimą mažų tau
tų.

Šiomis dienomis Lietuvių 
Amerikiečių Informacijos 
Centras (LAIC) išleido ir iš
siuntinėjo kitą svarbią kny
gelę, pavadintą — ,,Sup
plement to the Appeal to Fel
low Americans on behalf of 
the Baltic States.”

Tai priedas prie pirmiau 
išleistos knygelės „An Ap
peal to Fellow Americans on 
Behalf of the Baltic States.”

Šiame leidinyje sudėtos 
naujausios žinios apie tra-

tį. Atspausdinti Amerikos 
Lietuvių Tarybos laiškai pre
zidentui Rooseveltui ir keli 
bendri su latviais ir estais 
pareiškimai. Pridėti ir atsa
kymai į tuos laiškus ir pa
reiškimus.

Randame ir Vyriausiojo 
Lietuvos Laisvinimo Komite
to atsišaukimą į Jungtinių 
Valstybių ir Didžiosios Bri
tanijos vyriausybes. Be kitų 
raštų, įdėtas Baltijos Valsty
bių Laisvinimo Komiteto

Londonas. — Rusų kariuo
menės daliniai šios savaitės 
pradžioje iš šiaurės rytų 
Vengrijos pasuko į Slovakiją 
dviem naujom kryptimis. 
Tuojau į maršalo Malinovs- 
kio armijos rankas patekę 
daugiau kaip 40 slovakų 
miestų ir miestelių. Iki slo
vakų stambaus susisiekimo 
centro, Kosice miesto, ru
sams likę tik 12 mylių.

Maskvos pranešimai apie 
kautynes dėl Budapešto nie-

ko nesakė. Dėl šios vengrų 
sostinės jau kaunamasi per 
50 dienų. Rusų pranešimu, 
Budapešto kautynės buvu
sios aršiausios visam rytų 
fronte.

Berlynas skelbia, kad ru
sai mėgina pasiekti Austriją, 
eidami tarp Balatono ežero 
ir Dravos upės. Jie taip pat 
esą susikoncentravę eiti Vie
nos link, palei Ipolio upę į 
šiaurę nuo Budapešto.

prašymas, kuris buvo nusiųs
tas Churchilliui ir preziden
tui Rooseveltui. Įdėtas ir A- 
merikos vyskupų raštas, gi
nant Baltijos tautų teises į 
laisvą ir nepriklausomą gy
venimą.

Knygelė turi 32 puslapiu, 
tvarkingai suredaguota, šva
riai išleista. Joje pranešama, 
kad LAIC išleis ir daugiau 
naudingų knygų anglų kalba 
apie Lietuvą ir jos kovas dėl 
nepriklausomybės. Be kitų, 
bus išleista svarbi Anglijos 
diplomato p. Harrison kny
ga „Lithuania’s Fight for 
Freedom.”

Leidinio gale yra paskelb
tas sąrašas anglų kalba kny
gų (išleistų ir spaudai pa
ruoštų) apie Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją.

Lietuvių Amerikiečių In
formacijos Centras dirba la
bai kukliai, be triukšmo. Jis 
veikia tik nuo šių metų birže
lio mėnesio, o darbų jau daug 
yra atlikęs. Amerikos Lietu
vių Taryba stengiasi šią įs
taigą išlaikyti, kad ji galė
tų ko geriau Lietuvos bylo
je patarnauti. Mūsų visuome
nė, teikdama savo paramą A- 
merikos Lietuvių Tarybai, 
stiprins Lietuvių Amerikie
čių Informacijos Centrą.

Gruodžio 18 d. karo depar
tamentas paskelbė, kad per 
lapkričio mėnesį vakarų Eu
ropos fronte Amerikos ka
riuomenės nuostoliai buvo 
tokie: 8,259 užmušti, 43,330 
sužeistų ir 6,186 dingę.

I
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Lygiai prieš metus, šioje vietoje, kalėdinėje „Ameri- ; 
kos” laidoje rašėme apie labai madną „praktiškumo politi
ką.” Apie politiką, kuri nežiūri, ar kas atliekama teisingai, : 
pagal dorovės dėsnius — kad tik būtų atsiekta tai, kas 
valstybei ar asmeniui atrodo reikalinga.

Dabartinis karas kilo kaip tik todėl, kad Hitleris vedė ' 
praktiškumo politiką, kuri turėjo užtikrinti Vokietijai 
viešpatavimą pasaulyje, o pačiam Hitleriui — laimėtojo 
vardą pasaulio istorijoje visiems amžiams. Prieš šią prak
tiškumo politiką išėjo Lenkija, o jos ginti stojo Anglija ir 
Prancūzija. Vėliau preš ją išstojo visu savo pajėgumu ir ; 
mūsų šalis — Jungtinės Amerikos Valstybės.

. Tūkstančių tūkstančiai gražiausių gyvybių paaukota 
kruvinose kautynėse, kad būtų padarytas galas tai pragaiš
tingai praktiškumo politikai. Jau šešti metai, kai esame 
karo padėtyje. Šiandie daug kas atrodo šviesiau, nei prieš 
vieneris metus, bet ar „praktiškumo politikos” pavojus iš
nyko ?

Paskutinė D. Britanijos ministerio pirmininko Chur- 
chillio kalba apie Lenkiją aiškiausiai šneka, kad praktišku
mo politikos, gadynė nepraėjo, kad jos aštrios iltys net 
labiau galandamos. Churchill aiškiai pripažino teisę galin
giesiems reikalauti visko, ko tik jie įsigeidžia. Atlanto Čar- 
teris, Keturios Laisvės, tarptautiniai pasižadėjimai priva
lomi tik silpnesniems, o ne tiems, kurie turi jėgą savo ran
kose.

Niekas neginčija, kad Lenkijos prieškarinės valstybės 
sienos nėra neliečiamos ar nesvarstytinas dalykas. Bet čia 
visas reikalas eina apie priemones, kuriomis siekiama savo 
tikslo. Rusijos valdovai sauvališkai nori sau tos Lenkijos 
valdytos teritorijos, kurią jiems Hitleris leido pasiimti, kai 
kilo karas. Rusija nepripažįsta jokių derybų nei kitų vals
tybių tarpininkavimo jos ir Lenkijos ginče. Vadinasi, Ru
sija ir toliau laikosi prievartos, o ne teisės.

Kad Rusijos vadai tokios praktiškumo politikos lai
kosi, niekam nenuostabu. Bet kad demokratinių laisvių 

^—čempionė Britanija leidžia net viešu žodžiu priespaudai ir 
toliau kėrotis, tai daug kam sunkiai suprantama. Churchill 
savo kalboje nė vienu žodžiu nepaabejojo dėl Rusijos rei
kalavimų „teisingumo”. Jam viskas, ko tik Maskva nori, 
atrodo „teisinga”. Jis tik stebisi, kodėl Amerika savo žo
džio nepasakė, nors prezidentas Roosevelt esąs apie viską 
painformuotas.

Churchill apie Lietuvą, Latviją ir Estiją viešai nėra 
nieko pasakęs, bet jo pripažinimas Rusijai būtinai reika
lingų „saugių” sienų labai iškalbingai sako, ko Lietuva ga
li laukti iš „praktiško” anglų premjero. Visiškai supran
tama, kodėl gruodžio 16 d. Romoje vienuose pietuose vie
nas iš ten buvusių lietuvių ir estų pakėlė taurę ir, atsisu
kęs į amerikiečius, pasakė: „Mes geriame į jus iš kapo”. 
(Taip pranešė „New York Times” korespondentas Herbert 
L. Matthews gruodžio 17 d. numeryje).

Lietuviai ir estai Romoje mano, kad Churchillio kai- į 
ba reiškė galą viltims atstatyti Pabalčio respublikų lais
vę ir nepriklausomybę. Taip manančių yra daug kur. Bet 
mes neprisidėsime prie visiškon neviltin įpulti galinčių. 
Lietuvis, kol jis yra lietuviu, niekada negali išsižadėti vil
ties sulaukti laisvos ir nepriklausomos Lietuvos!

Kristaus Gimimo šventė turi sustiprinti lietuvių ir vi
sų laisvės trokštančių žmonių viltis. Kristus atėjo išgelbė
ti visų žmonių. Jis atnešė Kelią, Tiesą ir Gyvenimą visiems, 
galingiesiems ir silpniesiems. Betliejaus žvaigždė spindėjo 
ir piemenims ir išminčiams. Betliejaus žvaigždės vedina, 
žmonija nugalės praktiškumo politiką, kurios vietoje tu
rės suspindėti nauji laikai visam pasauliui, mūsų šaliai 
Amerikai ir mūsų tėvų ir protėvių šventajai žemei — Lie
tuvai.

Jau anksčiau šioje vietoje buvo su džiaugsmu ir 
dėkingumu paminėta, kad gerieji „Amerikos” bičiuliai 
Brooklyne nutarė suruošti „Amerikos” Bazarą. Žiniai 
apie tai pasklidus ir už Brooklyn© ribų, „Amerikos” 
skaitytojai iš daugelio vietų pradėjo siųsti savo linkė
jimus ir dovanas.

Čia mes su giliu dėkingumu tęsiame sąrašą drau
gijų ir asmenų, kurie atsiuntė savo paramą „Amerikos” 
bazarui. Jie labai nuoširdžiai vertina savo laikraštį ir 
rūpinasi jo stiprinimu:
Teresė ir Petras Barzilauskai, Woodhaven, N. Y. $11.00 
Angelų Kar. Par. šv. Vardo Vyrai 
Suzana Gudaitienė, Brooklyn, N. Y.
Elzbieta ir Jonas Jakaičiai, Brooklyn, N. Y. 
Magdalena ir Mot. Mikolaičiai, Brooklyn, 
M. Karpienė, Brooklyn, N. Y.
Petras Montvila, Brooklyn, N. Y.
Morta šertvytienė, Woodhaven, N. Y.
Antanas Juška, Brooklyn, N. Y.
Rožė Pankevičienė, Brooklyn, N. Y.
Kaz. Galčius, Maspeth, N. Y.
Ciprijonas Adomaitis, Maspeth, N. Y.
Marijona Dulkienė, Maspeth, N. Y.

(Bus daugiau)

Pažvelkime Kalėdų nuotai
koje į Lietuvos kaimo grįčią 
ir jos aplinkumą.

Ji maža, maža ir jos pa
talpa. Vietoj grįstų kelių ir 
gatvių — šlapias purvas, ar 
minkštas sniegas. Tylu ir ra
mu. Vasaros gražumas pra
nykęs, paukšteliai nustojo 
giedoję, ar visai paliko kraš
tą žiemos metui. Nėra kas 
linksmintų akį, kas džiugin
tų vaikelio linksmą, judrią 
sielą. Mamytė vaikučiams 
liepia mokytis poterių, nešėl- 
ti, nes Adventas, po to šven
tos Kalėdos. Jiems žadama 
per Kalėdas parodyti Kūdi
kėlį Jėzų ir leisti Jį pasupti. 
Aiškinama, kaip Jis šventas, 
geras, kaip Jį garbina ange
lai iš Dangaus, trys Karaliai 
ir piemelėliai. Laukiama tos 
dienos, kada užgims Kūdikė
lis ir tėtė nuveš į bažnyčią. 
Mokomasi poterių, kaip Die
vą garbinti, melstis į Jį.

Suaugę prašo Dievo, kad 
šaltis purvus sukietintų, ar 
sniegas iškristų važiuoti ry
tais į Rarotus ir Kalėdų iš
pažinties. Anksti rytą, nak
ties tamsumoj, rogių keliais, 
ar per gruodus eina žmonės 
į bažnyčią patekti sekmadie
nį į pirmąsias Mišias.

Šv. Kalėdos čia. Miesto be
veik visuose namuose šviečia 
eglaitė. Ji puošiama, ant jos 
šakų kabinama blizgučiai ir 
vaikams skanumėliai su gra
žumėliais. Eglaitė stovi sa
vaitę, kitą, ant jos šakelių 
dega žvakutės. Kam tas? Ir 
iš kur ji? „Gerasis diedukas 
atnešė”, vaikams aiškinama. 
Kur gi kūtelės su Kūdikėliu 
vaizdas? Jo nėra. Saldainiai, 
dovanos ir diedukas — tai 
Kalėdų vaizdas ir sąvoka.

Lietuvos kaime Kalėdų 
dieną šventa ramybė. Šią 
naktį užgimė švenčiausis 
Kūdikėlis. Tai visiems bran
gi diena, užtat ir gyvulė
liams, sako lietuvis, reikia 
duoti šieno vietoj šiaudų, 
kad ir jie atjaustų šventės 
didumą. Manoma, kad Kalė
dų vidurnakty Kristaus gi
mimo momentu gyvulėliai 
atsiklaupia ant pirmųjų kojų 
kelių.

Kalėdose visi, kas gali, 
eina į bažnyčią išklausyti 
Mišių, pamatyti (Kūdikėlio 
kūtelę. Tą laiką nuo Kalėdų 
iki Trijų Karalių šventės, at
vežti į bažnyčią vaikai žiūri 
į Šv. Kūdkėlį, angelėlius, tris 
karalius ir piemenėlius su 
gyvulėliais, žiūri, stebisi ir 

[džiaugiasi kūtelės gražumu. 
Motinų jiems aiškinama, ką 
tas viskas reiškia. Vaikeliai 
vaizduoja, kaip šventas tas 
gimusis Kūdikėlis, kaip gra
žūs angelėliai ir kaip puikus 
tas Dangus, kur jie gyvena. 
Vaikeliai gėrisi, savo vaiz
duotei duoda pilną valią. Ir 
taip Kalėdų įspūdžiai pada
ro vaikams gilų religinį įspū
dį ir palieka jis, jeigu ne vi
sam amžiui, tai bent ilgai, il
gai.

Kalėdose džiūgauja mies
to ir Lietuvos kaimo gyven
tojai. Bet yra skirtumas tarp 
vienų ir antrų džiaugsmo. 
Katrų gi Kalėdų šventės są
voką tikresnė: „Civilizuotų” 
miestelėnų, ar kaimo pras
čiokėlių? Kyla klausimas sa
vaime, kur daugiau tiesos: 
natūralioj žmogaus sieloje, 
ar išmiklintam jo protavi
me? Jaučiu simpatiją pras
čiokėliui, o protestą išdidu- 
siam žmogaus protui.

Nuolat, ypač gi šiuo mo
mentu, mano siela veržiasi į 
kenčiančią ir žudomą tėvy
nę. Jos nematau kūno aki
mis, bet regiu dvasia; regiu 
tenai žudomus, kančiose be- 
vaitojaučius ir visus bever
kiančius. Matau, kaip tautos 
gyvosios jėgos, inteligentija 
ir patriotiškas 
slapstydamies 
nuošaliose grįtelėse ar ur
vuose, daro karžygiškus žy
gius, gelbėdami Lietuvą; ma
tau, kaip kiti jų, nustoję vil
ties, išsiblaškė lyg tėvų ap
leisti vaikai į šalis, kur žudy- 

......

tojų rankos nepasiekia, ir 
daro, kas galima, tėvynės 
naudai. Matau lietuvių ūkius 
benaikinamus, jų laukuose 
bešeimininkaujančius, dva
sia ir kūnu mums svetimus, 
kerštingus gaivalus. Girdžiu 
nepažįstamos kalbos garsus, 
kurie skelbia mirtį Lietuvai 
ir jos žmonėms. Matau masė
mis varomus, lyg kokią ban
dą, lietuvius į tolimąjį ir šal
tąjį Sibirą, kad ten jie žūtų. 
Matau. Be galo skaudu! Sie
los skausmas kyla į Dangų: 
Dieve, suvaldyk žmogžu
džius...

Dabar, lietuvės ir lietuviai, 
Kalėdų šventės proga mano 
mintis ir širdis kreipiasi į 
jus, Amerikoj gyvenančius. 
Įvyksta dieviškosios meilės 
paslaptis. Mano siela, jos pa
liesta, sukrunta, užsidega 
noru visus, visus, ypač gi jus, 
mano tėvynainius, pamylėti 
šventąja meile, būti viena su‘ 
jumis visais. Turiu širdyje ir 
dėmesyje lietuves ir lietu
vius, su kuriais mane jungia 
bendra meilė Tėvynės, jos 
laukų, pievų ir miškų, jos 
sodybų su nameliais ir sode
liais, jos kalbos, papročių ir 
jos... sielos.

Jeigu yra tarp mūsų skir
tumų nuomonėse, siekiuose, 
ar nuotaikoj, tegu tie skir
tumai nedaro mūsų vienas 
kitam priešu. Visi pripažin- 
kim faktą, jog yra ir turi bū
ti žmonėse polinkių ir būdų 
skirtumų. Pakęskime vienas 
kitą, būkim draugais, siekim 
savo, pakęskim kaimyno sa
vybes.

Meilė yra mums visiems 
priimtina sąvoką, ji yra mū
sų visų pageidaujama. Mums 
krikščionim ji privaloma, 
brangintina. Jūs, kurie ne
pripažįstat viršgamtinio pa
saulio, nei krikščioniškų do
ros principų, jei jūsų širdis 
nedega neapykanta artimo, 
būkit draugais mums ir ki
tiems, kurie kitaip mano ir 
jaučia, negu jūs. Meilė ir tė-

vynės meilė tesuheja mus į Į 
vieną lietuvių kūną.

Yra iš lietuvių tėvų gimu
sių, kurie išsižadėjo savo tė
vų žemės, jos žmonių laisvės, 
pardavė savo kraštą ir savo 
žmones svetimiems atėjū
nams ir grobikams, savo sie
lą užplūdusioms, mums sve
timoms galioms. Nutraukti 
yra visi siūlai, kurie mus 
jungtų su jais; jie negirdi 
mūsų žodžių, jeigu gi išgirs
ta, užverda juose neapykan
ta, pyktis ir kerštas. Belieka 
jiems palinkėti, kad jie, nuo 
mūsų atsiskyrę ir išklydę, 
grįžtų bent vėliau į mūsų šei
mą.

Amerikoje daugelis Kalė
dose džiūgauja vien paviršu
tiniškai, teikiama vienas ki
tam malonumai vien iš įpro
čio. Mes džiaukimės lietuviš
kai, būtent, labiau dvasioje 
ir viduje, negu iš viršaus. 
Lietuvio siela gili ir turinin
ga. Tirkim jos turtą ir įvai
rumą, junkim jos savybes į 
vieną, kaip lietuvaitė-audė- 
ja dailiai riša įvairias spal
vas į savo audekją. Reikškim 
meilę gimusiai Meilei ir Lie
tuvai.
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Visus Apreiškimo Parapijos Parapijiečius 
Ir „Amerikos" Skaitytojus Nuoširdžia’

Sveikinu

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
Ir Linkiu Laimingų
NAUJŲ METŲ

Kun. Norbertas Pakalnis

Maspetho ir Great Necko Malamus 
Parapijiečius ir „Amerikos" Skaitytojus 

Sveikinu Sulaukusius

Ir Linkiu Gausios Dievo Palaimos
NAUJIEMS METAMS

Gruodžio 15 d. Vatikane 
popiežius Pijus XII priėmė 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių Kongreso karo komisijos 
narius, kurių tarpe buvo ir 
Clare Boothe Luce. Po pasi
kalbėjimo, popiežius paprašė 
delegacijos vadovą perduoti 
jo sveikinimus prezidentui 
Rooseveltui.

Popiežius pareiškė siun
čiąs Amerikai savo ypatin
gą palaiminimą, nurodyda
mas, kad įstatymų leidėjai 
turi pareigą stengtis pasiek
ti pasauliui teisingumo, mei
lės ir taikos.

Popiežius kiekvienam de
legacijos nariui davė po sa
vo paveikslą ir po rožančių.

Nuoširdžiai Sveikinu Savo 
Bičiulius ir Pažįstamus

Ir Linkiu Visiems Laimingų

NAUJŲ . METŲ

Kalėdų ir Naujų Metų šventėse nuošir
džiai sveikina visus savo

Rėmėjus, Geradarius Ir Draugus
Tegul Taikos Kūdikėlis ateinančiais metais 
jiems ir visam pasauliui suteikia džiaugsmo 
ir ramybės, kad daugelio Šeimų nariai, karo 
audrose išblaškyti, galėtų laimingai ir su 

pergale grįžti pas savuosius.

ts. . ........ i

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

Gimusio Kūdikėlio Jėzaus Palaimos 
Linkiu

Visiems Aušros Vartų Parapijiečiams
KALĖDŲ ŠVENTĖMS

ir
NAUJIEMS METAMS

šv. Mykolo Parapijiečiams, Bayonne, N. 
Siunčiu Nuoširdžiausius Linkėjimus 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA

Iš širdies Maloniai Sveikinu 
Savo Parapijiečius 

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
ir

Linkiu Gausios Dievo Palaimos
NAUJIEMS METAMS

I Paterson, N. J.
I ?

Visiems Newark© švenčiausios Trejybės 
Parapijiečiams Nuoširdžiai Linkiu 

Gimusio Pasaulio Išganytojaus 
Gausių Malonių



Visus Apreiškimo Poroj. 
Ir „Amerikos" SkaihJ.'

Gruodžio-December 22, 1944 
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ŠVENTOMS

KALĖDOS LIETUVIŠKAI ŠIRDŽIAI t
Sveikindami šv. Kazimiero

Ir Linkiu Loijį 

NAUJAI 

h, k
[U treji metai NESULAUKĖ KALĖDŲ

Maspetho ir Great Į. 
Parapijiečius ir „A, J

ŠVENTŲ Į

naujiems m

šiuo numeriu minime 
idelphijos Žinių” 3 me- 
pkaktj. Dėkojame vi- 
tbendradarbiams, taip 
Irėmusiems žinių pus- 
kad kiekvieną savaitę 
line naujienų.
|ekančiais metais kvie- 
I visus savo korespon- 
is nepamiršti, siųsti sa
linėsimus ir ypatingus 
žynius „Philadelpliijos 
tas.” Juk „Amerika” ar
usias mūsų laikraštis.

Redakcija.

ŠVENTOMS U
OPlar 4110 <

[aries J. Roman į
| (Ramanauskas)
Į LAIDOTUVIŲ J
• DIREKTORIUS įNAUJAIS

Sveikinu Visus i,. kU? Ye™°" st
. . v. . U1! Philadelphia, Pa.

Tikinčiuosius, Linkiu, •;
Spindėtų Įpėdinė h

Kun.Ki

ka laidojimo įstaiga.
žl koplyčia, erdvi sale. Pa-’’ 
lems suteikiama nakvynė."" 
nemokamai. Kreipkitės 
diena ar naktj. . "«

?lyčla, erdvi salė. Pa-B" 
sutelkiama nakvynė,8"

ssjssps^faįs^aį;

Sveikindamas Ai^i!
Parapijiečiu h

DEW. 5136

is. Kavalauskas

ŠVENTOM

lAIMi™

MTJVIS GRABORIUS
luotas Penna ir New Jersey 

valstijose

lūdlmo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

Gruodžio 13 d. anksti rytą 
Brigita Martinaityte, gyve
nusi 1301 S. 4th St., staiga 
mirė prie savo gyvenamo na
mo. Ji jau ilgą laiką nesvei- 
kavo, buvo ligoninėj, bet vė
liausiu laiku buvo šiek tiek 
pasveikusi ir geriau jautėsi 
lig paskutinės dienos, kai už
ėjus, matyti, širdies atakai, 
krito ir mirė. Pamatę tuoj į- 
nešė į koridorių, • bet po to 
užsidarė durys; kol vėl kas 
atrakino, ji jau buvo mirusi.

Velionė palaidota gruodžio 
16 dieną šv. Kryžiaus kapi
nėse. Jos laidotuvėmis rūpi
nosi jos giminaitė, p. Stadel- 
ninkienė.

Velionė buvo 59 metų.

LAIMINGAS BERNIUKAS
Kapitonas Tadas Kuli- 

gauskas neseniai minėjo sa
vo 12 vardines, kurių proga 
gavo dovanų — 1724 m. pa
darytą smuiką. Jis dažnai 
groja radijo programoj ir 
pardavinėja karo bonus.

Savo vardinėse jis gavo 
apie 220 sveikinimų atviru
čių. Tarp kitų jį sveikino ir 
prezidentas Roosevelt, mies
to mayoras ir kiti garsūs 
žmonės.

Jaunuolis labiausiai trokš
ta maldų ir Dievo pagelbos 
visiems savo darbams.

AUKOJA DRABUŽIUS
Philadelphijoj drabužių 

vajus sėkmingai pasibaigė, 
bet kai kurie vis dar aukoja 
drabužių ir toliau. Kai bus 
susirinkta, tai vėl bus išsiųs
tas naujas transportas.

Ste 3208
I JONAS DAUNIS 

etuvis Graborius - Balsamuotojas

Gimusio Kūdikėliai
lisiii

Visiems Aušros Variim

KALĖDŲ J®I1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA. į
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Į New York, N. Y, b 
r

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME CIA — REMIAME SAVUS!

-16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

Šv. Mykolo Parapijieti 
Siunčiu Nuoširdžioj'

KALĖDŲ M

Gausi) Diw1

NAUJIEMS U®

Iš širdies^;
Savo M?'

ŠVENTOMS rf

■tmigą Spurgį jį sekti, abu užėjo į antrą 
tą. Laiptai buvo gan siaurus. Viena pusė 
lį buvo nuklota visokiais mažais daikteliais, 
o takas laiptų buvo toks platus, kad šuo, 
ras pirm jų, surado daug keblumo savo ko- 
ataikinti į atsargią vietą...
pigas Spurgis stovėjo kambaryje. Kukliai 
|B mėtydamas aplink, žvelgė, kas ten radosi, 
fa pastebėjo ant sienos vieną paveikslą.
[Moteriškė, — tarė jis žmogeliui, — kuri atė- 
ąne pakviesti pas ligonį, labai panaši į šią 
riškę, kurios atvaizdą čia paveiksle matau! 
įKą? — tarė piktu balsu žmogelis. — Tai pa
lias mano žmonos. Ji mirė prieš dešimt me-

Linkiu Gausios I 

NAUJIEM-

Visiems Newark
Parapijiečiams

Gimusio Pasauli®1
Gausil^

Tai ta moteris mane atlydėjo į šiuos namus 
r prie šaligatvio stovėdama parodė į namus, 
įdūrė kunigas Spurgis.
;Mano sūnus guli lovoje, kiek nesijaučia ge
rinai, tie jauni, nuvargsta naktimis besidau- 
tai, peršąlą ir paskui skundžiasi, kad šaltis 
Ina. Kad kas būtų pavojinga, nemanau. Ga- 
pižeiti. Galėsi su juomi pasikalbėti. Ką jis 
įdaryti, tai jo reikalas.
^as žmogus, palikęs kunigą ir sūnų kambary- 
pžengė žemyn. Kambarėlis buvo neperdide- 
B*as tvankus, atsidavė sušutusiu prakaitu, 
ira. Po visą kambario aslą buvo išmėtyta vi- 
|rūbų. Ant spintos gulėjo automatiškas šau- 
r'Kunigas Spurgis pasveikino jaunikaitį 
bė Jėzui Kristui”. — Silpnas liguistas bal
os girdimai atsakė „Amen”. Pažvelgęs į jau
čio karščiu degantį veidą, uždėjo savo ranką 
jo kaktos, paskui paėmęs jį už rankos 
lo ir skaudžiu balsu sumurmėjo: „Um,” 
įtautų klebonas žinojo, kad nejuokingai 
įkaitis serga. Ir ne be reikalo jį tokis

at-

šis 
de-

ŽUVĘS SERŽANTAS

A. a. St. Serž. Kazys Miežis.
Prieš kiek laiko susipaži

nau su jaunu, pilnu energijos 
ir gyvu jaunuoliu, kurs gy
venti pradėjo tik tuomet, kai 
visa Lietuva atgavo savo 
laisvę, tai yra 1918 m. rug
sėjo 15 dieną. Kai pirmą sy
kį su juo kalbėjau, iš jo akių 
ir sielos tryško pasiryžimas, 
pasitikėjimas ir ryški asme
nybė. Tai buvo ne kas kitas, 
kaip karys Kazys Miežis, 
prie kurio pavardės šiandie, 
rašydamas atsiminimą, turiu 
pridėti A. A.

Kaip netikėta ir liūdna. 
Toks trumpas laikas, bet tiek 
jau pasikeitimo. Karys Ka
zimieras paaukojo savo jau
ną gyvybę karo lauke. Jis 
mirė netoli Lietuvos, Vokie
tijos žemėj. Juk jis taip my
lėjo Lietuvą. Jis buvo gimęs 
Philadelphijoj, bet savo gra
žiausią jaunystę praleidęs 
Lietuvos žemelėj, ir tik prieš 
pat karą, 1938 metais, sugrį
žęs gimtajan kraštan. Čia 
kaip tikras patrijotas ir tuoj 
išėjo kariuomenėn ir joje 
sėkmingai ir didvyriškai tar
navo lig pat mrties. Jis ir sa
vo viršininkų pripažįstamas, 
iš karto Seržantu pakelia
mas.

Nuo 1941 metų jau savo 
kraštui tarnavo įvairiose vie

j LIETUVIU RADIO PROGRAMA
ę Trečiadieni 7:00 p.m. gešt. 8:00 p.m,

Direktorius
ANTANAS DZIKAS

į 3619 East Thompson Street
| Philadelphia, Pa.

; Į Telefonuokite: Regent 2937

Su giliu išsiilgimu ir nepa
laužiamu troškimu ne vieno 
lietuvio mintis skrieja bran- 
gion Lietuvon, šalelėn bran
giom

Kalėdos, tos taip didingos 
šventės kiekvienai plakan
čiai širdžiai, bet taip atsi- 
mintinos mūsų lietuviškai 
prigimčiai, dar labiau ragina 
mus keliauti Lietuvos pa
dangėn. Tai verčia daryti y- 
patingas Kalėdų šventimas 
čia ir skausmingas likimas 
užjūryje. Juk Kalėdos įpras
ta vadinti šeimos, taikos ir 
jaukios nuotaikos šventėmis. 
Kuomet visi sykiu gali Ka
lėdų išvakarėse laužyti plot- 
keles, žodžiais ar tylomis iš
reikšti vieni kitiems savo 
linkėjimus, bendrai džiaug
tis ir pergyventi didžiąsias 
šventes.

Ne taip yra su karo ap
suptomis Kalėdų šventėmis. 
Juk ne vienų namuose nesė-

fronte 
ir pa- 
kur ir 
Tai į-

tose. 1944 metais, jau buvo 
Anglijoj, iš kur vienas pir
mųjų buvo invazijos 
Prancūzijoj, Belgijoj 
siekė Vokietijos žemę, 
paguldė savo galvelę,
vyko lapkričio 16 dieną.

Liūdna telegraminė žinia 
pasiekė jo sesutes; pirma, 
kad jų mielas ir vienas bro
liukas yra pražuvęs, bet už 
kelių dienų jau gauną žinią, 
kad jo jau nebėra gyvųjų 
tarpe. O juk taip jis geras 
ir mielas buvo sesutėms pp. 
Dantienei ir Breslauskienei, 
2246 W. Allegheny Ave. Juk 
tik jie tryse čia gyvena.

Jų mamytė jau keli metai, 
kai amžinybėn nukeliavus, o 
tėvas dar Lietuvoj gyveno, 
kai vėliausios žinios buvo 
gautos. Sunku ir pasakyti, 
kaip pergyvena artimieji. 
Susijaudinusios seserys ne
tekusios savo brolio, bet kaip 
skaudžiai pergyvens tėvas, 
sužinojęs, kad jo sūnus žu
vęs... O juk jis taip mielas ir 
malonus buvo artimiems.

Jis savo laiškuose sese
rims niekuomet nesiskundė 
nė vienu žodeliu, nenorėda
mas jų liūdinti. Jam vis ge
rai, rašė, tik kad joms vis
kas būtų gerai ir laimingai 
galėti} sulaukti taikos. Ir at
simena sesutės savo broliu-

Pomirtinis patarnavimas 
užprašytas gruodžio 13 die
ną, kai buvo iškilmingos pa
maldos.

Isėkis, ramybėj. Tegul Ta
vo dvasia būna su mumis.

dės prie stalo tie šeimos na- Į • 
riai, kurie pernai ir anksčiau į 
buvo su jais... Jų vietoj tik j 
žvaigždė žiba, kuri netik bal- • 
ta, bet kai kuriuose namuo- | 
se bus ji auksinė, tai yra, j 
nuolat turės ji kabėti tuose ) 
namuose, nes vienas šeimos 
narys jau niekuomet su gy- * 
vaisiais nebebendraus.

Daugelio namuose artimų- ’ 
jų širdys bus toli nuo Kalėdi- i 
nio stalo, jos nuskris į Eu- j 

ropos, Azijos ar Afrikos plo
tus, lakios po salas, lankys i 
ligonines, karių kapus, šal- į 
tus barakus, pasiners į jū- i 
rių gilumas, skraidys pade- ’ 
besyse. Jų širdis bus arti sa- į 
vųjų, mylimųjų, sūnų, duktė- i 
rų, brolių bei seserų. Minti- į 
mi ir širdimi jie tuomet ar- ' 
timai ir vieningai gyvens, j

Tačiau ir šiose Kalėdose j 
bus dar namuose eglutės, j 
matysis Kalėdų vainikai, gir- i 
dėsis kalėdinė muzika, dova- , 
nų dovanėlės pasieks visus i 
namus, neretai ir karių sto- į 
vykias, net jų mūšių vietas. • 
Visi dar galės bent čia klau- . 
sytis Kalėdų muzikos, giedo- i 
ti ar klausytis giesmių, iš- i 
girs bažnytinių varpų jaudi- i 
nančio skambesio... čia vis i 
dar bus nemaža kalėdinės i 
nuotaikos.

Bet kokių Kalėdų sulauks ■ 
mūsų tėvų Žemelė — miela ■ 
Lietuva ir jos žmonės? Gali- ■ 
me įsivaizduoti, kad kraujais ' 
aplaistyti laukai bus pri- ’ 
dengti baltu sniegu, kad jų ’ 
verksmas bus sustabdytas ' 
neprietelio ir pavergėjo ’ 
kumštimi, jų namai bus nu- ■ 
šluoti liepsnų, kalėdinis sta
las padengtas trupinėliais 
nuo bado apsiginti; vietoj 
naujų drabužių, tik skarma- ' 
lai dengs jų iškankintus kū
nus.

Tai vienos skaudžiausių 
Kalėdų kiekvienai lietuviškai 
širdžiai, nes niekuomet lietu
vis taip visuotiniai nekentė
jo. šiandie jis pavergtas, iš
tremtas, prie darbo prirakin
tas, mirčiai paskirtas, tam
sybių apsuptas, iš kurių ne
gali pamatyti nei Kalėdinės 
žvaigždės, nei gali laisvai iš
girsti ar giedoti angelų gies
mės „Garbė Dievui Aukšty
bėse, o ramybė geros valios 
žmonėms ant žemės.” Pri
slėgta ir dvasia. Ne tik sveti
mieji slegia juos, bet kankina 
juos ir žinios, kad tai vienur, 
tai kitur atsiranda ir savų
jų, to paties kraujo brolių, 
kurie savuosius paniekina, 
svetimiems tarnauja, savųjų 
kraują siurbia, pataikauja.

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
liniame gausių Dievo malonių

NAUJIESIEMS METAMS

i

l• I ■

Kun. Ignas Valanciūnas i
Kun. Stasys Raila
Kun. Vincas Vėžis į

r

Nuoširdžiai Sveikiname 
šv. Andriejaus Parapijiečius

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 
linkėdami Dievo palaimos 

NAUJIEMS METAMS
Kun. Juozas čepukaitis
Kun. Sal. Mažeika 
Kun. St. Venslauskas

i

s:.

Iš širdies Sveikiname 
Šv. Jurgio Parapijiečius

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS 
o 

linkėdami Kūdikėlio Jėzaus palaimos

NAUJIEMS METAMS
Kun. Vito Martusevičius 
Kun. Stasys Lukšys

Vargiai galėtumėm pilnai 
įsivaizduoti, kaip lietuviai 
pergyvens šias Kalėdas, jei 
ne mūsų gera širdis jauste 
pajustų. Mūsų lietuviška šir
dis vis tik dar daugumoj ne
sutrempta ir gaji visam tam, 
kas teisinga, lietuviška, 
brangu. Mūsų širdis atjaus 
ir jų vargus, nors gal ne 
daug ko galės pasakyti ar 
parašyti, bet dvasioj mes 
vieni kitų arti būsime. Dva
sioje mes ir Kalėdų grožio ir 
paguodos galėsime turėti, ir 
kiekviena lietuviška širdis 
turės, nes gyva ir tikinti šir
dis, Kristaus ramybės turin
ti širdis, moka visur ir vi
suomet nusiraminti, išeitį at
rasti, vilties pasigauti, nusi- 
miniman nepaskęsti ir vis 
šviesesnės ateities tikėtis.

Ir šios Kalėdos lietuviams 
bus ne visai be pragiedrulių. 
Jie žinos, kad daug lietuviš
kų širdžių atjaučia juos. Juk

sie-
su-

do-

taip gražiai visi amerikiečiai 
lietuviai sudėjo viską, ką tu
rėjo, aukojo, kad tik apdeng
tų savo nukentėjusius tautie
čius. Ne dėl to, kad toji pa
rama nepasieks prieš Kalė
das, bet žinia, kad jais mes 
rūpinamės, atjaučiame, 
lojamės, nudžiugins ir 
stiprins.

Paskutinės Kalėdinės
vanos, atkartoti pažadėji
mai, kad visos tautos turi 
būti laisvos ir nepavergtos, 
galingas žodis su pažadėji
mais iš Washingtono, šiltas 
užtarimas visų katalikų vys
kupų, jiems bus perduota 
kaip Kalėdų sveikinimas ir 
brangiausia dovana. Kai jie 
tai sužinos, kur jie bus, tai 
ir kentėdami matys laisvės 
ir Prisikėlimo šviesą, sustip
rės galutinam laimėjimui ir 
šviesesniam rytojui.

Kun. Stan. Raila

gantis karštis kankina. Pavojinga liga tikrai tu
rėjo jį pasigriebus į savo nemielaširdingas ran
kas.

— Kas tave, Tėveli, čia atvedė? — klausia silp
nas vaikinukas.

— Tavo Angelas Sargas ir tavo geroji moti
nėlė, — pridūrė kunigas Spurgis.

— Laimė, kad mano motina mirus. Nemalonu 
jai būtų sužinojus mano ligos priežastį. Niekad 
nepamaniau, kad reikia pasišaukti kunigą ir at
likti išpažintį. Jau ir Kalėdos netoli. Dar aš sa
vo Adventinės neatlikau. Ką čia ir bekalbėti, 
jau daugelis tų Adventinių buvo apleista... Bet 
galo linksma, kad atėjai, bandysiu su Dievu su
sitaikinti.

— Pasakyk, jaunuoli, kas tau yra?
— Priklausiau prie būrio plėšikų ir buvau pa

vojingai peršautas. Štai užmokestis už prasikal
timus. Niekam apie šį peršovimą negalėjau pa
sakyti, nes policija jau kelinta diena ieško pra
sikaltėlių. Prieš kelias dienas mes įsilaužėme ir 
išvogėme Valstybinį Banką. Pasisekė darbas, bet 
kas nors pranešė policijai ir vos, nebuvome su
imti. Policininkas šovė ir man šūvis pataikė į 
krūtinę. Kiek kartų bandžiau nuo tų plėšikų at
sitraukti, bet jie nuolatos mane ramindavo ir 
sulaikydavo atsitolinti nuo nelaimingos vagilių 
profesijos. Nuolatos jie sakydavo: „Tik pamąs
tyk, kokis lengvas uždarbis. Dirbti nereikia. Pi
nigų užtektinai bus. Senatvėje galėsi Palangoje 
pasistatyti puikiausius namus ir ten kaip ponas 
užbaigti savo gyvenimo dienas...” Tėvą nuolat 
trukdžiau nesamdyti šeimininkės, nes be galo bi
jojau, kad ji, sužinojus, kas aš esu, savo liežu
viu neišduotų policijai. Visuomet turėjau savo 
tėvui melą'skelbti, kad dirbau prie vieno užsie
nio banko. Tėvas visuomet patikėjo, kad turiu 
gerą gyvenimo darbą ir kad,.laikui bėgant, per-

sikelsime į geresnę dalį miesto apsigyventi. Ži
nau, kad sveikatos nematysiu... Mano kelnių ki
šenėje yra susuktas ryšulėlis piniginių popierių. 
Ten rasi susuktus tris šimtus dolerių. Būčiau 
tau dėkingas, jei galėtum sugrąžinti, kam jie 
priklauso. Bijau, kad niekas nesužinotų.

Kunigas palenkė galvą ir vaikinui davė ženklą, 
kad jis nebus išduotas.

— Atiduok bankininkui Kęstučiui Smilgevi
čiui. Jis banko pirmininkas ir kasos vedėjas. 
Banko direktoriai laikys jį atsakomingu už pra
dingusius pinigus.

Jaunuolis iš susijaudinimo pradėjo neramiai 
mėtytis lovoj. Veidas jo žėrėjo, kaip kalvio karš
tai įkaitinta geležis. — Kam aš vedžiau tokį ne
laimingą gyvenimą?

— Jaunikaiti, — tarė kunigas Spurgis, atsis
tojęs prie lovos. — Kiekviena tavo gyvenimo mi
nutė be galo svarbi. Bandyk atitaisyti savo pa
darytas klaidas ir per šventą išpažintį gauti Die
vo atleidimo Sakramentą.

Netrukus kunigas išklausė jo išpažinties ir 
baigė duoti jam paskutinį palaiminimą.

— Prašau, Tėveli, niekam apie tai nesakyti, nei 
mano tėvui.

— Ne. Žinai, kad išpažintis uždaro mano lū
pas amžinam tylėjimui. Antra, neapsimoka tavo 
tėvo širdį graudinti šioje paskutinėje, nelaimin
goje valandoje. Buk geras... Saldžiausioji Jėzaus 
Širdis irgi yra gailestinga.

Peržegnojęs ligonį, kunigas Spurgis paliko 
kambarį ir pamažu nužingsniavo žemyn prie jau
nikaičio tėvo.

bą. Prirengiau jį prie mirties. Budėk arti jo per 
visą laiką. Ryt sugrįšiu.

Ryto sulaukęs kunigas Spurgis, kaip prižadė
jo, sugrįžo. Prie durų sutiko jaunikaičio tėvą. Jis 
pranešė, kad už pusvalandžio jam išėjus jauni
kaitis amžiname miege užmerkė savo žmogiškas 
akis.

— Jis laikė mano ranką, ir jo veide spindėjo 
ramybės šypsena. Pasakyk man, tėveli, kaip čia 
vakar atėjei? Tur būt, pats Ponas Dievas tave 
čionai atsiuntė. Mano tas geras sūnus. Jis gy
venime buvo tokis teisingas ir geras, tik aš ne
mokėjau jo pagerbti ir, svarbiausia, nemokėjau 
jį suprasti...

— Jo motina rūpinosi jo sielos laime. Ji per , 
Dievo malonę atėjo ir pakvietė mane į šiuos na
mus suteikti tavo sūnui paskutinius gyvenimo 
Sakramentus. Motinos meilė yra milžiniškas ir 
nesuprantamas dalykas, ponas Šiukštai. Motinos 
meilė viską gali...

Grįždamas atgal į namus, ėjo kunigas ne
skubiai, kad galėtų protu suvirškinti tai, kas į- 
vyko per paskutinias dvidešimt keturias valan
das. Jo kojų žingsniavimas buvo toks lėtas, kad 
jis prikėlė nuo šaligatvio neperseniausiai nukri
tusį sniegą ir pramynė naują taką. Iš tolo girdė
josi, kaip bažnyčios bokšte varpo balsas skambi
no vidudienio „Angelas Dievo” ir, švenčių prisiar
tinimo proga, lyg magaryčiomis, pridėjo Kalėdų 
giesmę „Adeste Fidelis.”

Iš tikrųjų, kunigo Juozapo Spurgio, Sintautų 
klebono, Kalėdos buvo džiaugsmingai linksmos, 
nes paduotoji raudona rožė tikrai pražydėjo ir 
savo maloniu kvepėjimu atnešė naują žiedą, mi
rusio jaunikaičio asmenyje.

Kalėdų ryte atnašaudamas nekruvinąją Auką
pas altorių, jis galėjo Kūdikėliui Jėzui paaukoti j 
naują savo kasdieninį artimo meilės darbą.

— Tavo sūnus be galo rimtai serga. Niekas jam 
negalės padėti, nes jo liga per ilgai nusitęsusi, 
kad gydytojai galėtų suteikti kokią nors pagal-
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SAVAITES ĮVYKIU NUOTRUPOSATVIRAS LAIŠKAS LIETUVIAMS
Kviečiam Užsisakyti Naują Knygą BALSAVIMO DAVIMAI
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Amerikoje labai mažai pasirodo naujų lietuviškų kny
gų. Tiesiog turime lietuviškos knygos badą, kurs grasina 
apiplėšti lietuvių kultūrą. Letuvoje jau penkti metai, kai 
rašytojai neturi laisvės pareikšti savo kūrybos. Amerika 
šiandien vienintelė šalis, kur lietuvis rašytojas turi laisvę. 
Todėl mūsų visų pareiga domėts savo rašytojų darbais, pa
laikyti lietuvišką knygą.

Tamstai tikrai žinomas rašytojo Antano Vaičiulaičio 
vardas. Esame laimingi, kad šis rašytojas gyvena tarp mū
sų, kad jam buvo lemta patekti į mūsų laisvą šalį ir čia lais
vai prisidėti prie lietuvių kultūros ugdymo.

Rašytojas Ant. Vaičiulaitis gausiai bendradarbiauja 
mūsų spaudoje. Jo raštai gerai žinomi „Amerikos”, „Dar
bininko”, „Draugo”, „Garso”, „Lietuvių Žinių”, „Varpe
lio”, „Studentų žodžio” skaitytojams. Jis yra parašęs kele
tą knygų, kurios praturtino lietuvių grožinę literatūrą. Jis 
yra išvertęs visą eilę knygų iš prancūzų kalbos. Yra para
šęs daug straipsnių įvairiais klausimais. Nuo Naujų Metų 
jis redaguos naują žurnalą — „Naująją Aušrą”.

Čia mums malonu pranešti, kad Ant. Vaičiulaitis yra 
paruošęs naują knygą. Jos vardas — „Kur Bakūžė Sama
nota”. Ši knyga jau yra spaustuvėje, ir darbas yra gerokai 
įpusėtas. Netrukus ji galės išvysti pasaulį.

„Kur Bakūžė Samanota” bus iš dviejų dalių — istori
jų ir pasakų.

Istorijų turinys yra tokis: 1. Dviejų kaimų istorija;
2. Sienutės nuodėmė; 3. Kriokininkų Ievutė; 4. Kada obe
lis žydėjo; 5. Daili žmona; 6. Dvi seserys; 7. Tėvo tvora; 
8. Vakarui ateinant; 9. Kelnės; 10. Pilkasis berniukas; 11. 
Akmenų laukas; 12 Kur bakūžė samanota.

Pasakų turinyje štai kokios pasakos: 1. Žiogų daina; 
2.,Puodų puodas; 3. Girnų akmuo; 4. Lokys ir voverė; 5. 
Senas Kareivis Aleksandras; 6. Ožio balsas; 7. Žvirblis ir 
pelė; 8. Nidos žvėrys; 9. Adomas ir Ieva; 10 Uodas; 11. 
Popiežiaus ^Paukštė; 12. Pabėgėliai.

Šią knygą skaityti kiekvienam bus malonu. A. Vaičiu
laitis yra tikras lietuviško žodžio meisteris. Jo kalba labai 
turtinga, gyva, nuostabiai sklandi, kiekvienam supranta
ma. Jo apysakose matai sveiką lietuvio gyvenimą, gilią sa
vo krašto meilę, gyvus lietuviško kaimo papročius.

Supažindinę Tamstą su nauja knyga, mes norime pa
kviesti Tamstą iš anksto užsisakyti ją. Tos knygos kaina 
$1.50, bet kas užsisakys ją iki 1945 m. sausio 15 d., gaus 
priedo vieną iš šių dviejų knygų: A. Vaičiulaičio angliš
kai parašytą knygą „Outline History of Lithuanian Litera
ture” (tai puiki dovana lietuviui kariui ar bet kuriam švie
siam amerikiečiui) ar poeto J. Aisčio eilėraščių knygutę 
„Be Tėvynės Brangios”. Abi šios knygos pardavinėjamos 
po 50 centų, tad iš anksto užsisakę naują Vaičiulaičio kny
gą gauna ją žymiai pigiau.

Mes nuoširdžiai norime, kad Tamsta pasinaudotum 
šiuo pasiūlymu.
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Lietuvių Kultūrinio Instituto Valdyba:
Kun. J. A. Karalius, Pirm.
Kun. Pr. M. Juras, Iždin.
Juozas B. Laučka, Sekret.

PASTABA:
Užsakymams prašome vartoti tokio ar panašaus turi

nio pranešimus:
Lietuvių Kultūriniam Institutui
222 South Ninth Street
Brooklyn 11, New York.
Gerbiamieji:

Šiuomi užsisakau A. Vaičiulaičio knygą „Kur Bakūžė 
Samanota” ir jos priedu pasirenku knygą..................................

Gatvė

Dėdė Anufras

RAUDONA KALĖDŲ ROŽĖ
Rudens negailestingi vėjai, nuplėšę nuo medžių 

paskutinius lapų rūbelius, pradingo. Gruodžio 
mėnesio oras pradėjo nešti žemei baltą sniego 
užtiesalą, šiurpūs, atvirį vėjatraukiai įnamino 
visus, gyvulius, šuneliai, pabėginėję aplink na
mus ir apuosdami žemės paviršių, skubotai lenda 
į savo būdeles, žmonių pasipuošimas šiltesniais 
rūbais parodė, kad iš tikrųjų šaltas žiemos oras 
jau čia ir ne juokais stovi vietoj ir laukia, kol 
šaltis sudrebins visą kūną žąsies gaugais.

Nežiūrint visų šių reiškinių, oro ir gamtos per
mainų, Sintautų mieste gyveno kun. Juozapas 
Spurgis. Jis buvo visoje apylinkėje žinomas sa
vo malonumu ir noru atlikti gerus artimo meilės 
darbus. Jis atsižymėjo ne tik savo parapijoje, bet 
ir visame Lietuvos krašte. Visi tikintieji žmonės 
savo lūpose nešiojo jam pagarbos ir pagyrimo 
žodį. Nuolat jis buvo kviečiamas atlikti nepap
rasto Samariečio gailestingus ir painius darbus, 
ir niekados neparodė pasipriešinimo dvasios ar 
nepritariančios išraiškos veide.

Jo gyvenimo didžiausias pasišventimas ir pa
maldumas buvo Viešpaties Jėzaus Saldžiausia- 
jai širdžiai. Ne kartą jis bažnyčioje prie stebuk
lingojo Viešpaties altoriaus išklūpodavo ilgiau
sias valandas, meilės maldos jausmais paskendęs. 
Nuolatos ir be pertraukos jis siuntė Dangiškajam 
Viešpačiui prašymo maldas už paklydėlius ir at
sitolinusių nuo Amžinojo Dievo Pašvenčiamosios 
Malonės sielas. Nazareto Prietelis buvo jo gyve
nimo širdies plakimas ir pati gyvybė.

Širdingai jis vis laukdavo, kol Viešpats duoda
vo jam išklausymo atsakymą. Šią ypatingą die
ną rkunigas norėjo, kad jam Viešpats apčiuopia-
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Surinkti prezidento rinki
mų daviniai rodo, kad lap
kričio 7 d. prezidento rinki
muose dalyvavo 47,969,828 
piliečiai.

Už Rooseveltą balsavo 25,- 
610,946 piliečiai, už guberna
torių Dewey — 22,018,177. 
Roosevelt surinko 3,592,769 
balsus daugiau už savo prie
šą.

PASKOLOS VAJUJE 
SUKELTA 19 BIL.

Šeštosios Karo Paskolos 
vajus užsibaigė gruodžio 16 
d. Jos metu siekta išparduo
ti karo bonų už 14 bilijonų 
dolerių, o parduota už 19 bil. 
dol. ,Taigi, vajus praėjo la
bai vykusiai. Tačiau yra ne
pasitenkinimo iždo departa
mente, nes atskiri asmens 
neišpirko už tiek, kiek buvo 
laukta. Vajų su kaupu išpil
dė korporacijos.

Iždo sekretorius Morgen- 
thau pareiškė, kad propagan
dai už kiekvieną gautą tūks
tantį dolerių reikėjo išleisti 
18 centų.

KUR DAUGIAU SAULES?

Kiekvienas, norintis būti 
sveikas ar ieškąs daugiau 
sveikatos, stengiasi susiras
ti tokią gyvenimo vietą, kur 
daugiau saulės, kur saulė il
giau kasdien pasirodo.

Iš visų Amerikos miestų, 
po Los Angeles, kur dau
giausia saulės pirmoje eilė
je yra New Yorko miestas. 
New Yorke daugiau saulės 
per tris žiemos mėnesius 
(gruodį, sausį ir vasarį), nei 
Londone, Paryžiuje, Berlyne, 
Maskvoje, Philadelphijoj, 
Baltimorėje ar net Washing
tone. New Yorke daugiau 
saulės nei Atlantoj ar 
Orleans.

Štai procentai, kiek 
riame mieste gaunama 
lės šviesos:

Los Angeles
New York
Boston
Philadelphia
Baltimore
Washington
St. Louis
Chicago
Detroit
Cleveland
Pittsburgh
Šios žinios surinktos iš oro 

tyrinėjimo įstaigų, kurios 
kasdien užrašo, kur ir kiek 
saulė pasirodo kasdien.

New

ku-
sau-

70% 
54% 
52% 
52%

50% 
48% 
45% 
35% 
30% 
33%

FABRIKUOSE MAŽIAI
DARBININKŲ

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

NEW YORKO LIETUVIU TARYBA 
MINES VASARIO 16 ŠVENTĘ

ploniems šv. An

Darbo sekretorė Perkins 
pranešė, kad šiemet lapkri
čio mėnesį fabrikuose buvo 
pusantro milijono darbinin
kų mažiau nei 1943 m. lap
kričio mėn. Tuo pat laiku ka
rių ir jūrininkų skaičius bu
vo padidėjęs 1,750,000 asme
nų.

Šių metų lapkričio mėn. 
fabrikuose dirbo 38,400,000 
asmenų; gamybos — manu
faktūros — 15,599,000; ka
syklose — 810,000; susisieki
me ir viešojo ūkio įstaigose 
—3,765,000; prekyboje — 
7,289,000; finansų, patarna
vimo ir kitose įstaigose — 
4,429,000; valdžios, valstybių 
ir miestų tarnautojų — 
885,000.

5,-

POPIEŽIUS LAIKYS
KALĖDŲ MIŠIAS

Kalėdų vidurnakčio mišias 
popiežius Pijus XII laikys 
Šv. Petro bazilikoje. Ta pro
ga visa Roma skęs šviesose. 
Pirmą sykį nuo 1939 metų 
visose gatvėse bus šviesu 
naktį ir veiks susisiekimas.

Pamaldose dalyvaus di
džiausios minios žmonių. Ko
munija bus dalinama bazili
koje prie visų altorių. Atsi
lankys diplomatijos, valdžios 
ir kariuomenės atstovai.

KALĖDŲ JUOKELIAI
Jedvyga Karnilienė skubo

tai bėga į miestą. Kalėdos 
arti. Reikia tiek daug viso
kių dovanėlių pripirkti na
miškiams ir geradariams. 
Besiskubindama sutiko Sa
kalų Marcelę, kuri pamažu 
žingsniavo, savo kojas vos 
galėjo pavilkti.

— Ką taip neši rankoje, — 
tarė Karnilienė. — Matosi, 
grįžti iš miesto. Aš bėgu į 
miestą. Dar turiu keletą va
landų iki vakarienei. Bet pa
sakyk, Marcele, ką nešies 
rankoje?

— Rankoje? Pirkau virin
to kumpio. Visuomet perku 
mėsą Pašakarnių krautuvė
je.

Marcelė Sakaliene mintyj 
pamanė: — Nebūtų pro šalį 
ir man pareinant nusipirkti 
kumpio vakarienei...

Sugrįžus iš miesto, Marce
lė užėjo pas Pašakarnį ir sa
ko: — Prašau man duoti tris 
svarus virinto kumpio.

— Kokio? — klausia Pa- 
šakarnis.

— Tokio, kokį pardavei 
Sakalienei.

Pašakarnis linksmai nusi
šypsojo, pasirėmė ant stalo 
krašto ir paklausė: — Ar at
sinešei savo bonką?

New Yorko Lietuvių Tary
bos metinis susirinkimas į- 
vyko gruodžio 4 d. Apreiški
mo par. mokykloje. Pirminin
kavo Pr. Bajoras, sekreto
rium buvo adv. K. Jurgėla.

Išklausytas ir priimtas Ta
rybos valdybos metinis pra
nešimas, kurį valdybos var
du pateikė reikalų vedėjas 
adv. K. R. Jurgėla. Kitus pra
nešimus pateikė ižd. J. Bal- 

1 tus, Karo Fondo Lietuvių 
Komiteto pirm. Dr. Aid Šliu- 
paitė, Bonų komiteto pirm. 
Pr. Bajoras, Raud. Kryžiaus 
Vajaus pirm. K. R. Jurgėla 
ir kiti.

Apie Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjimą 
pranešė Dan. J. Averka. Nu
tarta minėjimą ruošti vasa
rio 11 d. ir pavesta komisi
jai paruošti minėjimo pro
gramą. Šalia D. J. Averkos 
komisijon įeina N. Stilsonie- 
nė, EI. Jurgėlienė, Iz. A.

Laučkienė, J. Buivydas, 
Baltus ir J. Jankūnas.

Ateinantiems metams va 
dybon išrinkta kun. K. Paų 
lionis, Pr. Bajoras, Dr. Ale 
Šliupaitė, adv. K. Jurgėla, J 
Buivydas, Pr. Narvydas, SI 
Subatienė, adv. S. Briedis, 
Baltus, Dr. M. J. Vinikas, 
Jankūnas ir J. B. Laučka.

Valdyba savo pirmą posė 
dį turėjo gruodžio 11 d. ir pa 
reigomis taip pasiskirstė 
pirm. adv. K. R. Jurgėla; vi 
cepirm. Pr. Bajoras, J. Bui 
vydas ir J. B. Laučka; iže 
Jonas’ Baltus, sekr. Pr. Nar 
vydas, iždo globėjai — Dį 
M. J. Vinikas ir J. Jankūnas 
kiti — nariai.
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Lietuvos nepriklausomy Bei Vienyl 
bes paskelbimo šventės mi , , u Y 
nėjimas bus vasario 11 iCnCSfer, N. T. 
Webster salėje, New Yorke
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Pusiau laimėtas karas ne 

ra pergalė. Prisidėkime vis illlaukus 
karo pergalei pagreitinti!

SVARBUS PRANEŠIMAS

duosi

MOKSLININKŲ MOTINA

Wooster, Ohio, mirė Otel- 
la Compton, 85 metų am
žiaus, trijų mokslininkų mo
tina. 1939 m. ji buvo išrink
ta ,,Amerikos motina”.

Jos pagarsėję trys sūnūs 
yra:

Dr. Wilson M. Compton, 
Washington© valst. kolegijos 
prezidentas, žinomas ekono
mistas;

Dr. Kari T. Compton, Mas
sachusetts Institute of Tech
nology prezidentas;

Dr. Arthur H. Compton, 
Chicagos universiteto profe
sorius, Nobelio premijos lai
mėtojas.

— Kokią dovaną 
man per Kalėdas?

— Užmerk savo akis ir pa
sakyk man, ką matai?

— Nieko.
— Tai ir gausi nuo manęs 

Kalėdų dienoje.

— Pernai savo namuose 
šventėm elektros Kalėdas.

— Ką tai reiškia?
— Klausyk. Mano mažas 

broliukas gavo elektros trau
kinėlį, mano sesuo gavo elek
tros prosą, mama gavo elekt
ros skalbiamą mašiną, o tė
tukas gavo elektros kėdę.

Gruodžio 3 d. MALDOS APAŠTALAVIMO SĄJUNGA sulauk

700 Metų gyvavimo sukakties.
Tam 100 metų Jubiliejui paminėti “ŽVAIGŽDĖS” REDAKC 

JA, trokšdama, kad katalikiškoji spauda dar labiau pasklistų v: 
sose Lietuvių parapijose, skelbia VISIEMS MALDOS APAŠTA 
L AVIMO SKYRIAMS IR VISIEMS

"ŽVAIGŽDES" PLATINIMO VAJŲ.
kuris prasidėjo lapkričio 1 d. ir užsibaigia sausio 31 d.

Todėl M. A. nariai-ės, kuriems rūpi Kristaus Karalystė Lietuvi 
tarpe Amerikoje, su- ypatingu stropumu imsis “ŽVAIGŽDĖS 
platinimo darbo.
1

2.

ŠVEY
Sveikinu Vii 
Pažįstamus, 

Die

NAUJU

Kristaus Gii

Nuoširdžiai Svi
Prietelius,

RAUDONASIS KRYŽIUS 
SIEKS 180 MIL. DOL.

Amerikos Raudonasis 
Kryžius 1945 metais savo va
juje sieks sukelti 180 mil. 
dol. Taip pranešė A. R. K. 
pirm. Basil O’Connor.

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

Mažas Jonukas Kalėdų ry
te klausia savo mamytės: — 
Mamyte, iš kur tiek daug 
gražių žaislų?

— Ar nežinai, Jonuk, kad 
Kalėdų Diedukas tau juos at
nešė ?

— Ar jis viską atnešė? Ar 
jis man atnešė elektros trau
kinėlį, svaidinio pirštinę... ir 
ledo čiuožyklas...?

— Taip, Jonuk. Jis viską 
tau atnešė.
. — Jei taip, tai pasakyk 
man, mamyte, kas išperka vi
sus žaislus iš krautuvių?

Pranas Bekampis.

Tas, kuris prisius dvi prenumeratas “žvaigždei”, gaus gr 
celiuliodinį paveikslą 4 3/8 colių — 6% colių, Jėzaus Širdi 
arba Šv. Antano, Nesiliaujančios Pagalbos Pan. Švenč. Juozap 
Už TRIS PRENUMERATAS gaus sterlingo sidabro Pan. Šven 
stebuklingą medaliką.

3. Už PENKIAS PRENUMERATAS galima pasirūkti vieną:
a. Baltą rožančių su sidabriniu lenciūgėliu;
b. Gražų paveikslą 8 colių — 9 34 colių: — “Kristus klabena

duris”. į
c. Stebuklingą Pan. švenč. medaliką su sterlingo sidabro lei 

ciūgu.
4. UŽ DEŠIMTS PRENUMERATŲ galima pasirinkti vieną: 

a.

NA'

C. 
d.

“Kristaus šventojo Veido” paveikslą 10 colių — 13 colių.
Perlinį rožančių su auksiniu lenciūgu.
Labai gražų ligoninis setą.
Kun. Pr. M. Juro maldaknygę: “DIDYSIS RAMYBĖS ŠAI 
TINIS”, 787 pusi.

e. Kun. Pr. Juškaičio maldaknygę: “Maldų šaltinis”, 432 pus
VISI I DIDINGĄ APAŠTALAVIMO ŽYGI ŠIRDINGAI KVII 

ČIAME PROMOTORIUS-es, PLATINTOJUS IR VISUS Į ŠIA 
ŠVENTAS LENKTYNES! MALONĖKITE NAUJAS IR SENA 
PRENUMERATAS (pažymėdami, kas naujas, kas senas skait; 
tojas) NELAUKDAMI SIŲSTI: ”

"ŽVAIGŽDĖS" ADMINISTRACIJĄ
488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mas

Pažįstc

RAMIŲ f

NAUJ

ŠVE]
mu ženklu parodytų, kad jis galės atlikti nors 
vieną gerą artimo meilės darbą.

Buvo antrosios savaitės Advento trečiadienis. 
Keliolika dienų prieš Kalėdas. Po Šv. Mišių za
kristijoje jis tvarkingai dėjo arnotą į stalčių, kai 
tylumoje kambario išgirdo negarsų beldimą. A- 
tidarydamas, jis pamatė Ievą Balčiūnienę. Tai 
moteriškė, kuri prižiūrėdavo altoriaus papuoši
mus ir bažnyčios švarą. Ji stovėjo tarpduryje ir 
rankoje nedrąsiai laikė ilgakotę raudoną žydin
čią rožę.

— Man dovanojo didelę puokštę šių nepapras
tai gražių raudonų rožių. Tai mano gimimo dienai 
atminti Petrukas, mano sūnus, atsiuntė iš ka
riuomenės stovyklos, — tarė ji. — Nutariau ke
letą jų išdalinti savo geradariams. Tėveli, tau 
skiriu pirmutinę. Manau, priimsi nors šią vieną 
rožę nuo manęs, ir pasidėsi savo darbo kambary 
ant stalo. Bus tai ženklas, kad gerbiu tave ir nuo
latos prašau Viešpaties neatitraukti nuo tavęs 
Savo Saldžiausios Širdies Malonės. Trokštu, kad 
būtum sveikas ir sėkmingas Kristaus vynyne, 
ypač paklydėliams į Dievo malonę grąžinti.

— Labai, labai esu tau, Ieva, dėkingas už tavo 
gerą ir prietelingą širdį. Iš tikrųjų įvertinsiu šią 
rožę ir jai nuvytus.

Ieva Balčiūnienė paliko zakristijos tylumą. Ku
nigo Juozo veidas sužėrėjo kaip ugnis. Sau vie
nas tarė: „Tur būt, Viešpats šiandien skirs man 
didį darbą atlikti. Saldžiausioji Jėzaus Širdie, 
atsiuntei man ženklą. Esu prisirengęs ir pasiry
žęs daryti visą, ką tik man įsakysi. Kalbėk, Vieš
patie, nes tavo tarnas klauso.”

Praslinko septynių vakarų naktys; Kunigas 
Spurgis, atlikęs dienos darbus, užsidėjęs savo 
senas nudėvėtas šliures, prisikimšęs pypkelę ta
bako, kurį jam buvo dovanojęs Vincas Klimas, 
vietos krautuvininkas, surado savo nukrypusią 
kėdę, išsitiesė ir pradėjo tarp tirštai pripūstų

pypkelės dūmų skaityti vakarinį laikraštį. Buvo 
gan vėlus laikas, sakau, vėlus, kadangi bažny
čios bokšto laikrodis išmušė jau vienuoliktą 
valandą. Kelis kartus užėjo mieguistumas ir žan
duose pasiskubino*žiovulys, bet kelis kartus, kaip 
būgnininkas, jis padaužė atvirą burną ir toliaus 
laikraštį skaitė. Išrūkęs kvepiančią savo pypke
lę, norėjo eiti į viršų klebonijos, į savo miegamą
jį kambarį, bet pasiraižęs kedėje, trupučiuką už
snūdo ir laikinai pamiršo, ką laikraštyje buvo 
perskaitęs apie pasaulio įvairenybes.

Netrukus prie užpakalinių klebonijos durų pra
skambėjo garsus bildesys. Pašokęs nuo nukry- 
pusios kėdės ir atsipeikėjęs nuo staigaus išsigan- 
dimo, skubotai užsidėjęs šliures jis nuėjo atida
ryti durų. Ten laukė moteriškė. Ji buvo viduram
žė, plaukai kiek pražilę; veidas rodė susirūpinimo 
ir vargų vagų raukšles. Nedrąsiai ji stovėjo. De
šine ranka apsišluosčius lūpas, prakalbėjo:

— Tėveli, žmogus labai serga Šiukštų name, 
Kudirkų gatvėje.

Ši gatvė buvo blogoje miesto dalyje, kur pa
prastai buvo apsigyvenę nesusivaldantieji ir tin
giniai. Kunigas Spurgis, išgirdęs vardą gatvės, 
kiek susiraukė ir skersai patempė savo storai 
apaugusius antakius.

— Gan vėlus laikas, moteriške. Tau vienai ne
reikėjo eiti į kleboniją. Turėjo koks nors vyriš
kis tave per miesto gatves palydėti. Žinai, kiek 
šiandien yra visokių neištikimų žmonių. Palauk 
trupučiuką ir draug galėsime eiti pas ligonį.

Kunigas Spurgis, palikęs -moteriškę, nuėjo į 
viršų užsidėti kitus rjibus ir kepurę. Paprastai 
kunigas Spurgis, kai eidavo pas ligonį į tą dalį 
miesto, niekados nekeliaudavo vienas, bet pa
sikviesdavo savo vikarą, kunigą Joną Valentiną, 
ištikimą savo brolį kunigą. Kaip kiekvienas mies
tas turi atsižymėjusį kuo nors kampelį, taip ir 
šis kampas buvo vadinamas labai aiškiu vardu,

būtent, „Pragaro skylė”. Kunigas Spurgis dai 
gel kartų tenai buvo. Visos ten vietos buvo jai 
gerai žinomos. Tad, kaip sakiau, šį kartą jis n( 
žadino kunigo Valentino, kadangi jis turėjo sur 
kų kosulį, užgultą krūtinę. Atsidavęs Saldžiai 
siajai širdžiai, kunigas klebonas atėjo žemyn i 
iškeliavo su nepažįstama moteriške.

Ėjo kareivis, kaip vortinklis išvedžiotomis ga 
vėmis. Moteriškė ėjo pirm kunigo Spurgio. Jis 
nors ir buvo keleriais metais jaunesnis už ją, vi 
nok negalėjo suspėti pagal jos kojų greitumą. K 
moteris priėjo prie vieno namelio, ji sustojo, pa 
kėlė dešinę savo ranką ir, parodydama į duris 
prakalbėjo „Čionai” ir tirštame nakties tamsum I 
pradingo, kaip staigiai užgesinta elektros šviesi

Kunigas Spurgis, minutę apsidairęs, keistai m . 
sišypsojo ir žengė aukštyn, keturiais iš lauko n 
mų laiptais. Vyriškai, nors ir su netikrumu, paj 
spaudė durų varpelio guzikėlį ir laukė, kas č 
toliaus įvyks. Netrukus iš antro aukšto vyrasfį 
iškišęs pliką galvą iš trukšmingai atidaryto la 
go, šiurkščiu, lyg iš miego prikeltu balsu surike 
„Kas čia taip pamišusiai budina žmones iš mi 
go ir sutrukdo nakties poilsį? Ko nori, tu nakt 
goni?”

— Čia kas nors serga. Man buvo pasakyta atė 
ti į šiuos namus. Meldžiu įleisti į vidų. Nesibijo! 
esu kunigas, nepriklausau prie naktigonių.

— Visai ne, — atsakė šiek tiek sušvelnėjęs bal 
sas. — Palauk, ateisiu žemyn ir atidarysiu tai 
duris.

Durų spyna sugirgždėjo, kai surūdijęs rakta 
dejuodamas atidarė duris ir pačios durys atsi 
darydamos išleido nuo savo senų ir išdėvėtų si 
kavėlių tokį graudų ir garsų balsą, lyg kad visa 
pasaulis ant jų buvo pakabintas.

Ilgais susivėlusiais plaukais ir basas žmogų 
stovėjo prie durų, laikydamas rankoje seną, ap 
varvėjusią žvakę ir sulankstytą žvakidę. Papra
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ŠVENTŲ KALĖDŲ

Kolegijai rinkliava Maspethe
Gruodžio 3 d. Maspethe, 

N. Y., lietuvių parapijoje bu
vo padaryta per pamaldas 
bažnyčioje rinkliava Maria- 
napolio kolegijai paremti. Ta 
proga iš Marianapolio buvo 
atvažiavęs kun. A. Markū
nas, kuris sakė pamokslus ir 
taip pat dalyvavo 40 valan
dų atlaiduose.

Maspetho parapijiečiai 
nuoširdžiai suprato katali
kiškos ir lietuviškos mokslo 
įstaigos svarbą, ir gausiai 
aukojo. Iš viso buvo surinkta 
700 dolerių.

Visiems aukojusiems Ma
rianapolio Kolegijos vadovy
bė čia reiškia nuoširdžią pa
dėką. Ypač didelis dėkingu
mo jausmas reikia pareikšti 
kleb. kun. J. Balkūnui, kuris 
taip uoliai pritarė šiai rink
liavai ir atsidėjęs rūpinosi 
jos pasisekimu.

Su palankių lietuvių kata-

Šv. Kazimiero Seserų mo
tiniškam name, jų koplyčioj, 
bus laikomos iškilmingos Mi
šios, kurias atnašaus kape
lionas kun. Balys Urba; jam 
asistuos svečiai kunigai.

Lietuvių Šv. Kryžiaus li
goninėj mišias laikys ligo
ninės kapelionas kun. P. Juš
kevičius.

Tėvų Marijonų seminarijo
je vienuoliai turės iškilmin
gas mišias su kalėdinėmis 
giesmėmis, kurias giedos 
klierikų choras. Seminarijos 
rektorius yra kun. Dr. Al
fonsas Jagminas, 
namų viršininkas
zapas Mačiulionis, M.I.C.

M. I. C., 
kun. Juo-

Kalėdų progai, jūsų Čika
gos korespondentas sveikina 
„Amerikos” štabo narius ir 
laikraščio skaitytojus. Links 
mų, Šventų Kalėdų visiems.

Jonas A. Stoškus.
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Kristaus Gimimo Šventes Proga

Nuoširdžiai Sveikinu Visus Pažįstamus Ir 
Prietelius, Linkiu Laimingiausių

NAUJŲ METŲ
ą medaliką.
IAS PRENUMERATAS gte 
ižančių su sidabriniu lendūgĖ: 
aveikslą 8 colių — 9 % coliy:-'

Kun. Jonas Kartavičius

Ingą Pan. švenč. medaliką si

is šventojo Veido” paveikite! 
ožančių su auksiniu lenciūgu 
•ažų ligoninis setą.
. M. Juro maldaknygę: “DIDIS |' 

787 pusi.
. Juškaičio maldaknygę: “Masi I
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Pažįstamiems, Bičiuliams

RAMIŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ
Tyro Džiaugsmo

NAUJIEMS METAMS

Kun. Antanas Petrauskas

ŠVENTŲ KALĖDŲ
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likų parama ir klebonų pa- £os Angeles, Gal 
lankumu, is panašių rinklia- °
vų pereitais mokslo metais 
pasisekė pagerinti ir pagra
žinti Marianapolio kolegiją. 
Bet daug būtinų darbų dar 
laukia, ypač kai šiemet Ma
rianapolio 
čius beveik 
Ryšium su 
pagerinimų
Dėlto už kiekvieną paramą ir 
auką kolegijai esame didžiai 
dėkingi.

Kolegijos vadovybė

auklėtinių skai- 
dvigubai pašoko, 
tuo reikia naujų 
ir patobulinimų.

Elizabeth, N. J
— Kalėdų mišios lietuvių 

Šv. Petro ir Povilo bažnyčio
je bus 12 vai. vidurnakty, 6, 
6:30, 7, 8, 9, 10, 11 ir 12 vai.

— Praeitą savaitę palaido
ti Barbora Pečiulienė, M. Jo
mantas ir Fel. Sukackas.

Chicago, Ill
Čikagos arkivyskupijos 

trylika lietuvių parapijų ruo
šiasi Kristaus Gimimo šven
tei. Kalėdų dienoj linksmos 
bažnytinės giesmės skambės 
per visas mišias. Klebonai ir 
jų vikarai sveikins savo pa
rapijiečius ir melsis už mūsų 
jaunuolius karo laukuose ir 
ypatingai už tuos, kurie pa
aukojo savo jaunystę, kad šis 
pasaulis būtų geresnė vieta 
gyventi ir kad mažos ir di
delės tautos viena kitą gerb
tų.

Įspūdingos Bernelių Mi
šios bus laikomos lietuvių 
bažnyčiose vidurnakty.
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NAUJŲ 1915 METŲ PROGA
Nuoširdžiai Sveikinu Visus Apreiškimo 

Parapijiečius ir Visas Draugijas

Kun. Bruno Kruzas

Nuoširdžiai Sveikinu Visus •k
Šv. Jurgio Parapijiečius

aledu Džiaugsmingomis Šventėmis
Linkiu Dievo Palaimos

1945 Metams

Kun. Antanas Pažereckas

Maloniai Sveikinu Visus
Angelų Karalienės Parapijiečius

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS
Linkėdamas

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Kun. Antanas J. Masaitis

---
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Prel. M. Krušas, kun. J. 
Paškauskas, kun. Ig. Albavi- 
čius, kun. A. Linkus, kun. A. 
Briška, kun. J. šaulinskas, 
kun. J. čižauskas, kun. V. 
Černiauskas, kun. P. Kataus- 
kas, kun. P. Gasiūnas, kun. 
A. Martinkus, kun. M. Švar- 
lis, kun. M. Jodka, M.I.C.. vi
si lietuvių parapijų klebonai, 
linki savo parapijiečiams, 
kad gerasis Dievas laimintų 
juos ir jų mylimuosius.

Lietuvių parapijų mokyk
lų vaikučiai kiekvienoj para
pijoj suruoš linksmas ir į- 
vairias kalėdines programas. 
Mūsų miesto lietuviai gali di
džiuotis mūsų lietuvių įstai
gų pasirodymais.

Kun. A. Zakarauskas ruo
šia Akademijos populiarų 
mergaičių chorą giedojimui 
kalėdinių giesmių Gimimo P. 
Š. Marijos bažnyčioj. Muzi
kai Janušauskas, Pocius, 
Daukša, Sabonis, Sabonienė, 
Kudirka ir kiti yra prirengę 
savo didelius chorus iškilmė
mis. »

Nebėr skolų
Iki šiol neparagavau Kali

fornijos laimės pilnumoje, 
nes mane kankino mintys, 
kas sumokės skolą, kurią už
traukiau pirkdamas namą, 
kuriame įrengiau bažnyčią. 
Užtrauktos skolos buvo 6,000 
dol., o dar reikėjo kaipo nau
jakuriui pradėti nuo „bliude- 
lio ir šaukštelio”.

1942 m. išvažiavau į ryti
nes lietuvių kolonijas su mi
sijomis. Ta proga vakarais 
rodydavau krutamousius pa
veikslus. Nors nemažai turė
jau vargo nešioti reikalingas 
paveikslams rodyti mašinas 
ir gerokai paragavau pašie
pimų, vienok nepaisiau ir 
ketvirtą skolos dalį išmokė
jau. Bet šįmet nusistačiau 
užbaigti skolą mokėti. Mano 
amžius (77 metai) mane ra
gino pasiskubinti su skolos 
numokėjimu, todėl laiškais 
kreipiausi į visus mano se
nus pažįstamus. Neapsiri
kau. Vietiniai mano parapi- 
jonai subruzdo ne tiktai lai
mėjimo knygeles platinti, 
bet daug daiktų aukojo ba- 
zarui. Per bazarą buvo ir to
kių, kurie kelias dešimts do
lerių praleido. Todėl ir įvyko 
nuostabios pasekmės. Ne tik
tai visą bažnytinę skolą „Pa- 
cifike nuskandinau”, bet dar 
400 dol. įdėjau į banką, nau
jos bažnyčios statybai.

Dėkoju širdingai ne tiktai 
savo vardu, bet visos Los 
Angeles lietuvių katalikų 
parapijos, visiems, kurie 
mums pagelbėjote įrengti 
bažnyčią, kleboniją ir seserų 
namą. Atsilyginti už jūsų pa- 
gelbą kitaip negalime, kaip 
tiktai melsdami Dievą, kad 
Jis jums šimteriopai atmo
kėtų savo malonėmis. Atlai
kiau už visus geradarius iš
kilmingas Šv. Mišias; per vi
są savo gyvenimą nepamir
šiu maldauti Dievo, kad Die
vas globotų tuos, kurie mums 
suteikė pagelbą.

Prel. J. Maciejauskas, 
2511 — 3rd. Avė.
Los Angeles 16, Calif.

Telefonas PArkway 7645.

Rašo Jokūbas Stukas,Js.
Kalėdų šventėmis sveikinu 

visus „Amerikos” skaityto
jus, „Amerikos” štabą, savo 
radijo programos klausyto
jus, rėmėjus, visus gimines, 
draugus ir pažįstamus. Vi
siems linkiu geriausios lai
mės, pasisekimo, sveikatos ir 
džiaugsmo per ateinančius 
metus.

Newark, N. J. — Lietuviai 
yra kviečiami prisirašyti 
prie Bendro Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondo 35 sky
riaus. Prisirašyti kaštuoja 
$2.00 metams. Tie pinigai pa
dės šelpti Lietuvos nukentė
jusius. Kiekvieno Amerikos 
lietuvio pareiga yra priklau
syti prie šios organizacijos. 
Siųskite pinigus ir vardus 
pirm. Vladui Diliui, 314 Wal
nut St., Newark 5, New Jer
sey.

Gruodžio 17 d. Šv. Trejy
bės bažnyčioje apsivedė Ma
rytė Skardžiūtė • su marinu 
seržantu Kazimieru Kinde- 
riu. Vestuvių puota įvyko Šv. 
Jurgio Dr-jos salėje. Linki
me jaunavedžiams ilgiausių 
metų!

Hillside, N. J. — Jokūbo ir 
Bronislavos Bilinskų sūnus 
seržantas Leo Wadeika buvo 
parvykęs atostogų. Jis ištar
navęs trejis metus kariuome
nėj. Buvo Afrikoj, Indijoj, 
Burmoj.

East Orange, N. J. — Iza
belė Dilienė, žinoma veikėja, 
buvo sunkiai susižeidusi. Ku
rį laiką buvo gydoma ligo
ninėje. Dabar Dilienė sveiks
ta namuose, savo gydytojo 
priežiūroje^ Linkime jai grei
čiausiai pasveikti, ir vėl eiti 
savo pareigas.

Harrison, N. J. — Antani
na Rončienė gavo telegramą 
iš karo departamento, kad 
jos sūnus, seržantas Jonas 
Rončius, buvo užmuštas 
Prancūzijoje lapkričio 8 d. 
Reiškiame gilios užuojautos.

Brooklyn, N. Y. — Gruo
džio 16 d. mirė Jonas Adamė- 
nas, gyv. 69 Irving Ave. Li
ko žmona Marijona, sūnus ir 
trys dukters. Palaidotas 
gruodžio 20 d. iš šv. Jurgio 
par. bažnyčios.

Pranės Šlikienės sūnus, ka
pitonas Kazimieras šlikas, 
parvyko namon 30 dienų a- 
tostogų, ištarnavęs trejis 
metus Pacifiko salose. Svei
kiname.

Harrison-Kearny,
New Jersey

PANAUDOTOS PADANGOS

Sveikinu Kalėdų šventėse 
visas mūsų vietos katalikiš
kas draugijas ir jų valdybas, 
linkėdamas, kad Dievas leis
tų laimingai sulaukti Naujų 
Metų. Tegu 1945 metai bus 
linksmesni, laimingesni, kad 
visame pasaulyje įvyktų tai
ka, kad Lietuva liktų laisva 
ir nepriklausoma.

Darbuodamasis spaudoje, 
pranešdamas žinias iš drau
gijų veikimo, negaliu praleis
ti laikraščių. Todėl sveikinu 
„Amerikos”, „Darbininko”, 
„Garso” ir „Vyties” redak
cijas ir administracijas. Te
gu išauga mūsų laikraščiai 
dar didesniais, turininges- 
niais. •

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ 
IK ’

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Vėliname Visiems Mūsų 

Kostumeriams, Prieteliams ir Visiems 
Rochesterio Lietuviams

PRIMENAME, KAD ŠVENTĖMS TURĖSIME

Specialių Keksų, Bandukių ir Kalėdų Duonos

Specializuojamos Tikrai Lietuviškoj Duonoj

620 Hudson Avenue

i:

— — Rochester 5, New York į

Telefonas: Stone 4317

Užsakymus Pristatome į Namus

Bayonne, N. J
— Kalėdų mišios bus tokia 

tvarka: 12 vai. naktį, 7:30, 
8, 9, 10:30 ir 11:45.

— Per Kalėdas klebonui 
pagelbės kun. Pr. Bulovą, M. 
I. C.

— Gruodžio 14 d. Harriso- 
ne palaidota klebono kun. M. 
Kemėžio giminaitė Uršulė 
Jaruševičienė. Asistavo pa
maldose kun. Barkus ir kun. 
Stonis.

— Pakrikštyta Serafino ir 
Elenos (Nanortaitės) Fonti 
duktė Nancy Theresa.

— Apsivedė M. Krutulis 
su Alice Melnick.

— Stebuklingo Medaliko 
novena trečiadieniais būna 
keturis kartus: 2, 7, 7:30 ir 
8:15 vai.

— Nekalto Prasidėjimo no
vena praėjo didžiausiu pasi
sekimu. Kasdien pamaldos 
buvo tris kartus. Vedė ją 
kun. Aukštikalnis, S. J. Kas
dien lankėsi apie 500 žmonių.

— Gruodžio 12 d. palaido

tas Michael Marlow, o gr. 20 
— Aleks. Marcinkus.

— Gyv. Rožančiaus dr-jos 
rengiamas kortų vakaras 
bus gruodžio 30 d. 7:30 vai. 
vak.

JAPONAI KINIJOJE
PAGROBĖ KUNIGUS

Maryknoll misijonierių va
dovybė pranešė, kad japonai, 
įsiveržę kiniečių Kwangsi 
provincijon, pagrobė keturis 
Maryknoll misijonierius.

Pagrobtųjų misijonierių 
vienas yra kilęs iš New Yor- 
ko.

GAZOLINO EIKVOTOJAMS

Kainų Reguliavimo Įstai
ga panaikino racijonavimą li
kusių keleivinių automobilių 
panaudotų padangų (tajerų), 
dėl jų prastos kokybės ir ma
žo kiekio. Bet panaudotos 
sunkvežimių (trokų) padan
gos bus racijonuojamos, kaip 
ir seniau.

ŠELPIA SUOMIUS

Šv. Tėvas nusiuntė 38,000 
kronų (apie 9,000 dol.) Šve- 
dijon suomių vaikams, kurių 
ten yra atbėgusių su tėvais 
per keliasdešimt tūkstančių.

Iš viso Š vedi j on yra atbė
gusių apie 122,000 suomių.

J. Stasilionis

GLOBOJA NAŠLAIČIUS

Angelo Sargo vaikų slau- 
ginimo namuose yra daug 
vaikučių. Sesutės, kurios tą 
namą prižiūri, paskelbė, kad 
jos sutiktų perduoti vaikus 
norintiems auginti.

Iš atsišaukusių gauti vai
kus daugumoje nori gauti 
berniukus nuo 17 mėn. iki 10 
metų amžiaus.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Salinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tie automobilistai, kurie 
neteisėtai naudoja gąsdiną 
keliavimui į žiemos kurortus, 
gali netekti racijonavimo 
knygučių — pareiškė Kainų 
Reguliavimo Įstaiga.

Kainų Administratorius, 
Chester Bowles, pareiškė, 
kad Kainų Reguliavimo įstai
ga yra paruošusi atitinkamą 
planą sulaikyti nuo neteisė
to gąsdino naudojimo žiemos 
atostogų kelionėms. Jis įspėt: 
jo, kad tie automobilistai, 
kurie netinkamai naudoja 
jiems skirtus gąsdino kie
kius, gali būti pašaukti pasi
aiškinti prieš apklausinėji
mo komisijonierius, kurie tu
ri teisę atšaukti ne tiktai pa
pildomąsias B ir C racijona
vimo knygutes, bet taip pat 
ir A knygutes.

Karo pergalei paskubinti, 
pirkime daugiau karo bonų!

Brooldyno Lietuviai Graboriai

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

Notary Public •

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Joseph Le Vanda 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas
Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC 

63-12 70th Street, 
Middle Village, L. L, N. Y.

~
Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N.

Amerikos kariai Italijoje 
rengia Kalėdų eglaitę Romos 
vaikams. Vadovauja Šv. Var
do draugija.

Čikagos lietuviai biznie
riai, profesionalai sveikins 
lietuvius specialėj dienraščio 
„Draugo” kalėdinėje laidoje. 
„Draugas” ruošia speciali}

Y.
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KATALIKŲ JAUNIMO DRAUGIJOS

Dr. John Walukmišiose
161 No. 6th Street

BAZARO UŽBAIGTI VĖS

Pirmadienį, Gruodžio-Dec. 25, 1944 Tel.

APREIŠKIMO AUDITORIUME
No. 5 & Havemeyer Strs., Brooklyn, N. Y.

Pradžia 8:00 vai. vak. Bilietas 60 c.

Peter Lambert & His Orchestra

Kalėdų Mišios

&Maspetho Žinios

PARDUODAMA

ATSIIMKIT DOVANAS

Klausytojas 41-40 — 74f h StreetNAUJA APDRAUDA

Jackson Heights, N. Y.
su-Visiems Pažįstamiems

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ
ir

RADIJO PROGRAMA 
KALĖDŲ ŠVENTEI

bazare daug 
Adomaitienė, 
be to, Pliop- 
ir kiti. Daik-

Navickienė,
Ragelienė, 

Janušonienė, 
Lithuanian

Amžinojo Rožančiaus dr- 
jos bendra komunija bus šį 
sekmadienį, gruodžio 24 d., 
9 vai. mišių metu. Narės pra
šomos dalyvauti.

gie- 
baž- 
mi-

RUOŠIASI SUTIKTI
1945 METUS...

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

KRIAUČIAI IŠŠLAVĖ 
KOMUNISTUS

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Lietuvių Švč. Trejybės 
bažnyčioje Kalėdose mišios 
bus tokia tvarka: 12 vai. vi
durnakty, 8, 9, 10, 11 ir 12 
vai. ryte.

Loji viltis, 
tens tebeveikia. 
Įėjimo pareiga, 
Ine prabilsta. 
atidarys...

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS 
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

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

Reikia Sekretorės. karteriui 
lyg evangelinės
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 į KATALIKŲ JAUNIMO DRAUGIJOS

Kalėdų Šokiai
Angelų Karalienės 

Parapija

1Il
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Kalėdų dienoje mūsų apy
linkės bažnyčiose Šv. Mišios 
bus tokia tvarka:
Brooklyne —

Apreiškimo par.: (N. 5 ir 
Havemeyer Sts.): 12 vai. vi
durnakty; 6, 6:30, 7, 7:30, 8, 
9, 10 ir 11 vai. ryte.

Angelų Karalienės par. 
(213 S. 4 St.): 12 vai. vidur
nakty; 8, 9, 11 ir 12:15 vai.

Šv. Jurgio par. (207 York 
St.): 12 vai. vidurnakty; 8, 
9 ir 11 vai. ryte.
Maspethe —

V. J. Atsimainymo par. 
(64-14 56th Rd.): 12 vai vi
durnakty ir nuo 8 iki 12 vai. 
ryte kas pusvalandis.
New Yorke —

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

tų atstovaujama šiame svar
biame apylinkės susirinkime. 
Tegu nelieka nė vienos mūsų 
draugijos, kuri nebūtų iš
rinkusi savo atstovų.

Draugijų atstovų ir seime
lio svečių registracija bus 
nuo 1:30 vai. popiet. Seimelio 
posėdis bus pradėtas 2 vai. 
popiet.

6 vai. vak. bus vakarienė. 
Ją rengia N. Y. Federacijos 
apskritis. Bilietai tik po 1 
dol. 25 c.

Visiems, o visiems, labai 
linksmų Kalėdų švenčių!
Federacijos Apskr. Valdyba

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

mūsų 
bažnyčia bus gražiai išpuoš
ta. Varg. Dulkė parengė cho
rą, kurs gražiai sugiedos 
gražias lietuviškas Kalėdų 
giesmes.

Spėjama, kad žmonių da
lyvaus labai daug.

Išpažintys prieš Kalėdas 
bus klausomos: šeštadienį 
nuo 3 iki 6 vai. ir nuo 7:30 
iki 9 vai. vak. Sekmadienį — 
per visas Šv. Mišias. Sekma
dienio vakare išpažinčių ne
bus klausoma.

Apylinkės Seimelis
' New Yorko Lietuvių Kata
likų Seimelis bus 1945 m. 
sausio 28 d., sekmadienį, Ap
reiškimo parapijos salėje, 
Brooklyne.

Seimelio darbotvarkėje 
svarbūs bendrojo pobūdžio 
ir vietiniai reikalai.

Visos lietuvių katalikų 
draugijos prašomos pasirū
pinti, kad kiekvienai jų bū-

J. Ginkaus vadovaujama 
lietuvių radijo Kalėdų pro
grama bus šį šeštadienį, 
gruodžio 23 d., nuo 3:30 iki 
4:30 vai. popiet, iš WWRL 
(1600 kc.) stoties. Progra
moje bus V. Tamkiūtė— 
Pranskienė, Al. Vasiliauskas, 
kalbėtojas ir kiti.

Programos rengėjas yra 
Liet. Radijo draugija, kuriai 
vadovauja J. P. Ginkus, pa
gelbsti Ad. Jėzavitas (495 
Grand St., Tel. EVergreen 
4-7142). Rengėjai prašo pa
siklausyti, parašyti savo 
nuomonę ir, prie progos, pa
sveikinti savo artimus oro 
bangomis.
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® Bendrojo Amerikos Lie
tuvių Šalpos Fondo direkto
rių susirinkimas įvyko gruo
džio 15 d.

® Kun. J. A. Karaliaus 25 
metų kunigystėje sukakties 
minėjime iš šios apylinkės 
dalyvavo kun. J. Balkūnas ir 
K. V. gen. sekr. kun. P. Le- 
kešis.

• Anna Kaskas gruodžio 
22 d. Metropolitan operoj 
dainuos „Rigoletto” pastaty
me. Tai pirmas jos -pasirody
mas šiame sezone.

• Mike Stelmokas, karys, 
tebėra Floridoje, kur jis lan
ko specialę radijo mokyklą.

• Liet. Vyčių 41 kuopa 
ruošiasi suvaidinti smagią 
komediją „Piršlybos”. Vai
dintojai jau turi pratybas.

• St. Serž. J. Tumasonis, 
paviešėjęs namie 15 dienų, 
grįžo į Mississippi. Pakely 
aplankė savo brolį klieriką, 
studijuojantį Washingtone.

• Našlių balius bus sausio
7 d., Apreiškimo par. salėje. 
Jį ruošia šv. Monikos našlių 
dr-ja.

• Leit. Dr. J. S. Naujokai
tis yra paskirtas gydytoju į 
karo veteranų ligoninę Min
neapolis, Minn.

• Pranas Stankūnas 
dos solo Šv. Jurgio par. 
nyčioje per Piemenėlių 
šias.

• Ona žarnauskienė
žeista automobiliaus praeitą 
savaitę. Gydoma Queens Ge
neral Hospital.

® Dan. Ražanauskas, jū
rininkas, iš Sampson, N. Y. 
išsiųstas kiton mokyklon į 
Floridą.

• Vyt. Bacevičius gruo
džio 31 d. 5 vai. popiet skam
bins WNYC radijo stoty. 
Programoje Albenizo, Debu
ssy ir paties pianisto keturi 
nauji kūriniai.

• Elzb. Jakaitienė su savo 
seserim Mar. Petroniene bu
vo išvykusios į Georgia 
stybę,- kur aplankė karį 
ronį. Sutiko ir daugiau 
rių iš šios apylinkės.

Gyv. Rožančiaus dr-ja sau
sio 14 d. turės įdomią pramo
gą. Seserys pranciškietės 
ruošia vaikučių programą, o 
M. Vizbarienė su M. Brangai- 
tiene paruoš kitokių įdomy
bių. Bilietai po 50 c.

Švč. Panelės Stebuklingo 
Medaliko nuolatinė novena 
Kalėdose bus po 11 vai. mi
šių lietuviškai ir po 12:15 
vai. mišių — angliškai. Ta 
pati tvarka bus ir Naujų Me
tų dienoje.

Karių Motinų Draugija
Gruodžio 11 d. buvo gra

žus susirinkimas. Įsirašė 
daugiau narių. Išrinkta vice
pirmininkė Pr. Ražickienė ir 
korespondentė O. Petrulienė, 
kuri yra kartu draugijos se
kretorė. Nutarta pasveikinti 
visus karius Kalėdomis ir ap
dovanoti sužeistuosius (da
bar Vokietijoj sužeistas Juo
zas Strumskis ir J. Malec- 
kas).

Šv. Vardo draugija
Gruodžio 8 d. turėjo meti

nį susirinkimą. Išrinkta val
dyba. Nutarta metinę šventę 
minėti sausio 14 d. su Šv. Mi- 
šiomis, komunija ir pusry
čiais. Draugija įrašė nariais 
visus parap. jaunuolius ka
riuomenėje.

411

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Nuoširdžiai Linki

JUOZAS ZEIDAT

Grand Street, Brooklyn, N
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MEMORIES of LITHUANIA

Saturdays, 3:00 to 3:30 p. m.
Station WEVD — 1330 JdL, 5000 Watts

DIRECTOR — JACK J. STUKAS
429 Walnut St., Newark 5, N. J.

TeL MArket 2-5360

Royal Indemnity apdrau- 
dos kompanija (kurios tur
tas viršija 44 milijonus 
dol.) šiomis dienomis įgalio
jo J. P. Mačiulį savo atsto
vu su teise pasirašinėti ap- 
draudos kontraktus (insu
rance policies).

New Yorko valstybės Ap- 
draudos Departmentas p.
Mačiulio įgaliojimą patvir- bo valdyba prašo vietas užsi- 
tino.

val-
Pet-
ka-

SVEIKINA IR DĖKOJA

Lietuviu Radijo Draugijos Vakarinės 
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius

Ketvirtadieniais 7 v. v. WWRL 1600 kc
Gyvuoja virš 12 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t. t. 
Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai.)

AD. JĖZAVITAS 
Muzikos Vedėjas 
EVergreen 4-7142

Nuoširdžiai sveikinu Ka
lėdų šventėse savo draugus 
draugijos nares, pažįstamus, 
„Amerikos” štabą. Dėkoju 
visiems už maldas ir nuo
širdžius suraminimus, mano 
liūdnose dienose, gavus ži
nią, kad mano mylimasai sū
nus Antanas yra dingęs karo 
fronte.

Labai man liūdna, nebesu
laukiant sūnaus laiškų, kurie 
daug man gelbėjo ir stiprino 
mane. Mano viltis Dievuje, o 
paguoda mano visų prietelių 
užuojautoje.

Ona Sijevičienė

J. P. GINKUS 
495 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

Gruodžio 17 d. buvo „Ame
rikos” bazaro užbaigtuvių 
diena. Bazaro lankytojai pra
dėjo ateiti nuo 4 vai. popiet. 
Šį kartą dovanų laimėjimų 
nebebuvo tiek daug, nes di
dieji daiktai buvo išėję per 
pirmąsias dvi dienas.

Bazaran atsilankiusių tar
pe buvo kun. N. Pakalnis, 
kun. J. Balkūnas, kun. J. 
Aleksiūnas, kun. A. Masai- 
tis, art. Mar. čižauskienė, 
muz. J. Brundza, art. Pr. 
Stankūnas, p. Krasnis iš 
Long Island, J. P. Mačiulis 
ir kiti.

Kadangi dalyviai labai 
skubiai viską „likvidavo”, 
tad apie devintą valandą ba
zaro būdos liko visai tuščios.

Be praeitam numery minė
tų darbininkų 
dirbo Barbora 
K. Navickienė, 
lienė, V. Pūkas
tų aukotojų tarpe dar buvo 
M. Putinienė, St. Subatienė, 
Andrišiūnienė, Baranauskie
nė, Mockevičienė, Stelmokie- 
nė, Šarkauskienė, Brangaitie- 
nė, N. Cooke, Staškienė, Pr. 
Avižonienė, K. 
Stravinskienė, 
Martinaitienė, 
M. Vizbarienė,
Athletic Club ir kiti.

Bazaro trys dienelės labai 
smagiai pralėkė. Jos ryškiai 
parodė, kad „Amerikos” skai 
tytojai nori laikytis savojo 
laikraščio ir matyti jį tvir
tai gyvuojant. Visiems atsi
lankiusiems, visiems iš anks
to ar vėliau savo parama pri- 
sidėjusiems — nuoširdus lie
tuviškas ačiū!

..Amerikos” bazare nevisi 
dalyviai sulaukė dovanų lai
mėjimo lakštelių traukimo, 
tad liko neatsiimtų daiktų. 
Štai kurie numeriai buvo lai
mingi :

D 2049 — butelis vyno; 
No. 1578 — rinkinys skepe
taičių; L 41 (baltas) — 
,,Bronze Label”; L 57 (mė
lynas) — ,,Calvert”; No. 842 
— kenas kriaušių.

Šias dovanas galima atsi
imti ,,Amerikos” įstaigoje.

Lietuvių atletų klubas, 168 
Marcy Ave., rengia Naujų 
Metų sutiktuves sekmadienio 
vakare, gruodžio 31 d.

Vakarienė prasidės 9 vai. 
vak. Bilietas 1 dol. 50c. Klu-

sakyti iš anksto.

LINKSMŲ KALĖDŲ

Kriaučių unijos lietuvių 
skyriaus susirinkimas gruo
džio 13 d. buvo reikšmingas. 
Komunistai buvo pasiūlę ne
rinkti valdybon unijos narių, 
kurie dirba nelietuvių dirb
tuvėse. Bet šį kvailą suma
nymą kriaušiai atmetė ir val
dybon rinko tuos, kurių dau
guma norėjo.

Pirmininku jau aštuntiems 
metams išrinktas V. Zavec- 
kas; jis turi stiprų balsą, 
moka gerai susirinkimus 
vesti.

Iždininku išrinktas Leonas 
Šerkšnys 94 balsais, prieš ko
munistų Kairį (gavo 60 bal
sų). Į direktorių tarybą iš
rinktas J. Bernotavičius 
prieš Staknilevičių. Į bendrą 
tarybą — M. Varneckas, į 
vykdomąją tarybą — Juozas 
Kivyta. Tai tvirti lietuviai, 
susipratę unijistai. Be to, 
perrinkti kitiems metams 
J. Buivydas, Pr. Vaitukaitis, 
J. Ambrozaitis ir J. Pranc- 
kevičius.

Iš valdybos 13 narių dar 
liko keturi komunistų patai
kūnai. Jų terminas baigiasi 
liepos mėn., tad iki to laiko 
bus galima apsižiūrėti, ar ir 
su jais nevertės atsisveikin
ti...

Bravo, kriaušiai! Taip rei
kia dirbti. Mūsų skyrius yra 
gausus, turi apie 1,300 narių 
ir nemažai turto pinigais ir 
karo bonais. Kada valdyba 
buvo komunistų rankose, tai 
nei mūsų karo bonai, nei au
kos Raudonajam Kryžiui bei 
Karo Fondui nebuvo rekor- 
duojamos Lietuvių Komitete. 
Komunistai tai slėpė ir žemi
no lietuvių vardą kitų ameri
kiečių akyse. Nuo šiol taip 
nebus! Lietuviška unija eis 
su visu lietuvišku judėjimu, 
rems visas karo pastangas ir 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą.

Tik vyrai ir moters, uni
jistai — lankykite susirinki
mus! Neprileiskime mažu
mos vadovybės.

Kriaušius

I Visiems esantiems Amerikos Kariškose |
Pajėgose, Visiems Pažįstamiems Ir |

Draugams. |

Juozukas, Juozas ir Ona Ginkai

įt.

i

Iš širdies Maloniai Sveikiname Visus į
Draugus, Pažįstamus |

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS j
Ir Prašome Priimti Mūsų Geriausius |

Linkėjimus Laimingiems |

NAUJIEMS METAMS ‘ I
* u

IGNAS SUTKUS |
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y. |

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

I 
$ a 
HI
§

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų Iš
lyginimą, plasteriavimą, šaligat- 

cementavimą ir kt. darbus.
293 MAUJER ST., 

BROOKLYN 6, N. Y.

vii)

B

I B ei
Namai — Apdrauda

Jeigu norite pirkti ar par
duoti namus, arba kai reika
linga apdrauda (insurance), 
malonėkite kreiptis žemiau 
pažymėtu antrašu, kur Jums 
maloniai ir gerai patarnaus—

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 
8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y.

(Prie Forest Parkway Stoties)
Tel. Virginia 7 -1896

I m. rugpiūčio 1 
jrsusis Roosev 
hillio pareiškiu 
(Atlanto Carter 
mie abu valstyb 
įė apie savo va 
demokratinių 

s ir siekinius, 
into Čarteris ta 
jjų kraštų didži: 
ies jame buvo pa 
ir nepriklausom 
tautoms, didel 
is. Atlanto Č 
iškilmingai pas: 
pačių tautų sa

geros stenografės, kuri nu |et ar jis dar gyi 
ketų angliškai ir lietuviški — • — 
mašinėle rašyti. Darbo sąljjis dienomis 
gos geros.

United Lithuanian Relief
19 West 44 Street.
New York 18, N. Y.

:o sukėlė pre: 
raito pareiškime 
a Čarterio kaip 
nėra, kad nei ; 

hill susitarto ps 
ra pasirašę, bet

Moterų Ir Mergini krastų c 
dirbtuvi priešai) 

dinas davė nauji 
medžiagos, bet ; 
grindo?
liausią, dabar 1 
io neva gynėjau 
kurie griežtai n 
įerikos tarptai 
idarbiavimui.
ra, Roosevelt n< 
liauto čarterio. 
kad čarterio 

su palieka galio

reikia lengvam 
darbui. 5 dienos savaitėj 
Pradžiai — $26.75 savaitėj 
Atostogos. Galima ir nepi 
ną laiką dirbti.
United States Printing 

Litho. Co.
85 No. 3rd Street 

Brooklyn 11, N. Y.

Geri, pigūs, patogūs n ia, Atlanto č 
mai. Gerose vietose. Pataį tik Amerikos i 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, kas t 
ko prašo. Apdraudžiu (in 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:*
Joseph Vastunas
Real Estate Insurance

496 Grand St., Brooklyn, N.
Tel. EVergreen 7-1670

NEwtown 9 - 5972

Clement Voketaiti
Advokatas

arptautinių pasi 
i įsipareigojimi 

m. sausio 1 
one Atlanto 
įtrauktas į 

tų deklaraciją 
itų valstybių, p 
ietų Sąjungos į 
itvinovas).

ika Atlanto ( 
ližė ir nelaužo, 
i aiškiai žaloja 
rio ir dvasią i 

a Rusijos a 
reikalavimai 
ir visiškai n 

as dėl vist 
ietuvą, Latvi-

Maskva „laik 
neverta ir kai 
popieriaus, ir 
. Po Hitlerio, 

laėra savo laisv 
p 10 Al • sutarčių t saugok savo Akl^kaip Kremlio c

Stenger & Stenge

Teikiamas geriausias aki 
patikrinimas, prižiūrėjimas. 
AKINIAI prieinamiausiomi 
kainomis pagal jų rūšis.

Si ištaiga Įsteigta prieš 40 metu

ika yra vieniu: 
i nėra iškry] 

dėsnių gyni: 
vyriausybe 

uoliai laikėsi 1 
io principų. Pla 

ės pareiga 
iškosios pol 

optometristas — optikas |ii nepasiraust 

 

894-398 Broadway, Brooklyn, N. Y^O atsakingose

LIETUVIŠKA

ALUDE
Karšti Užkandžiai

KASDIEN t
Patogi Vieta Užėjimui 

Su MOTERIMS
DIDELIS PASIRINKIMAS 

VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn. N. Y.

atstovų rūmui 
torių parti j o 

Herbert Willis 
Petherick, kri 

8 užsienio p
8, Latvijos ir 1 
ii
^as Williams 
° reikalų vicem

I trijų respublil 
su Atlanto či 

Jis klausė
e left these peoi 
th?”

Hali beveik
HAvemeyer 8 - 0259 E'1161 P^Y“®j 

metų Lietuvoj 
Estijos vyriai 
’ usios Angliji

^beriek paklai 
ja smerks R 
M dėl ko sm

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.

Kiekvienas karo bonas 
stiprina mūsų krašto gynėjų 
jėgas. Pirkime bonų, kiek 

įtik galimumas leidžia.
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