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Kalėdų šventes Ame- 
't^enatas paskyrė didė
tų pasaulio badaujan- 
'žmonėms: buvo priim- 

^lijono 350 milijonų su- 
^MRRA reikalams, 
'tyvisų kraštų ateina 

nai gelbėti. Jei pagel-
i SALDAI piij.bus suteikta, šimtai 
7 GERIAL^OsSftČiU žmonių mirs ba’
J Lengvi Užkandžiai, Km, įu? , .
J PUSRYČIAI-PIETOS-VAKaJMaviJ°Je trYs mihJO- 
\ AISKRYMAS gamintas namie y likę be maisto. Veng- 
a riausix bravorų. ParaigimamspJiaiji^vyj-aį, moterys ir vai- 

; Juozas Ginbrs badu šią žiemji’ Jei
S 495 Grand Street ^nesulauks pagelbos.

pusei _ Hagos gy- 
————— --------- badas žiuri į akis.

Serga šie žmonės: senatvės jnėje Europoje ir Ru- 
•_ i- •----- . žmonės tegauna mais-ir ligos prispausta sunkiai
serga Megelinskienė; ilgai ir Kįpusę tiek, kiek norma- 
sunkiai savo namuose serga t grupę įeina 
Gabalienė. Jatkauskienę be- Si 
vežant į ligoninę, į jų auto- n«jo£'iuose .kr 
mobilį įvažiavo kitas auto- pat g-"emtiniai 
mobilis ir įlaužė keletą šon
kaulių.

Grįžo kariai
Grįžo iš kariuomenės M. 

Vasiliauskas, B. Varnas, A. 
Kavaliauskas, broliai Ado
mavičiai, B. Barosnevičius ir 
Lukša.

Aivos gyventojai.
•iuose kraštuose atsi-
_____ i ir pabėgėliai 

L /neturi. Jei jiems bū- 
jjAaukta parama, jie lik- 
' n duonos kąsnio.

jamerikietis per mėnesį 
uja dešimt svarų me

dikas savo šalyje mato 
ntBĮirą su puse, 
kzfcitiniškai žmogui reikia 
fesalorijų per dieną. Be- 
£$sa Europa jau eilė me- 
‘"’na daug mažiau. Vie-

Cjp.u olandas teturėjo 450 
mimų per dieną. Tuo tar- 
^įgelis amerikiečių su- 
I~iuvalgyti 3,000 kalori-

Aukos
Juzė Jasolskienė BALF au

kojo $2.00 kenuoto maisto 
nupirkti ištremtiems iš Lie
tuvos žmonėms. Matas ir Ma
rijona Kučinskai aukojo $5.

Aukos labai reikalingos ir . _ . v 
laukiamos. Būtų gražu, kad f&vo lėšų pasaulio alks- 
šiais metais mažiau dovanų 
Kalėdų proga pirktume sa
viškiams, o kitą dalį paau-

na 4,000 kalorijų, 
rikos vyriausybė nesi-

ns žmonėms.
GĖįau nepamirškim, kad 

Gas'vien vyriausybės, bet 
- pri- 

įisnuogus, papenėti alks- 
pšiS, priglausti tuos, ku- 
jgg pastogės, o tokių yra

kotume savo broliam, mūsų Pareiga“
- • id«rnincmc! nonpripii *

kusiems tėvynes ir isblassy- 
tiems po svetimus kraštus, 
kurie kenčia didžiausią var
gą-

i sir- 
ope- 
Dau- 
lotas 
5 nu

t negalime rasti gra- 
Kalėdų dovanos, kaip 

tiems, kurie iš skur- 
vargo žiūri į mus, gy- 

^ius šalyje, kur aruo-

Bazaras
Geriau sakant „bazanu- 

kas”, kuris įvyko pereitą sek- . „ ,
madienį ir kuris buvo rengia- Hhi grūdų, ganyklos gy- 
mas jaunamečių vardu, gra- krautuves prekių ir na
šiai pavyko ir liko gražaus .p^itynos maisto.
pelno.

Be naudos praleistos va- 
raP! landos mus labiausiai du- 
’ ,v.a’ j skriaudžia, 
uzes,, 
visų 1

įvyz-

3 lan- 
iomis 
iklau-

kartų 
laukė 
jautė, 
jikels. 
)avyz- 
iečiui.

: savo 
ak ga- 

ligos
Dną ir 
bliaus- 
narčią

us ka- 
įprašy- 
r a. a. 
) drau- 
užpra-

i amži-

idaugė-

parduo- 
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malonė- 
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fljirašty ,,Worcester Te
ll” gruodžio 10 d. Clark

universiteto profesorius Ek- 
blaw išspausdino nuoširdų ir 
gražų straipsnį „Lietuva 
prietemoje”.

Prof. Ekblaw rašo: „Lie
tuva bus visados. Nors da
bar užtemdyta, kaip Estija ir 
Latvija, Lietuva negali būti 
ir nebus sunaikinta. Lietuvos 
šimtametė šlovė negali būti 
nuslopinta ar užtemdyta. Vėl 
sušvis saulė tautos, kuri pra
eityje suvaidino žymią rolę 
Europos žengime kultūron ir 
aukštesnin meno, mokslų ir 
filosofijos laipsnin. Kai tarp 
žmonių įsigalės teisingumas, 
taika ir brolybė, ji vėl švies, 
nelyginant papuošalas tautų 
žvaigždyne”.

Toliau autorius nupasako
ja Lietuvos geografinę padė
tį, jos praeities amžius ir 
laisvės kovas.

Nemanykit, kad jūs labai 
šalate, žiemai užėjus. Kitur 
būna daug blogiau.

Štai 1933 m. vasario 9 d. 
Yellowstone Parke, Wyo., 
temperatūra buvo kritusi 66 
laipsnius žemiau nuliaus. Tai 
šalčiausia temperatūra, kada 
nors atžymėta Jungtinėse 
Valstybėse.

Pasitaiko, kad žiemą reikia 
ir prakaitą lieti nuo karščio. 
Fort Ringold, Texas, 1902 m. 
vasario 26 d. termometras 
buvo pakilęs ligi rekordinių 
104 laipsnių šilumos. Kalifor
nijoj yra užregistruota 100 
laipsnių gruodžio ir vasario 
mėnesiais.

Nesiskųskite, kad per daug 
sniego prikrito. 1906-7 metų 
žiemą Tamarack gyventojai 
Kalifornijoje turėjo išsikasti 
iš 73 colių sniego kritulių.

Vienais metais Vanceboro, 
Maine, miestely iškrito 96 co
liai sniego per keturias die
nas. Tai rekordas.

Šalčiausia valstija Ameri
koje yra šiaurinė Dakota, o 
šilčiausia — Florida. Tik vie
ną kartą yra užregistruota 
Floridoj temperatūra žemiau 
nuliaus. Tai atsitiko 1899 m. 
vasario mėn., kada termo
metras nukrito dviem laips
niais žemiau nuliaus.

AMERIKOS POLITIKA KINIJAI
^šaulio Sostine

MUrray Hill 4-9561

National Alcala Amerikoj
Industries donas. — Jungtinių 

# Organizacija nutarė 
Jflcentrą turėti Jungtinė- 

Istybėse.
paskutinės valandos 

prancūzai, belgai, 
į$ii varė akciją, kad 
įminiu Tautų organizaci- 
.mtras būtų Europoje.

:1 lems nepasisekė — 30 
r.j pasisakė už Ameriką, 

l'^prie jų prisidėjo ir ki- 
: j-ę.tid nutarimas būtų vien-

.vairių Amerikos mies- 
Z*mą vietą tapti Jungti- 
j^autų centru užima San 
Į ?isc° ir Bostonas, o po

me pasiruošę pauu.uourį„II(.i| r ia'.
darbas nėra per Bostoną stovi anglai,

ai yra Europai arčiau- 
3»i*i »?idelis Amerikos mies-

Sales and promotion to 
Metropolitan arta 

309-11 Fifth Ava 
New York 18, N. Y.

Jei' jūsų namo stogas pr^ |
"j a Philadelphi

oaroas nei a -a.
tys atliekame
dėmius
ninkai yra patyrę

Kurie patys nori 
gus, mes mGUM ROOF COATING-^ 
nereikia šildymo. Jus P 
sidėsite. Apsaugos nuo

Kune patys non

bus labai pastovus. (
Šaukite: MUrray fa 

arba rašykite: ^..į. 16,
309-11 5 Ave., New Yor

New York. ..
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donas. — Per Maskvos 
pranešta, kad sukilė- 

/.zerbaidžano provincijo- 
Jarė ,,Azerbaidžano ira- 
ų vyriausybę”. Tai jie 

y^ė su Maskvos parama, 
■^įjoji vyriausybė įsikūrė 
he, Azerbaidžano pro

gos sostinėje, ir jai va- 
rusų agentas Piše-

Washingtonas. — Gen. G. 
Marshall, išskrido į Kiniją, 
kaip Amerikos ambasadorius 
anai šaliai.

Ta proga prezidentas Tru- 
manas paskelbė, kokios po
litikos Jungtinės Valstybės 
laikosi Kinijos atžvilgiu.

Prezidentas nustatė du 
svarbiausius punktus. Pir
muoju punktu nustatoma, 
kad būtų sustabdyti mūšiai 
tarp kinų centrinės vyriausy
bės ir tarp komunistų.

Antruoju punktu reikalau
jama, kad visų Kinijos poli
tinių partijų atstovai susi
rinktų konferencijai ir padė
tų pagrindus suvienytai Ki
nijai.

Šis suvienijimas turi būti 
. įvykdytas čiangkaišeko va
dovybėje.

Prezidentas Trumanas da
vė suprasti, kad jei aukščiau 
minėtos sąlygos nebus įvyk
dytos, Kinija negali tikėtis 
iš Amerikos susilaukti eko
nominės paramos. Priešingu 
atveju Jungtinės Valstybės 
padės Kinijai susitvarkyti 
žemės ūkyje, pramonėje ir 
militariniu atžvilgiu.

Gen. Marshall ir čiangkai- 
šekas tuoj pradės pasitari
mus Peipinge.

Čiangkaišekas pareiškė, 
kad jis stovi už suvienytą, 
laisvą ir visiems lygią Kiniją.

Tuo 
toliau 
įėjo į

tarpu jo kariuomenė 
užima Mandžiūriją ir 
Mukdeno miestą.

3d >. _  _. u Id

Ž PRADĖTA MASKVOS KONFERENCIJA
yra įteikęs savo pranešimą 
apie sąlygas Balkanuose.

Taip pat teks susidurti su 
opia Irano padėtimi. Rusai 
ten Azerbaidžano provincijoj 
pravedė sukilimą ir leido su
sidaryti sukilėlių vyriausy
bei, priešingai Irano centro

Ml

Anomis dienomis atsitiko, kad išėjo ciesoriaus Augusto paliepimas surašyti visą pa
saulį. Tas pirmas surašymas buvo padarytas Sirijos valdovo Kirino. Ir visi ėjo įsirašydin
ti, kiekvienas į savo miestą. Tai ir Juozapas, kadangi jis buvo iš Dovydo namų, ėjo iš Ga
lilėjos, iš Nazareto miesto, į Judėją, į Dovydo miestą, kurs vadinamas Betliejus, kad įsi
rašydintų drauge su pažadėta sau moterimi Marija, kuri buvo nėščia. Atsitiko, kad juo- 
dviem ten esant, atėjo jai metas gimdyti; ir ji pagimdė savo sūnų, suvystė jį vystyklais ir 
paguldė jį prakarte, nes jiems nebuvo vietos užeigoje.

Toje pačioje šalyje buvo piemenų, kurie budėjo ir sergėjo per naktį savo bandą. Štai 
Viešpaties angelas atsistojo prie jų, ir Dievo skaistumas apšvietė juos. Jie labai nusigan
do; bet angelas jiems tarė: Nebijokite! Nes štai aš skelbiu jums didelį džiaugsmą, kurs 
bus visai tautai, kad Dovydo mieste šiandien jums gimė Išganytojas, kurs yra Kristus, 
Viešpats. Ir tas bus jums ženklas: rasite kūdikį suvystytą vystyklais ir paguldytą pra
karte. (

Ūmai atsirado prie angelo daugybė dangiškosios kariuomenės, kurie garbino Dievą 
ir sakė: Garbė Dievui aukštybėje ir žemėje ramybė geros valios žmonėms! (Luko 2,1-14)

SVEIKINIMAI LIETUVIŲ KONGRESUI CHICAGOJE
Senatorius A. H. Vendenberg

Labai apgailestauju, kad 
mano ryšiai su Specialiu Se
nato Atominės Bombos Ko
mitetu man neleidžia priim
ti jūsų kvietimo kalbėti jūsų 
nacionaliniam Amerikos Lie
tuvių Kongrese. Aš tuo laiku 
negalėsiu būti Chicagoje.

Tačiau aš būsiu su jumis 
dvasioje, kadangi aš sutinku 
su visais jūsų jausmais dėl 
mažųjų Europos tautų teisių. 
Aš tikiuosi, kad mano anks
tesni darbai tai įrodo. Jos 
(mažos tautos) nusipelno ap
saugos pagal Atlanto čarte- 
rio garantijas. Amerika ne
turi nė valandėlės užmiršti 
savo įsipareigojimų Atlanto 
Čarteriu, nors kiti ir užsi
miršta.

Deja, padėtis nėra visiškai 
mūsų galioje. Vienok mes vi
sados ir visiems laikams ga
lime iškelti savo amerikietiš
kąjį tikėjimą ir savo nepa
siliaujamą amerikietiškąjį 
atsidavimą laisvam, suvere
niniam apsiprendimui anų 
mažųjų tautų, tarp kurių ir 
Lietuva niekados negali bū
ti pamiršta.

I Prašau leisti man pasida-

linti visomis jūsų viltimis ir 
siekimais dėl teisingumo Lie
tuvai.

Penn. gubern. Ed. Martins
Iš didžiosios Pennsylvani- 

jos bendruomenės, kur Ame
rikos Laisvė buvo pirmu kar
tu paskelbta, siunčiu draugiš
kumo ir broliškumo sveikini
mus Amerikos Lietuvių Kon
gresui.

Pennsylvania didžiuojasi, 
būdama namais daugiau kaip 
šešiasdešimt penkių tūkstan
čių lietuviško gimimo ar kil
mės piliečių. Mes jaučiame 
garbę dėl jūsų lojalumo ir 
patriotizmo. Mes gėrimės jū
sų atsidavimu laisvei ir tei
singumui ir turime didžiau
sią pagarbą jūsų tvirtam įsi
tikinimui, kad Lietuva, jū
sų protėvių žemė, su Dievo 
pagalba vėl turės atgauti sa
vo nepriklausomybę.

Senatorius David I. Walsh
Noriu, jog žinotumėte, kad 

aš nuoširdžiai pritariu jūsų 
narių tikslams ir manau kiek
vienu galimu būdu padėti iš
laisvinti lietuvių tautai iš 
priespaudos ir leisti jiems 
naudoti jų nepanaikinama 
teise būti laisviems ir nepri
klausomiems.

Kenuoto Maisto

Amerikos, Anglijos ir Ru
sijos užsienių reikalų minis
teriu konferencija Maskvo
je jau prasidėjo.

Apie ką jie šnekasi, nebu
vo nė puse žodžio pranešta.

Bet manoma, kad pirmoje 
vietoje yra atominės bombos
reikalai ir taikos problemos, vyriausybei..
Valstybės sekretorius Byr- Laikraščių korespondentai 
nes, pries palikdamas Wa- jš konferencijos tik tiek ra. 
shingtoną, yra pareiškęs, kad ne-g kad jįe maU Molot£ 
jisa! siūlysiąs netrukus sauk- B ir Bevi geriant ru. 
ti taikos konferenciją. siška dežrtine

Visai aišku, kad Maskvoje
bus nagrinėjama atskirų Rusų valdininkai Byrnes ir 
kraštų padėtis. Specialus Bevinui patikrino, kad Stali- 
Amerikos tyrinėtojas, kuris no sveikata esanti puiki. Bet 
lankė Balkanų valstybes, jo paties Maskvoje vis dar 
Valstybės sekretoriui Byrnes nėra.

PEARL HARBOR PAINIAVA
Washingtonas. — Pearl 

Harbor katastrofos komisija 
susidūrė su sunkia krize.

Tos komisijos teisiniai pa
tarėjai, vadovaujami W. D. 
Mitchell, paskelbė, kad jie 
pasitraukia iš savo pareigų 
komisijoje.

Komisijos pirmininkas se
natorius Barkley taip pat pa
sakė galvojąs, ar jam nege
riau būtų atsistatydinus ir 
dirbus tik Senate, kaip dau
gumos lyderiui.

Mitchell ir kitų pasitrauki
mo priežastis — Pearl Har
bor katastrofos apklausinėji
mai labai nusitęsė. Jie turėjo 
būti baigti ateinančių metų 
pradžioje, bet kaip dabar rei
kalai eina, darbai vargiai 
baigtųsi ligi vasaros.

Kiti kaltina, kad į tuos ap
klausinėjimus įveliama poli
tika. Kai kurie senatoriai no
ri sau pasidaryti politinį ka
pitalą ir parengti dirvą atei
nančių metų rinkimų propa
gandai.

Nurodoma, kad ligšiol iš 
viso surašyta 4,194 puslapių 
apklausinėjimų. Iš jų respub
likonų senatoriaus Fergus- 
sono klausimai užima 
1,219 puslapių.

Paskutiniu momentu 
loma 
tęsti

komisijos darbą 
dviem mėnesiams.

net

siū- 
pra-

R. KRYŽIUS SUKELS

Amerikos Raudonasis Kry
žius 1946 metais yra numatęs 
sukelti 100 milijonų dolerių.

NUSIŽUDĖ JAPONŲ PRINCAS
______  s>----------------------------------

Lietuvių Darbai 
Washingtone

Tokijo. — Princas Konoye 
buvo rastas nusinuodijęs sa
vo kambaryje.

Jis buvo įtrauktas į karo 
nusikaltėlių sąrašą. Kelias 
valandas prieš pasidavimą 
jis išgėrė nuodų ir mirė.

Princas Konoye buvo arti
mas Japonijos imperatoriaus 
giminaitis. Jų šeimos gimi
niavosi nuo senų senovės die
nų.

Konoye yra buvęs tris kar
tus Japonijos ministeriu pir
mininku. Paskutinį kartą jis 
vadovavo japonų vyriausy
bei 1941 metais. Po jo valdžią 
perėmė Tojo, kuris pradėjo 
karą prieš Ameriką.

Princas Konoye buvo gi
męs 1891 m. ir paprastai bu
vo laikomas liberalių pažiū
rų atstovu.

■Su Konoye turėjo kalėji- 
man atvykti ir keletas kitų 
japonų — buvusių ministe
riu, stambių pramoninkų. 
Nuskirtu laiku jie atėjo ir 
pasidavė amerikiečiams.

Washingtonas. — Atstovas 
Flood į „Congressional Re
cord” įdėjo arkivyskupo S. 
Stritch ir Illinois gubernato
riaus Green kalbas, pasaky
tas per Lietuvių Kongresą ir 
ginančias Lietuvos bylą, o 
taip pat ir pagrindinę Kon
greso rezoliuciją.

Šie žymių vyrų žodžiai 
apie Lietuvą pasieks tūkstan
čius skaitytojų amerikiečių.

Lietuvių Kongreso pagrin
dinė rezoliucija buvo įteikta 
Valstybės Departamentui.

Buvo pranešta, kad delega
cija, kuri su Valstybės sek
retorium Byrnes išvyko į 
Maskvą, atkreipė dėmesį į 
lietuvių rezoliuciją.

Katalikų parapijose kenuo
to maisto vajus eina dar ir 
šią savaitę.

Su viršum 125,000 savano
rių darbininkų prisidėjo prie 
šio vajaus New Yorko arki- 
diecezijoj, tarp jų ir 375 pa
rapinių mokyklų vaikai.

Iš 20 milijonų kenų visoje 
šalyje New Yorko arkidiece- 
zija pasižadėjo surinkti bent 
7 milijonus ar ir daugiau.

Jau dalis kenuoto maisto, 
surinkto pereitą savaitę New 
Yorko parapijose, buvo iš
siųsta į Europą.

išbuvo 129

Šalčiams užėjus, Buffalo 
miestas buvo užverstas snie
gu ligi 65 colių.

Sen. Millard E. Tydings
Aš tikiuosi, kad tautoms 

elgiantis tiesiai, bus galima, 
pagal teisingumą ir tiesumą 
visiems, atstatyti nepriklau
somą lietuvių tautą kaip su
vereninę valstybę.

Pietinėje Carolinoje trau
kinių katastrofoje buvo už
mušti 6 keleiviai ir 65 sužeis
ti.

Į vakarus nuo Harrisono, 
N. J. traukinys nuėjo nuo bė
gių ir atsimušė į tiltą. Vienas 
asmuo buvo užmuštas ir apie 
100 sužeista.

Estai Laiveliu Per 
Atlantą

Šešiolika estų buriniu lai
veliu iš Stockholmo atplaukė 
į Norfolk, Virginijoj, neno
rėdami, kad juos išduotų ru
sams.

Jie kelionėje
dienas. Jų tarpe yra keturi 
vaikai, penkios moterys ir 
septyni vyrai. Jie išplaukė 
šią vasarą, kai švedų vyriau
sybė pareikalavo, kad jie 
grįžtų po rusais.
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Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlsiunčlama pašto ženklu.

DUOK MUMS SAVO RAMYBĘ
Kalėdų šienas ant stalo pakreiktas ir eglutė stovi ker

tėje. Visi šeimos nariai susirinko, — ir tie, kur tėviškės 
namuose gyvena, ir tie, kur į pasaulį išklydo.

Kalėdų šventė visus juos suveda krūvon, — tėvus, vai
kus, anūkėlius. Po daugel dienų, savaičių ir mėnesių jie visi 
grįžo senojon gūžton, jaučia savo širdyje šilumą, džiaugsmą 
ir ramybę.

O ten lauke, tamsiai mėlyname danguje, žėri didelės 
žvaigždės, — tos pačios, kurios prieš bemaž du tūkstančius 
metų švietė Palestinos piemenims stebuklų naktį.

Ne tik šeimos židinyje, ne tik žmonių širdyse, bet ir 
visoje gamtoje lyg lūkuriuoja geroji žinia, tokia švelni ir 
dvasią gaivinanti. Amžių balsas tartum kalba: — Štai skel
biu jums didį džiaugsmą... šiandien Dovydo mieste jums gi
mė Išganytojas:

Kiti prisimena Izaijo žodžiais: — Šviesa sužibės šian
dieną mums, nes gimė mums Viešpats ir vadinsis Nuosta
busis, Dievas, Kunigaikštis, busimojo amžiaus Tėvas.

Toji šviesa apima visų sielas. Amžių Tėvo malonė vi
sus apgaubia savo šiluma: senus ir mažus, sveikus ir ligo
tus, piemenėlį ir turtuolį ji ramindama glamonėja.

Nulinkusios galvos atsimena nuostabųjį gimimą Bet
liejaus prakartėlėj, ir žmonės savo dvasioje mąsto: — Štai 
atėjo Kūdikėlis, mažytis, silpnas, ėdžiose paguldytas. Bet 
jis yra mano Karalius ir mano Viešpats. Jo viešpatavimas 
neša man šviesą, atsigavimą, išganymą ir ramybę. Nors 
ir kaip mane gyvenimo vėtros daužytų, aš žinau, kad Am
žių Tėvas, Dievas Kūdikėlis siunčia savo žvaigždę ir savo 
taiką man šios žemės keliuose.

Tokios mintys kildavo anais laikais, kada visi šeimos 
vaikai galėdavo susėsti prie Kūčių stalo.

Jų, mūsų brolių ir seserų, akys ir šiandien žvelgia į 
Kalėdų žvaigždę.

Iš ištrėmimo šaltų tyrumų jie kelia akis į dangų ir 
mąsto apie savo tėviškę, likusią už tūkstančių mylių. Jie 
savo dvasioje regi senus, gerus, mielus veidus. Jų širdis 
plyšta iš pasiilgimo, skausmo ir ištremties vargų. Jų lūpos 
kužda: — O, Amžių Tėve, Betliejaus Kūdikėli, kada grąžin
si mus į tėviškės namus ir.kada mus susodinsi prie bendro 
stalo su mūsų mylimiausiais? . .

Tuos žodžius kartoja lietuviai, išsklaidyti po įvairius 
kraštus. Visų jų mintys kelias į gimtąją pastogę, į baltus 
tėviškių laukus, prie savo šeimos stalo, aplink kurį, apdeng
tą šienu, jie sėdėdavo ir lauždavo Kalėdų plotkelę.

Ir jie sako savo širdyje: — Viešpatie, grąžink mus į 
mūsų žemę — laisvą ir gražią. Suteik savo ramybę mūsų 
kraštui, jo žmonėms ir mums patiems. Tark savo žodį, kad 
mūsų tautos ir mūsų pačių kančia baigtųsi, ir kad Tavo tai
kos žvaigždė mus nuvestų prie mūsų gimtojo namo, prie 
mūsų sodybų, girių ir ežerų. Ten mes gimėm, ten mes au
gom ir ten mes norim gyventi ir mirti, kaip laisvos žemės, 
senosios Lietuvos, ištikimi vaikai.

Šios mintys per tūkstančius mylių susisiekia su jnalda 
tųjų, kurie yra likę pavergtoje tėviškės šalyje ir kurie, at
simindami savo išblaškytus brolius, seseris, vaikus, ilgisi 
jų, regi juos tolybėje ir šaukia savo širdyje: — Ateikite 
savo gimtajin naman ir sėskitės prie bendro stalo jūs visi, 
kurie esate mūsų brangiausieji. Tegul Kalėdų žvaigždė grą
žina jus į savo žemę — į laisvą ir teisingą šalį. R.’

Bernardas Brazdžionis

KALĖDŲ VARPAI
Kur tu, sesuo gera, kur jūs, draugai, likimo
I vakarus ar šaltą šiaurę nunešti?
Kur šauks visus varpai Dangaus Taikos Gimimo, 
Kur mus visus nuves žiemos takai balti?
Tartum Kalėdų baltos gėlės, baltos eglės
Pražydo Jėzaus šventei kloniuos ir kalnuos, 
Kažkur prie židinio susėdus šeimai bėglio 
Apie kūčias mama dukrelei taip dainuos:
“Mūsų parapijos bažnyčios prakartėlės,
Kur gimė Kristus, tu, mažyte, nežinai. . .
Ten nuo Altoriaus krito Rožės Teresėlės, 
O čia aplinkui — sniegas, uolos ir kalnai”.
Ir širdį liūdną spaus kančia kaip ledo pančiai
Ir kaip šešėlis — tiesis juodas ilgesys,
Ir, niekur Karnteno kalnuos neradus'ramsčio, 
Zigzagais širdį vienuma plėš ir raižys.
Ir atminty atgis Bernelių šv. Mišios,
Ir kaip žarijos visos žvaigždės atsigaus,
Ir širdyje, tarytum tėviškėn sugrįžus,
Varpai ir giesmės ir vargonų maldos gaus.
Tik neateis sesuo, nei jie, draugai, likimo
Bangos į nežinią bedugnę nunešti,
Tik nenutils Varpai Dangaus Taikos Gimimo, 
Tik bėgs pavasarin žiemos takai balti.

LIETUVOS KOVA PRIEŠ RAli)OV)JĄ 
IR RUDOJI OKUPACIJĄ 

----------• --------  
VIENO ADVOKATO LAIŠKAS IŠ EUROPOS 

AMERIKIEČIAMS
(Tęsinys)
Suėmimai

1944 m. kovo mėn. gesta
pas padarė didelius suėmi
mus tarp mūsų žymių inteli
gentų Kaune (apie 45), kurie 
buvo pagauti slaptame vei
kime ir kurie iki karo pabai
gos išsėdėjo be teismo Bay- 
reuto kalėjime. Juos atėjus 
Amerikos kariuomenė išlais
vino. Manydami, kad dabar 
buvo jau išardytas požemi
nis lietuvių veikimas ir nebus 
kam išaiškinti jų klastos, vo
kiečiai sumanė padaryti vie
ną apgaulingą triksą. 1944 m. 
pavasarį leido neva organi
zuoti lietuvių tautinę kariuo
menę, nieko bendro neturin
čią nei su SS daliniais nei su 
Wehrmachtu. Gen. Plechavi
čius, paskirtas tautinės ka
riuomenės vadu, pašaukė jau
nimą į tautinę lietuvių ka
riuomenę savanoriais. Per 
tris dienas užsirašė savano
rių 30,000 vyrų. Vokiečiai bu
vo nustebinti tokiu pasiseki
mu ir daugiau registruotis 
neleido.

Bet vokiečiai galvojo šio
kiu ar tokiu būdu lietuvius 
įtraukti į SS dalinius ir pa
naudoti karui. Taip ir atsiti
ko: birželio mėn. pradžioje 
buvo įsakyta lietuviams per
siformuoti į SS dalinius, už
sidėti SS ženkliukus ir klau
syti SS vadų įsakymų.

Mūsų garbingas generolas 
ir jo štabas atsisakė klausy
ti ir paleido kareivius namo, 
išformavo dalinius. Vokiečiai 
dėl šio netikėto įvykio įsiuto, 
suėmė kariuomenės vadus ir 
jo štabą. Marijampolėje, Uk
mergėje, Vilniuje kilo gink
luoti pasipriešinimai, nes čia 
vokiečių buvo didesnės jėgos 
ir neleido lietuviams išsi
skirstyti. Tačiau Marijampo
lėje ir Ukmergėje pavyko iš
sklaidyti, o Vilniuje buvo su
laikytas visas batalijonas ir 
kas dešimtas nušautas. Liku
sieji buvo suvaryti į vagonus 
ir išvežti į aviaciją Vokieti
jon.

Taip vokiečiams nepavyko 
tos mažos tautos palaužti ir 
suorganizuoti nors vieną SS 
dalinį.

Čia pavaizdavęs kelis epi
zodus iš mūsų ekonominio ir 
politinio gyvenimo, aš toli 
gražu nesuteikiau pilno vaiz
do iš brutalaus valdymo, ku
ris reiškėsi vokiečių okupa
cijos metu.

Nacių Kerštas
Tegul bus leista man pri

minti kelis pavyzdžius, iš ku
rių bus galima susidaryti 
bent šiokį tokį vaizdą, kad 
ir nepilną.

Vokiečiai, tik atėję į Lietu
vą, degino miestus ir kaimus. 
Taip sudegino Kretingą, 
Gargždus, Kražius, Kelmę, 
Jonavą ir daugelį kitų mies
tų, daugybę sodybų ir kaimų 
(pav., Ablingos km., Andri- 
javo valse.). Anot jų, naiki
no žydus ir jų turtus. Ten, 
kur buvo žuvęs vienas vokie
čių kareivis, jie žudė dešim
timis ir šimtais, visai nežiū
rėdami nei lyties nei am
žiaus. - -

1941 m. rugpiūčio mėn. 8 
d. Vilniuje sujaudino visuo
menę garsus Klaipėdos kraš
to veikėjo, spaustuvininko 
Jagomasto ir jo visos šeimos 
išžudymas. Tai buvo vokie
čių demonstracija kitiems 
lietuviams parodyti, kad jie 
moka atkeršyti. Tais pat me
tais spalių mėn. 17 d. jie Vil
niuje katedros aikštėje, Ge
dimino ir Vrublauskio gatvių 
kampe, viešai pakorė žmogų, 
kuris kabojo tris dienas. To
kių pakaruoklių jie prikabino 
ir kitose gatvėse bei mies
tuose. Tokiais ir panašiais 
būdais jie terorizavo ir gąs
dino žmones.

Bet visi šie faktai nu
blanksta prieš tuos vaizduo
tę pralenkiančius žiaurumus, 
kuriuos vokiečiai parodė ma
sinėse žudynėse. Daug kaimų, 
kur pasitaikydavo žūti vo
kiečių pareigūnui, jie su že
me sulygino. Apsupę kaimą 
padegdavo, žmonėms liepda
vo būti butuose, bėgančius 
šaudydavo iš kulkosvaidžių. 
Taip žūdavo kaimas su žmo
nėmis, su gyvuliais ir su vi
su turtu. Likdavo tušti, ny
kūs laukai, į kuriuos bijoda
vo praeivis pažvelgti.

Taip buvo sunaikintas 1943 
m. lapkričio 3 d. Miliūnų km., 
Rokiškio apskr., 1944 m. ge
gužės 12 d. Prieupio km., Vil
niaus krašte su 140 žmonė
mis. Taip pat keletas kaimų 
buvo sunaikinta Švenčionių 
apskr., kur už 3 vokiečių pa
reigūnų nužudymą, pačių vo
kiečių paskelbimu, buvo iš
žudyta 400 žmonių. Bet iš 
tikrųjų buvo išžudyta apie 
800. *

Vokiečiai išžudė mases 
žmonių. Bet kiek, mes dar ne
galime pasakyti, nes tie skai
čiai dar nepatikrinti. Lietu
vos žmonių buvo pilni kon
centracijos lageriai. Dimit
ravą, Praveniškiai, Paberžė, 
Dachau, Auschwitz (Oswie- 
cim), Bayreut, Buchenwald, 
Oranienburg ir kiti kalėjimai 
buvo pilni lietuvių inteligen
tų.

Nors mes elgetomis liko
me, nors vokiečių mes kanki
nami ir žudomi buvome, ne
mažiau kaip bolševikų, bet 
mes kovojome su jais kaip 
galėjome ir kiek pajėgėme. 
Tai buvo mūsų atviras, vi
siems gerai pažįstamas prie
šas. Jis nevertė mūsų kaip 
bolševikai, kada skaudu — 
juoktis ir kada pikta — veid
mainingai sakyti netiesą. Jis 
valdė tik fizine jėga ir fizi
nius dalykus, ir mes jautėme 
tik fizinius skausmus. Bolše
vizmas prievartavo mūsų 
dvasią, mūsų sielą ir, be fizi
nių skausmų, mes kentėjome 
dar moralinius skausmus.

Trečioji Okupacija
Tiek daug iškentėję per šias 

dvi okupacijas ir jau taip pa
vargę nuo skausmų ir rūpes
čių, norėjome ramybės ir po
ilsio. Bet regimai artinosi 
trečioji okupacija, kuri gal 
didesnius šnffHsmus, o gal ir 
pačią mirtį nešė mūsų tautai.

Blaškėmės kaip žuvys ant 
kranto, nežinodami ką pasi
rinkti: likti, tai reikštų mir
ti arba, geriausiu atveju, am
žiną dvasinę ir fizinę vergi
ją sau ir savo vaikams iki 
gyvos galvos. Bėgti, bet kur? 
Į Švediją — krantai stipriai 
saugojami, žvejų laivai kon
fiskuoti, ir tik nedidelei da
liai lietuvių pavyko pabėgti. 
Kur kitur — tik į artimiausią 
valstybę Vokietiją. Bet ir 
Vokietija buvo jau skęstan
tis laivas, su kuriuo ir pats 
galėjai žūti. Kas laukia mū
sų Vokietijoje! Badas, skur
das ir daugybė karo pavojų, 
ypač bombardavimai miestų, 
gąsdino kiekvieną. Tačiau 
geografinė mūsų padėtis ne
leido mums ką kita pasirink
ti, kaip kaimyninę Vokieti
ją, iš kurios tiek daug skriau
dų buvo patirta.

Vienas dalykas buvo aiš
kus, kad Vokietija neatlai
kys šio karo spaudimo ir kad

ją okupuos sąjungininkai. 
Tuo būdu iš tenai būtų gali
ma patekti į demokratišką ir 
laisvą pasaulį.

Kitos išeities nesant, bol
ševikams artėjant, visi me
tėsi bėgti. Paliko visus tur
tus ir pasiėmę tik mažus ry
šulėlius, vaikus ir senelius, 
leidosi iš savo gimtinės į sve
timą priešų šalį.

Bėgančių tarpe galėjai ma
tyti senus žilus profesorius, 
ūkininkus, aukštus dvasios 
vadus, kunigus ir darbinin
kus, stambius prekybininkus 
ir smulkius valdininkėlius, 
advokatus, gydytojus, inži
nierius ir paprastus kaimo 
siuvėjus, senus ir jaunus, 
mažus ir didelius, vyrus ir 
moteris.

Visi bėgo, tik, deja, nevi- 
siems buvo lemta išbėgti. 
Daug nesuspėjo, daug truk
dymų darė vokiečiai, frontui 
jau esant Lietuvoje, uždarė 
sieną, bebėgančius gaudė ir 
varė apkasų kasti Lietuvos 
ir Vokietijos teritorijoje. 
Daugybė bebėgančių buvo 
rusų apsupti ir priversti at
gal grįžti, kiti žuvo pakely. 
Tarp patekusių Vokietijon 
jūs rasite daug mūsų inteli
gentijos: 95% visų Lietuvos 
advokatų, 70% mūsų inžinie
rių, 80% mūsų universitetų 
profesorių, 72% gydytojų, 
26% kunigų ir kt.

Su mumis išbėgo paskuti
nis aušrininkas Dr. Jonas 
Šliūpas, kurio testamentą, 
paskutinę valią žinote, nes 
jis ją jums, broliai amerikie
čiai, pareiškė, kad jūs žino
tumėte ir tikėtumėte jo žo
džiams, kas yra bolševizmas 
ir ką jis yra Lietuvai pada
ręs.

Be Tėvynės, Be Pastogės
Atsidūrus Vokietijoje, be 

tėvynės, be pastogės, be glo
bos ir maisto, padėtis buvo 
sunki. Vokiečiai vertė pavo
jingose vietose sunkų darbą 
dirbti. Žmonės sąmoningai 
įvairiais būdais stūmėsi į Va
karų sritis prie Šveicarijos, 
Prancūzjos, Belgijos, Olandi
jos ir Danijos, nors tenai bu
vo frontai ir pavojinga. Rizi
kuodami savo gyvybę, jie lai
kėsi fronto zonos, kad tik 
greičiau patekus po anglų, 
amerikiečių ar prancūzų val
džia, nes tai buvo vienintelis 
išgelbėjimas.

Pagaliau Vokietija žuvo. 
Mes patekome, bent daugu
mas, po amerikiečių, anglų ir 
prancūzų valdžia.

Klausiame, kas bus toliau 
su mumis? Bolševikų agentai 
ir politrukai važinėja po są
jungininkų zonas ir neutra
lias valstybes, reikalaudami 
išduoti ,,jų piliečius”, šmeiž
dami pabėgėlius ir vadinda
mi juos karo nusikaltėliais.

Ir štai po karo, didžiųjų 
demokratijų globoje, darosi 
mums nejauku. Mes verčiami 
esam nusivilti. Tie didieji 
Atlanto čarterio principai, 
laisvi žmonių apsiprendimo

(Pabaiga 5 pusi.)

Nuoširdžiai Sveikinu Savo 
Bičiulius ir Pažįstamus

KALĖDŲ ŠVENTESE
Ir Linkiu Visiems Laimingų

NAUJŲ METŲ
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Kun. Dr. Jonas Starkus ž

j Gloria in Excelsis Aidai |
# Nuoširdžiai susijungusios su Jumis dvasioje, Kristaus S 
? Gimimo ir Naujų Metų šventėse, karštai prašome Dieviško | 
? Kūdikėlio dangiškos ramybės ir gausių malonių visiems |
* mūsų rėmėjams, rėmėjoms ir geradariams, taipgi laimin- į
? gų, vaisingų ir nuopelningų Naujų — 1946 — Metų. Visa į 
| tebūnie įteikta Jums per Marijos rankas. į s
’ Antrą Kalėdų dieną ii’ Naujų Metų šv. Mišios vienuo- I 
i lyno koplyčioje bus aukotos už visus mūsų rėmėjus, rėmė- I 
J jas ir geradarius. Ii
r ŠV. KAZIMIERO SESERYS j
f Motina M. Juozapa ,

Visus Apreiškimo Parapijos Parapijiečius 
Ir "Amerikos" Skaitytojus Nuoširdžiai

Sveikinu
ŠVENTOM IS K A LEDOMIS

Ir Linkiu Laimingų
NAUJŲ METŲ

Kun. Norbertas Pakalnis^ Betliejuje, dabar — 
Kristaus Gimimo 

įvčia. Gimimo grotoje 
^^yse - daili sidabro 

,jždė su užrašu:

„ Hie de Virgine Maria 
gjs Christus natus ėst.
„Čia iš Mergelės Marijos 
įgimęs Jėzus Kristus.

jei pačios pirmosios Ka
is buvo tas dangaus pa
avimas žemei, kada Die- 
įė pasirinko savanorišką

Kun. Jonas Balkūnas irnun. vviiwo uumunuj Avisos sekančios Kale-

Maspetho ir Great Necko Malonius 
Parapijiečius ir "Amerikos" Skaitytojus 

Sveikinu Sulaukusius

Ir Linkiu Gausios Dievo Palaimos
NAUJIEMS METAMS

ŠVENTOM IS KALĖ DOMI S 
tr

Dr. J. Pj

„ Įrašas sidabro žvaigžd 
įneš kultūros. — Filosofo 
rjjbintojams.

kur prieš porą tūks- ] 
jįj metų stovėjo skurdi

širdyse tų, kurie Gimimo 
;ą švenčia ar turėtų švęs-

Teisingai yra pasakęs An
as Silesius:
,Tegul ir tūkstantį karti 
s Kristus gimęs Betliejuje 
t jei jisai nė karto negims 
d širdyje, tu vistiek pra 
ięs...
Jabartinė pasaulio katas

Kun. Kazimieras E. Paulonis (a krauju ant juodos že 
s ir ašaromis ant griuvę

Sveikinu Visus Šv. Jurgio Parapijos 
Tikinčiuosius, Linkiu, Kad Visų Širdyse 

Spindėtų Kalėdinė Ramybės Šviesa

Sveikindamas Angelų Karalienės 
Parapijiečius ir Draugijas

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

____ ii yra būtinas Kristau 
iščioniškosios dvasios g 
aas pačioje visuomenė; 
tarptautiniuose santykiu

Kun. Juozas Aleksiūnas

Vaizdžiai mūsų laikų tr 
mą nusako Apaštališko 
ito atstovas Jungtinė 
Istybėse, žymus mokslini 
s arkiv. A. G. Cicognani 
- Paneigiamos pačios į 
idiniausios, neatiman 
s žmogaus teisės, žmoi 
sjunta netekę sąži:

Gimusio Kūdikėlio Jėzaus Palaimos 
Linkiu

Visiems Aušros Vartų Parapijiečiams
KALĖDŲ ŠVENTĖSE

ir
NAUJUOSE METUOSE

New York, N. Y. Kun. Jurgis Gurinskas

ijimo laisvės, šeimos 1: 
‘s, net laisvės pasirinkti 
venimo luomą... Ir tos 
$ atimamos tuo metu,

■iiiči ii V
6

^Mėnesiena. Kieme šalta, : 
ii kada sutraška nuo šalči 
irtą kitą ir vėl nutyla, tai 

kojų
šuva suloja, ar tvora 

igžda — kiekvienas bals;
Šv. Mykolo Parapijiečiams, Bayonne, N. J. i tonoje.

i Rambio pirkioj buvo niau 
i Pas krosnį žibinte rūko

ir Novenos Lankytojams Siunčiu 
Nuoširdžiausius Linkėjimus

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA
Gausių Dievo Malonių

~ NAUJIEMS 1946 METAMS
Kun. Mykolas Kemėžis

' Senė Rambienė stovėjo pi 
' i kaukaite slizikus, o ma 
i it stovėjo, prisilaikydama 
' no, kitos pirštus sukišęs 
j ijo, kaip bobutė traukydai 

itėn karštus slizikus.
į - Bobule, duok man vie

S vsiff nin ūką... — neiškentęs pap

I

r
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Iš Širdies Sveikinu Savo

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
ir v

Linkiu Gausios Dievo Palaimos
NAUJIEMS METAMS

Paterson, N. J Kun. J. Kinta

- Kad karšti jie, anūkė

Vaikas paleido sijoną ir 
stovėjo niekotaitė, ir 
, bet tasai buvo tikrai 
pilna burna ant jo, pri 

o kita ranka užraitojo 
iebė jon savo imtinę. . .

Linksmas, kad gavo slizi 
aotutč. Ten pasistojo ant 
Hkišo motutė, kaip ant Ii 
sgulė pasieny už motutės

Alena, Vikčiuko motutė 
aikščių lopšį. Lūpos kruti 
pertos vienon vieton, lyg

Kun. Ig. Kelmelis

■ i

r

Šv. Kaledij ir Naujij Metij Proga
3

Visiems Newarko švenčiausios Trejybės 
Parapijiečiams Nuoširdžiai Linkiu 

Gimusio Pasaulio Išganytojo 
Gausių Malonių

Newark, N. J

lygumos bekraštės, parna 
Ii nieko nei matė, nei gir 
kaip pravirko lopšy vaikį

- Alena, argi tu nen 
Alena apklostė vaiką 

vaikas nesiliovė verkęs.
- Užmik, užmik, var 

našlaitėli, prisiverksi di 
ml didis užaugsi, — mij 
ji užsigulė ant lopšio ir c
Durys prasivėrė; trob 

, ar tiršta migla
lyg debesy įėjo pirkior 
|i giliai ant ausų užsim

k
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Visus Apreiškimo ParanLIr "Amerikos" Skaityk! MAŽA MEDITACIJA PRIE ! 
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Dr. J. Prunskis

Ir Linkiu Loimiu— Įrašas sidabro žvaigždėje. — Tarp materialinės ir 
ATiiTTi’ ’Sines kultūros. — Filosofo žodis prievartos ir savimy- 
nIAUJį lĮh rarbintojams.

Kliu, Nof|^n, kur prieš porą tūks- 
metų stovėjo skurdi

-^le, Betliejuje, dabar — 
i Gimimo

'tyčia. Gimimo grotoje
Maspetho ir Great lUdyse — daili sidabro

W*«e**i*w*^^ Kristaus
_ :________________

Maspetho ir Great Ne^yse
Parapijiečius ir "Amerikoj’^ su užrašu:

Sveikinu Sulasė Hic de Virsine Maria 
™s Christus natus ėst.

ŠVENTI. Čia iš Mergelės Marijos 
gimęs Jėzus Kristus.

Ir Linkiu Gausios DieytL - ■ „"’n pačios pirmosios Ka-
NAUJIEMS Kl6 buvo tas dangaus pa

avimas žemei, kada Die-
I » . i pasirinko savanorišką
■ MlAmimą ir gimė Betliejuje,

visos sekančios Kalė- 
_____ __________ neišskiriant ir šių, yra 

toos tam, kad Kristus gim- 
ŠVENTOMIS Ltfrdyse.tų’ kūne Gimimo ^ą švenčia ar turėtų svęs-• t

NAUJAISIAIS^ Pasakęs An‘
_ . ... . . • Tegul ir tūkstantį kartųSveikinu Visus Sv, Aferistus gimęs Betliejuje, 

Tikinčiuosius, Linkiu, KjŲjei jisai nė karto negims 
Spindėtų Kalėdinė I^/irdyje’ tu vistiek pra‘ 

u u .. įbartinė pasaulio katas- 
. naniitnt krauju ant juodos že- 

~ ir ašaromis ant griuvė-
trode, kad žmonijos lai- 
yra būtinas Kristaus, 

| ščioniškosios dvasios gi-
i Sveikindamas Angims pačioje visuomenėje 
? _ rptautiniuose santykiuo-
> Parapijiečius ir h
j lizdžiai mūsų laikų tra-
i ŠVENTOMIS Lfc nusako Apaštališkojo
’ o atstovas Jungtinėse
> Linkiu tybėse, žymus mokslinin-

Į LAIMINGŲ NA^aneigiaSos^paTorpa-
t iiniausios, neatimamo-
j _ fa], Jg žmogaus teisės, žmonės

iB

į junta netekę sąžines
auklėjimo laisvės, ti-

no laisves, šeimos lais-
i jviaįsvės pasirinkti sau

1-
iri

pasaulis pilnas skambiausių 
pagyrimų laisvei.

Paskutiniais šimtmečiais ir 
dešimtmečiais mokslas pada
rė tokią pažangą, kad apsvai
gino daugelį atradimų gar
bintojų. To scientizmo povei
kyje mechaniškoji, materia
liškoji kultūra atsiskyrė nuo 
moralybės ir, pasiekusi tokių 
gigantiškų atradimų kaip 
atominė bomba, bet išsiver
žusi iš dorovės dėsnių kon
trolės, gresia visuotiniu su
naikinimu.

Šviesieji protai kaskart 
garsiau kalba apie mūsų lai
kų didžiąją nelaimę, kad mes 
dvasinėje, moralinėje srityje 
nepadarėme tos pažangos, 
kuri pasiekta medžiaginėje 
srityje. Kaip nuosekli to viso 
išvada yra faktas, kad tarp
tautinėje srityje atiduodama 
pirmenybė prievartai ir nau
dingumui.

Gal niekas taip vykusiai tų 
kreivų tarptautinių santvar
kos dėsnių nesumuša, kaip 
neseniai pasirodęs viepo ita
lų juristo Guido Gonella vai- 
kalas „A Word to Recon
struct”. Jis kalba su filosofo 
gilumu ir rašo su žurnalistiš
ku lakumu.

Jis sako:
— Pasakiškas prievartos 

kultas, kurs yra tik neapy
kantos atrauga, įtikino tau
tas, kad atgimimas gali atei
ti iš plieno, ugnies ir kraujo, 
kai tuo tarpu pakartotini 
liūdni patyrimai vėl ir vėl 
įrodė, jog šios priemonės, 
užuot sustabdžiusios, grei
čiau tik padidina kraujoplū
dį, kurs nuleidžia, nutekina 
gyvybinius civilizacijos sy
vus.

Apie naudingumo (utilita
rizmo) politiką jis kalba:

• iz-j-L-r ugninio luomą... Ir tos tei-GirtlUSIO Kūdikėlio J®atimamos tuo metu, kai
Linkiu p 1 —- ■------------------- a

Visiems Aušros Vartote

kaiw<ūčIii Vakar a
ir * 6

Vincas Krėvė

NAUJUOSE ® snesjena Kieme šalta, žverbla ir tylu. Tik tvora 

<ada sutraška nuo šalčio, tai šuva kieme suamsi 
New York, N. Y. M kitą ir vėl nutyla, tai sniegas sugurgžda einan-

kojų.
■ šuva suloja, ar tvora suterškina, ar sniegas su-
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Šv. Mykolo ParapijiecifllVimbio pirkioj buvo niauru ir tamsu.

ir NovenOS Lankytojas krosnį žibinte rūko skala ir leido mirgančią, 
Nuoširdžius® li^ šviesą.

„ne Rambienė stovėjo pas krosnį, poteravo ir trau- 
KALĖDŲ SO j'CIj riukaite slizikus, o mažas anūkėlis Vikčiukas čia 

nestovėjo, prisilaikydamas viena ranka bobutės si- 
Gausiu UI6V0™ kitos piratus sukišęs burnon ir pasistiepęs žiū- 

”■ NAIIITFMS teūp bobutė traukydama iš krosnies mėtė nieko- 
" n karatus slizikus.

„ dJ Bobule, duok man vieną sliziką, tą mažiuką ma- 
p . . — neiškentęs paprašė anūkas.
Kad kaišti jie, anūkėli: apdegsi rankeles.

likas paleido sijoną ir užėjo iš kito bobulės šono, 
’^r®**®“*5**^^ stovėjo niekotaitė, ir išsitraukė patikusį jam sli-

* • c ’tiill bet tasai buvo tikrai karatas. Vikčiukas, pūsda-
Is Širdies Svii® pį]na burna ant jOj prispaudė rankove sliziką į pil- 

Paropiiii’*'. kita ranka užraitojo marškinaičių sterblę ir su- 
,,.(f)ė jon savo imtinę. . .

ŠVENTOMIS P*o t Mj.i i vnuu riksmas, kad gavo sliziką, nubėgo į lovą, kur sėdėjo 
it Itė. Ten pasistojo ant jos kojos plaksno, kurį jam 

.. ,, r motutė, kaip ant liepto, užkopo ant lovos, at-
LIHKIU vailSIOS x pasįenv motutės pečių ir ėmė gardžiai velėti

NAUJIDISJ*-
ena, Vikčiuko motutė, sėdėjo ant lovos ir supė uz 
ičių lopšį. Lūpos krutėjo, tur būti, ji meldėsi. Akys, 
os vienon vieton, lyg ji stengėsi toli kur, už šaltos 

(irmos bekraštės, pamatyti ką, buvo užsiašarojusios.
eko nei matė, nei girdėjo, kas darėsi aplinkui, net 
pravirko lopšy vaikas.

t d Alena, argi tu nematai, kad vaikas nusiklostė? 
Šv. Kaledy ir W ena apklostė vaiką palelėmis ir supė toliau, bet 

“ ' as nesiliovė verkęs.
Visiems Newarko ŠVH^ Užmik, užmik, vargdienėli mano mažas, užmik, 

Jųtėli, prisiverksi dar ik valiai, tėvelio netekęs, 
Parapijiečiams Nu^^dis užaugsi, — migdė jį raudžiai motutė; paskui 

Įį^sigulė ant lopšio ir davė jam krūties. . .
Gimusio Pašolį'11 trys prasivėrė; trobon įritavo šalto oro volai, lyg 

, djl^i, ar tiršta migla pakriko pirkioje ir pranyko. 
baUSIIj1,1 debesy įėjo pirkion piemuo, apsirengęs kailiniais 

hliai ant ausų užsimovęs kepurę.

Paterson, N. J.

Newark, N.J,

— Naudingumas nėra tei
singumo pagrindas, o tik jo 
padarinys: teisė nėra tas 
pats, kas nauda. Teisė yra 
įstatymo pripažįstamoji ir 
globojamoji nauda. Nau
dingumą palenkdami teisin
gumui ir teisei, jo neatmeta
me, o tik įstatome į reikia
mą vietą vertybių eilėje.

Kruvinų skerdynių pamo
kytas pasaulis turi grįžti 
prie aukštesnių moralybės 
dėsnių, arba žūti.

Teisingai Vatikano dien
raščio redaktorius grafas G. 
Dalia Torre rašė:

— Principai, eidami iš to 
paties šaltinio, kaip logika, 
įstatymas, dvasios jėga — 
nėra tai pančiai, dusinantieji 
tautų gajumą ir apribojantie- : 
ji jų genijų bei jų siekimus. 
Jie yra naujosios tvarkos dai
gas, kuri dar neatsiekta, — 
jie yra moralinės energijos 
šaknis, — jie botagas netei
sybei...; jie yra idealas.

KALĖDŲ DIEDUKAS VAIKUČIAMS
Ateina Kalėdų šventės. Jos 

turėtų būti tikrai taikos ir ra
mybės simboliu, pranašaujan
čiu „ramybę geros valios žmo
nėms”, nes šios Kalėdos yra 
pirmos taikos Kalėdos po antro
jo pasaulinio karo.

Amerikoje dėkingi žmonės 
džiaugsis ir šią didžiąją šven
tę švęs, kaip šventė prieška
riniais laikais: jie pirks ge
riausio maisto, gražiausių drabužių, puikiausių gėrimų, 
daugybę gražių dovanų suaugusiems ir vaikučiams. Taip, 
mums karas baigėsi; mums malonu ir gera laukti ir švęsti 
Kalėdų šventes; mes turime viltį ir mes turime namus; mes 
laimingi.

Būdami geros valios žmonės ir laikydamies Kalėdų gra
žių papročių ir nuotaikos, prisiminkime ir tuos, kuriems 
karas dar nėra pasibaigęs, kuriems Kalėdos šiemet dar toli 
gražu nėra „taikos ir ramybės” šventė. Prisiminkime tuos, 
kurie išguiti iš savo tėviškių, atskirti nuo savo artimųjų, 
bevilčiai laukia dienos, kada ir jie, kaip mes, galės atsisėsti 
prie Kūčių stalo, pasidalinti dovanomis ir tikrai pasidžiaug
ti taikos ir ramybės šventės nuotaika.

Visų vargstančių benamių lietuvių Europoje mes ne
galime aprūpinti, bet pasistenkime aprūpinti bent vaiku
čius, kurių dabar Europoje priskaitoma per 30,000, nuo 1 
iki 14 metų amžiaus. Būkime jiems Kalėdų Dieduku. Pa- 
puoškime jų veidelius šypsena ir bent laikinu džiaugsmu.

Pirkdami savo vaikams lėles, barškalus, būgnelius, ve
žimėlius, sviedinėlius ir kitus žaislus, neužmirškime nupirk
ti ir skirti bent vieną dovanėlę ištremtam lietuvių vaikučiui 
Europoje. Jie nedaug prašo, tik vieną mažą dovanėlę. Jei 
visi po vieną nupirksime, jų pakaks visiems tremtinių vai
kams. Padarykime tai dabar. Nors Kalėdų Diedukas bena
mių lietuvių vaikučius-ir aplankys pavėluotai, bet jis juos 
tikrai aplankys.

_____ ______________ ______ Savo dovanas siųskite tokiu adresu: United Lithuanian 
grupėm. Pirmoji grupė kovo Relief Fund of America, 101 Grand St., Brooklyn 11, N. Y. 
6 ir 7 dieną pasiekė Lauen- 
burgą. Kur ji iš tenai buvo 
išgabenta, pasakotojai neži
no. Kelionė buvusi labai sun
ki. Visa eilė varomųjų pake
liui žuvę.

Antroji grupė, nepasiekusi 
Lauenburgo, buvo bolševikų 
atkirsta ir nukreipta į Gdy
nę ; tenai kaliniai pateko į 
sovietų rankas. Kas ten buvo 
iš lietuvių, pasakotojai nega
lėjo nurodyti.

Nepatikrintomis žiniomis, 
prof. Balys Sruoga, kun. Alf. 
Lipniūnas ir kun. Stasys Yla 
esą atsidūrę Lietuvoje. Apie 
kitus tuo tarpu nieko nežino
ma. LAIC.

APIE LIKIMĄ ŠTUTHOFO) 
STOVYKLOJE KALINTŲ 

LIETUVIŲ

New Yorkas. — Naciai ne
mažą skaičių vadovaujančių 
Lietuvos patrijotų 1943 metų 
kovo mėnesį buvo išvežę į 
Stutthofo koncentracijos sto
vyklą.

Apie jų likimą gauta tokių 
žinių: bolševikams artėjant, 
naciai kalinius išvarė dviem

APIE PINIGŲ VERTĘ 
LIETUVOJE

New Yorka. — Kai kurios 
firmos, kaip American Exp
ress Company, jau priima pi
nigus persiųsti į Lietuvą.

Perlaidos eina per Mask
vą; kabeliu duodamas prane
šimas į Maskvą, o iš ten per 
Sovietų įstaigas persiunčia
mi pinigai į JLjetuvą.

Šią vasarą viena Chicagos 
lietuvė pasiuntė savo gimi
nėms į Lietuvą 20 dolerių. Po 
trejeto mėnesių gavo iš jų 
laišką, kuriame rašoma:

Jis grįžo iš pirties, kuri buvo net pačiam sodžiaus 
gale, toli nuo namų ir kitų ūkio trobesių.

— Ačiū už šilimą, — prabylojo įėjęs pirkion.
Jam niekas nieko neatsakė.
Nelinksma buvo, gūdu ir niauru Rambio pirkioje. 

Gedulas ir skausmas lakiojo aplinkui, šaipėsi iš tamsių 
kampų, šešėliais mirgėjo ant sienų. . .

O kieme buvo šalta, žverbla ir tylu; tik tvoros terš
kino nuo šalčio, bei kur-ne-kur kartą kitą sulojo šuva. ..

Suviravo durys, ir pirkion įėjo senas Rambys. Jisai 
atsinešė šieno glėbį ir padėjo jį ant skobnių. Nusiren
gęs uždegė lempą, kur musių trekšte nutrokšta karojo 
viduje skobnių, ištaisė šieną, kad visur lygu būtų, ir 
užklojo balta paklode.

Vikčiukas jau sėdėjo kampe ir stebėjosi, ką tai se
nelis daro.

Kada bobulė atnešė ir pastatė vidury skobnių lėk
štę, kurioj gulėjo kelios spalvotos plot kėlės, vaikas 
neiškentė ir paprašė:

— Dieduli, duok man šitą raudoną. .
Rambys atlaužė pusę plotkelės ir padavė anūkui, o 

visas kitas suplėšė į mažus kąsnelius.
Vikčiukas pavartė gautą, apžiūrėjo iš visų šalių, dar 

pavartė ir atkando kartą ir kitą.
Paskui nubėgo į lovą, kur sėdėjo motutė ir supė mig

dė mažutę jo sesytę.
— Motute, motute, prilipo man. . . skundėsi ir krapš

tė piratu burnoje.
Senė Rambienė sunešė ii- sustatė ant suolo visą dvy

lika valgymų, kur kiekviena ūkininkė gamino kūčioms. 
Buvo čia ir silkės svogūnuos, ir žuvys, ir krembliai, 
ir grucė, ir kisielius, ir slizikai, ir miešimas ir daug ki
tų dar valgymų.

Senis Rambys kiekvieno valgymo atidalino, kąsnelį 
atlaužė, atkabino šaukštą ir krovė visa vienan dube
nėliu, kur stovėjo gale skobnių ant suolo. Visus valgy
mus paragavęs statė atatinkamon skobnių vieton, kaip 
nuo seniausių laikų tėvų tėvai darydavo.

Anūkėlis jau vėl rymavo skobnių gale ir atsidėjęs 
stebėjosi, ką gi tai senelis daro.

— Dieduli, kam tu viso kabini tau mažiukan dube
nėliu?

— Gyvulėliams, anūkėli. Težino ir jie, kad nūnai kū- 
čia, — paaiškino Rambys anūkui, ir širdį jam taip su
skaudėjo, kad net susiraukė senis, lyg iešmu jį kas 
nuvėrė. Atsiminė jisai, kad gyvulių jau nėra, kad tvar
tai stovi tušti, ir nėra ko kūčia šerti. Visuose tvartuo
se vos viena nekemežna karvytė užsiliko, kumelšė, 
kurią dvi savaiti atgal pirko už pusiakapio roblių, ir 
dvi avi — štai ir visas gyvulys.

Atsiminė senis, koksai jį nūnai apėmė skausmas, kai 
jisai šėrė šiuos savo gyvulėlius. Suplakė ėdžio glėbelį 
ir be rezginių nunešė tvartan, kad pametus karvei ir 
avims. Paskui pravėrė senis vieno tvarto duris — tuš-

BALF Valdyba

„Brangiausia sesute, mes la
bai dėkojame tau už tavo rū
pestį apie mus. Mes supran
tam tavo pastangas padėti, 
bet mums niekas neišeina; 
tavo pagalba tik verta du 
svaru sviesto, todėl reikalauk 
pinigus atgal sau”.

Toliau jie prašo geriau at
siųsti drabužių.

Taigi — už 20 dolerių Lie
tuvoje tegalima nusipirkti 
tik du svaru sviesto. LAIC.

Pavydumas yra kandis šir
džiai, piktšašis minčiai ir rū
dis sielai. Cowdray
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I'1 Visus mūsų Radijo programos rėmėjus, |
dalyvius ir klausytojus nuoširdžiai sveiki- į 
name! |Laimingai Sulaukę, Linksmai Praleiskime |

ŠVENTAS KALĖDAS I
ir «NAUJUS 1946 METUS 1

K Kai mūsų širdys džiaugsis ir linksmos kalėdinės giesmės Ų 
ft skambės, neužmirškime, kad mūsų tėvų žemė yra paverg- Ų 
I ta ir mūsų broliai lietuviai švęs Kalėdas ištrėmime. į

Linkime, kad kuo greičiausiai jiems būtų grąžinta lais- Ų 
vė ir kad jie galėtų džiaugtis savo šalies laisve. į

"MEMORIES of LITHUANIA" ’ft RADIO HOUR į

j Jokūbas St u kas, Js. — Direktorius < 
| 429 Walnut St., Newark, N. J. į
■ -fecsJkss fcjs x>įs.fcjs JfeaJ®ĄaJiįa■

ATSIŠAUKIMAS I LIETUVIUS
visas lietuviu parapijas, vienuolynus, mokyklas, drau

gijas, brolijas ir į visus ištikimus lietuvius

Ateinantieji 1946 metai 
gali nulemti Lietuvos likimą 
ilgiems laikams. Kovoje dėl 
Lietuvos laisvės mums būti
nai reikalinga Dievo parama. 
Todėl, niekam kitam inicija- 
tyvos nesiimant, Maldos 
Apaštalavimas vėl kreipiasi 
į visus aukščiau išvardytus, 
prašydamas prisidėti prie 
maldos vajaus už Lietuvos 
laisvę.

Prašome mūsų kunigus pa
raginti visų organizacijų val
dybas tuč tuojau pradėti 
rinkti savo narių pasižadėji
mus, kiek kas nuo 1946 m. 
vasario mėnesio 16 dienos iki 
1947 m. vasario 16 dienos pa
sižada užprašyti, išklausyti 
Mišių, priimti šv. Komunijų, 
sukalbėti rožančių, kitų mal
dų, išvaikščioti stacijų už 
Lietuvos laisvę.

Iš gautų pasižadėjimų 
draugijų sekretoriai tesuda
ro sąrašą ir teatsiunčia M. 
Apaštalavimo Direktoriui Tė
vui Pranui Aukštikalniui, St. 
Robert’s Hall, Pomfret Cen
tre, Conn. Jis tuos sąrašus 
paskelbs „žvaigždėje” ir ki-

tuose katalikiškuose laikraš
čiuose.

Vienuoliai ir vienuolės, mo
kyklų vaikučiai, dažnai prie 
Dievo stalo einą parapijie
čiai tesudaro nepertraukiamų 
Komunijų ratelius iš 7, 15 ar 
30 asmenų. Sudarius ratelį 
iš 7 asmenų, kiekvienam iš
puls viena komunija per sa
vaitę. Sudarius iš 15 ar 30, 
išeis viena Komunija per dvi 
ar keturias savaites.

Ištverminga maldos galybė 
yra mūsų rankose! Prašyki
me sutartinai, ištvermingai, 
organizuotai, ir gausime!

Brolau, sesuo lietuvi, Lie
tuvos laisvė priklauso ne ma
žiau nuo tavo maldos, kaip 
nuo pasaulio galiūnų konfe
rencijų! Prisidėk su savo 
malda, su savo komunijomis, 
su savo šv. Mišių auka prie 
Lietuvos vergijos pančių su- 
traukymo!
Maldos Apaštalavimo Ceutr.,

St. Robert’s Hall, 
Pomfret Centre, Conn.

Jeigu gyventume žemėje 
du kartus, visi būtume išmin
tingi. Saliamonas

čia; o, būdavo, čia stovėdavo keturios karvės; dabar tik 
branktai ant saitų pakampėse kėpso, o karves karas 
suėdė. Nuėjo tvartan — ir ten tuščia, štai čia kampe 
stovėjo “Šarkė”, marčios pasoginė; ana ją dar tely
čaitę atsivaro. Sena jau buvo karvė, bet labai pieninga, 
ir parduoti jos gailėjo. . .

O ten, kitame kampe, stovėjo “ Grąžagalvė”. Čia 
buvo atitvertoje vietoj teliai. Ir ten dabai- tuščia, o 
vasarą juk darže bėginėjo trejetas teliukų, dabar nė 
vieno nebeliko — ir juos karas suėdė.

Paskui nunešė šieno glėbelį arklidėn ir vos neap
alpo senis, taip jam širdį skausmas sugėlė. Tokio gy
vulio, kaip pamena, jo arklidėje niekuomet nebuvo. Bet 
dabar geresnio negausi niekur, ačiū Dievui, kad nors 
toksai yra.

O pernai šioje Kūčių dienoje čia stovėjo dvejetas 
arklių ir kumelys, kur dabar po žiemos būtų buvęs 
ketvirtom Geras buvo kumelys, kito tokio niekur ap
linkui nebuvo. Davinėjo jam arklapirkiai net pustre
čio šimto. . . Gal būtų ir pardavęs, bet sūnus nedavė. 
Bijojo paskui, kad neišvogtų jo, ir naktim rakino dve
jais geležiniais pančiais. Ir kodėl jam buvo nebūti ge
ram, kad Jonukas, kur tik galėdamas, \ogė avižas ir 
šėrė jį. Ne kartą už tat tekdavo jam nuo tėvo.

Ir atsiminė senis, kaip barė ir net mušti ketino Jo
nuką, atsiminė ir pagailo jam, kad barniu kankino daž
nai savo sūnų. Kas gi manė, kas gi žinojo, kad jo toksai 
vargas laukia, tokia baisi dalia. . .

Pernai Kūčių dieną šėrė gyvulius pats ketvirtas, ir 
vyrų buvo pilna pirkia: du sūnų ir bernas samdininkas, 
visi kaip ąžuolai.

O kur jie dabar, vargdienėliai! . .
Ir taip pagailo jam sūnų ir savęs, kad vienų vienas 

senystos gadynėj liko, kaip pirštas, kad vos nepravir
ko senis. Sukandęs dantis murmėjo:

— Ne man vienam, ne man vienam. . . Kitiems dar 
aršiau. . . Dievas taip norėjo. . .

Nors lūpos kuštėjo šiuos raminimo žodžius, bet šir
dis jų neklausė, ir senis jautė, kaip sunkiau ji plakė, 
lyg maža jai buvo oro. Krūtinėje lyg katės draskėsi, 
ir ašaros veržėsi iš akių. Rijo ašaras ir stengėsi, kad 
nepravirktų, kaip moteriškas, o juo labiau stengėsi, 
juo labiau širdį skaudėjo. Net dantis sugriežė senis. . .

— Ot gi neverksiu — ir gana! . .
b- neverkė. . .
Gamino Rambys kūčią šeimynai ir gyvuliams, o 

šios nelinksmos godonės plaukė, kaip bangos upėj, vie
nos kitas sekdamos, vienos kitas vydamos, ir graudūs 
jausmai ėdė jo širdį. . . Lovoj pas lopšį sėdėjo apsiaša
rojusi marti ir supė vaiką, o kampe pas lentyną senoji 
Rambienė merkė miešiman slizikus, poteravo ir daž
nai šluostė rankove senas akis. . . Senis piktai žvairėsi 
į jas, nes jisai nekentė ašarų, o dar labiau, kad tos aša
ros ir jį verkti varo varė. Dirsterėjo senis į verkiančią 
marčią, į savo senę ir lyg votį sau sužeidė. . .

— Na, eikit gi. . . — prabylojo Rambys, pabaigęs 
savo darbą; patsai atsisėdo ant suolo gale skobnių, kur 
sėdėjo jau daugel metų. Tą vietą jis užėmė tėvui mi
ros. Manė, kad užims ją sūnus, tik jam miros.

Atsisėdęs senis paėmė plotkelės kąsnelį ir persižeg
nojo. . .

— Teleidžia Dievas sulaukti geroje sveikatoj links
mesnės kūčios, — prabilo jisai ir atkando plotkelės.

Piemuo ir Vikčiukas sėdėjo už skobnių ant suolo, 
moterys susėdo ant uslano. Skobnės buvo didelės, il
gos, pagamintos didžiai šeimynai, ir gūdu buvo vos 
keliems už jų sėdint.

Visi valgė plotkeles tylėdami. Tik skala pas kros
nį traiškė, ir šešėliai mirgėjo ant sienų.

— Kur mūsų vaikeliai dabar? Kas jiems, Dievu
liau, kūčią pagamino? — neiškentus raudžiai prakal
bėjo Rambienė. — Gal jų nė gyvų nėra, gal jų tik vė
jas kaulelius pusto!

Ir ašaros nukrito iš senės akių, kaip rasa, nukrito 
per senus, užrūkusius, garankščiuotus veidus net šaukš
tam

— Ar gal, Dievuliau, sužeisti šaukia ir pagalbos ne
prisišaukia. . .

— Ar nenutilsi tu! . . — rūsčiai subarė ją senis.
Alena, kaip buvo atkandus silkės kąsnį, taip ir pa

springo juo. Metė šaukštą ir, uždengus delnais akis, 
nubėgo į lovą. Ten įkimšo pagalvio veidą, sustriūbavo, 
užsikvatojo, drebėdama visu kūnu.

Neiškentė dabar ir Rambienė, paleido balsą ant vi
sos pirkios, numirėliškai pritardama, raudodama.

Vikčiukas, pamatęs, kad motutė verkia, ir bobulė 
verkia, susirangė kampe ir gailiai uždainavo, trinda
mas kumščiukais ašarotas akis, o lopšy jam pritarė ma
ža sesutė.

Tik vienas piemuo, padėjęs šaukštą, dairėsi į visas 
šalis ir svyravo, ar ir jam verkti, ai' ne.

— Ai' nesiliausite staugusios, — šūkterėjo Rambys 
ir pavarė šaukštą vidurio skobnių.

— Užkąsti neduodate kūčios! ... Ir be jūsų staugimo 
sunku, — pridūrė tyliau.

Jaučia senis, kad gerklėje, lyg koksai kamuolys, 
kopa vis aukščiau, aukščiau, tojoja, dusina. . . Vienas 
akimirksnis — ir pravirks senis, kaip net moterys ne
verkia. Stvėrė Rambys kepurę, kailinius, lyg didžiai 
įpykęs, trinkterėjo durimis ir nuėjo priemenėm Ten 
pasirėmė į ušėką, prikniubo ir užstriūbavo taip, kad 
net seną krūtinę susopėjo.

Pajuto sena Rambienė savo vyro skausmą, suprato, 
kad širdies skauda išvijo jį iš pirkios, ir išėjus, viena 
ranka apkabino jo kaklą, o kita glostė jam galvą, ta
rytum ramino savo mažą anūkėlį . . .

— Tai, Mariute, dasigyvenome! Auginome vaikelius 
ir senystoje likome du Vienu, kaip pirštu. . .
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JAUNO KARIO PERGYVENIMAI
Svetimoj šalyj. — Rengia

mės ugnin.

KALĖDŲ ŠVENTES LIETUVIAMS IŠ TEISMO

Beveik visiems Kalėdų 
šventės yra arti širdies. Ta
čiau lietuviškai sielai Kalė
dos yra brangiausia šventė.

Kodėl, gali paklausti ne 
vienas? Nemanau, kad reik
tų daug sakyti lietuviams, 
kodėl Kalėdos mums taip 
brangios, mielos ir lauktinos. 
Su Kalėdomis buvo surištas

Kalėdų susitikimas prie 
Kūčių vakarienės, prie Dievo 
pyragų laužymo buvo pats 
jausmingiausias įvykis. Be
veik visą dieną rengdavosi. 
Mažai ar visiškai nevalgyda
vo, kad Kūčios būtų geres
nės. šeimininkės turėdavo 
daug darbo prisiruošti Kūčių 
vakarienei.

lietuvių visuomenės sociali
nis gyvenimas, neminint re
liginio gyvenimo. Su Kalėdo
mis sujungta Kūčios, meilės 
ir vienybės vakarienės val
gymas. Su Kalėdomis artimai 
eina kitos brangios šventės.

Bet ar ne daugiausia laukė 
Kalėdų lietuvių ūkio darbi
ninkai, samdiniai. Mat, per 

-Kadėdas jie būdavo atleidžia
mi vaišių, poilsio, gaudavo 
savo atlyginimą, dovanas. 
Jiems Kalėdos buvo didžiai 
lauktinos ir brangintinos 
šventės. Sulaukę Kalėdų jie 
pasijusdavo laisvi, galėdavo 
pakeisti savo darbo vietą, iš
vykdavo pas namiškius. Ir 
kaip laukdavo tų Kalėdų to
kio samdinio širdis, tik per
gyvenęs galėtų suprasti ir 
atjausti! Todėl lig Kalėdų ir 
laiką skaitydavo, pirma mė
nesiais, vėliau savaitėmis, o 

, pabaigoj ir dienomis.
Savo draugų ir pažįstamų 

lankymas Kalėdomis būdavo 
visuomet gyvas lietuvių tar
pe. Jei kitu metu negalėda

vo ko aplankyti, tai Kalėdų 
švenčių metu jau stengdavo
si aplankyti, pasisvečiuoti. 
Mat, tuo laiku ir darbo ma
žiau, visi ilgiau gali namuo
se pasilikti, ir nuvykti leng
viau būdavo, kai visur užšal
davo, pasnigdavo.

Kalėdų metu draugišku
mas pasiekdavo aukščiausią 
laipsnį. Vienų kitų lankymas 
buvo patapęs kaip būtinybė. 
Iš ūkininkų išėję valdininkai, 
mokytojai, kiti valstybės tar
nautojai, kurie turėjo toliau 
nuo namų dirbti, Kalėdų me
tu visi skubėdavo namo, čia 
visi susijungdavo bendroj, 
meilės ir vienybės Kūčių va
karienėj. O kaip miela būda
vo motinai sulaukti vaikų, ir 
kaip visiems malonu susitik
ti ir pasidžiaugti bendroj 
nuotaikoj! Jei kuomet nega
lėdavo visi susitikti, tai tuo
met ir Kalėdos būdavo ne
smagios, kaip jie sakydavo.

W T E L
LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA ų 
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O kokios senos ir gilios Kū
čių tradicijos! Jos yra per
sunkusios lietuvių rašytojų, 
menininkų ir kitų širdis.

Ir kaip giliai prasmingos 
būdavo Kūčios religiniu, dva
siniu ir visuomenių atžvilgiu. 
Pasninku pasirengdavo tai 
didžiai šventei. Pasninkauda
vo sausai arba visiškai nie
ko nevalgydavo. Tik jaunieji 
neiškęsdavo ir pasmailidžiuo- 
davo, motinai Kūčias beren
giant.

Tinkamai pasiruošę, visi 
šventadieniškai apsirengdavo 
ir pradėdavo Kūčias. Pirma 
ilgesnė ir sutartina malda, 
vėliau visi plotkelėmis pasi
dalina. Viens kitam duoda 
plotkelių, vienas nuo kito at
silaužia. Vieni kitus sveiki
na, linki. Tą valandą viskas 
pamirštama ir atleidžiama, 
kas per metus buvo padary
ta. Tyliai ir be žodžių vieny
bė ir sugyvenimas sugrįžda
vo. Meilumas ir draugišku
mas užviešpataudavo.

Kitaip ir negalėtų būti, nes 
juk visi laukia Kalėdų, Ra
mybės ir Taikos Karaliaus 
užgimimo šventės. Jis tik tam 
atėjo į pasaulį, kad galėtų 
taika būti geros valios žmo
nėse. Tai kaip galėtų eiti kas 
į bažnyčią, ar į Bernelių Mi
šias skubėti, jei tarp jų tai
kos ir ramybės nebūtų? Per 
Kūčias visi susitaikindavo, 
ramybė ir meilė užviešpatau
davo.

Kalėdų rytą visi skubėda
vo į Bernelių Mišias, kurios 
būdavo anksti. Kas į jas ne
galėdavo, tai būdavo nelai
mingas. Kokia meilė ir šven
tumas užimdavo visų širdis 
bažnyčioj! čia tikrai pajus
davo Kalėdų švenčių didin
gumą ir jų galybę. Kai prie 
prakartėlės sustodavo, var
pelį paskambindavo. Kiek vi
si turėdavo pergyvenimų reli
gine ir dvasine prasme! Be
veik visi stengdavosi priim
ti Kūdikėlį Kalėdose. Ir taip 
dvasiškai ir religiškai Kalė
das švęsdavo.

Vargiai kas šiandien galė
tų įsivaizduoti ar aprašyti, 
kokias Kalėdas turės visi lie
tuviai už Amerikos ribų. Ar 
jie galės vieni su kitais susi
siekti, pasimatyti? Ar jie ma
tys Kalėdų prakartėlę Sibi
ro ir kitų šaltų kraštų kam
peliuose? Ar bus leista lietu
viui drauge švęsti Kūčias Lie
tuvoj pasilikusiam? Ar jis 
galės linksmai ir be baimės 
vykti į Bernelių Mišias?...

Kas visa tai galėtų atsa
kyti! Mūsų širdys tikrai nu
jaučia, kad daug dalykų jie 
negalės atlikti ir tokių Kalė
dų, kaip seniau, negalės tu- i 
rėti.

Bet mes tikime, kad lietu
vio sielos nieks nepavergs, 
kad jo dvasia vistiek švęs 
Kalėdas, kad to laiko niekas

1 Susitikau keletą žmonių, 
kurie dalyvavo Philadelphi
jos lietuvių surengtame teis
me gruodžio 9 dieną.

Ką jie kalbėjo ir ką gal
vojo? Bendrai visi atsakė, 
kad teismas buvo gražiai ir 
tvarkingai pravestas. Pra
džioj jie buvo išsigandę, nes 
manė, kad gal ir iš tiknjjų 
juos kas nors į kalėjimą pa
dės už neveikimą, jei teismas 
nubaus. Bet po gynėjų kal
bų, kurie taip viską atrėmė, 
jie pradėjo geriau jaustis, o 
kiti ir visiškai nusiramino.

Kai gynėjas V. Vaitkus pa
sakė kalbą, tai visi plojo, nes 
jautė, kad jis juos apgins ir 
nereiks eiti kalėjimam O čia 
dar ir gynėja Ožalienė, kuri 
visa savo iškalba taip ištei
sino, jog jau niekas neabejo
jo, kad lietuviai bus nenuteis
ti. Tuomet jie ir lengviau at
sikvėpė.

Tiesa, liudininkai paliudi
jo prieš, bet advokatai kai 
kuriuos liudininkus sugavo 
bemeluojant, ir prašė teismą 
visus išteisinti. Gynėjas la
bai smarkiai kirto kaltinto
ją, bet ir kaltintojas nepasi
davė. Jis beveik visus teisi- 
ninimo liudininkus sukirto, 
ar sugavo bemeluojant.

Lt. Pranas Jurgaitis tik
rai atliko gražų darbą ir 
kaip kaltintojas savo dalį 
pravedė labai vykusiai. Jis 
per trumpą laiką sutiko tą 
darbą paimti ir taip gražiai 
pravedė bylą, kad net iš da
lies nubaudė lietuvius.

Labai gražu buvo, kad ju
ry sudarė visi jaunieji para
pijiečiai — choristai.

Jų pirmininkė M. Peldunai- 
tė paskelbė, kad kaltinamie
ji rasti iš dalies kalti.

Teismo tvarkytojas Jonas 
Jurgaitis ėjo savo pareigas 

| kaip tikras valdininkas. Ir 
atrodė, kad jis galėtų būti to
kiose teismo pareigose nuo- 

! lat.
Liudininkai liudijo iš visos 

širdies. Ypač karštai paliudi
jo A. Kundrotienė. Nors ji 
ir kaltino, bet teisiamieji 
linksmiausiai jos liudijimą 
sutiko ir plojo karščiausiai. 
Kiti liudininkai ir liudininkės 
liudijo vykusiai, nors ir bu
vo sugauti advokatų ar teis
mo truputį besukant. Į klau
simus visi atsakė labai man- 
driai ir visiems patiko.

Paklausti, ar norėtų dau
giau tokių parengimų turėti, 
visi atsakė, kad taip. Todėl 
dabar teko girdėti, kad bus 
surengtas ir kitas teismas. 
Girdėti, kad atsakomybėn 
arba teisman bus patraukta 
lietuvė amerikietė moteris ir 
mergaitė.

Bus išnagrinėta, ar ji nė
ra kalta kaip moteris, šeimi
ninkė, lietuvė...

Po ilgos kelionės karys 
Juozas Rimgaila ir tūkstan
čiai kitų karių turėjo atsi
sveikinti su savo laivu, jų na
mais per keliolika dienų.

Buvo gaila. Jau buvo pri
pratę prie tokio gyvenimo ir 
bevelijo ilgiau plaukti laivu, 
būti toliau nuo to, kas jų ten 
laukė.

Bet, atėjus laikui, visi tu
rėjo pasakyti paskutinį su
diev savo mielam laivui ir 
mažais laiveliais keltis į sau
sumą. Visi apsirengė tikrai 
kariškai. Nuo kojų lig gal
vos skambėjo kariški gink
lai ir visokie reikalingi da
lykai.

Jie žinojo, kad dabar iš
lips svetimoj šalyje. Ne tik 
arti priešų, bet ir visi žmo
nės bus jiems nepažįstami, 
gal nedraugiški, svetimi.

Sunkiai ir baimingai žen
gė pirmoji pėda svetimoj Ita
lijos šalyje. Neramiai ir rū
pestingai išlipo svetimam 
krašte, pietinės Italijos pa
kraštyje, visai netoli didžių 
ir kruvinų jų draugų kauty
nių prie Anzio...

Kas žino; kad ten, kur jie 
dabar žingsniuoja, ar ten ne
silsi jų draugų kūnai, kurie 
pirmieji turėjo kovoti, kad 
galėtų užtikrinti bent mažą 
vietą išlipti kitiems kariams. 
O gal kiekvienas colis žemės 
buvo aplaistytas jų prakai
tu, krauju, nužymėtas aima
nomis, dejavimais, skaus
mais.

Pirmas svetimos šalies 
vaizdas buvo skurdus ir 
skausmingas. Mažai ko įdo
maus galėjo pagauti jų jau
na akis. Viskas sunaikinta, 
išgriauta, apleista. Vargo, 
nelaimės ir skausmo pilna vi
sur.

Visa apylinkė taip sunai
kinta, kad negalėjai įspėti, 
ar čia miesto, ar kaimo, ar 
miško būta. Sudeginta, su
plėšyta, suskaldyta uolos ir

MOKYKLOS JUBILIEJUS

Šv. Jurgio parapijos mo
kyklos 25 metų jubiliejus mi
nimas gruodžio 23 dieną, sek
madienį prieš Kalėdas.

Seserys pranciškietės, mo
kykla ir visa parapija ren
giasi tam svarbiam paminė
jimui. Pritaikyta programa 
jau baigiama parengti, ir ji 
bus tikrai svarbi ir įdomi. 
Geriausi artistai ir artistės 
išmoko veikalą. Be to, bus 
galybė visokių kitokių pro
gramos numerių, kad visi ga
lėtų pasidžiaugti ir pasigro
žėti mokyklos nuveiktais dar
bais per visus 25 metus.

Parapijos kortų žaidimo 
vakaras, kurs įvyko prieš 2 
savaiti, gražiai pasisekė ir 
davė parapijai gero pelno. 
Visi darbininkai ir darbinin
kės gerai veikė, kad tas me
tinis parengimas pasisektų.

LIETUVAITĖ TARNAUS

Philadelphijietė Elena Ar
lauskaitė ką tik gavo tarny
bą Europoj, greičiausiai Vo
kietijoj.

Ji rengiasi savo naujon 
paskyrimo darbo vieton. At
sakingos vietos duodamos 
tik pasižymėjusiems darbi' 
ninkams. Garbė tenka mūsų 
tautietei, kad ji galėjo to pa
siekti.

DU LIETUVIAI ĮŠVEN
TINTI

Gruodžio 15 dieną šv. Pet
ro ir Povilo katedroj priėmė 
aukštuosius subdijakono ir 
diakono šventimus klierikai 
Pranas Statkus, iš šv. Kazi
miero parapijos Philadelphi- 
joj, ir Silvestras Sužiedėlis, 
iš New Philadelphijos.

MIRĖ

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman į
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS 1
1113 Mt. Vernon St., į

Philadelphia, Pa. į
Moderniška laidojimo Įstaiga. Di- 4 
dėlė, graži koplyčia, erdvi salė.

Pakeleivingiems suteikiama ų
nakvynė 4

Viskas nemokamai. Kreipkitės 4 
diena ir naktį S

nepakeis.
Ir šias Kalėdas jie švęs su 

viltimi Prisikėlimui, laisvei, 
ramybei, geresniam gyveni
mui. Jie lauks Velykų.

Kun. Stan. Raila

SVEIKI SULAUKĘ 
ŠV. KALĖDŲ

Philadelphijos žinios svei
kina savo skaitytojus šventė
mis ir linki ir toliau skaityti 
,,Ameriką” ir Philadelphijos 
Žinias.

RENGIASI ATIDARYTI 
KRAUTUVĘ

Mr. and Mrs. K. Kisielius, 
331 Titan St., ką tik nupirko 
Balčiūnų buvusią krautuvę 
301 Wharton St., kur ir ati
darys lietuvių biznierių smul
kių daiktų krautuvę.

Visi lietuviai ir kaimynai 
seniai laukia tokios savo 
krautuvės. Po švenčių, kai 
tik galės seni savininkai iš
sikelti, tai ir krautuvė pra
dės veikti.

Gruodžio 7 d. mirė Ado
mas Valančius, sulaukęs 60 
metų.

Palaidotas šv. Kryžiaus 
kapinėse po pamaldų šv. An
driejaus bažnyčioje.

Gruodžio 11 d. mirė Vla
das Gudavičius, sulaukęs 44 
metų amžiaus.

Palaidotas Išganytojo ka
pinėse po pamaldų šv. Jur
gio bažnyčioje.

Laidotuvių apeigas aprūpi
no J. Kavaliauskas.

akmenys, mūrai, sienos, ge
ležis.

Tokio vaizdo jiems dar ne
buvo tekę matyti. Niekur ne
simatė gyvybės. Gyvulėliai 
buvo išnykę. Paukščilj — ir 
tų neskraidė. Kareiviai neži
nojo ką ir mąstyti. Argi ka
ras būtų ir orą sunaikinęs, 
kad ir paukščiai nebenorėjo 
ten gyventi?

Žmonių, italų, negalėjo su
tikti. Tur būt, jie buvo išbė
gę, ar pasislėpę nuo siaučian
čios ugnies. Gražiai aprašy
ta, paveikslais pamarginta 
Italijos puikioji šalis dabar 
atrodė, kaip nubausta, nute- 
riota ir pasmerkta išnykimui 
žemės ar salos pluta. Tas sve
timumas užgulė visų karių 
sielas ir slėgė be galo.

Karys J. Rimgaila sako: 
,,Nuo pirmos minutės paju
tom, kad jau esam ne tik sve
timoj šalyj, bet kad karo ug
nis dabar yra labai arti mū
sų. Gal arčiau, kaip mes ga
lėjom suprasti ar įsivaizduo
ti. Fronto griežti ir kariški 
įsakymai tuoj pasiekė visų 
ausis. Neapsakomas karo 
jausmas užviešpatavo jaunų 
vyrų sielose. Vaikštom, ren
giamės, daugiausiai tylomis, 
mažai kalbame, švilpimas ar 
kariškų dainų dainavimas ir
gi neturėjo sau vietos. Susi
tvarkyk, pasirenk, būk tvar
koj, — dažniausi įsakymai 
skambėjo iš mūsų viršininkų. 
Jau jiems nebuvo paslapties, 
kodėl ir kam reikia rengtis. 
Kiekviena karių grupė turė
jo savo uždavinį tinkamai 
pasirengti.

„Didžiausias pasirengimas 
ėjo trijomis grupėmis. Pir
moji, maisto ir kitij reikme
nų pristatymo grupė, rūpino
si, kad visi reikalingi daik
tai būtų parengti, ir kad jie 
būtų galimi kiekvienu mo
mentu pristatyti į paskirtą 
vietą. Juk ką karys galėtų 
daryti, jei neturėtų maisto, 
tinkamų drabužių ar amuni
cijos. Todėl toj grupėj dirbo 
labai daug karių. Sakoma, 
kad vienam fronto kariui dir
ba 8 kiti kariai. Kiek jų ten 
buvo, kas galėtų suskaityti.”

Mūsų aprašomas Juozas 
Rimgaila nebuvo taip lai
mingas, kaip jie laikė tuos 
karius, kurie tik kitiems pa
tarnauja, o patys neturi eiti 
į ugnį. Jie dažnai ir galvo
davo, kad jie būtų labai lai
mingi, kaip kiti jų draugai, 
kurie neturi stoti frontan. 
Bet ką darysi, kad jie buvo 
paskirti prie kovos batalijo- 
no.

Kita grupė buvo tie, kurie 
rengėsi globoti sužeistus, li
gonius, nusilpusius, pražuvu
sius suieškoti, ar žuvusius 
palaidoti. Tai gailestingumo 
grupė. Ir jų darbas sunkus ir 
pavojingas. Jie patys nere
tai žūdavo, gelbėdami savo 
draugus, žino ne vieną atsi
tikimą, kad draugai, eidami 
gelbėti. sužeistų, krito nuo 
priešo kulkos. Kiek gydytojų, 
slaugių, karių žuvo, begelbė- 
dami sužeistus, kas ir apra
šys! Nors jie ir nešiodavo 
raudonus kryžius, bet sumi
šimui einant, kas galėtų pa
tikrinti ir viską sužiūrėti, 
kad nepasitaikytų klaidų. 
Kaip rūpestingai jie rengėsi, 
tai sunku ir nupasakoti.

Juozo grupė buvo kovoto
jų eilėj. Jie visi tam mokyti, 
tam rengti, tam čia atvykę, 
kad eitų į pirmąsias vietas, 
susitiktų su priešu, kovotų 
su juo visur. Jų parengimas 
buvo grynai kariškas. Patik
rink savo ginklą, turėk šovi
nius, žinok visus komandos 
įsakymus, žinok vietą kur ei
ti, kur grįžti, — ir kiti šim
tai, jei ne tūkstančiai pasi
rengimų.

Kiekvienas žinojo, kad da
bar jau ne praktika, bet kad 
jau laukia tikras karo laukas. 
Kaip skirtinga nuo visų pa
mokų ir manievrų, nors kaip 
jie artimai bandė!

Kiekvienas gavo įsakymą

ft
1?

ft
ft

tiii

$

ft

Sveikindami Šv. Kazimiero
Parapijiečius

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
Linkime Gausių Dievo Malonių

NAUJIEMS METAMS
Kun. Ignas Valančiūnas
Kun. Stasys Raila
Kun. Vincas Vėžis

Nuoširdžiai Sveikiname 
Šv. Andriejaus Parapijiečius

ploniems šv. Andrieįa 
Linkiu 

linksmų ŠVEN1 
Gimęs Taikos Karalių 
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linkėdami Dievo palaimos
NAUJIEMS METAMS

Kun. Juozas Čepukaitis 
Kun. Sal. Mažeika 
Kun. St. Venslauskas

Iš Širdies Sveikiname 
Šv. Jurgio Parapijiečius

linkėdami Kūdikėlio Jėzaus palaimos

ŠVENTŲ KALE
Sveikinu Visus Savo

Linkiu Visiems
NAUJŲ

Tegu Dievas Laimintį
■1j (eilėj bei Vienybėj — 
j lochester, N. Y.
I

- plaukus

1

Kun. Vito Martusevičius

būti pasirengus kiekvieną 
minutę. Juo artėjo ta valan
da, kai turės žygiuoti fron
to ir karo lauko tikron ug
nin, tuo netikrybė ir skaus
mas rėmė širdį. Milijonai 
minčių, kaip kokia ilga ir 
įvairi filmą, skrido ir skrido 
per jauną galvą be perstoji- 
mo. Prisiminimai, troškimai, 
pergyventos valandos, noras, 
kad to niekuomet nebūtų, 
kad jam čia nereiktų būti, 
kad geriau būtų, jei jis galė
tų būti kur nors savo tėviš
kėj, kaip laimingas buvo sa
vo kūdikystėj... Visi tie 
klausimai ir pergyvenimai 
pynėsi ir pynėsi širdyje. Ir 
kas sekundė jis nieko kito 
aplink savęs nematydavo, 
kaip tik ginklą.

Nepamiršo ir dvasinio pa
sirengimo. Prieš kovos valan
dą visi dvasiškai buvo su
stiprinti. Karo kapelionai lai
kė pamaldas, kur tik jos bu
vo galima atlaikyti. Kiekvie
nas pats ar savo būryj buvo 
dvasiškai sustiprintas. Eilės 
karių, giliai susijaudinę, rim
tais veidais, susitelkę, mąstė 
apie savo gyvenimą. Jie darė 
atgailą, o kunigas, katalikų 
kapelionas visus palaimino 
bendru išrišimu. Nebuvo ga
limybės atskirai atlikti išpa
žinties.

Ta dvasinė paguoda ir pa
sirengimas buvo labai įspū
dingas. Vargiai kuomet nors 
jaunas žmogus galėtų taip 
rimtai žiūrėti į religiją, kaip 
mirties pavojaus akivaizdoj.

Pasakoja Juozas, kad jo 
draugai, kurie anksčiau atša
lę religijoj buvo ir nesimeldė, 
dabar surimtėjo. Ir jie drau
ge ir karštai maldą kalbėjo. 
Kaip jis sakė, fronte visi mel
dės. Jautė jų širdys, kad nė
ra kitos paguodos ir stipry
bės, galingesnės už maldą. 
Kiekvienas jautė, kad gal ne
trukus jau turės kitame pa-

Tel. Ste 3208

ŠVENTŲ ] 
Sveikinu Visus S 
Pažįstamus, Link 

Dievo N 
NAUJIEMS

šaulyje kalbėti maldos žo- 
džius.

Dvasinis atsigaivinimas, 
bendra ir nesavanaudiška 
malda karius sustiprino. Po 
tokio pasirengimo, jau nebe
buvo taip baisu laukti mūšio 
valandos. Kiekvienas katali
kas giliai spaudė prie savo 
širdies medalikėlį, kurį jam 
buvo atsiuntusi motina, ar 
turėjo rožančių, ar skaitė iš 
maldaknygės. Ne vienas ir 
nekatalikas prašė katalikiš
kų religinių ženklų, kad ir 
jie galėtų ramiau žiūrėti į 
ateitį.

(Bus daugiau)

APIE VEŽAMUS IŠ VOKIE
TIJOS Į RUSIJĄ ŽMONES

Kristaus Gimim

Nuoširdžiai Sveikinu

Prietelius, Linki

NAUJį

Visiems Apreiškii
Pažįstamier

RAMIŲ ŠVE
New Yorkas. — ,,Pravda” 

Nr. 237 praneša, kad repatri- 
jacijos reikalus tvarkyti pa
vesta raudonosios armijos 
kariams, kurių šiam reikalui 
paskirta daugiau kaip 10,000.

Per metus sovietai iš Vo- 
kieti jos atsiėmė 5,236,130 
žmonių. ,,Pravda” rašo, kad 
daug tūkstančių ir Baltijos ŠVENTI
kraštų žmonių iš Vokietijos 
parsigabenta. Jų 27,000 dirbą 
pramonėje, o 30,000 — že- *ulTnT 
mės ūkyje. Kiek iš jų išvež- NAUJŲ 1946 
ta į tolimus sovietų kraštus,
,,Pravda” nerašo, tačiau iš Nuoširdžiai Sveil 
kitų šaltinių žinome, kad to
kių procentas labai didelis. Parapijiečius

Tie repatrijuojami baisiai 
išalkę, stokoja drabužių, bet 
bolševikai jiems pirmon eilėn 
bruka propagandinę literatu-
ra.

Grąžinamiesiems iš Vokie
tijos kasdien skiriama 215,- 
000 laikraščių egzempliorių, 
daugiausia iš centro (Mask
vos). Jiems jau išdalyta dau
giau kaip 800,000 egzemplio
rių politinės literatūros ir 
virš 600,000 propagandinių 
brošiūrų.

LAIC.

JONAS DAUNIS 
Lietuvis Graborius ■ Balsamuotoj 

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.

Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO 
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS 

3304 -16 Richmond Str. Philadeli

Tyro D

NAUJIEM

Ki

Nuoširdžic 
Šv. Jurgi 

Kalėdų Džiaugs 
Linkiu C 

194

KALeD

Malonic
Angelų Kari
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Sveikindami šv,
Parapijiečiu aniems šv. Andriejaus Parapijiečiams i

ŠVENTOMIS KALĘ Linkiu Į
Linkime Gausių Die^iNKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ 1

NAUJIEMS Mtjįįnęs Taikos Karalius Telaimina Jus 1
Kuo. k Per !
Kuo. J 1946 METUS I

Britain, Conn. Kun. M. A. Pankus
i

Nuoširdžiai
šv. Andriejaus Par^ ŠVENTŲ KALĖDŲ PROGA
KALEDį ^VEVfveikinu Visus Savo Parapijiečius Ir

linkėdami Dievo
NAUJIEMS MBj

Kuu.Jįjjegu Dievas Laimina Mūsų Darbuotę
— Tautai ir Bažnyčiai

Kun. Jonas Bakšys

Linkiu Visiems Laimingų
NAUJŲ METŲ
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| KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI j

ŠVENTOMIS KAlfl 
linkėdami Kūdikėlio Jėi«

. NAUJIEMS M
Kun, YiM 
Kun. Sfiipj

ŠVENTŲ KALĖDŲ
Sveikinu Visus Savo Bičiulius ir
Pažįstamus, Linkėdamas Gausių

Dievo Malonių
NAUJIEMS METAMS

Kun. Pijus Lekešis

JTjristaus Gimimo Šventes Proga ratai o
malfflį
•^©širdžiai Sveikinu Visus Pažįstamus Ir
buvouį:
val^ Prietelius, Linkiu Laimingiausių
kas gš
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buvo e
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maluh

NAUJŲ METŲ

Kun. Jonas Kar+avičius

ateiti ...
Visiems Apreiškimo Parapijiečiams, 

Pažįstamiems, Bičiuliams

RAMIŲ ŠVENTŲ KALĖDŲTU08ĮI

būti pasirengus kiekvieną saulyjeb 
minutę. Juo artėjo ta valan
da, kai turės žygiuoti fron
to ir karo lauko tikron ug- 
nin, tuo netikrybė ir skaus
mas rėmė širdį. Milijonai 
minčių, kaip kokia ilga ir 
įvairi filmą, skrido ir skrido 
per jauną galvą be perstoji- 
mo. Prisiminimai, troškimai, 
pergyventos valandos, noras, 
kad to niekuomet nebūtų, 
kad jam čia nereiktų būti, 
kad geriau būtų, jei jis galė
tų būti kur nors savo tėviš
kėj, kaip laimingas buvo sa
vo kūdikystėj... Visi tie 
klausimai ir pergyvenimai 
pynėsi ir pynėsi širdyje. Ir 
kas sekundė jis nieko kito 
aplink savęs nematydavo, 
kaip tik ginklą.

Nepamiršo ir dvasinio pa- N«!i 
sirengimo. Prieš kovos valan- Nr.ffiĮ 
dą visi dvasiškai buvo su- j&cijos 
stiprinti. Karo kapelionai lai
kė pamaldas, kur tik jos bu
vo galima atlaikyti. Kiekvie
nas pats ar savo būryj buvo 
dvasiškai sustiprintas. Eilės 
karių, giliai susijaudinę, rim
tais veidais, susitelkę, mąstė 
apie savo gyvenimą. Jie darė 
atgailą, o kunigas, katalikų 
kapelionas visus palaimino 
bendru išrišimu. Nebuvo ga
limybės atskirai atlikti išpa

žinties.

Ta dvasinė paguoda ir pa- 
1VO sirengimas buvo labai įspū- 
į8į_ dingas. Vargiai kuomet nors 
imi jaunas žmogus galėtų taip 
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uo I rimtai žiūrėti į religiją, kaip 
jų, mirties pavojaus akivaizdoj.

Pasakoja Juozas, kad jo 
draugai, kurie anksčiau atša
lę religijoj buvo ir nesimeldė, 
dabar surimtėjo. Ir jie drau
ge ir karštai maldą kalbėjo. 
Kaip jis sakė, fronte visi mel
dės. Jautė jų širdys, kad nė
ra kitos paguodos ir stipry
bės, galingesnės už maldą. 
Kiekvienas jautė, kad gal ne
trukus jau turės kitame pa-
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RICHMOND GROCį
WHOLESALE

Savininkai Lietuviai Sr,

PERKAME ČIA

b 330-1 -16 Richmond Str.

Angelų Karalienės Parapijiečius

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 
Linkėdamas 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Kun. Antanas J. Masaitis

>

Bridgeport, Conn.
Laiškas iš Europos

Šiuo laiku jau vis plačiau 
yra žinoma lietuvių, kurie 
gauna laiškų iš" saviškių iš 
Europos.

Teko matyti laiškas vienos 
moters iš Vokietijos bena
mių stovyklos. Ji žada kitam 
laiške parašyti plačiau.

Įdomų laišką gavo M. Ben- 
doraitienė iš savo dviejų bro
lių iš Vokietijos. Jie sako, 
kad jokiu būdu negrįš į da
bartinę Lietuvą, okupuotą 
komunistų, ir prašosi pagel- 
bos prisiglausti Amerikoj.

Gal būtų gerai, kad toki 
žmonės savo laiškus pradėtų 
plačiau skelbti laikraščiuose, 
ypač įdomius laiškus reikia 
rodyti tiems vietiniams lietu
viškiems komunistams, ku
rie įsispyrę tikrina, kad ko
munistų rojus labai geras, o 
patys tupi, kaip pelėda naktį, 
čionai Amerikoj ir neskren
da į tą rojų.

Praeitą savaitę buvo pa
laidotas a. a. J. Tamonis, se
nas parapijietis, su iškilmin
gomis šv. mišiomis šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje.

Kalėdų bernelių mišios bus 
6 vai. ryto. Bus iškilmingos, 
su gražia lietuviška muzika, 
kurią per mišias choras išpil
dys. Būtų gerai, kad tose 
mišiose būtų kuo daugiausia 
žmonių, nes bernelių mišios 
esti tik kartą per metus.

Geraširdžiai lietuviai, at
minkite su Kalėdų dovanėlė
mis Lietuvos vaikučius Eu
ropoj. Jie laukia iš amerikie
čių, ypač iš savo giminaičių

LIETUVOS KOVA
(Pradžia 2 pusi.) 

dėsniai ir kiti pagrindiniai 
demokratijos pareiškimai ne
vykdoma.

Mes bijomės, kad su mumis 
tas neatsitiktų, kas atsitiko 
Bavarijos miestely Kemten 
rusų stovykloje 1945 m. rug
pjūčio 12 d., kur 1000 rusų 
atsisakė grįžti į Rusiją. Bu
vo pareikalauta 400 žmonių 
prievarta grąžinti. Kariuo
menės dalinys vykdė tą prie
vartą. Iš bažnyčios, pamaldų 
metu, buvo velkami kunigai 
su kryžiais rankose, drasko
mos ir mušamos moterys ir 
net bebėgantieji ar pasiprie
šinusieji buvo šaudomi. Baž
nyčioje keletas žmonių pasi
korė, kiti nusižudė lageryje. 
Suskaitoma 7 savižudžiai, 2 
nušauti ir apie 30 sužeistų. 
Išvežta apie 100 asmenų. Tas 
viskas vyko dienos metu, 
prieš lietuvių lagerį, kur virš 
1000 žmonių buvo stebėto
jais.

Kur Laisvės Pažadai?
Kur žmogaus laisvė apsi

spręsti? Kur demokratiškoji 
teisė? Kokia gi pagaliau mo
ralė valdo šiandie žmoniją?

Tai klausimai, į kuriuos 
nėra atsakymo. Tokia tai pa
dėtis mūsų šiandieną. Mes 
esame tie, kurie, bėgdami 
nuo raudonojo teroro ir dik
tatūros, saugodami politines 
laisves ir religines pažiūras, 
atsidūrėme Vokietijoje ir 
šiandieną būdami be tėvynės, 
be pastogės, be juridinės glo
bos, alkani ir apiplyšę, krei
piamės į pasaulio sąžinę ir 
teisingumą, reikalaudami tei
singo sprendimo.

Ne mūsų kaltė, kad karas 
kilo. Ne mes kalti, kad el
getomis virtome. Be skausmų 
ir kančių mes nieko kito ne
matėme per šį žiaunj ir ilgą 
karą. Ir išlikę gyvi reikalau
jame atstatyti tai, kas buvo 
sugriauta, ir suteikti mums 
satisfakciją už mūsų kan
čias, būtent: atstatyti laisvą 
ir Nepriklausomą Lietuvą.

nors kokio kąsnelio maisto 
ar šiltų drabužėlių.

Atminkite visi ir pasiųski
te savo dovanėles į 101 Grand 
St., Brooklyn, 11, N. Y., iš 
kur jos bus tuojau persiųstos 
Lietuvos vaikučiams. O.

Waterhn ry, Conn.
Nauja Lietuvių Tarybos 

Valdyba
Gruodžio 9 d. Politinio Klu

bo patalpose įvyko Waterbu- 
rio Lietuvių Tarybos įdomus 
susirinkimas, kuriame iš Lie
tuvių Kongreso sugrįžę at- 
stovai-vės išdavė savo rapor
tus.

Susirinkusieji tikrai pasi
džiaugė L. Kongreso nepa
prastai visapusišku pasiseki
mu.

Vėliau į 1946 m. valdybą 
buvo išrinkti sekantieji as
menys: kompoz. A. J. Alek- 
sis — pirm., Al. Devenienė ir 
J. Trečiokas — vicepirm., M. 
Zailskienė — prot. rašt., St. 
Sapranienė — ižd„ An. Gran
tas — fin. rašt., J. Bernotas, 
J. Kairys ir P. Jokubauskas 
— iždo globėjais.

Kitas susirinkimas įvyks 
sausio 13 d., 2:30 vai. po pie
tų „Nemuno” svetainėje, 48 
Green St.

Į šį susirinkimą yra nuo
širdžiai kviečiami atsilanky
ti visų draugijų atstovai, 
nes tada bus išrinkti įvairios 
veiklos komitetai bei nusta
tytos gairės 1946 metų dar
buotei. Koresp.

East St. Louis, Ill.
Gruodžio 16 dieną mūsų 

parapijos lietuviams buvo 
ypatinga šventė.

Tą dieną, 10 vai. ryte, bu
vo iškilmingas naujos bažny
čios pašventinimas.

Pašventinimo apeigas atli
ko Belleville vyskupas Henry 
Althoff.

Iškilmėn žmonių buvo pri
sirinkę gausiai. Visi džiaugė
si, kad palyginti greitu lai
ku mūsų parapijai pasisekė 
atstatyti tai,, ką gaisras bu
vo sunaikinęs.

Mūsų klebonas kun. Dr. A. 
Deksnys padėjo daug darbo 
ir rūpesčio, kol buvo pastaty
ti nauji maldos namai. D. P.

New Haven, Conn.

Newark, N. J.
Kalėdų pamaldos

Šv. Trejybės lietuvių para
pijoje Kalėdij pamaldos bus 
šia tvarka.

Bernelių mišios bus laiko
mos vidunaktį.

Antros mišios bus 8 vai. 
ryte, trečios 9 vai., ketvirtos 
10 vai., penktos 11 vai. ir šeš
tos 12 vai.

Bernelių mišias laikys vie
nuolis pranciškonas, atvykęs 
iš Patersono.

Paskutines trejas mišias 
laikys klebonas kun. Ig. Kel
melis.

Pamokslus sakys klebonas.
Klebonas kun. Ign. Kelme

lis sveikina visus savo para
pijiečius, linkėdamas linksmų 
Kalėdų švenčių ir laimingų 
Naujų Metų.

Hartford, Conn.
Hartfordo dienraštis „The 

Time” įdėjo J. Balazaro 
straipsnį, kuriame iškeliami 
Lietuvos nuostoliai ir sako
ma: „Aš manau, jog yra 
teisinga, kad po penkerių me
tų kentėjimo šiai šaliai lais
vė būtų atstatyta”.

Šis jaunas lietuvis dažnai, 
parašo apie Lietuvą į Hart
fordo laikraščius anglų kal
ba.

Atsiminkim Vargstančius 
Lietuvius

Štai jau prisiartino bran
gi Kristaus gimimo šventė. 
Yra tai kiekvienam krikščio
niui reikšminga šventė.

Mūsų kolonijos gyventojai 
jau iškilmingai ruošiasi Ka
lėdoms. Viso miesto gatvės, 
krautuvės ir įstaigos pasi
puošusios tai progai. Miesto 
sode pastatyta didelė eglė, 
kurios šviesos sudaro gražų 
reginį. Pačiam miesto centre 
didžiausia iškaba su užrašu 
,,Welcome Home Service
men.”

Vienu žodžiu, viešpatauja 
švenčių nuotaika.

Šioms šventėms ruošiasi ir 
mūsų kolonijos lietuviai. 
Kiek matyti, šventės bus 
daug linksmesnės, nes jau 
sugrįžo daugiau mūsų kolo
nijos jaunuolių iš karo tar
nybos. Taipgi bus linksmiau, 
kad karas baigės.

Tiesa, karas jau baigės; 
bet mūsų Lietuva dar nėra 
laisva, o lietuviai, išblaškyti 
po visus kraštus, kenčia ba
dą, šaltį ir vargą. Kokios 
jiems bus Kalėdų šventės?

Taigi, ruošdamies Kalė
doms, atsiminkim mūsų bro
lius ir seses Lietuvoje, taip
gi ir tuos, kurie yra šaltam 
Sibire ar Europoje.

Pirkdami dovanėles, neuž- 
mirškim ir jųjų. Kas ką iš- 
galit, nupirkit: kenuoto mais
to, pieno vaikučiams, drabu
žėlių, siūlų, adatų, muilo ir 
kitokių reikalingų daiktų.

Kaip būtų malonu, kad 
kiekvienas lietuvis ir lietu
vaitė Kalėdų dieną nušluos
tytų trupinėlių auką nuo sa
vo stalo ir ją įteiktų Šalpos 
skyriaus valdybai, kuri pasi
rūpins nupirkti reikalingų 
daiktų. Tada tikrai atliktu- 
mėm labdaringą darbą, ir 
Kalėdos būtų visiems links
mesnės.

t į:
g Širdingai Sveikinu Visus Kostiumerius j 
4 Pažįstamus Į
1 ir r
| Visus Rochesterio Lietuvius I! * 
j KALĖDŲ ŠVENTĖSE
1 ir *
! NAUJUOSE METUOSE i
I • I
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j 

į Šventėms turėsime specialių kepinių j
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VIETOS ŽINIOS
Iš Siu ve j y Susirinkimo

Gruodžio 12 d. Amerikos 
Lietuvių Piliečių klube įvy
ko kriaučių priešmetinis su
sirinkimas.

Nelaimės ištiktam sekreto
riui J. Nalivaikai neatvykus, 
dalį tarybos veiklos pranešė 
laikinasis sekretorius K. 
Kundrotas. Jis pasiūlė pirmoj 
vietoj, kad būtų surengta po 
dirbtuvių pirmininkų susi
rinkimo jiems vakarienė, nes 
jie per daugelį metų dirbo 
skyriui.

Antras siūlymas, kad bū
tų pakeltos visai valdybai al
gos, nes jau su viršum 30 me
tų, kaip skyriaus valdyba už 
tas pačias algas dirba.

Susirinkusieji nariai tary
bos rekomendacijas priėmė 
vienbalsiai.

Einant prie valdybos rin
kimų, skyriaus pirmininku 
išrinktas J. Glaveckas, L. 
Šerkšnys iždininku, J. Nali- 
vaika tarybos sekretorium, 
K. Kundrotas direktorium na 
riu. Visi šie išrinkti vienbal
siai. Joint Board nariais iš
rinkti J. Peterson ir F. Vaitu-1 
kaitis, Trade Executive na
riu F. Milas, Trade Board 
nariais Cierka ir P. Kirius. 
Tarybos nariais išrinkti J. 
Ambrozaitis ir Kivyta.

Raportą iš Amerikos Lie
tuvių Kongreso davė L. 
Šerkšnys ir Juozas Glavec
kas. Pranešimas atidžiai vi

sų dalyvių išklausytas ir pri
imtas su karštais plojimais.

Toliau ėjo raportas delega
to Jono Buivydo. Jis pranešė, 
kad algos pakeltos nuo gruo
džio 10 d3 Nuo tos dienos 
kiekvienam kriaučiui algas 
pakels. Kurie dirba nuo va
landų, gaus 15 c. per valandą 
daugiau, kurie dirba nuo ka- 
valkų, gaus apie 12% ar 15% 
daugiau.

šešios šventės bus apmo
kamos. Tai Kalėdos, Nauji 
Metai, Decoration Day, Lie
pos 4, Darbo Diena ir Padė
kos Diena. Už šias Kalėdas 
ir Naujus Metus gausime už
mokėti.

Senatvės pensija taip pat 
bus įvesta, tik dar užtruks 
ją sutvarkyti.

Šių žodžių rašytojas nori 
palinkėti visiems kriaučiams 
ir jų artimiems draugams 
linksmų šv. Kalėdų ir laimin
gų Naujų Metų.

Nuliūdusi lietuvių tauta, 
nuliūdusi žilagalvė močiutė 
laukia išlaisvinimo valandos.

Lietuvi, niekuomet jos ne-
Gintarasapleisk.

METINĖ VAKARIENĖ
1946 m. kovo 2 d. įvyks 

L.S.S. 19-tos kuopos metinė 
vakarienė.

Kitos draugijos prašomos 
tą dieną nieko nerengti. K.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Baltimore, Md.
— Advento rekolekcijos 

prasidėjo sekmadienį. Tėvas 
Marijonas kun. Antanas Ma- 
žukna sako visus pamokslus. 
Rekolekcijos baigsis sekma
dienį, gruodžio 23 d„ bet kun. 
Mažukna švęs Kalėdas mūsų 
parapijqj.

— Parapijos mokykla pra
deda Kalėdų atostogas penk
tadienį, gruodžio 21. Vaiku
čiai laukia Kalėdų Dėduko, 
kurs juos kasmet aplanko 
prieš atostogas.

— Arkivyskupijos maisto 
rinkliavoje pereitą savaitę 
geraširdžiai alfonsiečiai su
nešė į kleboniją arti 2,000 
„kenukų” maisto badaujan
tiems Europoje. Mūsų lietu
viai gan gražiai pasirodė sve
timtaučių parapijų tarpe.

SKAITYKITE ir PLATINKITE 
“AMERIKĄ”

Gruodžio 6 d., važiuojant 
automobiliu, mūsų kolonijos 
veikėja ir šalpos skyriaus 
pirmininkė Ona Alf buvo su
žeista, o jos automobilis la
bai sudaužytas, kada sunkve
žimis iš užpakalio trenkė į 
jos automobilį ir paskui nu
važiavo. Bet policija surado 
sunkvežimį kitam miestelyje 
ir jo savininką suėmė. Ponia 
O. Alf buvo skaudžiai užgau
ta ir dabar yra gydytojo prie
žiūroj savo namuose.

Moterų Sąjungos 33 kuo
pa, šalpos skyrius ir visi šios 
kolonijos lietuviai pažįstami 
ir draugai ir draugės reiškia 
savo užuojautą nelaimės iš
tiktai poniai O. Alf ir linki 
kuo greičiausiai pasveikti.

Karių Motinų draugijos 
kortavimo vakarėlis, nors ne
labai gausus buvo, bet jame 
viešpatavo graži nuotaika. 
Dalyvavo ir keli kariai, su
grįžę iš tarnybos.

Motinėlės, pasiruošusios 
su įvairiais skanumynais, 
vaišino visus dalyvius.

Gruodžio 16 d. įvyko Mo
terų Sąjungos 33 kuopos me
tinis susirinkimas. Buvo 
svarbių reikalų. Buvo renka
ma valdyba ateinantiems me
tams. M.

A.----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------—---------------------------------------------------------------------------A.
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Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)
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423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

—

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.
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EVergreen 8 - 9770 Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(šalinskas)

Joseph Garszva Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves
Graborius—Baisamuotojas — $150 —

231 Bedford Avenue
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
Brooklyn, N. Y. 84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y. 1A---- ----- ------------------------------ J

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. [. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street,
♦ -..........

Maspeth, N. Y.



Apreiškimo 
Parapija

AMERIKA

KATALIKŲ JAUNIMO DRAUGIJOS

Kalėdų Šokiai
Antradienį, GRUODŽIO-DEC. 25, 1945

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

Peter Lambert & His Orchestra

Pradžia 8:00 vai. vak. Bilietas (su tax) 75c.

Šv. Jurgio Parapija
Kalėdos

Piemenėlių mišios, kaip ir 
visuomet, bus 12 vai. naktį. 
Choras kalėdines giesmes 
pradės giedoti 20 minučių 
prieš 12 vai., nes Kalėdų 
giesmių yra daug, ir jos vi
sos viena už kitą gražesnės, 
o per mišias nėra laiko jų 
giedoti.

Palaiminimas bus po Pie
menėlių mišių.

Šiais metais visi švęsim 
Kalėdas linksmiau, nes jau 
baigėsi karas. Sugrįžo jau 
daugelis pas savuosius iš to
limų kraštų.

Bet daugeliui bus ašarotos 
šios šventės, nes jau nesu
lauks savųjų grįžtant. Jie žu
vę vieni plačiuose vandeny
nuose, kiti — tolimuose kraš
tuose.

Gruodžio-December 21, r

■-----------ZZu ŠTAI KAIP

Angelų Karalienes 
Parapija

Mūsų Apylinkėje

Bernelių mišios mūsų baž
nyčioje bus vidurnaktį. Mi
šias laikys klebonas kun. N. 
Pakalnis.

Kitos mišios Kalėdų dieną 
bus 6 vai. ryte, 6:30 vai., 7, 
7:30, 8, 9, 10 ir 11 vai.

Šį sekmadienį 8 vai. mišių 
metu Amžinojo Rožančiaus 
draugija eis bendrai prie ko
munijos.

Kalėdų pirmą dieną 10 vai. 
ryto Apreišk. bažnyčioje bus 
giedamos mišios, St. Valaši- 
no užprašytos padėkoti už 
sūnaus laimingą grįžimą iš 
karo ir už visos Valašinų šei
mos vėles.

Štai jau ir Kalėdos.
Mūsų par. bažnyčioje Ber

nelių Mišios bus 12 vai. nak
tį. Choras rengiasi sugiedoti 
Kristaus Gimimo šventei pri
taikytas giesmes.

Visi laukiame Kalėdų — 
Kristaus Gimimo šventės.

Mūsų bažnyčioje Kalėdų 
dieną mišios bus 12 vai. nak
tį, vėliau 8, 9, 10, 11 ir 12:15 
valandą.

Sumos metu 11 vai. giedos 
choras Kalėdų giesmes, ku
rias varg. P. Dulkė jau seniai 
su choristais praktikuoja.

Maspetho Žinios
— Gruodžio 19 vaikučiai 

mokykloje turėjo Kalėdų eg
laitės programą.

— Šv. Onos Sodalietės pa
ruošė neturtingiems Kalėdų 
maisto ryšulius.

— BALF 16 skyrius lig šiol 
išleido lietuviams Belgijoje 
ir Prancūzijoje maisto ryšu
liams 404 dolerius. Dabar, 
maisto vajui einant, išleis ki
tą šimtą dolerių.

— Šiomis dienomis ištekės 
Marijona Marisan už Thomas 
Griffith.

— Kalėdose lietuvių bažny
čioje mišios bus 12 vai. vi
durnaktį, ir pradedant 8 vai. 
ir baigiant 12:15 vai. vidur
dienį mišios bus kas pusva
landį. Mišparų nebus.

Jaunuolių parengimas
Jau ruošiamasi prie didžiu

lio parengimo sausio 19 d., 
kuris bus Transfiguration 
salėje. Šis parengimas ruo
šiamas pagerbti visiems pa
rapijos jaunuoliams, grįžu
sioms iš kariuomenės.

Parengimą ruošia parapi
jos kunigai.

Susirinkimas
Šį sekmadienį Amžinojo 

Rožančiaus draugija eis ben
drai prie Šv. Komunijos 9 
vai. mišių metu. Po pietų 4 
vai. po Mišparų bus procesi
ja bažnyčioje ir par. salėje 
bus susirinkimas.

Labai svarbu, kad kiekvie
na narė dalyvautų ir bažny
čioje ir salėje.

Bus duota apyskaita iš šių 
metų darbų ir renkama nauja 
valdyba.

f
Nuoširdžiai Sveikinu Angelų Karalienes 

Par. Organizacijų Nares 
Gyvojo Rožančiaus — pirm. M. Putinienę 

Amžinojo Rožančiaus — pirm. O. Siįevičienę 
Linkėdama Linksmų 

ŠVENTŲ KALĖDŲ 
ir 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
C. N. Draugijų Narė

i Visiems savo draugams ir pažįstamiems 
širdingai linkiu 

Linksmų 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

ir
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

t

JUOZAS VASTUNAS 
496 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Visiems Pažįstamiems 
LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ 

ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Nuoširdžiai Linki
J

F .
411

JUOZAS ZEIDAT
Grand Street, Brooklyn, N. Y. j

• Dr. M. Vinikas šią savai
tę grįžo iš Chicagos.

• Serž. Ant. Kazickas yra 
grįžęs namo iš kariuomenės.

• J. Ginkaus radijo kalėdi
nė programa duodama šį ket
virtadienį, gruodžio 20 d., 
7:30 vai. vakare.

• Ona Sijevičienė jau tre
čia savaitė serga. Ji siunčia 
Kalėdų ir Naujų Metų svei
kinimus visiems pažįsta
miems, geradariams ir atjau- 
čiantiems.

• Muzikas Ad. Jezavitas 
su žmona Kalėdų savaitei 
gruodžio 23 d. išvyksta Chi- 
cagon, kur svečiuosis pas Je- 
zavitienės tėvelius.

• Dainininkė L. Juodytė 
išteka už Aleks. Mathew, 
Kanados lietuvio.

• P. Jurgeliūtė šiomis die
nomis išteka už Beveridge, 
RCA direktoriaus.

Vienas žmogus atnešė net 20 
skardinių. Kiti susidėję per
ka ir atneša į par. salę, iš kur 
perduodama į sandėlį.

Viena Rožančiaus dr-jos 
narė, kuri nenori net savo 
pavardės duoti, aukojo mais
tui nupirkti $10.

Visi gauti pinigai yra per
duoti sandėlio direktoriui J. 
Valaičiui, kuris už aukotus 
pinigus didesniais kiekiais 
perka kenuoto maisto.

P. Šukiai irgi tam tikslui 
aukojo $5.00.

Pasirodo, kad žmonės skai
to ,,Ameriką”. Įdėta žinutė 
„Amerikoje”, kad žmonės 
įduotų aukotus drabužius, at
siekė tikslą. Daugelis įduoda 
jau sutvarkytus ryšulius, kai 
vargoninkas atsilanko pas 
juos su plotkelėmis.

Laukiame ir daugiau au
kų kaip maistu, taip ir dra
bužiais.

Susirinkimas
Pereitą sekmadienį šv. 

da-

metaKuris šmeiždamas 
akmenį kitiems į galvą, pa
taiko pats sau. G. Herbert

Trumpos žinutės
Pereitą antradienį palaido

ta a. a. Magdalena Radzevi
čienė, jau gan pagyvenus mo
teris ir užauginus šeimą.

Paskutiniu laiku randasi
daug ligonių. Smarkiai ser- Vardo draugijos nariai 
ga Kvetkauskienė. Elenai lyvavo bendroje komunijoje. 
Vyšniauskienei padaryta Po pamaldų parapijos sa- 
operacija. Ji iš ligoninės su- Įėję įvyko susirinkimas, ku- 
grįžo pas savo seserį M. Ven-1 riame buvo numatyta valdy- 
cevičienę. ba trejiems metams.

Yra visa eilė susirgusių i Buvo nutarta kviesti grį- 
vaikučių. žusius karius veteranus sto-

Grįžta daug jaunų vyrų iš 
karo tarnybos; vieni pas sa
vo žilagalvius tėvelius, kiti 
— pas savo numylėtas žmo
nas ir vaikučius.

Sunku būtų tiksliai juos vi
sus išvardinti. Sugrįžo A. 
Bieliauskas, Al. Jakubčionis, 
broliai Adomavičiai, Zaltko, 
Mockapetris, kuris tris kar
tus buvo sužeistas kaipo pa
rašiutininkas, grįžo Stimbu
rys — sužeistas, Zupka — 
sužeistas ir daug kitų.

Kenuotas maistas
Pereitą savaitę padaugėjo 

kenuoto maisto aukos ištrem-

ZdlblUS Keti ILLS VclcLdllUo blU" 

ti draugijom Taip pat numa
tytas laikas 1946 m. draugi
jos baliui.

Vyčiai
Vyčių susirinkimas įvyko 

pirmą gruodžio antradienį.
Išrinkta nauja valdyba 

1946 metams. Pirmininkas 
yra veteranas serž. Alb. Jat- 
kauskas.

Linkime naujai valdybai 
sėkmingo veikimo 1946 
tais.

me-

ka- 
Bill 
Sal-

Sveikiname Draugus ir Pažįstamus

KALĖDŲ ŠVENTĖSE

Grįžo
Garbingai atleisti, iš 

riuomenės grįžo broliai 
ir Stanley Borus, Vikas, 
dis ir Levickas, kuris yra su
žeistas ir dar turės gydytis.

Kalėdų pamaldos
Bernelių mišios bus 12 vai. 

nakčia, kitos — 8, 9, 10, 11 ir 
12:15 vai.

ir linkime laimės

NAUJUOSE 1946 METUOSE
Ona, Juozas ir Juozukas Ginkai

Iš Širdies Maloniai Sveikiname Visus 
Draugus, Pažįstamus 

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS
Ir Prašome Priimti Mūsų Geriausius 

Linkėjimus Laimingiems 
NAUJIEMS METAMS

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

PROGRAMOS 7:30
J. P. GINKUS, Direktorius

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

7:30

Gyvuoja virš 14 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenes įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

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

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

jos knygos. 
jetektt draugų.

(ia nenyksta.

J. P. GINKUS 
495 Grand St. 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZA VITAS
Muzikos Dir.

V. UBARAVIčnJS 
Pranešimu Dir.

CHARLES MARMA 
Programos Dir.

AMERIK

LIRŲ
į: KULTI

eina

(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street
Ma-ĘĮŠįSJjęšgS J&gaJ&S!

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
sJ&s

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ BALUČIUS
geriausios rūšies

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pa:
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge-**" pprqiinąrpikallin- 
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS; (L >r J

^Didysis jam priski- 
,e testamente ragino 

nuolatinius karus
■e ir Persijoje”.

utinio caro užsienių 
^L^jjinisteris Sazonovas 

sjekd™i .»• 
j reikšmes politinių 
(įropoję, reikale gali 
^iruošę kai kuriuos 
zj paaukoti Azijoje... 
atokią aplinkybę ga-

495 Grand Street,

KALĖDŲ PROGRAMA
Per J. Stuko Lietuvių radi

ją Kalėdų šventės bus gra
žiai minimos.

Gruodžio 22 d. Kalėdų gies
mes giedos dainininkai Ale- 
kas Vasiliauskas ir Violeta 
Pranckus bei jos vedamas 
„Harmonijos Ansamblis” ir 
mišrus choras, sudaryti iš 
šių asmenų: Edna Rokas, 
Stella Lengirdaitė, Julytė 
Danielius, Julytė Zubrytė, 
Jonas Mažeika, Kastantas 
Lesevičius, Edvardas Bra
žinskas ir Albertas Tamkus.

Gruodžio 29 d. šventos Bri- 
gytos choras iš Westbury, 
Long Island, sudarytas iš 30 
balsų ir vadovaujamas kun. 
prof. Govern, giedos Kalėdų 
giesmes.

J. Stukas kviečia savo 
klausytojus užsisukti ant 
1330 radijo rodykles 5 vai. 
vakare minėtais šeštadieniais 
ir paklausyti šios gražios 
kalėdinės programos.

LAIMĖJIMŲ VAKARAS
Sekmadienį, 1946 m. sau

sio 20 d., Gyvojo Rožančiaus 
dr-ja ruošia laimėjimų va
karą.

Į šį parengimą visi kvie-1 
čiami atsilankyti. Pelnas ski
riamas parapijai.

Pradžia 5 vai. vakare, 
lietas 50 centų.

Bi-

Pavyko
Bažnyčios atnaujinimo 

proga surengta vakarienė bu
vo sėkminga. Dalyvavo apie 
300 žmonių, ir pelno gauta 
980 dolerių.

Visiems, prisidėjusiems 
prie šio parengimo pasiseki
mo, priklauso nuoširdus ačiū.

PATAISYMAS

vieti-Pereitam numeryje 
nėse žiniose padėkoje turėjo 
būti pažymėtina velionies 
Aloizo žarnausko, bet ne 
Jurgio žarnausko pavardė.

Jurgis Zaniauskas ir šeima

| LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ
I irt LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ
I Visiems maloniems draugams, pažįsta t miems ir šio laikraščio skaitytojams nuošir 

» džiai linki
JUOZAS P. MAČIULIS

ir ŠEIMA iš
Woodhaven, L. I., N. Y.

Gimines, Draugus, Pažįstamus 
ir Kostumerius

Nuoširdžiai Sveikiname
KALĖDŲ ŠVENTĖSE

ir Linkime Laimingų
NAUJŲ METŲ

Z • J
VINCAS VAIČIŪNAS 

ir ŠEIMA

Visiems Pažįstamiems ir Draugams

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Nuoširdžiai Linki

STANLEY MISIŪNAS

502 Grand St., Brooklyn, N. Y

Entered as
Office at B

VFiiiivurt .tiūg Rusiįa) pra.
Brooklyn, N. Y. naują imperializ- 

--- *jkimai laikosi carų
LIETUVIŲ STUDENTU

KU BAS VEIKIA * • *.......... j, arba Persijoje, jie
Gruodžio 9 d. įvyko maištą Azerbaidža- 

tuvių Alumnų ir Studeyincijoje ir to sukilimo 
klubo susirinkimas pas įstatė Piševarį, atga- 
Makutėnaitę, Elizabethe. Baku miesto Rusijo- 
svarstyta, kaip geriausiai • 
dėt karo nukentėjusiems.; anglams, taip ir ru-

Išrinkta nauja valdylįane labai rūpi žibalo 
pirm. Juozas Raymond, į. Tik Abadane, prie 
cepirm. Veronika Makutėnj įlankos, apskaičiuo- 
tė, kasininkas Al. Mazaicaianėse esant 6 bilijonų 
sekretorius Jurgis Kateluq naftos atsargų. Toj 

' —----- -dabar gaunama 350,-
'alinių gazolino kas-

Namai — Apdraud
J įa žinoti, kad Rusijoj

Jeigu norite pirkti ar pardįfįos šaltiniai po žemė
ti namus, arba kai reikalirjį 6 bilijonus statinių 
apdrauda (insurance), malorj.Taigi apskaičiuoja- 

, kite kreiptis žemiau pažymį}Irane tik vienoj vie- 
' antrašu, kur Jums maloniai atfek gazolino, kiek vi- 
gerai patarnaus— sijoj.

-r T) tit 4 U'TTTTT T c toksai „demokratinis ,J. I . IVlAUIWLloyi slepiasi už rusų 
real estate & insurance sukilimo Irane!

8656 85th St., Woodhaven 21, N. * • x
(Prie Forest Parkway Stoties) yįjjgalvoja, kad geram 

Tel. Virginia 7 -1896 jmui reikia perskaityti 
------- „ fatygU,

»» a a a agos universitetoPARDUODAMA Hutchins neseniai
| Geri, pigūs, patogūs nam*,8^88^ „dešimties di- 
Gerose vietose. Patarnavrf ” Tiesa- 
teisingas. i ton autonų bet

* , A-, jįjam išeina kiek dau-Apdraudzia viską, kas tik r
prašo. Apdraudžiu (insurinu)' tog 

zmones- . _ šos šios: Homero „Odi-
Kreipkites: jĮįja(ia>’( platono
Joseph Vastunas ęublika”, Aristotelio 

a” ir „Politika”, Tuki- 
Real Estate Insurance „Peloponeso karas”, Šv. 

496 Grand St., Brooklyn, N. ’g^o „Dievo miestas”,
Tel. EVergreen 7-1670 Tomo Akviniečio "Trak- 

»Pie Dievą” ir „Trak- 
lapie žmogų”, Dantės 
nškoji Komedija”, 
espeare raštai, Pascal 
tymai" ir Tolstojaus 
as ir Taika”.
i taip paaiškino, kodėl 
įraše nėra šv. Rašto: 
l tai savaime supranta-

i

STapg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNŪS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūriniu namų sienų iš
lyginimu, plasteriavimą, šaligat- 

cementavimą ir irt. darbus.
293 MAUJER ST., 

BROOKLYN 6, N. Y.

Pri 
piežit 
nauji 
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arki; 
Spell 
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non
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J. D 
arki1

Ni 
yra i 

ši 
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Baž] 
neti

V 
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E 
šie: 
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ai 

'□it

vių

Clement A. Voket 
(VOKETAITIS) 

Advokatas

* • ★

akespeare rašė: „Pasko
mi pati dingsta ir pra- 
o draugus.”
aerika sutiko duoti Ang 
keturis bilijonus su 40 
įnų dolerių paskolą.
t anglai visiškai nesi-4 40 — 74th Street

Jackson Heights, N. Y. $a nūlziniška su- 
jie nepatenkinti sąlygo- 

NEwtown 9 - 5972 kurios jiems atrodo per 
_______________________ Jos.

&lų laikraštis „The Eco- 
ist" rašo: „Jei Amerikos 
ireso, kuris nulemia A- 
ios politiką, tikslas yra 
®is įžeisti ir užgauti 
1 žmones, kaip dažnai ro- 
esant, tai jau iš tikrųjų 
sekė.”
itaslaikraštis sako: „De- 1 
■s blogas ženklas „Ame- : 
b šimtmečio,” kuris 
«s buvo prižadėtas, kaip 
salės laimėjimas.” 
mglai mano, kad jie šia
ure nešė daug sunkesnę

ir turėjo daug daugiau 
Uolių negu Amerika, to- 
įir ekonominėn derybose 

būti atsižvelgta į šią

LIETUVIŠKA

ALUDE
čia Galima Gauti Kanados 

“Black Horse” Ale

Patogi Vieta Užėjimul 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIU GĖRIMU

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.

ikrai šioji paskola nepa- 
io draugiškumo tau 
jų kraštų.

* • *
aikraščiai nurodo, kat 

•N Potsdamo $utariim

Jį ' '■ ■ ■ '■
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