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—“Mūsų parapijos bažnyčios prakartėlės, 
Kur gimė Kristus, tu, mažyte, nežinai... 
Ten nuo altoriaus krito rožės Teresėlės, 
O čia aplinkui — sniegas, uolos ir kalnai..

Tartum Kalėdų baltos gėlės, baltos eglės 
Pražydo Jėzaus šventei kloniuos ir kalnuos, 
Kažkur prie židinio susėdus šeimai bėglio 
Apie kūčias mama dukrelei taip niūniuos:

Jungtinėse Valstybėse per
nai nuo širdies ligų mirė

s.^
SIS*1!

bai
Rusai dabar skubinasi subol- 
ševikinti visus karo metu pa- j 
sigrobtuosius kraštus. —

3, krivūlės keliu patieks di- 
rektoriatui jo kandidatūrą 
balsuoti.

Ir širdį liūdną spaus kančia, kaip ledo pančiai, 
Ir kaip šešėlis — tiesis juodas ilgesys, 
Ir, niekur Karnteno kalnuos neradus ramsčio, 
Zigzagais širdį vienuma plės ir raižys.

Ir atminty atgis Bernelių šventos Mišios, 
Ir kaip žarijos, visos žvaigždės atsigaus, 
Ir širdyje, tarytum tėviškėn sugrįžus, 
Varpai ir giesmės ir vargonų maldos gaus.

trečdalis visų mirusiųjų, o 
nuo džiovos tik 50,911.

Be to, pastebėta, jog mir
tingumas nuo širdies ligų 
kasmet didėja.

Tik neateis sesuo, nei jie, draugai, likimo 
Bangos į nežinią bedugnę nunešti, 
Tik nenutils varpai Dangaus Taikos gimimo,
Tik bėgs pavasarin žiemos takai balti...

aižau mūsų maskviniai 
tukai paskelbė “pasi- 

jimą” su kun. Kulaku, 
ų diacezijos dekanu,” 
“pareiškęs,” esą Lietu-
nepersekiojama Bažny- 
kintieji ir kunigai vei- 

aisvai, žodžiu... bolševi- 
adeda katalikams’

ihenBredesJr. 
advokatas 
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otautinio komunizmo 
lė davusi įsakymą vi- 
munistams savo veiki- 

‘etintis prie nekomunis- 
jrganizacijų, o kur rei- 
eikti net svetimais var- 

o laikosi, kaip jau ži- 
ir Amerikos lietuvių 
istų vadovai. Savo pro- 

dai varyti jie šaukia 
imus “literatūros” ar 

kokios nors “ūros” 
jos vardu.

taip? Atsakymas 
žmonės nepasitiki
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Rusija turi 577 
Amerikos laivus

daugiau: žmonės jų bi- 
ėl jų apgavysčių ir me- 
iiropoj, pavyzdžiui, ku- 
aštai savo artumu pa- 

komunizmo apgavystes 
ą, ypač Pabaltės kraš- 

komunistas, bolševi- 
a keiksmažodžiai, štai 
jie dangstosi svetimais 
is. Kad sumedžiojus 
tų aukų! Šita taktika 
sėkminga tuose kraš- 

, kur žmonės jų nepa-

munistams yra papras- 
alykas kalbėti vardu ki- 

ens, tam asmeniui apie 
kalbėjimą” su juo visai 
nežinant. Jiems yra pa- 
s dalykas ir į laikraš- 

raipsnį parašyti su pa
kito asmens, to asmens 
apie tai net nepaklau- 

aro cocktail orkestras iHksHH^giiiQnia., tik su viena są- 
ST. MARKS PLACE

(8th Street ir 1st Are tax 

TelGramercyW

Karo metu Jungtinės Vals
tybės buvo paskolinusios So
vietams už 11 bilijonų dole
rių įvairių karo reikmenų, ta
me skaičiuje 587 laivus. Nors 
kitos valstybės savo skolas 
jau seniai sutvarkė, Rusija 
to nepadarė. Ji Amerikai su
grąžino tik 8 laivus, o kitus 
577 dar tebelaiko.

Dabar, kai Rusija gauna 
daug laivų iš Italijos, kaip 
karo grobį, Maskvos atsto
vas Washingtone pranešė, 
jog ji yra pasiruošusi tartis 
dėl likusių Aerikos laivų 
grąžinimo.

Taigi, Sovietai savo skolas 
moka tik grobiu iš svetimų 
valstybių.

—Cantenbury arkivysku- 
kupo, Anglkonų bažnyčios 
primato, vyriausias sūnus ve 
dė katalkę. Sutuoktuvės bu
vo katalikų bažnyčioje. Jose 
dalyvavo visa jaunojo šeima, 
išskiriant tėvą.

KALĖDŲ VARPAI
Kur tu, sesuo gera, kur jūs, draugai, likimo 
Į vakarus ar šaltą šiaurę nunešti?
Kur šauks visus varpai Dangaus Taikos gimimo, 
Kur mus visus nuves žiemos takai balti?

Paskelbė doku
mentus

onas- EVergreen 7-7411

Praeitą savaitę priešameri- 
koniškai veiklai tirti komisi
ja paskelbė dalį Hiss špiona
žo aferoje rastų dokumentų, 
kurie štai ką rodė rusams:

1. Kad Washintonas jau 
1938 m. su dideliu dėmesiu 
sekė rusų judėjimą Kinijoje.

2. Kad amerikoniškų lėk
tuvų dalių braižiniai ir apra
šymai buvo pakliuvę į komu
nistų agento Chambers ran
kas.

3. Kad miręs generolas J. 
Stillwel jau prieš 10 metų bu
vo nuomonės, kad kiniečiai 
nerodo jokio entuziazmo ko
voti prieš japonus, nes jie pa
čios savo kariuomenės išnau
dojami ir per daug vargina
mi yra.

4. Kad vienas Amerikos 
diplomatas buvo perspėjęs 
Amerikos prekybininkus 
Mandžūrijoje, kad šie pasi
stengtų “apsaugoti” savo ka
pitalą, nes artimiausioje at
eityje tarp Rusijos ir Japo
nijos išsivystys karas.tas asmuo turi būti jų 

oj,” arba turi būti “lais- 
kaip jie sako. Tokių da- 
jie niekada nėra darę tų 
, kurie yra “nelaisvi”— 

ia ne Sovietų Sąjungo- 
dieną yra dar gyvi tie 

vos veikėjai, kurių var- 
taip buvo kalbėta ir ra- 
Lietuvoje 1940 metais, 
rof. Krėvė-Mickevičius, 
St. Kolupaila, rašytojas 

ANGLYS COKEirilWtvYdėnas ir k. Amerikos is?. «-įaį komunistai galėtų 
yti šiems žmonėms po 
lį ir paklausti, ar mes 
etiesą kalbame?

smarkiausia veikia partiza
nai ir trukdo didesniam rusų 
veikimui. Sakoma net, kad 
esą daug—Vokietijos karių, 
kurie nepasidavė rusams, vei
kia su Lietuvos partizanais.

Trofimovas pataria Mask
vai daugiau nebedaryti “klai
dų.” O tos “klaidos” esančios 
tos, kad dar iki išol yra Lie
tuvoje gyvų “buržujų.” Jie 
buržujais vadina Lietuvos 
dar neišnaikintus ūkininkus. 
Todėl Trofiovas ir reikalau
ja tuos “buržujus” suminti 
ir likviduoti.

Didžioji Amerikos spauda 
rašo apie Lietuvos gyvento
jų priešinimąsi rusams, ko- 
lektyvizuojanf Lietuvos ni
kius. New York Times gruo
džio 15 d. taip rašo:

A. S. Trofiov, Lietuvos ko
munistų partijos sekretorius, 
pranešė Maskvai, kad “nacio
nalistai ir kulakai” — nepri
klausomi farmeriai, grąsina 
nužudyti tuos, kurie dėsis į 
kolektivizacijos programą.

Rusija pasiglemžė Lietuvą 
ir jos dvi kaimynines valsty
bes — Latviją ir Estiją, pra
džioje pereito karo. Amerika 
betgi dar tas valstybes pripa
žįsta nepriklausomomis.

Trofimovo raportas buvo 
išspausdintas “Sovietų Lie
tuvoje” gruodžio 2 d. Dviejų 
puslapių straipsnio ištraukos 
čia buvo gautos diplomati
niais keliais.

Diplomatiniai ;
gauna pranešimų ir iš Lenki
jos, kad ir tenai žmonės la- ninkai pasiūlė kandidatu į di- 
bai priešinasi bolševikams, rektorius Juozą Ginkų, 495

—Berlyne dėl kuro stokos 
leista kirsti gatvėse augan
čius medžius. Nubyrėjusias 
mažytes šakutes gyventojai 
surenka, kaip kokias brange
nybes.

Kai kas mano, kad didžiau
sias mūsų priešas, nuo kurio 
žmonės ne laiku miršta, yra 
karai. Bet taip nėra. Nuo 
įvairių ligų kasmet daugiau 
žmonių išmiršta, negu žūsta 
kruviniausiuose karuose.

Iš ligų, kurios daugiausia 460,580 žmonių, taigi apie 
aukų pareikalauja, iki šiol 
pirmoje vietoje buvo stato
ma džiova. Bet dabar paaiš
kėjo, jog ją toli pralenkia 
širdies liga.

KAS NAUJO ŠIA SAVAITĘPasikeitimai BALFe

autoritetai toje pasitraukusio iš direkto-
riato Vinco Rastenio, tauti-

Tą dieną, majoro O’Dwyer

VaL:!^

Advisory Committee on 
Voluntary Foreign Aid of U. 
S. Government parėdymu ne- 
piliečiai negali būti BALFo 
direktoriais.

Dėliai šios priežasties, vie-
ų laikraštukų sufanati- 
m, niekad Lietuvos rei- 
nesidomėjusiam, lietu- 
tiek to toks “pareiški- 

bet dalykus žinantiems
koki klausimai kyla: ko- 

j tas kunigas yra Trakų 
zijos dekanas, kad to- 
diacezijos niekad Lietu- 
nėra buvę ir nėra? Kur 

hio kunigu “pasikalbėji- 
” buvo darytas — Sovie- 
ąjungos ribose, ar už jų? 
ėl šitie laikraštukai susi
no katalikų reikalus “gin

LIETVVlĮ®4
----- Nebrangia^ j

pas ZEIDA^ 

GRAND STREET 
TELEVIZUAK^

itie klausimai priveda lie- 
į ir prie tų keistų paslap- 
išsiaiškinimo, kai anuo

Bucharinas, Rykovas 
enevas ir kiti buvę tų 

ių bolševikų vadai, Stali- 
‘teisme” patys save pa- 
siais šunimis vadino ir 
s prašė juos... kaip kir

ps sunaikinti, štai šitos 
ios paslaptys ir veda šių 
ų komunizmą prie galo.

SftS'todieniiiLS ’- - - - - - - - - - - - -
“ 1l*adangi rusai okupuotuo-

StOto atiminėj

gtotis maisto pa
į Sovietų zoną.

j a iš 
'taių maistą, Chilės vals- 

sulaikė maisto pakietų

Grand St., Brooklyn 11, N. Y.
BALFo pirmin. kun. Dr. J.

Tas Končius, vadovaudamasis įs- 
rusų skubėjimas iššaukė gy- tatų VI Skyriaus paragrafu 

.ventojų pasipriešinimą.
Tačiau daugiausia kalba

ma apie Lietuvą. Ten esą

• Browninge, šiaurvakarinėje Montanos valstijos da
lyje, pasirodė dideli šalčiai, iki šiol žemiausia temperatūra 
šios žiemos Amerikoje.

• Anglijos princesės Elizabethos pirmagimis sūnus 
pakrikštytas gruodžio 15 d. Karoliaus (Charles) vardu.

• Buvęs vokiečių maršalas Kesselring, kuris yra ka
lėjime anglų zonoje, gavo trumpas atostogas, kurias pra
leido su savo žmona savo tėviškėje.

• Buvusios vokiečių okupacijos metu prancūzu Vichy 
vyriausybės propagandos ministeris P. Marion nuteistas 10 
meti] kalėjimo ir visam amžiui atimtos pilietinės teisės.

• Anglijoj nuolat auga rusų invazijos baimė.
• Ameriką kolioja Maskvos laikraščiai ir radijas, kam 

jiems primeta, jog jie išvogę atomų paslaptį. Maskva tvir
tina, kad atomines jėgas surado rusai.

• Vokiečiai dar nesusiranda 4 milijonų žmonių. Visi 
jie dingę be žinios rytuose.

• Amerikai ir Anglijai trukdo išspręsti Ruhro krašto 
problemą Prancūzija, kuri bijosi, kad šis pramonės kraštas 
neatgaivintų vokiečių vėl militariškai.

• Krašto gynimo sekretorius Forrestal pasisakė už 
taupumą kariuomenės išlaikymo ir krašto gynimo srityje.

• Transjordanijos karalius Abdullah nori asmeniškai 
susitikti su Izraelio valstybės prezidentu Ch. Weizmann.

• Šiomis dienomis Vokietijoje mirė garsi baleto-šokių 
mokytoja E. Duncan, garsiosios baletininkės Isador Dun
can sesuo.

• Čilėje nužudytas Austrijos diplomatas H. Beker, žu
dytojas lenkas L. Sikorsky pats nusižudė.

• Sovietų Sąjungos komunistų partijos centro komi
teto penktuoju sekretorium paskirtas P. K. Ponomarenko, 
vietoj mirusio A. Ždanovo.

• Brazilijoj atsitiko toki potvyniai, kurių Brazilijos 
istorija dar nėra mačiusi. Yra daug žuvusių ir sužeistų 
žmonių.

® Italijos respublikos prezidentas Luigi Einaudi, buvo 
priimtas Popiežiaus specialėje audijencijoje.

• Iš sekančio Kongreso prezidentas Trumanas žada pa- 
reikalauti įvesti šnipams aštresnes bausmes.

® Buvo laukiama susirenkant trijų vakarinių guberna- 
torių Vokietijoje, bet prancūzams ir britams prašant, toks 
susitikimas atidėtas.

• Pereitą savaitę kelis kartus rusų naikintuvai pasi
rodė oro koridoriuje, kuriuo amerikiečiai oru pristato Ber-

i lynui maistą ir tuo būdu trukdė oro susisiekimą.

Pereitą sekmadienį Didžio-. dirbo 19,000 vyrų, kol sudarė 
V. Vijeikio raižinys j0 New Yorko didžiuose plo- sąlygas susisiekimui, paša

luose iškrto tiek sniego, kad Imdami iš New Yorko gat
vių 99 milijonus tonų sniego. 

Šį kartą susisiekimas ypa
tingai sutrukdytas nebuvo. 
Tačiau iš La Guardia ir Idle- 
wild aerodromų keletas lėk- 
tuv išskristi negalėjo. Taip 
pat traukiniai iš pietų pusės 
atėjo kiek pavėlavę. Visos 
ugnegesių komandos visą die 
ną buvo alermo padėty ir 
nakčiai visi gaisrininkai bu
vo palikti savo postuose.

Pirmadienį policija prane
šė, kad visi tiltai ir viršuti
nis miesto susisiekimas yra 
tvarkoje ir eina normaliai su
sisiekimas. Požeminis susisie
kimas liko visai nepaliestas. 
Sniegu apdengtas visas J. 

" veikė sniego kliūtis susisie-: Valst. kraštas, iki Marylan- 
Kun. St. Yla kimui. Pernai, kaip žinome,' do.

amžinasis DIEVE! per begalinius amžius tverianti savyje vos nepasiekė New Yorko is- 
IŠMINTIE ir gimdanti praamžinąjį ŽODĮ ir UGNIMI šven- torijoje rekordinio sniego 
i----- +;t mon noclanAin kurine nra- JaUgOS Storio, kuris bUVO

pernai gruodžio 26 d. 25.8 co
lių pasiekęs. Šį kartą sniego 
danga pasiekė 20 colių. Sek
madienio rytą sniego danga 
pasiekė 8 colius, apie vidu
dienį pakilo iki 13 col., o apie 
7 vai. vakaro jau buvo 20 co
lių storio danga. Stipriausiai 
vertė sniegą tarp 5-6 vai. va
karo. Per šitą valandą iškri
to 3Ų2 colio sniego. Vakare 

____ , .....~...... „....._ __  - - oras atidrėko, temperatūra 
pint maldos, kuri išreikštų tai, ką nūn jaučiu. Myliu Tave, bijau pakilo 30 laipsnių, 
prarast, jaučiu, kaip nerimas išauga be Tavęs! Klausau, ką kalba 
tie, kurie sutirpo Tavyje, palikdami atodūsius svaigios širdies, pranešimu, buvo įtraukta į 
Ašai tik lašas rytmečio rasos, krintąs į begalinio pločio Tavo van- darbą 18,340 vyrų, kurie nu-' 
denyną... Amen.

ta vis deganti! Tavyje tiek nežinomų man paslapčių, kurias pra- 
skleist, norėdamas, negaliu. Tavyje tiek tvermes, kad man svaigu 
galvot savam trapiam lukšte. Tavyje tiek šviesos, jog žvelgt bau
gu, kad neapakčiau ir neįpulčiau naktin.

Žinau tik viena — Tu esi tenai, kur aš nesu. Ir Tu esi čionai, 
kur aš verkiu. Tu mano dvasios gilumoj kalbi lyg prošvaistes ženk
lais, ir išgąsčiu numaudžia nerami širdis. Juk aš tiek kartų išpa
žinęs Tavo begalybę, esu ištaręs žodį piktą Tavo ŽODŽIUI, ir Ta
vo DVASIAI nesulenkęs kelių savo dvasioj, ir Tavo IŠMINTI sa
vom mintim apraizgęs.

Kodėl tačiau plakuosi į Tave, tarsi plaštakė vakarais į uždarą 
šviesų verandą? Kodėl tas ilgesys ramybės ir tylos, kurios čia ne
randu, vis veda kažinkur gilyn, kur Tu! Nerandu žodžių Tau su



žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores-

Ramybė Geros Valios Žmonoms

Dr. A. Jukna

Laiškas Seseriai Amerikoje
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Pri- š kelis tūkstančius metų ant Sinajaus kalno buvo 
parašytas žmonijai įstatymas. Tik dešimts trumpų punktų 
turi tas įstatymas. Bet jis apima visą žmogų, visą žmoni
ją, visą gyvenimą. Tai Dievo įstatymas. Šitame įstatyme 
sudėtos vertybės nesensta. Jų vertė visiems amžiams, vi
soms tautoms, visoms kartoms, visiems luomams lygiai 
vienoda. Gerbk savo tėvą ir motiną, nežudyk, nepaleistu
vauk, nemeluok... mylėk savo artimą. Visa tai lygiai tokios
pat vertės yra dabar, kaip ir prieš šešis tūkstančius me< ų I 
buvo, lygiai tokios pat vertės po šešių tūkstančių metų bus, 
kaip ir dabar.

Ramybė geros valios žmonėms, • 
pats. Ką reiškia šiuo atveju ramybė? Tai džiaugsmas savy
je. Pasitenkinimas Aukščiausiojo dovanomis. Pajėgimas 
įsiklausyti į gyvenimą ir į save. Ėjimas per gyvenimą su 
nuolankia širdimi. Nesivaikymas tik to, kas yra žemiška, 
praeinama. Ką reiškia gera valia šiuo atveju? Tai noras at
sidėjus įsiklausyti į visa tai, kas ramybę teikia. Tai dvasinė 
jėga, leidžianti susikaupti prie amžinų vertybių. Tai Dievo 
malonė, be kurios žmogus negali turėti ramybės.

Dvidešimtojo amžiaus žmogus pasijuto esąs visai ki
toks, negu ankstyvesnių amžių jo pirmtakūnas. Tokiu pa
sijuto jis dėl nepaprasto protinio išsivystymo, šitas aukš
tas protinis žmogaus išsivystymas patį žmogų apakino. 
Suradęs gamtoje daug paslapčių, jis pamanė, kad jis yra 
visagalįs. Amžinojo Įstatymo dėsniai jam atrodė pasenę. 
Vietoje “nežudyk,” jis įvedė — žudyk, jeigu to... partija rei
kalauja. Vietoje “nemeluok,” jis parėmė visą gyvenimą me
lu. Vietoje “mylėk savo artimą,” jis sukūrė baisią neapy
kantą vienas kitam. Ir taip jis atsidūrė melo ir neapykan
tos tvane, žudy1 ■ < ir kankynių chaose. Jis neturi ramybės, 
nes nėra geros valios!

Palaiminti tie, kurie pajėgia įsijausti ir įsiklausyti į 
Didįjį Įstatymą. Ramybė jiems, nes jie pilni geros valios. 
Pasaulio ateities viltys remiasi tik jais. Jie yra, tarytum, di
dieji stulpai, ant kurių remiasi viso pasaulio pastatas. Jie 
ir tik jie tegali šių dienų žmogų grąžinti į tikrąjį kelią, 
įkvėpti jam geros valios, per kurią jis ras ramybę, džiaugs
mą ir meilę. Padėk mums, Kūdikėli, savo didžiuoju gimi
mu atėjęs mūsų tarpan.
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Maspetho ir Great Necko Malonius 
Parapijiečius ir “Amerikos” Skaitytojus 

Sveikinam sulaukusius

ŠVENTŲ KALĖDŲ
Ir Linkime Gausios Dievo Palaimos

NAUJIEMS METAMS
Prel. J. Balkūnas 
Kun. P. Lekešis 
Kun. J. Kartavičius 
Kun. J. čekavičius

Sveikindami Angelų Karalienes
Parapijiečius ir Draugijas

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
Linkime

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Samanota bakūžė 
kai mes Amerikos lie
te girdime dainuojant ir 
kus žmones kalbant 
samanotą bakūžę, kur 

Įukių dienos darbų, su
gavo suvargę žmonės 
k poilsiui. Tas medinis 
įlis iš rąstų su samano- 
Jjastatytas ir su šiaudi- 
Itogu buvo lietuvio šven- 

jo šeimos židinys, ku
te jis gimė, augo ir bren-

Išardė dvarus

ii tik Lietuva išsivadavo 
hsijos vergijos sunkaus 
, kurį lietuviai vilko 
er 120 metų, tuoj pra
bas save žemės sutvar- 

įstatymus, išdraskė, 
valdymo laikais ir kiek 
lirmiau sudarytus, dva- 
liabar komunistų vadi- 
įs kolchozais ir kolek- 
Įiais ūkiais, jų žemes iš- 
:ė, padalino ir įsteigė vi
lo dydžio ūkius, ir ati- 
juos bežemiams ir ma

niams pilnon jų nuosavy 
ir aprūpino vargšus ir 
tingus Lietuvos gyven- 
žeme, kad jie tą žemę 

u sau, o ne kokiems po-
Kun. J. Aleksiūnask, ir patys jos vaisiais 
Kun. A. Masaitis Įotųsi. Džiaugėsi lietu- 

Brooklyn, N. Y. gavęs žemės, pasistatė
namelį, ir jaukiai ja-

Redakcijos prierašas
Šito laiško rašytojas yra 

paprastai Lietuvos bažnyt
kaimio darbininkas, kuriam 
nebuvo vietos “darbininkų 
rojuje,” kuris turi gyventi to
li nuo savo tėvynės, kaip ir 
daug tūkstančių kitų. Jis la
bai blaiviai rašo apie tai, ko
dėl tremtiniai negali grįžti į 
savo tėvynę. Jeigu kas iš 
skaitytojų suabejotų šito laiš 
ko tikrumu, pamanys, kad jis 
padirbtas, kaip kad dažnai 
daro mūsų .komunistai, pra
šome parašyti mums į redak
ciją, o mes duosime atresą to 
laiško rašė jo, su kuriuo gali
ma tiesiog susirašyti.
Miela Sesute!

Labai ačiū už laišką, ku
riame radau dolerį, labai gra
žią rožę, gražiausius - malo
niausius linkėjimus. Rašote, 
kad pasiuntėte pakietėlį su 
valgiu, bet aš jo ligi šiol dar 
negavau. Mat, laiškai eina 
greiičau. Kada gausiu pakie
tėlį, tai tada vėl parašysiu.

Tame laiške radau ir iš
karpą iš laikraščio “Laisvė.” 
Laikraščio vardas labai - la
bai gražus. Ir tas straipsnis 
labai gražiai skamba. Deja, 
tai ką tas laikraštis rašo apie 
grįžimą Lietuvon, tai mes, 
taigi ir aš, tik tada grįšiu į 
numylėtą Lietuvą, kada ten 
bus tikra laisvė: tai yra' ka
da Lietuvoj nebus bolševikų 
valdžios. O tą boBevikų val
džią labai gerai ži^nu. žinau 
ir kaip komunistu laikraščius 
skaityti. Jeigu jie rašo, kad 
Lietuvoj yra tikriausia lais
vė, tai žinokit, kad ten yra 
priešingai — ne laisvė, bet 
žiauriausia vergija. Jei siūlo 
grįžti į Lietuvą dabar, tai

laikysi — mirsi iš nusilpimo.
Tą pat dieną, kada aš ga

vau iš Jūsų laišką, vienas 
vaikinas gavo laišką su ži
niomis iš Lietuvos. Ten ra-' 
šo visai kitaip, kaip rašo ko
munistų laikraščiai, štai ra
šo tame laiške iš Lietuvos. 
Žmonės, kurie dar per Kalė
dų šventes buvo sveiki ir 
siuntė linkėjimus į Angliją 
savo giminaičiui, šiandieną 
visi jau negyvi. Jie visa šei
ma mirė viena nakčia. Kodėl ? 
Todėl, kad jie buvo ne komu
nistai. O kas yra ne komu
nistai, tai tuos sunaikina. 
Atseit, arba sušaudo, arba 
pakaria, ar dar kitaip nužu
do.

O jei būti komunistu, tai 
reiktų eiti pačiam žudyti ki
tus. O jei kas nenori nei pats 
mirti, kaip avis rudenį, ar ne
nori eiti kitus galabinti, tai 
tam lieka viena išeitis — eiti 
į mišką, slapstytis ir kovoti 
kaip partizanas, štai, kodėl 
mes į Lietuvą negrįžtame, 
štai kodėl Lietuvoj kovoja 
partizanai, štai kodėl visi lie
tuviai visame pasaulyje ko
voja prieš komunizmą, štai 
kodėl ir toks lietuvių išga
mų baisių leidžiamas laik
raštis nevertas to vardo, nes 
tai išjuokia laisvės ir teisy
bės sąvoką, nes jie klaidina 
tokius žmones, kurie bolševi
kų valdžios ir bolševikų dar
bų patys nematė.

Gaila, tikrai gaila tų ne
kaltų ir gana gerų Amerikos 
lietuvių, kurie tiki tokios

Sveikas, Kunigaikšti Dangaus
Sveikas, užgimęs Kunigaikšti Dangaus, 
Kuris dėl išganymo nuodėmingo žmogaus 
Laikinai atsisakęs savo sosto tarpe angelų, 
Užgimei vargingoj Betliejaus kūtelėj šalia gyvulių.

Kad žmogų pakelti iš nuodėmingo purvyno, 
Kad jį išvaduoti iš vergijos klastingo šėtono, 
Tu būdamas Dievas tapai tikruoju žmogum, 
Kad patį žmogų išaukštint, sutaikyt su Dievu.

Kaipo Kunigaikštis Tu užgimei ne karalių rūmuose, 
Ne auksu puoštuose palociuose, ar šilko vystykluose, 
Tu užgimei šaltyje, varge ir kiaurastogėj kūtelėj, 
Kad žmogaus gyvenimą padarytum dangaus vertu.

Iš meilės begalinės tam žmogui—visatos dulkelei, 
Tu nusižeminai daug daugiau, negu yra verta 
Prakilniam Tavo Majestotui, tapai tikrai panašiu 
Nuodėmingai esybei, kad ją sudievintum savo gimimu

Angelai, šventieji ir visas išrinktųjų dangiškasis dvaras 
Tarnauja Tau ir šlovina kaipo meilingą savo Tvėrėją, 
Tik žmogus ant žemės ir bendrai žmonija visa
Šiandien yra nutolę nuo Tavęs, pasirinkę kelius pražūties.

Šį rytą visas pasaulis ir visoks jame sutvėrimas 
Sykiu su prakilniais pulkais dangaus angelų 
Gieda Tau, Mažutėli, “Gloria in excelsis Deo” giesmę, 
Ir pareiškia savo begalinį džiaugsmą Tavo užgimimu.

Taigi, būdamas dangaus ir žemės Karalienės Marijos
Meilingame prieglobstyje, iš Betliejaus kukliosios kūtelės s 
Tu savo mažyte, bet galinga dieviškąją ranka 
Laimink visą pasaulį, žmoniją ir įvairią gyvūniją.

Laimink nekaltus vaikučius ir jų brangius tėvelius, 
Laimink krikščionių šeimas ir visus dvasios vadus, 
Laimink katalikiškas tautas ir šalis įvairias, 
Apgink jose savo bažnyčias ir atitolink bedievybės.

Suteik dangaus šviesos visiems valdovams tautų,
Kad paliovę visas rietenas pasaulyje taiką įvestų,
Kad kiekviena tauta, tautelė tikrąją laisvę atgautų, 
Ir milijonus nekaltųjų paliuosuotų iš Sibiro katargų.

Laimink atstovus tautų, kad žmonijoj įgyvendintų 
Keturias laisves šaunias, Atlanto Čarteriu papuoštas, 
Kad pasiliautų brolžudiškieji karai, persekiojimai, 
Ir kad pasaulyje vėl suplevėsuotų Evangelijos vėliava.

Laimink mūsų branngią tėvynę, garbingą Lietuvą,
Kuri tebekenčia vergiją po purvinuoju azijato-maskolio padu, 
Kad greit ji laisvę atgautų ir kad visi tremtiniai iš Europos, 
Sibiro atgal sugrįžtų iš pasibaisėtinų mirties stovyklų.

Tavo rankutės vieno mosto šiai palaimai užtektų, 
Tat, brangus Kūdikėli, sustabdyk visas kančias 
Nekaltųjų žmonių—to mes visi ir maldaujam karštai, 
Tardami—Sveikas, užgimęs šianndieną Kunigaikšti

Dangaus.
Padangės Aras

apšaukia fašistais, naciais ar raginami, nors ir pėsčiomis. mūsų tremtinių velkama sun
ki dalia šaukiasi dangaus 
keršto raudoniesiems Lietu
vos ir lietuvių skriaudėjams- 
bolševikams. Vieną kartą Die 
vas pirštą pajudins ir bus su
trinta bolševikų galybė, bus 
parodyta pasauliui visas blo
gis, padaromas bolševikų. 
Gal būt tik tada pasaulio 

vykią uždarys. O tokioj bol- šlykščiausias melas. Papras- bėgs iš Lietuvos, tada mes! Brolių lietuvių liejamas žmonėms bus aišku, kodėl 
ševikų stovykloj’ ilgai neiš- tai komunistai kitus žmones grįšime į Lietuvą niekeno ne- kraujas ir ašaros Lietuvoj, o'mes dabar tokie užsispyrę.

spaudos žinių tikrumu. Tai‘kuo panašiai. O tikrumoje Ne be reikalo mes kenčiame 
tikrai Judošiaus patarnavi- savo žiaurumais ir melu toli jau kelinti metai ir daugelio 
mas savo tautai, saviems pralenkia fašistus, 
žmonėms.

Jeigu jūs tokią spaudą tinių dauguma, niekur neno-i 
. n : 4- .^4- z^ 4- Z. J 4-< »» . 1 Z. 1 z. Z. Z. 11 iro Till zi4*i n oi 1 A AVI, Irc

i panieką ir pajuoką ir viso- 
Aš pats, kaip ir kitų trem-' kiaušius nepriteklius ir dir- 

- j_ __ _ - - bame sunkiausius darbus, ar
tikriausia ten dabar grįžti' skaitote, tai tikrai, miela se- riu važiuoti, nei į Ameriką, |tai Anglijoje, ar Vokietijoje, 

i • ____ I K. 4« * n oi vicnrn 1 n 4 Itt i i r* no 1 rr x n rnn 4- 4 į Hr KcUlčlClOJ 6, clT BrRZilijOS
leidžiamos'Anglijoje. Aš iš visos širdies . gyvatynuose, bet negrįžtame 
14- „An tnn lanlrin Ir d H a fio .Hnlčmrilrai Ič-iUamO LietUVOn.

negalima. O jeigu grįši—pas' šute, aš patariu kaip brolis nei visam laikui apsigyventi |ar Kanadoje, ar Brazilijos 
saviškius neparveš, bet, arba seseriai — tos J AX ;s
nužudys, arba į vergų sto- spaudos neskaitykit, nes ten laukiu, kada tie -bolševikai iš- į—~--------------

? Elizabeth, N. J.

Nuoširdžiai Sveikiname Savo 
Parapijiečius ir Bičiulius

KALĖDŲ ŠVENTĖSE
Ir Linkime Visiems Laimingų

NAUJŲ METŲ
Kun. J. Simonaitis 
Kun. Dr. J. Starkus 
Kun. A. Kasparas

Šv. Kalėdų ir Nauju Metij Proga
Visiems Newark© Švenčiausios Trejybės 

Parapijiečiams Nuoširdžiai Linkime 
Gimusio Pasaulio Išganytojo 

Gausių Malonių

Newark, N. J.

Kun. Ig. Kelmelis
Kun. J. Bastakys

tyveno.

Nušvitęs gyvenimas

limo gyvenimas jau bu- 
ušvitęs, kultūra ir ap- 
a aukštai pakilusi, o 

bos jau pradėjo pava- 
į žmogaus ir gyvulio jė- 
Lietuvos kaime jau bu
rn, linksma ir laiminga 
Lti. Ilgais ir nuobodžiais 
lis ir žiemos vakarais 
lės, susirinkę į savo mie

li nebe bakūžę, bet jau 
įlįs ir puošnius name- 
skaitydavo gerus laik-

.lis ir naudingas knygas 
lausydavo radijo.

Atėmė ūkius

p antras žiaurus karas, 
tvos šalį užplūdo nusu- 
k alkanos Rusijos ko
ptų gaujos, kurios vis- 
lyg tie šarančiai-skėriai 
Ii ir sunaikino. Atėmė iš 
livos žmonių visus ji 
Is, jų žemes ir tuos ji 
Liūs ir mūrinius name

jj^aJo kurie kiek pasiprieši 
nepritarė tų komunis 

iiomonei, tuos žiauriau 
ūdų nukankino ir nužu 

Irba išvarė Į tolimus iz 
p Sibiro kraštus, kur 
lirino ar dar tebemarina 
p iš lietuvių jų ūkius ii

Šv. Mykolo Parapijiečiams, Bayonne, N. J. 
Siunčiame Nuoširdžiausius 

Sveikinimus

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA
ir Linkime Gausių Dievo Malonių

NAUJIEMS 1949 METAMS
Kun. M. Kemėžis

IDLES EGLUTE
Kun. J. Karalevičius i penktos Nijolės Kalėdos k 

i būdavo Kaune!

Gimusio Kūdikėlio Jėzaus Palaimos 
Linkime

Visiems Aušros Vartų Parapijiečiams

KALĖDŲ ŠVENTESE
IR

NAUJUOSE METUOSE
Kun. J. Gurinskas
Kun. Prof. Ražaitis

balkone, o Nijolė nuo lang 
šimtą kartų per dieną kla 
"Kada gi paošim eglutę?” 
aa“ ateidavo. Būdavo vist 
iusiais pyragais, kepsniais 
didžiulis, kaip sniegas balt 
e eglutė. Mamytė atnešdi 
o Nijolė, jos brolelis Vytu 
imdavo ir kabindavo ant 
Kiek džiaugsmo, kiek lai] 

iabar...
fe širdelę suspaudė toks

New York, N. Y. i ji dabar baltoje kamart 
Jigiusi, rankytėm kelelius

Kaip kuklus tremtinys,: 
miela sesute Onyte, aš neno
riu padaryti jums išlaidų. 
Nors ištiesų, Anglijoje gyve
nimas nelengvas, bet vis tik 
pragyvenu. Savaitei dar gau
nu maždaug po aštuonis do
lerius. Taigi, dar ką nors val
gomo prisiperku. Nenorėčiau 
jeigu jūs šelpdami mane 
maistu nusiskriaustumėte 
save, nes rašote, kad gyveni
mas ir pas jus nelengvas, vis
kas brangu.

Miela sesute! Vieno dalj P8 g^veJėje tokia da 
tai jau tikrai nuoširdz Štai atsimena ji past 
prašau. Jei galite, prisius 
te man knygų, iš kurių 
čiau mokytis angliškai, n _ jau ba]su fc 
pas mus labai sunku ga> štai tik mane terasi. Vyl 
Mokinuos angliškai ir j tetos arklį, nušovė svetiir 
knygų, bet man senam la m ji nepasakė kur tu, tai 
sunku. Aš manau, iš knyč ielė...
būtų lengviau, nes ten bi ibs skausmas vis labiau g 
parašyta lietuviškai ir ai ^sūrios ašarėlės viena po 
liškai.

Jūsų brolis,

• "Jūs kaip nors prasistum 
.i ne amžinai — suį 
B

Mosteliais.
eglutės! Noriu tokios 

Benedikta - raudojo mergyt 
i ir mamytė ir Vytukas
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ĮVAIRIOS PASTABOS
Rašo S. Ąžuolaitis

lanota bakūžė
mes Amerikos Įle

idime dainuojant ir 
žmones kalbant 

lanotą bakūžę, kur 
ų dienos darbų, su- 
E suvargę žmonės 
loilsiui. Tas medinis 
š rąstų su samano-
atytas ir su šiaudi- 
1 buvo lietuvio šven- 
šeimos židinys, ku- 
gimė, augo ir bren-

NAUJAI ATVYKĘ LIETUVIAI Grobia bažnyičy 
turtus

if

Gruodžio mėn. 21 d. į New Adelė ir Vladas Varneckas 
Yorką a.tvyko: ir sūnus Vitalis, dukrelė Ju-

Olga ir Juozas Audėnai su dita. 
dukrelėm Daiva ir Indre-Ju- 
dita. Nuvyko į Waterbury.

Irena ir Algirdas Budrec- 
kai.
girdai ir sūnus Tomas, nuvy
ko į Chicagą.

Irena H. ir Kristupas Dau
girdai ir sūnų Tomas, nuvy
ko į Brockton, Mass.

Aldona ir Algirdas Dyšai 
ir dukrelė Asta.

Maria ir Valteris Freima- 
nai su sūnumis Eduardu, Po
vilu ir Arnoldu. Nuvyko į St. 
Louis, Mo.

Salomėja ir Henrikas Idze- 
levičiai, sūnus Augustinas ir 
dukrelė Teresė, nuvyko į In
dianapolis, Ind.

Joana ir Jonas Karys-Ka- 
reckas, nuvyko į Bridgeport, 
Conn.

Eugenijus Kazaneckas.
Aldona ir Dr. Pranas 

žeika ir dukrelė Marija, 
vyko į Pittsburghą.

Eleonora Navickaitė
Juozas Navickas, nuvyko į 
Hartford, Conn.

Klemensas Praleika.
Elena ir Kazimieras Ščes- 

nulevičius.
Prof. Balys Vitkus, nuvy

ko į Chicagą.
Vladislava ir Vincas Vit

kus, sūnus Eduardas.
Gražina Vokietaitytė, nu

vyko į Los Angeles, Calif.
Anelė ir Antanas Šimkus 

ir sūnūs Algimantas, Rim
gaudas, Kęstutis ir Vytau
tas. Nuvyko į Lawrence.

Stefania Skučas, apsistojo 
Brooklyne.

Elena ir Antanas Stančius 
su dukrelėmis Veronika ir 
Marija.

Vladas Sudmalis.
Antonia ir prof. Simas Su

žiedėlis ir sūnūs Aloyzas, An
tanas, Eugenijus, Žygiman
tas ir Augustinas.

Albertas Svisclauskas.
Janina Tumasonytė, nuvy

ko į Chicagą.
Mykolas Untulis.

Iš širdies reiškiu linkėjimus ir sveikinimus Kalėdų 
Šventėmis ir Naujiesiems Metams visiems mūsų ben
dradarbiams, geradariams ir tremtyje vargstan
tiems, kad Dievas leistų tremtiniams susilaukti lai
mingesnės ateities ir ramybės.

Komunistai, kur tik pai
ma į savo rankas valdžią, 
pirmoje eilėje puola perse
kioti tikinčiuosius. Todėl per
sekiojimo neišvengė nė Ru
munijos katalikai unijotais 
vadinami ir priklausantieji 
Rytų Bažnyčiai.

Kodėl komunistai juos per
sekioja, skaitytojas supras iš 
sekančių davinių.

Rumunijoje katalikų pri- 
skaitoma tik apie pusantro 
milijono. Jų dvasinius reika
lus aptarnauja 1 metropoli
tas su 4 vyskupais ir 700 ku- 

; I nigų.

padarė iš jų vėl dvarus, ku
riuos jie kolchozais vadina. 
Žmones pavertė baudžiaunin
kais, komunistų vergais.

Gerai pasakė
Kartą teisybę pasakė, ne

labai seniai lankęsis pas Ru
sijos komunistus ir Lietuvo
je, Amerikos buržujus Bim
ba, kad ten dabar rusų ko
munistų valdomuose kraš
tuose “tie prie žemės prisi
plūkę mediniai nameliai, mo
lina asla, utėlės ir blusos ga
li vilioti tik nieko šviesesnio 
netrokštantį žmogų. Jeigu 
kas yra nepateisinama, tai 
garbinimas ir idealizavimas 
vargo ir lūšnyno.” (Bimbos 
žodžiai). O visgi ponas Bim
ba tą komunistų padarytą 
vargą ir neapsakomai didelį 
skurdą, tą didelį utėlyną, par
vykęs atgal į Ameriką, čia 
labai garbina, giria ir net 
idealizuoja. Jeigu ten taip ge
ra ir smagu gyventi, tai ko
dėl ponas Bimba ten tam ute- 
lyne nepasiliko gyventi, bet 
sugrįžo atgal Amerikon pas 
Dėdę Šamą?

iVytautas Zenkevičius, nu
vyko Bridgewater, Mass.

Gruodžio mėn. 23 d. į New 
Yorką atvyko:

Rotislavas ir Irena Bedr- 
ziskis.

Emilija Brasaitienė.
Ona ir Juozas Kašuba su 

sūnumis Romualdu ir Jonu. 
Apsistojo New Yorke.

Operos dirigentas Vytau
tas Marijošius, žmona Kot
ryna Steponaitytė - Marijo- 
šienė ir vaikučiai: Elona, 
Marijus ir Gražina. Nuvyko 
į New Britain, Conn.

Eleonora ir Vytautas Ma- 
zolauskas ir dukrelės Mirga 
ir Giedrė, nuvyko į Waterbu
ry, Conn.

Augustinas Mikšys.
Elena ir Bronius Pernara- 

vičius ir dukra Gražina.
Elena ir Jurgis Strazdas ir 

sūnus Virgilius, dukrelės Re
gina ir Palmira.

Mykolas žemaitis.

Ei
1i Kun. Dr. J. B. Končius

1
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Sveikiname Šv. Kazimiero 
Parapijiečius

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
jarde dvarus
£ Lietuva išsivadavo 

vergijos sunkaus 
airį lietuviai vilko 
120 metų, tuoj pra- 
į save žemės sutvar- 
itatymus, išdraskė, 
•ymo laikais ir kiek 
au sudarytus, dva- 
r komunistų vadi- 

Sveikindami AngelųKolchozais ir kolek- 
į ūkiais, jų žemes iš- 
ladalino ir įsteigė vi- 
lydžio ūkius, ir ati- 
s bežemiams ir ma
ls pilnon jų nuosavy 
aprūpino vargšus ir 
jus Lietuvos gyven- 
ne, kad jie tą žemę 
u, o ne kokiems po- 
patys jos vaisiais

ii. Džiaugėsi lietu- 
gs žemės, pasistatė

Ma- 
nu-

Parapijiečius ir Dmj

ŠVENTOMIS KAI!

LAIMINGŲ NAU

Brooklyn, N. Y.

ii* jaukia,! j*£t“

ir

Bet ta maža saujalė tikin
čiųjų turi 1,726 gražias baž
nyčias, daug turtingų vie
nuolynų ir gražių pastatų. 
Komunistai užsimanė tą tur
tą sau pagrobti. Bet kaip tai 
padaryti, kad pasaulis jų ne
pasmerktų?

Taigi, komunistų vadai ė- 
mėsi tokio triuko. Unijotų 
Bažnyčią'jie paskelbė nelega
lia organizacija ir ją uždarė. 
O kadangi nelegalė organiza
cija neturi teisės turėti savo 
nuosavybės, tai tuo pačiu 
unijotų bažnyčios visi turtai 
atiteko komunistų vyriausy
bei. Unijotams gi liepė grįž
ti atgal prie pravoslavų, nuo 
kurių jie būk kadaise yra at
skilę.

Rumunijos komunistai pa
sielgė tikrai staliniškai: ne
tik juos apgrobė, bet dar pa
sityčiojo iš jų tikybinių jaus
mų.

ir Linkime Gausių Dievo Malonių

NAUJIEMS METAMS
Kun. I. Valančiūnas 
Kun. S. Raila 
Kun. V.-Vėžis

k Philadelphia, Pa.

%> i '■

Nuoširdžiai Sveikiname
Šv. Andriejaus Parapijiečius

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS
Linkėdami Dievo Palaimos

NAUJIEMS METAMS
Kun. J. Čepukaitis 
Kun. L. Peciukevičius
Kun. J. Gibas

ATVYKO PROF JUCAITIS
Gruodžio 12 d. iš Vokieti

jos atvyko prof. Dr. Pranas 
Jueaitis su žmona. Vienai 
dienai buvo sustojęs New 
Yorke. Čia susitiko su BALF 
pirmin. kun. Dr. J. B. Kon
čium, kurs daug pagelbėjo 
profesoriui išvykti iš Vokie
tijos.

Prof.
Gannon College, Erie, Pa., 
kur yra pakviestas chemijos 
profesorium, šioje kolegijoje 
svetimų kalbų dėstytoju yra 
Dr. Ant. Trimakas.

Švedijoje lietuviai leidžia 
šviesų žurnalą “Pragiedru
liai,” redaguojamą mūsų et
nologo Juozo Lingio. Čia gy
vena ir mūsų rašytojas Ig
nas šeinius, daugelio novelių 
ir romanų autorius.

Švedijoje lietuviai negali 
krūvomis gyventi, taip, kaip 
Vokietijoje. Čia yra apie 400 
lietuvių. Intelektualų beveik 
nėra, išskyrus vieną kitą bu-, 
vusį valdininką ar karininką.' 
Gyvena išsisijoję po visą 
kraštą, apsistoję privačiai, i 
daugiausia dirba fabrikuose, I 
uždirba tek pat, kiek švedai, 
tos pačios privilegijos, tas 
pats socialinis draudimas ir 
aprūpinimas, kaip ir šve
dams. Jei ne šiokia tokia bai
mė ir tėvynės Lietuvos ilge
sys, darbininkai gali gražiai 
čia verstis. Liūdniau su inte
ligentais, ypač humanitarais 
ir juristais bei ekonomistais. 
Visi šių mokslų specai dirba 
fabrikose. < 
kui, nors gyventojams dar 
vis nepripažįsta teisės, bet, 
išlaikius egzaminus, bus ir 
toji teisė suteikta.

Švedai pakrypę Vakarų 
pusėn. Pragyvenimo standar
tas menkėja. Nebe ana Švedi
ja! Žymu brangimas, prekių 
trūkumas, vinių ir šiaip gele
žies išdirbinių labai nedaug, 
dideli ir popieriaus suvaržy- 

|mai, nors miškų ligi kaklo.

Jueaitis išvyko į

* Philadelphia, Pa. |

i
 Iš Širdies Sveikiname

Šv. Jurgio Parapijiečius

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
vitęs gyvenimas 
I gyvenimas jau 
itęs, kultūra ir 
aukštai pakilusi, 

.. jau pradėjo pava-1 
ogaus ir gyvulio jė- 
;uvos kaime jau bu- 
linksma ir laiminga 
Ilgais ir nuobodžiais 
ir žiemos vakarais 
susirinkę į savo mie- 
ebe bakūžę, bet jau 
ir puošnius name- 
itydavo gerus laik- 
ir naudingas knygas

Šv. KaledvirNaojyl ^dav0 radij0- 
Atėmė ūkius 
.ntras žiaurus karas, 
i šalį užplūdo nusu- 
alkanos Rusijos ko- 

gaujos, kurios vis- 
tie šarančiai-skėriai 
sunaikino. Atėmė iš 

žmonių visus jų 
ų žemes ir tuos jų 

s ir mūrinius name- 
rurie kiek pasiprieši- 
epritarė tų komunis-

Nuoširdžiai Svefe
Parapijiečius ir Bt

Ir Linkime Visiem k

NAUJŲ H
ii
fo
ii

Elizabeth, N. J.

3š«^širsaj^3ir^^

Visiems Newarko Švenfc

Parapijiečiams Nuoširch

Gimusio PasaulioEs

Gausių Milė

Newark, N. J.

bu- 
ap- 

o,

—Nebus laimės, jei mūsų 
tautiečiai tebekenčia! šelpki
te nelaimingus per BALE.

Jei taip yra, tai to viso vai
sius,, kam perdaug švedų įsi
pareigota Rytų “tėvui” ir 
“mokytojui.” Kad Švedijos- 
Rusijos prekybos ir paskolos

i nukankino ir nužu- 
l išvarė į tolimus ir 

Siunčiame Nuoar®- Sibiro kraštus, kur 
o ar dar tebemarina. 
š lietuvių jų ūkius ir

Šv. Mykolo Parapijiečiai

Sveiko®

KALĖDŲ ŠVElfl
ir Linkine E(;| Į Tf

NAUJIEMSBP 
P 
M

Geriau amatinin- sutartis buvo pasirašyta ne 
. ekonominė, bet politinė — 
i tas tik vėliau ėmė paviršiun 
iškilti. Kai kurie pramoninin- 

;kai ima pasisakyti prieš vy
riausybę, kuri viską buvo nu
tylėjusi ir labai šviesiai gy
ventojams vaizdavusi.

Yra čia daug latvių ir estų, 
nuo nelaimės pribėgusių. Da
lis pabaltiečių jau yra sura
dę kelius toliau išplaukti.

V. žingsnis

Kalėdos — mūsų džiaugsmo šventė, 
Bet ar tu džiaugtis begali, 
Jei tavo broliai kęs kaip kentė 
Išalkę svetimoj šaly?
Aukokime, kuris kiek galim:
Tegu ir jiems prašvis saulelė.

Aukas siųskite:
UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND 

OF AMERICA, INC.
105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

V. Šmaižienč

Linkėdami Kūdikėlio Jėzaus Palaimos

NAUJIEMS METAMS

'į Philadelphia, Pa.
Kun. Dr. V. Martusevičius į

Kun. S. Lukšys f

Nuoširdžiai Sveikinu Savo 
Parapijiečius ir Pažįstamus

ŠVENTŲ KALĖDŲ PROGA
ir Linkiu Laimingų

NAUJŲJŲ METŲ
Kun. S. J. Vembrė

‘ Athol, Mass. j
Y

k Visus mūsų Radijo programos rėmėjus, dalyvius ir
klausytojus nuoširdžiai sveikiname

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS

A 429 Walnut Street

MEMORIES of LITHUANIA”
RADIO HOUR

Jokūbas Stukas, Jr.—Direktorius
Newark, N. J.

I
I

J
> r

Gimusio Kūdikėlio
Linki®

Visiems Aušros VirtįJlvULLO XlUOlvB „įį-lUALL,

KALĖDŲ S'P tavo6;

hktos Nijolės Kalėdos kaime, pas tetą. O, kaip 
davo Kaune!

būdavo, parneša gražią, kuklią eglutę. Pa- 
kone, o Nijolė nuo lango jau ii’ nebe pasitrau- 
tą kartų per dieną klausinėdavo ji savo ma- 
lada gi puošim eglutę?” Pagaliau ir laukiamo- 
‘ ateidavo. Būdavo visur šviesu. Visas butas 
Eis pyragais, kepsniais kvepėdavo. Valgoma- 
žiulis, kaip sniegas baltas, Kūčių stalas, o sve- 
(glutė. Mamytė atnešdavo dėželes su blizgu-

i, jos brolelis Vytukas ir tėvelis atsargiai 
ir kabindavo ant kvapių, spygliuotų ša- 

ek džiaugsmo, kiek laimės būdavo!

bet
nu-

eg-

balsu: 
puoš-

NAUJUOSE
P

į New York, N. Y.

Kaip kuklus tremtinys, : *į 
ipla sesute Onvte. aš neno- tai .vmiela sesute Onyte, aš neno

riu padaryti jums išlaidų. 
Nors ištiesų, Anglijoje gyve
nimas nelengvas, bet vis tik 
pragyvenu. Savaitei dar gau
nu maždaug po aštuonis do
lerius. Taigi, dar ką nors val
gomo prisiperku. Nenorėčiau 
jeigu jūs šelpdami mane 
maistu nusiskriaustumėte 
save, nes rašote, kad gyveni
mas ir pas jus nelengvas, vis- 

’ ^ngu.

š širdelę suspaudė toks piktas, toks žiaurus

. dabar baltoje kamarėlėje, lovos kamputyje 
usi, rankytėm kelelius apkabinusi ir smakre- 
įrėmusi.
! jos galvelėje tokia daugybė gražių, brangių 
į. Štai atsimena ji paskutiniuosius tėvelio žo- 
ūs kaip nors prasistumsite, o aš pasislapsty- 
i. Juk ne amžinai — sugrįš Teisybė ir vėl kar
sime.”

, , •, tėveli, — jau balsu kalba Nijolė. Jei tu tik 
ii tik mane berasi. Vytuką, begelbstintį pas
tos arklį, nušovė svetimieji. Mamytę per kra- 
ji nepasakė kur tu. taip sumušė, kad ji jau 
lė...
skausmas vis labiau gniaužė našlaitėlės šir- 

irios ašarėlės viena po kitos ritosi išbalusiais

čijOį

^■urios as;

oteliais.
’ 'ipart^ u eglutes! Noriu tokios pat gražios, blizgan- 

tės! — raudojo mergytė. Prie tokios eglutės 
?.ir mamytė ir Vytukas sugrįžtų!...

tik ir

Įsikniaubė Nijolė j savo pagalvę ir verkė, verkė...
Pagaliau atėjo Saldžios Ramybės Angelas, nušluostė 

vargšei ašarėles ir švelniu pabučiavimu suglaudė jos 
blakstienas nakties poilsiui.

Štai Nijolė lauke. Gražiame, žaliame lauke. O nuo 
jos iki pat žemės krašto, tarsi eilė kareivių — eglutės 
išsirikiavusios.

—Pasirink, — kažkas sako aji, — kurią tik nori. 
Nukirsim ir neškis.

Nijolė ploja rankytėm ir nieko nebelaukdama bė
ga prie eglių.

—Pirmoji? Ne! šakos tik į vieną pusę. Antroji? 
aškos labai retos. Trečioji? O, ne, ne! Kreiva, biauri. 
Bet kas gi čia? Visos eglės sušlamėjo, sumojavo ša
komis ir staiga visos drauge prašneko žmogaus

—Mes tavo Tėvynės turtas. Mes tavo žemės 
mena.

—Labai puiku, — nudžiugo Nijolė. Aš kaip
noriu vieną iš jūsų dar gražiau papuošti. Sidabrinėm 
žvaigždėm, skaisčiom žvakutėm, gražiausiais, blizgan
čiais žaisleliais padabinsiu! Pačioje šviesiausioje sek
lyčios kertelėje pastatysiu.

šniokščia eglės, šakeles glaudo. Nijolei gi sodos, kad 
jos nesuprato to didelio džiaugsmo ir tos didžios lai
mės, apie kurią ji taip nuoširdžiai pasakojo.

—Na, ką gi, rinkis, — pasigirdo vėl tas pats pirmu
tinis rūstokas balsas.

Eglės nurimo, sustingo, ir Nijolė vėl ėmė dairytis, 
kuri gražesnė, kuri tinkamesnė.

—Štai, šita! Toji, nukirskit man! — nudžiugo mer
gyt ir abiem rankytėm rodė reto grožio aukštą eglutę.

Eglė susvyravo, pakėlė šakas, o iš šakų pasidarė 
lyg rankos, viršūnėje atsirado kažkoks paslaptingas 
veidas ir ji prašneko:

—Tu Žalčių Karalienė? — sumišo Nijolė. Tu ta iš 
pasakos? Tai 
suteikti?

—O kodėl

tu nenori man per Kalėdas džiaugsmo

aš visame jaunatves grožyje turiu savo

mirtimi tau džiaugsmo suteikti, tu, žiaurioji mergai
te?

—O! — abiem rankom stvėrėsi išsigandusi Nijolė 
už skruostelių. Ne! Nenoriu! Gyvenk! Aš rasiu sau kitą, 
— sušuko mergaitė.

Porą žingsnių ėjo mergytė nuleidusi galvelę, 
greit vėl pralinksmėjo ir jau buvo beprašanti, kad 
kirstų jai šitą, štai eglutę.

Žiūri Nijolė ir savo akimis netiki. Iš po tankių
lutės šakų dvi apvalios, juodos akytės žiūri, dvi ilgos 
ausytės kyšo.

—Pasigailėk, — prabilo kiškelis. Pasigailėk, mergy
te! ižaurūs šunes mano nugarėlę pakando, o ši eglutė 
mane nuo piktų akių paslėpė ii' nuo šiaurio šalčio glo
boja. Pasigailėk!

—Gyvenk, kiškeli-vargdienėli, gyvenk! Aš tau duo
siu plutelę ir kopūsto lapelį atnešiu. Neimsiu tavo eg
lutės, tikrai neimsiu.

Nijolė susijaudino iki ašarų.
—Ir pataikyk tu man, — galvojo ji, — pasirinkti, 

kaip tik tą eglutę, po kuria vargšas, ligotas kiškelis 
prisiglaudė. Nereikia. Rasim kitą. Eglučių gi tokia 
daugybė.

Pamažu ėmė temti.
—Greičiau, — ragino Nijolė pati save. Na, bus ge

ra šita. Ir nemaža, ir šakelės tankios. Šitą prašau man 
nukirsti, — paprašė jau neberami mergytė.

Suvirpo eglelė, mergytės sprendimą išgirdus. Iš tan
kių jos šakelių į visas šalis pasipylė būrys gailiai su
klikusių paukštelių. Nijolė krūptelėjo.

—Iš kur?... Kodėl čia tiek daug paukštelių?... 
sai nusiminusi paklausė mergytė.

—Paukšteliai jau miegojo.
—O kodėl jie miegojo, kaip tik toje eglutėje, kurios 

aš noriu?
—Jos tankios šakos, o tokios geriau apsaugo paukš

telius nuo šalčių.
—Nereikia man jos, — tarė Nijolė nuleidusi galvą.

Dvi žvilgančios, kaip šarmos krisleliai, ašaros sužibo 
mergytės akelėse. — Bet aš eglutės vistiek noriu, — 
tarė ji vos girdimai.

—Jų dar daug yra, — tarė jos balsas—palydovas.
Nedrąsiais žingsniais, iš po kaktos žiūrėdama į eg

lutes, slinko Nijolė toliau. Pagaliau ji sustojo. Mieliau
siai ji dabar būtų bėgusi namo, bet... Tiek Kalėdų su 
tokiom gražiom, gražiom eglutėm...

—Nukirskit man tą ir bus gera. Aš jau noriu namo.
—Nijole! — paslaptingai pratarė kažkas iš po eglės.
Mergytė vėl sustingo.
—Nijole!
—Kas tu? Ko nori? — iš baimės vos pratarė mer

gytė.
—Maniau, kad iš pirmo žodžio mane pažinsi...
—Tėveli! — sukliko Nijolė ir puolė į spigliuotos eg

lės glėbį.
—Tėveli, mano tėveli, tu slapstaisi nuno priešo! Eg

lele brangiausioji! Tu priglaudi paukštelį, tu globoji 
sužeistą kiškelį! Aš visiems, visiems pasakysiu, kad eg
lelių nebekirstų! Auk, žaliuok, Egle, žalčių Karalie
ne, ir savo tankiomis šakelėmis, kaip mamytė, globok 
visus goriuosius, kurie tavo globos ieškos.

—Lietuvos vaikai, klausykite! Ateikite į mišką, au
gančios eglutės papuošti ir pasidžiaugti! ašlin kirvį 
nuo žaliuojančios eglutės! Aš nenoriu nukirstos eglu
tės, nenoriu!

—Nubusk, nubusk, vaikeli! — žadino teta Nijolę. 
Pavargusi, nenusirengusi tu atsigulei... Parsinešiu eg
lutę, tiek jau to...

—Ne! Tetulyte, ne! Aš jau nebenoriu. Eglutė mano J 
tėvelį globoja!...

—Dėl Dievo, vaikeli! — išsigando teta. Dar kas nu- -i 
girs...

Teta priglaudė mergytę prie krūtinės ir, slėpdama 
pati savo ašaras, tarė:

—Pasimelskime į gerąjį Dievulį, kad Jis būtų mums 
visiems gailestingas...



r

AMERIKA Gruodžio-December 24, 1948
Jžio-December 24, 194Č

į Philadelphijoą Žinios
Naujausios žinios iš 

Lietuvos
III laiškas. Toliau smulk

meniškai rašo kai kuriuos ki- 
’ tus atsitikimus, štai, rašo 

G... buvęs milicininku, kon
fiskavęs vienos moters daik
tus parsinešė namo, ši įskun
dė ir jį išmetė. Ten žmonės 
apie išvykusius kalba, kad 
gyvena geriau, laisvi ir daro 
viską tėvynės gerovei. Taigi, 
bendras vaizdas ten nevilio- 
jantis. Kad tik svetimieji ap
leistų kraštą, ir kažin kada 
sugrįšim? Valė šitą visą man 
pasakojo, ji pasistengs ge
riau ir konkrečiau parašyti...

Rb. 1948. 9. 3. Š. m. rug- 
piūčio mėn. 14 dieną atvykau 
pas Stasį į E. ir tuoj atėjom 
į Rb., kur ir apsistojau. Čia 
radau keletą pažįstamų. Nuo 
tos dienos pradedant, net iki

* šiandien, žmonės vis eina ir 
eina klausdami ir prašydami 
papasakoti apie Lietuvą, jų 
kraštą, pažįstamus, tvarką, 
rusų elgesį su lietuviais ir tt., 
žodžiu, viską, viską. Pirmo- 

. mis dienomis teko jau ir pa
sislėpti, vis žmonių minios, j 
kambarėlis mažas (pas p. {dinamą viltį

vykome atgal į Lietuvą ir nebūtų Bernelių Mišių, nesi- 
grįžom į M. Kaip tik pamatė, girdėtų kalėdinių giesmių, 
kad mes sugrįžome, tuoj at- Taip Kalėdos pirmiausia ir 
ėjo NKVD ir padarė kratą, yra Kalėdos, kad minima 
ar mes neparvežėme ginklų, Kristaus užgimimas. Jei tik 
nes jie mus traktavo kaipo nukrypstama nuo to, tai ir 
liaudies priešus. Ir sekančią tos šventės palieka labai 
dieną, galima sakyti naktį, menkos. Susmulkėja, pasiten 
mane ir tėvelį areštavo. Ma- kiną vien tik materialių do
ne ir tėvelį uždarė atskirai, 'vanų rinkimu, išviršiniu džiu- 
Na, ir visą dieną išlaikė ir gavimu, kuris nesudaro tik- 
lausinėjo, kur dvasiškiai, ro džiaugsmo ir neatneša pil- 
burmistras, policininkai, “fa- nos ramybės, kurios per Ka- 
šistai,” “smetoninkai.” Kai ledas visi turėtų susilaukti, 
iš mūsų nieko nesužinojo, pa
leido.

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI Širdingiausi Linkėjimai

Omaha, Nebr

'TUVIAI TREM
iaičius tremtinių auga

jU. 15-21 dienomis kartu 
; £, vysk. Brizgiu aplankiau 
i joje šiuos miestus: Toron- 
i [tawa ir Montreal.
i utinių skaičius Kanadoje
i ijkai daugėja. Daugiausia 
i nyksta viengungiai — vy- 
i merginos. Atvykusių tar- 

■a apie 25% vyrų, kurių 
įs ir šeimos pasiliko laiki-

KALĖDŲ ŠVENTĖMS
IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
PAUL GUSTAS 

FUNERAL HOME
354 Marcy Avenue Brooklyn, N. Y.
Prieš Armory Tel. EV 7-4774

I vairia programa, kuri įvyks šv. 
(Juozapo par. salėje. Muzikos bei 
, dainų programai vadovaus Nor
bertas Aleksis iš New Yorko.

Rengėjai
Naujas klubas

Kai pasibaigė baseball 
mas, tai pradėjome ruoštis pire 
basket ball žaidimo. Mėginsime 
laimėti čempionatą. Laimės mū
sų jaunimui! Kadangi jaunimo 
sportas yra sujungtas su išlaido
mis, tai sutvėrėme naują atleti-, 
kos klubą, kurio tikslas yra — j 
paremti pinigais mūsų jaunimo, 
sportą. iKekvienas narys moka {si tremtinių reikalais. Jie yra 
po 50 centų į mėnesį. Ponas (nesuskaitomai daug daug 
Skates, mėsos pardavėjas, yra siuntinių pasiuntę tremti- 
pirmininkas, o ponia Wasgis, niams ir dabar dar vis siun- 

' slaugių mokytoja šv. Juozapo Ii-1 čia. Be to, yra padarę labai 
1 goninėj, yra iždo globėja. 1 daug darbo bei buto sutarčių.

žaidi-

Padekos laiškas
Kun. Juozas čekavičius 

kartu su savo giminaičiais, 
{Adolfu Šepučiu ir jo žmona 
' Ona Šeputiene, labai rūpina- 
I si tremtiniu reikalais .Tie vra

f

♦j.sįafflįa įidetijoje. Iki šiol darbams
2dą yra atvykę apie 4,000

Lankėsi J. E. Vysk. Brizgys
Gruodžio 19 d. Philadelphi

jos lietuvius aplankė iš trem
ties čia atvykęs J. E. Vysku
pas Brizgys. Rytą jis buvo 
Šv. Andriejaus parap. bažny- 
čioj, popiet Šv. Kazimiero pa-1 d^ing'n.^i-
rapijoj o vakare sv. Jurgio . k prirengiama prie šv. Ko- 
Vmur Ekscelencija palaimi- ,mun^jo iedamos religinės 
no, kalbėjo lietuvių ir Lietu- iesnlS lajkomos pamaldos, 
vos reikalu. Tai buvo viena dalijamos dovanos, bet svar- 
malomausių valandų matyti biauJsia nuteilka sieI Kit0. 
hetuVĮ Ganytoją, besisielo-, se H inSse ; j nepamiršta 
jantj lietuvių ir Lietuvos ge- „ ».- Jiems parengiama

irove. Jis išreiškė tą nepaju- J .- , k vedgiai *ieda_ 
x {dinamą viltį, kad Lietuva 

Pr.). Pradedant nuo ryto iki, vej ųus laisva, kad ir dabar

Kalėdos ligoniams
Ar pagalvojame, kad r li- 

gonys nori linksmesnių Ka
lėdų? Kaip galima juos pa-

I linksminti ? Štai, ligoninėse 
■ jie yra visais galimais būdais 
palinksminami. Katalikškose 

i ligoninėse, žinoma, pirmiau-

vakaro, negalėjau nė paval
gyti, vis pasakoti ir pasako
ti. Taip kaip prof. Dr. M. 
sako, kad kaip pas stebuklin
gą Teresę žmonės plaukia 
naujienų išgirsti.

Iš po kelionės buvau ne
žmoniškai išvargusi ir tos 
kasdieninės “paskaitos,” ku
rios jau man nežmoniškai 
įkyrėjo — mano galva beveik 
visiškai išsisėmė. Tai ir da
bar net nebežinau, iš kur 
pradėti ir nuo ko pradėti 
jums tą visa aprašyti. Viską

mos giesmės, dalijamos do-
T . . .. . T . . i vanos, pasirodo Santa ClausLietuva yra ir ji bus. Ir kaip | • ,
jis pats išsireiškė, ir jis pats Bet kai su tais ligoniais, 
tikisi sugrįžti į laisvą Lietu- kurįe namuose, kurie įp 
Vą,' r?gln°1,etuv.lus gesnį laiką serga? Ar gali 
nekalbėti kad Lietuvos nėra, gūti amiršti, ar jiems nerei- 
bet melstis ir dirbti kad pa-'kia suteikti ypatingo Kalėdi- 
iTAvarrr r* I inrinm imi rr t t-i va. 'vergta Lietuva vėl greitai 
būtų nepriklausoma.

Švenčių nuotaika
Kalėdų ir Naujųjų 

nuotaika jau vyrauja. Phila- 
delphijos lietuviai nepamirš
ta savo

nio džiaugsmo? Taip, ir jie 
nori Kalėdas turėti. Labai 

! svarbu gerai nuteikti ligonis 
| namie. O kaip lengvai ir mei- 

Metų liai galima jiems daug gero
padaryti! Tik reikia šiek tiek 
pagalvoti.

kalėdinių gražių pa
aprašyti viename laiške veik pročių. Jie_ rengiasi^ Kalėdų 
neįmanoma, tai aš manau ra- vakarą Kūčias turėti lietu- 
šyti šitaip — aš visus savo viškai._T ’ ‘U‘ir Kūčių valgiai ir
laiškus jums numeruosiu, tas {plotkelės čia, dar neišnykę, 
bus nr. 1, kaip gausiu atsa
kymą, tai tęsiu nr. 2 ir 1.1.

Aš tikrai suprantu, kad 
jums įdomu viską žinoti apie 
taip mums brangią mūs tė
vynę Lietuvą, kurią rusai už
grobė ir be pasigailėjimo ten 
viešpatauja. Buvo šitaip.

Mus vokiečiai 1944 m. spa
lių mėn. išvežė į Kurlandiją.
Iš ten buvome visą laiką ne
toli Liepojos, kol tik karas giasis atsikelti anksčiau ir 
pasibaigė. Pasibaigus karui, (dalyvauti tose pamaldose. 
1945 m. gegužės 8 d., mes iš-Į Juk nebūtų tikrų Kalėdų, jei

Serga
Kun. Vincas Ažukas gydo-1 

si Philadelphijoj. Jis buvo li
goninėj, kur padaryta opera-Pažymėtina, kad didelė dalis gomnej, kur padaryta opera- 

ir čia gimusių, bet palaiko icBa> o dabar taiso savo svei- 
savo tėvų papročius, rengia, katą Šv. Jurgio parap. kle- 
Kūčias kaip ir Lietuvoj. Taij^onŲ°j- Linkime jam svei- 
didelis laimėjimas lietuviams .katos!
Jei ir svetur gyveną nepa-j Ona Urbonienė, 210 Green- 
mirš savo papročius, tai bus, wich St., ilgai ir sunkiai sar
dar gera proga išlaikyti sa- ginama savo namuose. Dabar j 
vo papročius. į čia pat gydosi po* operacijos I

Nepamiršta ir Bernelių Mi- 
|šių. Kalėdų rytą, visi sten-

Bingo dėl pabėgėliu
Kadangi patys pabėgėliai ra

šo mūsų klebonui kun. J. Juse- 
vičiui ir prašo paramos, tai alp- 
kričio 23 d. padarėme Bingo iF 
sukėlėme $109.30 dėl išvietintų 
lietuvių šelpimo, ypač klierikų., 
kurie mokosi į kunigus Vokieti
joje, reikalams. Visos dovanos 
buvo žmonių suaukotos. Omahos 
lietuviai yra duosnūs ir pasiren
gę padėti reikale.

Seselės motina mirė
Lapkr. 16 d. buvo palaidota 

p. M. Yechinskienė. Ji ilgai ir 
sunkiai sirgo. Į laidotuves buvo 
atvykusi jos dukrelė, Sesuo Pau- 
leta, kuri priklauso prie Seselių 
Kazimieriečių. Dieve, būk jai 
gailestingas! Taip pat pasimirė 
E. Lucas ir Stanislovas Piecho- 
činskas, kuris buvo palaidotas iš 
mūsų bažnyčios.

Įtaisė laikrodį
Mrs. Magdalena Pakenas įtai- 

sž labai gražų laikrodį mūsų 
bažnyčioje. Jis ne tik rodo lai
ką, bet ir skambina kas 15 mi
nučių. Gi P. Verbickas papirko 
brangius liktorius dėl palaimini
mo su Švč. Sakramentu. Petras 
jau seniai nedirba dėl ligos ir 
senatvės. Bet kai mokyklos se- 

. selė paprašė naujų liktorių, jis 
liepė pačiai išmainyti 100 dole
rių bond ir užmokėti už likto
rius. Dieve, leisk jam atgauti 
sveikatą ir dar ilgai ilgai gyven
ti.

Aš ir mano šeima nuošir
džiai dėkojame kun. J. Čeka- 

jvičiui ir Adolfui bei Onai Še- 
pučiams, nes tik jųjų dėka 
esame išsivadavę iš tremties 
ir laimingai pasiekėme Dė
dės Šamo žemę.

Taip pat dėkojame ir ki
tiems mūsų geradariams, ku
rie mums vienokiu ar kito
kiu būdu padėjo įsikurti 
Amerikoje, tai yra, Rimi- 
dams, Albinui ir Francei Še- 
pučiams ir Radzevičiams.

Linkime jiems visiems

LINKSMŲ KALĖDŲ
IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Visiems Mūsų Pažįstamiems 

ir Bičiuliams
IEVA ir ALBINAS TREČIOKAI

Walnut Street Newark, N. J.

jo laikinai Vokietijoje. Iki 
jarbams į Kanadą yra at- 
apie 4,000 lietuvių, kurių 
viengungiai ir 25 nuoš. su 
mis. Viengungių skaičių 
o 70% vyrų ir 30% mergi- 
Vedybų lietuvių tremtinių 
yra daug. Lietuviai vyrai, 
pastebėti, daugiausia vė
saitės — apie 99%, o lie- 
ės taip pat stengiasi ište-

| 314
■į Tel. MA 2-4867

? lietuvių. Gaila, kad lie-

Nuoširdžiai Sveikinu Savo 
Pažįstamus ir Bičiulius

Newark, N. J.

h| 426

KALEDŲ ŠVENČIŲ PROGA
MATTHEW BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Lafayette Street Newark, N. J.

Tel. MA 2-5172

linksmų šventu Kalėdų ir lai- _ .
mingų Naujų Metų.

■y ten yra permaža, dėlto 
ina kanadiečiams vyrams 
j į Jungtines Amerikos 
bes susirasti sau žmonas.

darbiai, pragyvenimas 

rastai vykstantieji dar- 
j Kanadą sudaro sutartis 
jpanijomis, pasižadėdami 
10 mėnesių. Šiam termi- 
šbaigus,- jie yra laisvi pa

šau Kanadoje bet ku-

Galinių Šeima 11
į ivenamąją vietą ir darbą.

PARPUODAMA
Ridgevvoode 8 šeimų po 5 švie

sinu kambarius mūrinis namas. 
Kaina $12,500.

Cypress Hill 3 šeimų su švie
siais kambariais mūrinis namas. 
iVeta garažui. Kaina $11,000.

East New Yorke kampinis su 
gražiais kambariais 3 aukštų na
mas, kuriame yra Bar ir Grill. 
Kaina — $14,500. Galima pirkti 
ir biznį. Kreipkitės pas

Joseph Vastunas
1008 Gates Ave. Brooklyn 21, N. Y. 
Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070

Clement A. Voke t
(VOKETAITIS)

Advokatas

fb.

Sveikinu Visus Savo Kostumerius ir Prietelius

ŠVENTŲ KALĖDŲ PROGA
ir Linkiu Geriausios Laimės

NAUJIEMS METAMS
P. ALEŠIŪNAS

55 Camden Street Newark, N. J.
Tel. NI 3-2742

Savo Bičiulius ir Pažįstamus 
Sveikiname

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
IR

NAUJAIS METAIS

• anoje tremtiniai vyrai dir
žuose prie medžių kirti- 
jkso kasyklose, žemės ūky 
iroelektros stotyse. Mate- 
s tarpu daugiausia dirba 

■ amų ruošos, ligoninėse ir 
ūky. Atlyginimas už dar- 
ienodas. Dirbantnieji miš- 
gauna $7.00 už 10 valan
ti) dieną. Už maistą ir bu-

Tel. DEW 5136

Jos. Kavai auskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna Ir '>'w Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
• (Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St., 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo įstaiga,
dėlė, graži koplyčia, erdvi salė

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną Ir naktį

ir jos brolienė p. Albina Bar- 
čienė. Jas dvi labiausia slau
go nepailstama motinėlė p. 
Barčienė.

Nelabai gerai jaučiasi ir jų 
artimoji p. Agnes Kisielienė, 
kuri ką tik sugrįžo iš ligoni
nės.

Di

Pablogo vanduo
Philadelphijos miestas yra 

plačiai pagarsėjęs, kaip turįs 
labai prastą vandenį. Ypač 
blogą vandenį gauna miesto 
rajonas prie Daleware upės.

Tas neskanus vanduo tiek 
įgriso gyventojams, kad jie 
pagaliau miesto valdybai pa
siuntė tūkstančius protestų.

—Šv. Trejybės parapijos Ka- 
ledų pamaldų tvarka: i

Bernelių Mišios naktį 12 vai. ' 
Kalėdų pirmąją dieną mišios:'į 

8, 9, 10, 11 ir 12 vai.
—Gruodžio 16 d. mirė Stanis

lovas Jasaitis, 72 m. amžiaus. 
Palaidotas Šv. Karsto kapinėse. 
Velionis Newarke išgyvenęs bu
vo virš 30 metų, tik vėliau per
sikėlė gyventi pas šeimą prie 
marių.

—Gruodžio 15 d. mirė Juozas 
Bizūnas. Palaidotas gruodžio 20 
dieną.

J 41-40 — 74th Street
Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9- 5972 $

PARDAVIMUI
Highland Park: 2 šeimų, mūrinis, 

atskiras namas; 14 kambarių, garažai.
B. ZINIS

LAISNIUOTAS REAL ESTATE IB 
INSURANCE

GRAND ST. 361 UNION AVE.,
BROOKLYN, N. Y.

4-3487 RE 9-1506

499

Tel. Sto 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Grahorius - Balsamuotojas

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

IEŠKO
Ieškau trijų dėdžių: Juozo, Jo

no ir Kazio žiburių, paeina nuo 
Vilkaviškio. Amerikon išvyko 
prieš 1 pasaulinį karą ir gyveno 
Brooklyn, N. Y. ar Brookline, 
Mass. Atsišaukit pas Mrs. A.

Waterbury, Conn.
Pagerbimo bankietas

Sekmadienį, sausio 9, 1949, 6 
vai. vak., šv. Juozapo par. vei
kė jai-jos gerb. kun. klebono J. 
Valantiejaus vadovybėj, Federa
cijos bei parapijos choro inicia
tyva, minės komp. A. J. Alek
sio dvidešimties penkių metų 
sėkmingos muzikalės bei visuo-. 
meninės veiklos sukaktį Water- I 
bury, ir trisdešimt penkių metų 1

EV
Turime visokių namų įvairiose mies

to dalyse už prieinamas kaians.

MADE-TO-ORDER

Jankūnas, 235 Inslee PI. Eliza-1 Amerikoje. Šį įvykį atitinkamai 
pažymės šauniu bankietu su į-beth, N. J.

______ Tel BEEKMAN 3-6B2B
J. Sneideraitis Ir A. Andriukaitis 

Prancškit—Prislųsim Katalogų Dykai

Neužmirškite Padėti Tremtiniui
AID OVERSEAS, INC., 4851 S. Ashland Ave., Chicago 9, III.
AID OVERSEAS, INC. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijos zonas ir kitus Europos kraš
tus, išskyrus SSSR. Siuntiniai yra pilnai apdrausti nuo dingimų. Jei adresatas nesurandamas, 
pinigai grąžinami siuntėjui. Pristatymas trunka tarp 12-18 dienų, žiūrint j kur siuntinys eina. 
Siųsdami čekį ar pinigų orderį AIŠKIAI PARAŠYKITE SAVO IR GAVĖJO ADRESĄ, PAKIBTU 
NUMERIUS IR JU KAINAS. AID OVERSEAS, INC. maisto siuntiniai pakuojami Europos sandė
liuose, o užsakymai iš Chicagos siunčiami AIR MAIL-SPECIAL DELIVERY. Maisto paruoši
mas yra agrikultūros ir sveikatos departamentų priežiūroje.

Pavieniams asmenims ar 
nuolaida.

SIUNTINYS Nr. 1—$7.60
sv. 3 ozs. kiaulinių taukų
sv. rūkytų lašinių
sv. salami dešros
sv. (be 2 ozs.) ken. bekono
sv. 2 ozs. margarino.

organizacijoms, užsakant iš karto didesnį siuntinių skaičių duodama

2
2
2
2
1

2
2
2
2
1

SIUNTINYS Nr. 2—$7.20 
sv.
sv. rūkytų lašinių 
sv.
sv. (be 2 ozs.) ken. bekono 
sv. kiaulienos mūsos.

3 ozs. kiaulinių taukų

3 ozs. margarino
4
2
2
1

SIUNTINYS Nr. 3—$7.20 
sv. rūkytų lašinių- 
sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
sv. 3 ozs. margarino 
sv. kiaulienos mėsos.

2
2
2
1
1
2

sv.
sv.
sv.

SIUNTINYS Nr. 4—$7.10
3 ozs. kiaulinių taukų 
rūkytų lašinių 
degintos kavos

sv. 2 ozs. margarino 
sv. 1 oz. šokolado 
gabalai tualetinio muilo

14 ozs. (1 dėžutė) kond. pieno

2
2
2
2
1

• SIUNTINYS Nr. 5—$5.50
I sv. rūkytų lašinių
! sv. presuoto marmelado
1 sv. degintos kavos
! sv. 3 ozs. cukraus 

sv. 2 ozs. margarino.

SIUNTINYS Nr. 6—$2.80 
8 sv. 13 ozs. cukraus.

SIUNTINYS Nr. 7—$7.20 
rūkytų lašinių
3 ozs. kiaulinių taukų
3 ozs. margarino
(be 2 ozs.) ken. bekono

3
2
2
2

sv. 
sv. 
sv. 
sv.

SIUNTINYS Nr. 8—$2.95
5 sv. kvietinių miltų
4 sv. 7 ozs. cukraus.

SIUNTINYS Nr. 9—$1.95
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. marmelado
1 sv. kakavos
4 sv. 7 ozs. cukraus.

SIUNTINYS Nr. 10—$6.80
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų
2 sv. 3 ozs. margarino
2 sv. kavos
1 sv. 1 oz. šokolado.

SIUNTINYS Nr. 11—$3.95
4 sv. kavos
4 sv. 7 ozs. cukraus
1 sv. 2 ozs. miežinių kruopų.

SIUNTINYS Nr. 12—$5.95
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų
3 sv. kavos
2 sv. 3 ozs. cukraus.

(
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

STEPHEN AROMISKIS 
irl ŠEIMA| 423 Metropolitan Avenue

Brooklyn, N. Y.

s labai geras, tik butas 
yvus. Dirbantieji prie ge
lio uždirba $5.50 dienai, 
taip pat gauna maistą ir 
vagonuose), už ką atskai
to dienai. Hydroelektros 
■ir aukso kasyklose gyve- 
r darbo sąlygos panašios, 
: miškų darbininkams. Že- 
ikio darbininkai uždirba 
15-40 mėnesiui su pilnu iš- 
ii. Daugiausia lietuvių 
miškuose ir aukso kasyk-

Baigus sutartą laiką 

aviai, baigę savo darbo 
s, daugiausia vyksta apši
lti ir įsikurti į Toronto, 
ii ir Hamilton. Pastebėta 
liausies gyvenimo ir dar 
igos yra Onntario provin 
Toronto ir kituose mies 
Toronte dabar yra nauja 
šių apie 1,000 lietuvių ii 
m čia gyvena apie 1,000. 
:one yra apie 500, Montre- 
ajai atvykusių apie 600, 
eniau apsigyvenusių apie 
Tuose miestuose lietuviai 
so parapijas, o Toronte ir 
alyje — savo bažnyčias

NAUJŲ METŲ SUTIKIMO BALIUI;™
ale — kun. Bobiną ir 
3ne — kun. Tadarauską. 
hd nė viena iš tų para- 
J neturi savo lietuvių mo- 

nes Kanadoje jas įs- 
ira sunku—valdžia leng-

N. Sa ir dar algas mokyto-

Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems 
Širdingai Linkiu Lnksmų

KALĖDŲ ŠVENČIŲ
ir Linkiu

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
JUOZAS VASTUNAS

z 1008 Gates Avenue Brooklyn 21, N. Y.

Balius įvyksta
GRUODŽIO 31 D., 1948 M. Pradžia 9 vai. vakare

Vakarienė prasidės lygiai 10 valandą

ANDERSEN’S CORNERS
948-50 Jamaica Avenue Brooklyn,

(Prie Cypress Hill stoties, B M T)

SIUNTINYS Nr. 13—$5.30 
sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv. 3 ozs. cukraus 
sv. 3 ozs. ryžių 

1/2 sv. kakavos
1 dėžutė kond. grietinės.

SIUNTINYS Nr. 14—$6.40 
sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
sv. rūkytų lašinių 
sv. presuoto marmelado 
sv. 3 ozs. cukraus 
sv. kiaulienos mėsos 
gabalai tualetinio muilo.

1
1
1
1
2
2

2 ozs. kiaulinių taukų
2 ozs. margarino 
presuoto marmelado
2 ozs. syrupo

2
2
1
2
1
2

SIUNTINYS Nr. 15—$5.50
sv. 2 ozs. margarino
sv. 2 ozs. syrupo
sv. presuoto marmelado 
dėžutė kepeninės pastos 
sv. kavos
sv. 3 ozs. cukraus

1
1
1
1
1
2

Intelektualai

ji Į Kanadą atvykę lietu- 
® daug iniciatyvos, gy- 
fūoro veikti ir kurti. Ne- 

nes jų dauguma gerai 
k Jų tarpe yra univer- 
Mesorius Dr. Ant. Šapo- 

Agota Šidlauskaitė, 
®lša, buvęs BALF įga- 
'Austrijoje, ir visa eilė ki- 
■j asmenų, kurie, dirbda- 

(be 2 ozs.) ken. bekon< NUSIUS darbllS, UŽS1- 
Wenimui. Miestuose 

’tuviai, pasirinkę Ibis
es, uždirba nuo 85c. iki 

" Įkandą. Pragyvenimui 
apie pusę savo už- 

j Mebėta, kad beveik 
itiniai be išimties, iš sa- 

Ho siunčia savo gimi- 
VolnetijJ IT paŽįsta- 

Aiisiems Europoje, mai- 
^Hižių siuntinius. Be 
R atvykusioms į Ka-

Gros ADOMO JEZAVITO ORKESTRAS
Pelnas skiriamas labdaros tikslams

Draugai ir prieteliai kviečiami dalyvai u
Bilietų galima gauti pas visas Moterų Vienybės nares

2 gabalai tualetinio muilo 
1 sv. miežinių kruopų 
1 dėžutė kond. grietinės 
1/2 sv. kakavos 
1/2 sv. saldainių “bonbon”

SIUNTINYS Nr. 16—$5.25 
sv. 2 ozs. kiaulinių taukų 
sv. rūkytų lašinių 
sv. 2 ozs. margarino 
sv. presuoto marmelado 
sv. kavos 
sv. 7 ozs. cukraus.

SIUNTINYS Nr. 18—$5.60
4 sv. rūkytų lašinių 
4 sv. 7 ozs. cukraus 
1 sv. 2 ozs. margarino.
' SIUNTINYS Nr. 19—$9.95 

sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
sv. rūkytų lašinių 
sv. < 
sv. 3 ozs. margarino 
sv. presuoto marmelado 
sv. kavos 
sv. 7 ozs. cukraus 
gabalai tualetinio muilo.

1
1
1
1
1
2
2

sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv.

2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
2

SIUNTINYS Nr. 20—$780 
sv. 7 ozs. margarino 
sv. 7 ozs. cukraus 
sv. kavos 
sv. 5 ozs. miežinių kruopi 
sv. presuoto marmelado 
sv. kvietinių miltų.

kainos siuntiniams į 1

4
4
4
3
2 
2

i
i
i
i
i
4

SIUNTINYS Nr. 17—$5.45
2 ozs. kiaulinių taukų

2 ozs. margarino 
presuoto marmelado 
degintos kavos
2 ozs. miežinių kruopų

sv. 3 ozs. sūrio 
sv. 3 ozs. cukraus.

PASTABA. Čia nustatytos
siunčiant i kitus kraštus reikia pridėti 40 centų už kiekviei
siuntini specialioms išlaidoms padengti.

imteMaiuia'Wii <iimi



Širdingiausi lįri

KALĖDŲ svjv,.
IAI TREMTINIAI KANADOJE BALF GAUTOS DOVANOS

PER 1948 M. SPALIŲ-OCTOBER MĖNESĮ

IR

LAIMINGŲ
PAUL GUSTų

FUNERAL HOįj
354 Marcy Avenue
Prieš Armory

■ LINKSMŲ|Į 
m

LUMINGŲ NAI JŲ.
Visiems Mūsų Paį--. 

ir Bičiulį^
IEVA ir ALBINAS

į 314 Walnut Street
’ Tel.MA2<

|!
Nuoširdžiai Svaigi

Pažįstamus ir BjJ

I 
I

KALĖDŲ ŠVENCIH 
MATTHEW BHirJ 

LAIDOTUVIŲ DIRE 

426 Lafayette Street , 
Tel. MA

• .. . J

•iu s tremtinių auga
dienomis kartu 

Brizgiu aplankiau 
šiuos miestus: Toron-
ir Montreal.

skaičius Kanadoje 
ii daugėja. Daugiausia 
rsta viengungiai — vy- 
Irginos. Atvykusių tar- 
apie 25% vyrų, kurių 
r šeimos pasiliko laiki- 
Btijoje. Iki šiol darbams 
f yra atvykę apie 4,000 
laikinai Vokietijoje. Iki 
jams į Kanadą yra at- 
ė 4,000 lietuvių, kurių 
agungiai ir 25 nuoš. su 
i Viengungių skaičių 
D% vyrų ir 30% mergi- 
Įybų lietuvių tremtinių 
Į daug. Lietuviai vyrai, 
įstebėti, daugiausia ve- 
aites — apie 99%, o lie- 
ftaip pat stengiasi ište- 
Setuvių. Gaila, kad lie- 
|ten yra permaža, dėlto 
I kanadiečiams vyrams 
į Jungtines Amerikos 

s susirasti sau žmonas.

nadą lietuviams naujakuriams 
nėra lengva ir reikia pergyventi 
visokių sunkenybių ir nedatek- 
lių, tačiau džiugu ir sveikintina, 
kad jie, nežiūrint to, dvasioje 
stiprūs ir fiziškai energingi, su 
pasiryžimu kovoja už savo bū
vį, tautiškai ir religiškai orga
nizuojasi labai sąmoningai.

Be socialines apsaugos
Susirgusiems ir darbo nete

kusiems nėra jokios apsaugos ir 
jokių labdaringų įstaigų, kurios 
jiems pegelbėtų, todėl jie net iš 
savo menko uždarbio organizuo
ja savišalpos kasas, mokėdami 
dešimtukus ir net penktukus sa
viesiems pagelbėti. Pastebėta, 
kad būtinai jiems reikalinga prie 
didesnių miestų, kaip Toronnto 
ir Montreal, įsigyti ūkius su ati
tinkamomis patalpomis, kad čia, 
kaip pereinamuose punktuose, 
grįžę iš miškų ir kasyklų, jie ga
lėtų laikinai gyventi tol, kol 
siras sau darbą ir pastogę, 
sirgę ir ligoti galėtų rasti 
kiuose ūkiuose rpieglaudą, 
saros metu galėtų jaunimui
rengti vasarojimo stovyklas, 
rengti išvažiavimus ir kitus va
sarinius parengimus bei suva
žiavimus. Aokie kultūros cent
rai pagelbėtų netik materiališ
kai, jie jungtų visus lietuvius ir 
juos stiprintų dvasioje.

Reikia fondo

500.00

Sveikinu Visus Savo Kostwri

ŠVENTŲ KALĖOĮ
ir Linkiu Geriam’J

NAUJIEMS ffi
P. ALESItNAi

t r 
I t r I.
j 55 Camden Street
I TeLNM

Savo Bičiulius ir Pd 
Sveitat

ŠVENTOMIS W
IR

NAUJAIS B
LAIDOTUVIŲ DB 

STEPHEN ABO® 
ir

i

rbiai, pragyvenimas
tai vykstantieji dar- 
kanadą sudaro sutartis 
anijonus, pasižadėdami 
I mėnesių, šiam termi- 
|igus, jie yra laisvi pa
gali Kanadoje bet ku
riamąją vietą ir darbą, 
he tremtiniai vyrai dir- 
įose prie medžių kirti- 
b kasyklose, žemės ūky 
elektros stotyse. Mate- 
rarpu daugiausia dirba 
ų ruošos, ligoninėse ir 
ry. Atlyginimas už dar- 
lodas. Dirbantnieji miš- 
una $7.00 už 10 valan- 
įdieną. Už maistą ir bu- 
įto $1.00 dienai, bet 
labai geras, tik butas 
ls. Dirbantieji prie ge- 
I uždirba $5.50 dienai, 
tip pat gauna maistą ir 
Eonuose), už ką atskai- 
■ dienai. Hydroelektros 
Į aukso kasyklose gyve- 
iarbo sąlygos panašios, 
Įiškų darbininkams. Žė
rį darbininkai uždirba 
ko mėnesiui su pilnu iš- 
į Daugiausia lietuvių 

Ikuose ir aukso kasyk-

423 Metropolitan Avenue

Visiems Savo Draugai -
Širdingai Li^'1

irinis, 
iražai.

E IB

AVE,

9-1506
i mies- 
s.

iB28
kaltis
4 Dykai

su-
Su- 
to- ) 
va-1 
su-

(Tęsinys)
R. L. K. Š. Dr. K. per 

Kun. J. Bakšį .............
New York City

John W. Ansell, Esq. per 
BALF 20 skyr.................. 25.00

I Brooklyn 
|Mrs. Thomas ...........'.....v...
A. Vingelis.........................
Ella Vilchinskas ..............
R. Andriuszkiewicz ..........
Marija Žvirblis ..................
A. Kisielius ......................
Elena Šilinskas ..................
Ona Parazinskas ..............
J. Užupis ...........................
Julia Vence ......................
Annna Žilinskas ..............
N. Kulbak ..........................
A. Kazlauski ......................
John Steven ......................
J. Pranokus ......................

i Flushing 
Joseph Elvis ....................

So. Ozone Park 
Domas Norvilas ..............

-Jamaica, Z. Kavaliūnas ....

Manau, kad mes, Amerikos 
lietuviai, privalome ateiti į pa- 
gelbą mūsų tremtiniams, taip 
skaitlingai atvykusioms j Kana
dą. Norėčiau siūlyti prie B ALF 
sudaryti specialų fondą Kanados 
lietuviams naujakuriams remti. 
Jei B ALF vajus gerai pasiseks, 
esu tikras, kad BALF vadovybė 
palankiai atsižvelgs j šį projek
tą ir išties lietuviams kanadie
čiams brolišką pagelbos ranką.

Kun. Dr. J. B. Končius

MŪSŲ VYČIAI

KALĖDŲ
ifLinlĖ

LAIMINGŲ Nffl
■ JUOZAS VAR 

1008 Gates Avenue
J* ’ - -,-vavrt'

gus sutartą laiką
ai, baigę savo darbo 
Saugiausia vyksta apsi- 
lir įsikurti į Toronto, 
r Hamilton. Pastebėta, 
Ilsios gyvenimo ir dar- 
6 yra Onntario provin- 
įronto ir kituose mies- 
ronte dabar yra naujai 
I apie 1,000 lietuvių ir 
į čia gyvena apie 1,000. 
e yra apie 500, Montre- 
h atvykusių apie 600, 
[au apsigyvenusių apie 
lose miestuose lietuviai
jparapijas, o Toronte ir 

kati-dI Vl[We “ sav0 bažnyčias M 0 TEK į |r savo lietuvius kuni- 
__mT nrillfpnte — kun. Ažubalį, 

H METI kun. Bobiną ir
V Įe _ kun Tadarauską. 
BaliUSl. |d nė viena iš tų para- 

teturi savo lietuvių mo
les Kanadoje jas įs- 
a sunku—valdžia leng
vi ir dar algas mokyto
ja.
Intelektualai

Balius^J

GRUODŽIO 31 D,l^-1 P
Vakarienė prasidės Ip L

ANDERSEN’t
948-50 Jamaica Avenue J

(Prie-Cypress®“"''

Gros ADOMO
Pelnas skiriamas 

Draugai^

S Nr. 13—55.30 
kiauliniu taukų 
margarino 
to marmelado 
syrupo 

cukraus 
ryžiu 

avos 
,nd. grietinės.

FS Nr. 14—56.40 
kiaulinių taukų 

ų lašinių 
□to marmelado 

cukraus 
enos mėsos 
ualetinio muilo.

YS Nr. 15—55.50 
margarino

. syrupo 
oto marmelado 

”inės pastos

į Kanadą atvykę lietu- 
I daug iniciatyvos, gy- 
ioro veikti ir kurti. Ne- 
! nes jų dauguma gerai 
. Jų tarpe yra univer- 

. ^■esorius Dr. Ant. šapo- 
Bilietų galima gauti '2/® Agota Šidlauskaitė, 

*lkša, buvęs BALF įga- 
istrijoje, ir visa eilė ki- 
asmenų, kurie, dirbda- 
Sčiausius darbus, užsi- 
gyvenimui. Miestuose 
btuviai, pasirinkę lais- 

.'Js, uždirba nuo 85c. iki 
fvalandą. Pragyvenimui 
Ja apie pusę savo už- 

z^astebėta, kad beveik 
Iniai be išimties, iš sa
rto siunčia savo gimi- 
•augams ir pažįsta- 
jusiems Europoje, mai- 
įbužių siuntinius. Be 
[lių atvykusiems į Ka
lk

2 gabalai tualetinio ®’a’ J 
1 sv. miežiniu kruopu 
1 dėžutė kond. grietinė 
1/2 sv. kakavos . 
1/2 sv. saldainiuI

SIUNTINYS Nr. H-** : L 
1SV.2 0ZS. kiaulė 
1 sv. rūkytu laS“« 
1 sv. 2 ozs. margarntf 
1 sv. presuoto marmėk įi|. 
1 sv. kavos 
4 sv. 7 oacuto^į^

SIUNTINYS NŲĮ 
1 sv. 2 ozs. kiauliniu į 
1 sv. 2 ozs- mar£]ad« |» 
1 sv. presuoto maro^ J 
1 SV. degintos lavos
1 sv. 2 ozs. miežiniu J
2 sv. 3 ozs. sūrio J
2 sv. 3 ozs. cukral&

siunčiant I Wtua f 
siuntini speclalio®8 ‘

1.00 
1.00 
5.00 
2.00 
1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
5.00

| Kerhoukson
August Antpusat

Utica
BALF 104 sk. per S. Klimaitį 
iš prakalbų ....................... 20.00

Ohio
Akron

BALF 34 sk. per J. V.
Ramošką iš prakalbų.......44.10

Dayton
M. J. Petkus, Jr. .

Chardon
Walter Custer .....

Cleveland
J. Macyauskas ....
Agnes Murauskas 
Helen Matukaitis . 
Jos. Kuniewicius .

10.00

5.00

5.00

5.00 
10.00 

, 2.00
5.00

5.00

4.00 
5.00 

Woodhaven, Chas. Lang 10.00 
Sunnyside, Mrs. M. Schiek 1.00 

Kings Park 
Veronika Banaitis .

Queens Village 
Paul Stirna ...........

1.00

5.00
5.00

5.00

5.00

2.00

5.00
5.00

1.00

Quakertown
Agnes L. Graff..................

Scranton
Mrs. Stella Resonasky......
Helen Chesek ...................

Wilkes-Barre
Adelė Bendoraitis ...........

Wexford
Leonas Kairys...................

Rhode Island
Providence

BALF 107 skyr. per kun.
J. A. Vaitekūnas iš 
prakalbų ..........................

No. Pawtucket
Carl Mascis ......................

Tennessee
Dyersburg

John Sakalas.............

5.00!

1.00
2.00

5.00

10.00

50.00

1.00

5.00

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

BARAS — RESTORANAS
574 Hudson Avenue Rochester, N. Y.

Tel.: Main 7646

MATTHEW BUYAUSKAS

Wisconsin
Frement, A. Kudoba ....

Ringle, Henry Steinbach
Sheboygan

Mrs. Charles Schultz .......
Raice, Alex Breske ...........
Kenosha, Mrs. T. Balčaitis

BALF seime Chicagoje suau
kotos aukos įteiktos BALF Cen
tro iždininkui, Albinui S. Tre
čiokui .......................... $460.00

2.00
5.00

5.00
5.00
5.00

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
426 Lafayette Street Newark, N. J.

Telefonas: MArket 2-5172

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-0229
VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų 
6—8 vakare

Šventadieniais susitarus

Kasper, Wm. Senkus jr Jose- j 
phine Adams.

Dvasios vadas 
pudingą kalbą, 
visus siekti savo 
vui ir Tėvynei.” 
būnant katalikais tik iš vardo, 
bet prisiartinti prie Kristaus. 
Tokiu būdu mums bus daug 
lengviau pasiekti tą aukštą mū
sų tikslą. Mes esame labai dė
kingi Dvasios vadui už jo 
žią kalbą ir už buvimą su 
mis.

Kitas susirinkimas įvyks 
sey City, sausio mėnesį. Diena 
bus vėliau paskelbta.

Josephine Adams

pasakė gan įs- 
paragindamas 

idealo — “Die- 
Nepasitenkinti

Pelnas BALFui
Lietuvos Vyčių organizacijos, 

New York ir New Jersey Ap
skrities kas antra-mėnesinis su
sirinkimas įvyko lapkr. 28 d., 
Linden, N. J. Penkios kuopos 
buvo atstovautos, iš viso 24 at
stovai ir keletas svečių. Su sa
vim turėjom mūsų naują Dva
sios Vadą, kun. A. Kasper, Vy
čių organizacijos pirm. Joseph 
Boley ir vicepirmin. J. Kasper, 
kuris yra ir apskrities vicepirm.

Vienas iš svarbiausių rapor
tų buvo apie apskrities rengia
mus šokius, kurių pelnas bus 
skiriamas BALFui. Šokiai įvyks 
vasario 5 d. Šv. Jurgio salėje, 
Newarke. Tikietai bus išsiųsti 
kiekvienam nariui. Nariai, ne
atėję į šokius, turės prisiųsti do
lerį kaipo auką šiam svarbiam 
tikslui. Visuomenė yra širdin
gai prašoma atsilankyti.

Sportas
Sporto Komitetas 

kad Bowling League 
prasidėjo lapkr. 7 d. 
8 vyrų skyriai ir 6
Nutarta, kad viena didelė tro- tės $708.00. 
phy būtų nupirkta ir laimėjusiai > 
kuopai dovanota.

Centro valdyba
Planuojama rengti parengimą 

dėl Centro Valdybos, kuriai taip 
trūksta lėšų. Kuopos buvo ra
gintos grįžti prie konstitucijos 
punkto, kuris sako, kad kiekvie
na kuopa surengtų nors vieną 
parengimą, paskiriant pelną 
Centrui. Nutarta surengti vaidi
nimą. Išrinktas komitetas iš se
kančių asmenų: kun. Kasper, 
Vera Laukžemis, Helen Pinkin 
ir Joe Sable.

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS: 
9—12 ryte

BALF mokesčiai:
Illinois

Chicagos Vyčių Seniorų Dr-ja 
per Mrs. Nora Gugis ....... 5.00

New Jersey
Elizabetho BALF 24 skyr.
per J. Žilevičių ............... 66.00

Už aukas tremtiniams ir imi
gracijos darbui, nuoširdžiai dė
kojame. Aukas ir toliau prašo
me siųsti:

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc.

105 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Penktadieniais uždaryta

Pennsylvania
Allen, P. Miciuta ..............
Eddystone, Kath. Mitchell

Grove City
Julian Dumbroski..............

Inkerman
Frank Kazakevige ...........

Kingston
K. Kučinskas .................

Luzerne
J. Varaitis .........................
Jos. Buzūnas ..................

| Mars
5.00 A. Waitekunas ..................

j Nanticoke
j Mrs. K. Dargužis ..............

Olymphant
Mrs. Wilkutis ...................

Plains, Veronika Bahrant 3.00
Pleasant Moutn

M. Mačiulaitis ...........
Port Carbon

Mrs. Helen Stočkūnas 
Philadelphia

Mrs. Angela Balchaitis 
Pittsburgh

Julia Martishunas......
Anthony Zdankus......
E. Vazgis ...................
V. Budnik ...................
A. Waraskis ...............
Paul Minickas ...........
Kostas Pūkas ............
Mrs. Agnes Šinkūnas
A. Ziaukas..................
V. Jucevičius ............

Montrose
Peter Labžentis .........

gra- 
mu-

Jer-

BALFo parama 
tremtiniams

Štai patikrinti duomenys:
Piniginės įplaukos nuo lap

kričio mėn. 30 dienos, 1948 
m. _ $157,026.75.

Išlaidos per tą patį laiko
tarpį: administracijos apara
to išlaikymas, kelionės išlai
dos, telefonas, telegrafas, 
skelbimai, vajaus vedimo iš
laidos — $13,172.46.

Tiesioginei tremtinių šal
pai $103,710.27.

Namų hipotekinės skolos 
padengimas $4,140.00.

Centralinio šildymo įvedi
mas $2,000.

Saldo 1948. 9. 30 $9,955.11
Daiktinės aukos (išsiųstos 

24 siuntos) :
Rūbų 80,127 svarų vertės 

$93,909.75.
Avalynės 6,455 svarų 

tės $3,841.05.
Maisto 548,697 svarų

ver-

2.00

5.00

5.00

2.00

5.00

5.00
1.00
5.00
1.00
2.00
6.00
1.00
2.00
1.00
1.00

5.00

Brooklyno Lietuviai Graboriai
Tel. EVergreen 7-4335 Tel. STagg 2-5043

(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

reportavo, 
apskrityje tės $199,363.33.
Dalyvauja
mergaičių.

Vaistų 84 sv. $30.00.
Kitų dalykų 1,472 s v.

Paroda, vėliava, vadai
Taip pat nutarta parengti lie

tuviškų rankdarbių langą Vasa
rio 16 dienai. Tai atliks Charles 
Bason, Newarke.

Labai reikalinga Vyčių vėlia
va. Nutarta įsigyti. Vėliava 
ypatingai bus reikalinga atei
nančiam Vyčių seimui, kuris 
įvyks Elizabeth, N. J. Komite
tas, kuris stengsis surinkti au
kas ir įtaisyti vėliavą, yra: kun.

ver-

ver-,

Viso — 636,795 svarai, ver
tės $297,852.13.

Tuo būdu BALFas tiesiogi
nei šalpai išleido viso $401,- 
562.40, o visiems kitiems rei
kalams $43,361.37.

BALF centras visoje Ame
rikoje turi tiktai 5 apmoka
mus tarnautojus raštinėje ir 
du darbininkus sandėlyje, ku
rie gauna žymiai mažesnį at
lyginimą už kitų analoginių 
įstaigų tarnautojus. Jei au
kotojai būtų patys betarpiai 
siuntę tuos 636,795 svarus 
suaukotų gerybių, ,tai vien 
pašto išlaidų, neskaitant įpa- 
pavimo medžiagos ir sugaiš
to laiko ruošiant pakietus, 
būtų išleista $63,683.50. Tuo 
tarpu organizuotai dirbant, 
kaip matos iš apyskaitos, iš
laidos yra žymiai mažesnės. 
Beto, BALFas dabar dirba 
ne vien šalpos, bet ir imig
racijos ir įkurdinimo darbą, 
kas taip pat susieta su dide
lėmis išlaidomis.

Jonas Valaitis

Namai—Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduoti na

mus, arba kai reikalinga apdrauda 
(Insurance), malonėkite kreiptis že
miau pažymėtu antrašu, kur Jums 
maloniai ir gerai patarnaus—

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y. 
(Prie Forest Parkway stoties)

Tel. Virginia 7-1896

ŠVENTŲ KALĖDŲ PROGA
Sveikinu Savo Parapijiečius ir 

Linkiu Visiems Laimingų

NAUJŲ METŲ
Tegu Dievas Laimina Mūsų Darbuotę

Kun. Jonas Bakšys
’ Rochester, N. Y.

Iš širdies Sveikinu Savo 
Parapijiečius

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS

Linkiu Gausios Dievo Palaimos

NAUJIEMS METAMS
Kun. J. Kinta

I Paterson, N. J. ,

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
IR

NAUJAIS METAIS
Sveikinu Visus Šv. Jurgio Parapijos 

Tikinčiuosius, Linkiu, Kad Visų Širdyse
Spindėtų Kalėdinė Ramybės Šviesa

Kun. A. Petrauskas
§ Brooklyn, N. Y.

Visus Savo Pažįstamus ir Bičiulius 
Sveikinu

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA
ir Linkiu

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Kun. K. Malakauskas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

iTel. Virginia 7-4499

i F. W. Shalins
Į (Šalinskas)
į Laisninotas Graborius

Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves

KOPLYČIĄ SUTEIKTAM 
NEMOKAMAI

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

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisninotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME Inc.
LAISNIUOTAS GRABORIUS

Modernios naujai įrengtos patalpos. Ypatinga paslauga ir 
dėmesys teikiamas Kiekvieno Pageidavimo Atveju 

Paul Gustas Funeral Home, Ine.
354 MARCY AVE. BROOKLYN 6, N. Y.
(Prieš Armory) EVergreen 7-4774

Mūšy telefonas nemiega

NUOSAVYBĖS PARDAVIMUI
ROCHESTER, N. Y., DR ARTIMOJE APYLINKĖJE

Per mumis galite gauti pirkti įvairiausių nuosavybių ir biznių:
Mūrinių ir medinių namų, su visais įtaisymais; 
krautuvių, duonkepyklų, garadžių, saliūnų, 
gazolino stočių, žemės lotų, farmų ir kt.

MŪSŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

J. RICKIS, REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC
Insurance AETNA Life & Affiliated Co’s.

573 Hudson Avenue Rochester 5, N. Y. 1
Telefonas: Stone 3783

A. ir E. POVILANSKĮ
Baras ir Restoranas

Montrose, N. Y.

Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms
158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-9737



NUPIRKIME “AMERIKAI” VVUĄ
Pernai liepos mėnesį mū

sų savaitraštį “Ameriką” bu
vome priversti iškraustyti iš 
senų namų. Greit negavome 
naujo buto, tad ir laikraštis 
neišėjo 7 mėnesius. Apylin
kės katalikai pasigedo savo 
laikraščio. Būrelis veikėjų, 
suprasdami būtiną reikalą 
turėti savą namą, įsigijo nuo
savybę 417 Grand St., Brook
lyne. Namas yra keturių auk
štų, geras spaustuvei, susi
rinkimams ir kitiems visuo
meniniams reikalams. Namo 
kaina 15,150.00. Įmokėjus 
$5,000.00 buvo galima per
kelti “Amerikos” mašinas ir 
vėl laikraštį leisti.

Pasiliko gera skola, kurią 
ketiname išmokėti. Tik nelai
mei, nuomininkai moka ma
žą nuomą, o namo išlaikymas ! 
kainuoja daug. Mašinų per
vežimas ir spaustuvės įtaisy
mai vėl daug kainavo. Tad be 
visuomeninės paramos neį
manoma iš skolų išbristi.

Namas priklauso ne laik
raščiui, bet savininkų būre
liui, kurie įsikorporuos, kaip 
non-profit korporacija. Ši 
korporacija pasivadins “Lith
uanian Catholic Center.” Tap 
ti savininku įmokama bent 
100.00 dolerių. Mokėti galima 
ir mažomis sumomis ligi iš
mokama visas šimtas.

Kad korporacija yra rimta 
ir atsakinga, matome iš pir
mųjų šėrininkų vardų, kaip 
kunigai: Ig. Kelmelis, J. Si
monaitis, N. Pakalnis, J. Bal- 
kūnas (visi po penkis šėrus), 
L. Vaicekauskas 4 šėrus, J. 
Šernas 3, M. Kemėžis 2, J. 
Gurinskas 2, J. Aleksiūnas 2, 
J. Bastakys 1, A. Kasparas
I, D. Pocus 1, V. Svirnelis 1, 
V. Karalevičius 1, J. šešto
kas 1, K. Paulonis 1, J. Pakal
niškis 1, J. Starkus 1 ir prel.
J. Ambotas 1 Šerą.

Kiek yra pasauliečių šėri- 
5!**^~ninkų paduosime kitame nu

meryje. Šiuo kartu kviečia
me visus aktingus katalikus 
prisidėti prie namo išmokėji
mo. Norime kuogreičiau visą 
sumą $10,000.00 išmokėti. 
Galima pradėti mokėti su 
maža suma, ir kiek ir kada 
leis galimybė išsimokėti vi
sam šėrui ar daugiau.

Čia reali katalikų akcija. 
Štai proga ne žodžiais bet 
darbais - pinigais dėtis į tau
tinę ir tikybinę talką. Nepra
šome aukos, bet — tapti Ka
talikų Centro Brooklyne da
lininku bei savininku. Ypač 
prašau dvasiški jos mums pa
dėti namą išmokėti. Gerieji 
katalikai, matydami kunigų 
rūpestį, visada stos į talką.

eiles, kad įsigyta nuosavybė 
būtų mūsų tikru centru.

Užeikite ir pamatykite na
mą. Pinigus galima siųsti 
“Amerikos” vardu ir antra
šu: 417 Grand St., Brooklyn 
11, N. Y.

Prel. Jonas Balkūnas

Mūsų Apylinkėje

Apreiškimo 
Parapija

—Gruodžio 15 d. parapijos 
didžiojoj salėj Sodalietės Mo
terys surengė gražias sutik
tuves Kalėdų Seneliui, kuris 
nepabūgo sniego pūgos, savo 
pažadą įvykdė, ateidamas ir 
atnešdamas vaikučiams gra
žių dovanėlių. Vaikučiai Ka
lėdų Seneliu liko patenkinti. 
Pažaidė, pasivaišino.

—Tą patį sekmadienį Gy
vojo Rožančiaus Draugija tu
rėjo savo kavutę. Susirinko 
nemažas būrys narių ir pri
jaučiančių. Kavutę pasaldino 
Plaktonytės gražiai padai
nuotos dvi solo dainelės, 
akompanuojant Kašėtaitei. 
Be to, okompanijatorė pagro
jo lietuvišką Klumpakojį, ku
ris taip išjudino susirinku
sius, jog, jeigu ne adventas, 
manau, greit būtų sukilę šok
ti.

—Iškilmingos Bernelių mi
šios bus Kūčių naktį 12 vai. 
Kalėdų dieną mišios bus: 7, 
7:30, 8, 8:30, 9, 10, 11 ir 
12:15 vai.

Sveikiname Savo 
Draugus ir Kostumerius

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA
ir Linkime

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
ANTANAS VIKRIKAS 
MĖSOS KRAUTUVĖ

125 Grand Street Brooklyn, N. Y.

*

4 V

Tel EVergreen 4 - 71-42

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

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

495 Grand Street. Brooklyn, N. Y.

ŠTAI KAIP
žiųjų pėdomis 
ra sankcijų 
o gi baigsis? 
ramumų lizdai 
t susidomėjo

• Jurgio Baltrušaičio kny
gą “Lithuanian Folk Art” 
New Yorke pirmas įsigijo 
Metropolitan Museum of Art.

• Vincas Krėvė baigė ra
šyti pirmą dalį savo didžiojo 
veikalo “Dangaus ir Žemės 
Sūnus,” kuris tikimasi išleis
ti tremtyje.

• Prof. St. Kolupaila ne
trukus atvyksta į Ameriką, 
pakvestas dėstyti Notre Da
me universitete. Profesorius 
yra vienas iš žymiausių sa
vo srities specialistų.

• Istorikas A. Šapoka pas-1 
kutiniu laiku buvo susirgęs 
Kanadoje. Neseniai tremtyje 
išleistas jo veikalas anglų 
kalba “Lithuania Through 
the Ages,” labai gražiai ilius
truota.

• Prof. Alfred Senn yra 
pakviestas ir sutiko dėstyti 
ateinančią vasarą universite
te Kalifornijoje.

• Rašytojas St. Zaborskas 
dirba BALF įstagoje.

• Juozas Boley, Vyčių pir
mininkas, Kalėdų šventes 
praleis Pittsburghe.

• Scrantono universitete 
nuo ateinančio semestro įve
dama lietuvių kalba vakari
niam kurse. Dėstys A. Vai
čiulaitis.

• Istorikas S. Sužiedėlis; 
su šeima netrukus atplaukia ( 
į Jungtines Valstybes. Jo vei-1 
kalas apie Vytautą Didįjį j Programa prasidės 4 vai. 
prieš keletą metų buvo spaus popiet, šokiai nuo 8 vai., grū
dinamas “Amerikoje” ir skai- jant joe Thomas orkestrui, 
tytojams labai patiko. Įžanga, įskaitant taksus, tik

• Vyt. Marijošius, buvęs j $1.25. Rezervuotos vietos —
----- ------- $1.75.

Visi dalyvaukite šioje New 
Yorko ir New Jersey lietuvių 
meno šventėje.

Sveikiname savo Kostumerius, Draugus

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS
IR

NAUJAIS METAIS
ŠIMANSKAS & MITCHELL

MĖSOS KRAUTUVĖ
* 145 ir 378 Grand Street Brooklyn,
p Tel. EV 8-4608

KONCERTAS IR BALIUS j f
Brooklyno Apreiškimo par. 

choras ir J. Stuko Lietuviš
ka Radijo — Radijo Grupė 
rengia koncertą ir balių sek
madienį, sausio 9 d., Webster 
Hall, 119 E. 11th St, New 
Yorke (arti 3rd Ave.).

Dainuos Apreiškimo para
pijos choras, vad. Povilui Sa- 
kui, šoks J. Stuko Radijo 
Tautinių Šokių Grupė, vad. 
Lilijai Stilsonaitei. šios gru
pės nariai, pasipuošę tauti
niais rūbais, pašoks gražius 
lietuviškus mergaičių, vyrų, 
vaikučių ir mišrius šokius. 
Iškilmingas vėliavos ceremo
nijas atliks uniformuota Lie
tuvių Veteranų Sargyba iš 
Newarko.

ti

I 6762 FOURTH AVE.

landų gerai ginkluota 
tomenė užgriuvo Indone- 
užėmė jų sostinę, suėmė 

k vyriausybės narius ir 
[ėjo pati viešpatauti šio- 
[respublikoje. Indonezai 
šaukti, prašyti pagelbos. 
dai ramūs, nesikarščiua- 
ie, mat, turėjo daug lai- 
įsižiūrėti, kaip pasaulis 
;elbą duoda” užpultai ma- 
tautai. Ir neapsiriko 

dai. “Pagelba” indone- Ju 
j eina lygiai tokiais ke- B

BROOKLYN 20, N. Y.

(68th St. kampas) SHoreroad 8-9330
Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų

Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip pat 
galima užsakyti gėles Paul Gustas Funeral Home, Inc.,I ir tokiu greitumu, kaip 
įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7-4774 [toms mažoms tautoms

Taryba norėjo 
kti posėdį protestui iš- 
j, bet rusų atstovai 
i išvykę,” tai posėdis

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA
Sveikinu Brooklyniečius ir Pažįstamus, 

Linkėdamas Visiems
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

JONAS PATAŠIUS
Grand Street Brooklyn, N. Y307

Turime visokių religinių daiktų, kosmetikos ir 
įvairiausių brangenybių (Jewelry)

Sveikiname Visus Draugus ir 
Pažįstamus su

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
IR

NAUJAIS 1949 METAIS
J. GARŠVA su ŠEIMA

LINKSMŲ KALĖDŲ
Visiems Draugams ir Pažįstamiems

$ v
$ S

B 
g! 
v; 
ji 
ri 
V 
n 
si 

[indai taip daug iš gyve- ’ri 
ironijų yra pasimokę, |t( 

jie pasinaudojo delsimu,ši 
[įnešė Saugumo Tarybai, į 
beapsimoka šį klausimą,si, 
ktyti, nes jis yra jauvž 
jas, kaipo mūsų vidaus (su 

$ 489 Grand Street Brooklyn, N. YF- Kod^ mes negali-iPr
į Aarti Union Avė. jeigu, sako olandai, kiti,ka
“ ali, pav., tie, kurie net m<

spublikų yra pavergę?

Visi Kviečiami į Kirpyklą

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

D. Whitecavage, Savininkas

ALLIANCE NITE CLUB
Ž KAZYS IR ALVINA BUBIDAI, Savininkai 
a Viena iš puošniausių pasilinksminimui vieta visam New Yorke
S ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI
X NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW

y BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarą
5 80 ST. MARKS PLACE NEW YORK
X (8th Street ir 1st Ave. kampas)

y Tel. Gramercy 7-9765

Lietuvos operos dirigentas, 
atvyksta į Ameriką.

® J. Valaitis, BALF sandė
lio reikalų vedėjas, pereitą 
ketvirtadienį išvyko Queen 
Elizabeth laivu į Europą, 
kaip BALE atstovas.

• Daktarė Amelija M. Mi
lukai tė pradėjo dirbti Rah
way ligoninėje, Rahway, N.J.

• Moterų Venybės Naujų 
Metų sutkimo balius žada 
būti laba šaunus. Bus gruo
džio 31 d. 9 vai. vak. Ander
sen’s Corner, 948-50 Jamaica 
Ave., Brooklyne.

• “Vyties” gruodžio nu-

M. BAI
FUNERAL

660 Grand Street
MATTHEW P. BALLAS
Funeral Director

HOME
Brooklyn, N. Y.

ALBERT J. BALTON
Lie. Manager

Telefonas- EVergreen 7-7411

kaulyje nėra jėgos, kuri 
Wdiai būtų prižiūrėjusi 
Kito antrojo pasaulinio 
sauvaliavimus ir juos 

misi. Tokią jėgą norė- 
tlaryti ir savo rankose 
Saugumo Taryba, bet 

įtai apie tai nei šnekėti 
įido. Kai reikėjo, jie
i tai net savo veto paža- 
Kodėl? Jie nori chaoso! jo
ii duona. Šitas chaosas pr 
ne kur veda pasaulį. Su 
įly nėra atsakomybės do 
io, nes nėra jėgos, pa- im 
ačios tos atsakomybės

Kviečiu visas bažnytines or- meris išėjo šiomis dienomis, 
ganizacijas tuoj šėrus užsisa- Turi nemaža įdomių ir ver- 
kyti. Mobilizuokime katalikų tingų straipsnių.

______ >Ų EGLAITE
padaro namuose 
Švenčių nuotaiką ...

PAPUOŠALU:KALĖDŲ EGLAITĖMS

3OLIUKIŲ
V/ ‘GŽDUČIŲ

JUOSTELIŲ
ŽIBUČIŲ
LEMPUČIŲ ir k. didžiausią pasirinkimą rasite

J. GINKAUS KRAUTUVĖJ
495 Grand Street Brooklyn, N. Y

Angelų Karalienės 
Parapija

Savo Bičiuliams ir Pažįstamiems
Linkime

LINKSMŲ KALĖDŲ
IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
ZUPP’S BAR

JOS. ZEIDAT, Jr.—Prop. "
i 411 Grand Street Brooklyn, N. Y s

:S

X (.- s

KLEEN

LISAUSKO 
ANGLYS, 

o 
496 Gs*and Street

KOL COAL CO.

ANGLIŲ KOMP.
COKE ir ALIEJUS

F I S A S .
Brooklyn, N. 1

Gyvenimo Vieta:
53-82 72nd PI. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N.

Telefonuoti po 5 vai. vakarais
JUDAMI PAVEIKSLAI Lietuvių parapijos salėj, Maspett 

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai!
—Parapijos choras rengia 

koncertą ir šokius vasario 20 
d., šv. Stanislovo par. Svetai
nėje, Greenpointe.
Kas laimėjo dovanas mūsų 

parapijos parengime
Lapkričio 19 d. įvykusia

me mūsų parapijos 60 metų 
sukakties minėjime, šv. Sta
nislovo par. salėje, Green- 
pointe, dovanas laimėjo šie 
asmenys:

|į| J. Atkočaitis, 456 Johnson 
įy Ave., Brooklyn; J. Gudelis, 
\ 31-34 30th St., Astoria, L. L;

Betty Sabol, 283 Wythe Ave., 
7 Brooklyn; K. Večkys, 18

Stagg St., Brooklyn; Mrs. C. 
V Neverauskas, 410 Ocean 
S Parkway, Brooklyn; A. Shim 
< konis, 14 Graham Ave., Broo- 
7 klyn; Bill Ališauskas, 63-15 
n Metropolitan Ave., Middle 
a Village G. Strogis, 32 Euclid 
į Ave., Brooklyn.
Q Kurie dovanų dar neatsiė- 

mete, prašomi užeiti į klebo- 
7 niją ir atsiimti.

ranktj audykla

LITBALT COMPANY
Gamina visokius

• MARŠKINIUS
• KAKLARAIŠČIUS
• ŠALIKUS

Audžia LIETUVIŠKUS marginius
Kalėdų, Naujų Metų, vardo ir gimimo dienai turi

PASIRINKIMĄ puikių ŠALIKŲ, 
KAKLARAIŠČIŲ, 
LIETUVIŠKŲ JUOSTŲ ir 
GALVOS PAPUOŠIMUI JUOSTŲ.

Priima užsakymus 
visokiems marškiniams,
bams, staltiesėms, lovatie
sėms, lietuviškų vėliavų ir k.

MANDAGUS PATARNAVIMAS

DĄvenport: 6-0259 į >
R A L P H K R ti-CH 

FOTOGRAFAS 
' 65 - 231 Grand Avęųūe

I

Stephen B redes J r. j 
ADVOKATAS

I

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

j gi tautos nueis, šiuo 
eidamos? štai Graikijai' 
eturi metai neduoda gy- 
pasaulinės jėgos. Iš Ju
lijos, Bulgarijos, Albą- 
organizuojamos jėgos 

asko, neduoda ramybės.! 
įmo Taryba mėgino kai- re 
iries tai, bet nieko neiš- Pa 
los balso nieks neklau- „ • 
es tie, kurie tas jėgas 
jaučia realią paramą iš 
Arba Palestinoje. Tai 

iriausias šios tarptau- 
įstaigos, Saugumo Ta- 

: išniekinimas, jos be- 
flimo įrodymas. Net jos Vi“ i f • 'S C! T 1 IMT .nei, juo

. o. I jOCkCtt, 1V1. lĮjuįą nužudė neatsakin- _

223 South 4th Street
Brooklyn, N. Y.

Vai.: 1-2, 6-8—ir susitari;

Be 
vy 
dai 
ir 
So< 
ola 
lai:

Ind 
dėj< 
Pag 
stoi 
ka 
kali

ivalai, o ji vistiek bejėgė 
ko. Kol neatsiras pasau- 
m autoritetinga jėga, 

c_ irės realios jėgos suval- 
- sauvalias, tol pasaulį 
' vėžys, kuris taip toli

sidęs savo ligos šaknis r*uc 
(buv 
olan
Bur 

lyginimu, plasteriavimą, šaUjt reSDUbll- «=
vių cementą vimą ir kt. darbu ’ ivopuvu į

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNU^aus kūną. 
KONTRAKTORLM

Atlieka mūriniu namu sienų

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.

Jos. Zeidat, Jr
★★★★
★★★★

rū-

PLIUŠINIAI IR BRONZINIAIIVAIRIAUSI SALDAINIAI

DĖŽUTĖSE ZUIKUČIAI
VAZOSE LĖLĖS C
MAIŠELIUOSE PAUKŠTUKAI l
STIKLINĖSE ŽVĖRELIAI
ir t.t. ARKLIUKAI R

STEBUKLINGA KALĖDŲ 
KELIONĖ

PIGIOS KAINOS.

LIETUVIŠKA UŽEIGA
•Nebrangiausia—ir—Geriausia-

•į nlllvlIK (J S 1 vSpilull“ j — 

■tai tikri neramumų 
Net keista. Tame kon- KH

* beveik kas mėnuo re- PĮį 
ija. Kelia jas kas tik

“ 3uvę prezidentai, gene- |||| 
net kapitonai. Bet vi- I 

daugiau ar mažiau, k||| 
^ja tarptautinis komu-
< Bogotos, Kosta Ri- |||Į 
feitai aiškiai įrodė. B

• * • UI

Čia atsilankę rasite, kas tik jums reikalinga,
KAS TIK JUMS NAUDINGA 
KAS TIK TINKAMIAUSIA DOVANOMS

EVERSHARP PLUNKSNOS

RAŠO GRAŽIAI
KAINOS ĮVAIRIOS
NEMAŽAS PASIRINKIMAS 
GRAŽI KALĖDOMS DOVANA

J. CINKUS PALACE

ATVIRUČIU PASIRINKIMAS

ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI 
SUKAKTUVĖMS 
UŽUOJAUTAI

GIMTADIENIUI ir t. t.

495 Grand Street
(PRIE UNION AVĖ.)

Brooklyn, N. Y.

Šių metų Kalėdų dieną Lie
tuvių Radio Draugija, vad. J. 
P. Ginkui, rengia stebuklin
gą kelionę,'kurioje galės da
lyvauti visi, kurie tą dieną 2 
vai. po pietų klausysis W. W. 
R.L. stoties. Programos ren
gėjai smulkmenas laiko pa
slaptyje ir nori visiems lietu
viškos radio valandos klau
sytojams suteikti netikėtu
mą.

Tam tikslui dail. VI. Vi jei
kis sudarė tremtinių artistų 
grupę. Programoje dar da-

20 Ten Eyck Street Brooklyn 6, N. Y.
Tel. EV 8-2954

411 GRAND STREET
TELEVIZIJA KAS VAKARAS

BROOKLYN, N. Y 3 neramumų lizdais 
brikos J. Valstybės 

_ sėjo. Valstybės depar- 
šiomis dienomis

^alu padarė net ati-

lyvaus žinomas Violetos Tam 
kiūtės - Pranskienės vado
vaujamas merginų Armoni- 
jos Ansamblis. Dainuos mė
giami dainininkai Al. Vasi
liauskas, Viktoras Bekeris, 
Jurgis Vedegys, muzikas J. 
Diriginčius. Kalbės prel. J. 
Balkūnas.

Liet. Radio Dr-ja

Maspetho Žinios

Pamaldų tvarka Kalėdų 
šventėse

Piemenėlių Mišios 
naktį. Kitos mišios
8:30, 9, 10, 10:30, 11 ir 12:15 
dieną.

12:01
— 8,

^pareiškimą. “U. S. 
Augybės akimis žiū- 
^oma tame pareiški- 
& vartojimas, norint 
j savo rankas valdžią.

KLAUSYKITE
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 

RADIJO VALANDŲ
Šeštadieniais, 5:00—5:30 vai. vak

J ORY U 1 (11111 <1 Jį VCLIMXlAQ,

Stotis WEVD (A.M.) 1330 kil., 5000 itsiderina su Amerikos
Trečiadieniais, 5:30—6:00 vai. vak. ty idealais, bet dar

Stotis WGYN (F.M.) 97.9 mg., 20,000 5opavojų visoms kai-

Direkt. JOKŪBAS J. STUKAS 
429 Walnut St., Newark 5, N 

Tel. MArket 2-5360

respublikoms ir 
hemispherai.” Iš 

^reikėtų atydžiau su-
iE3
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