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Sunku būtų tikėti, kad 

šiandieną galėtų kuriame 
nors katalikų krašte būti ne
leidžiama žmonėms švęsti 
Kalėdų. Poras Vyšinskis šok
tų piestu prieš tokį priekaiš
tą, jeigu, jį padarytų jam kas, 
sakysime, J. T. organizacijo
je. Bet tie, kurie gyveno Lie
tuvoje 1940 motų Kalėdas, at
simena. kaip ton buvo. Prieš 
Kalėdas “Lietuvos” vyriau
sybė paskelbė įsaką, kad 
“tauta, norėdama įrodyti mo
kytojui Stalinui savo atsida
vimą, nutarė Kalėdų nešvęs
ti, bet įtemptai dirbti.” Taip 
jie niekino ir niekina lietu
vių tautą.

Aną. dieną užeina pas mus 
į redakciją gerokai pagyve
nęs žmogus ir . . . paprašo 
“Laisvėn” “pažiūrėti.” Susi
domėjau i?- ūmiau žvalųjį sve
tį “tyrinėti.’

Kodėl jū 
jos gatvės k 
užėjote? —

veiki Sulaukę Sventų Kalėdų
Prel. Igno Kelmelio 

Investitūra
Patriarchas

Jeruzalei
tos išleisti į laisvę, o marša
las Brauchitsch mirė.

nenusipirkote 
;ke, o pas mus 
klausiau.

an jos nereikia 
aš jos jau .iškaičiau,”— 
pareiškė svečAs, “bet aš no 
rėjau tik pamatvti tą numeri 
kur Mizara atsakė į “Ameri
kos" nurodvmą, kas jo darb
daviai ir kad jis pridengia 
savo brolio nužudymą;” — 
pareiškė svečias.

Ką reiškia jūsų posakis “aš 
jos jau prisiskaičiau?” 
paklausiau.

“Aš skaičiau ‘Laisvę’

Gautas pranešimas iš Ne
wark Arkivyskupijos Kurijos 

i kad Rt. Rev. Monsignor Ig. 
Kelmelio Investitūrai 22 sau
sio mėn. diena yra visais at
žvilgiais patogi ir gera. Todėl 
tą dieną — 22 sausio, 4 vai. 
po pietų ir įvyksta iškilmės 
bažnyčioje, dalyvaujant J. E. 
Arkivysk. Thomas J. Walsh. 
T. E. Arkivyskupas vadovaus 
pamaldoms ir pasakys pa
mokslą. Iškilminga vakarie
nė parapijos salėje numato
ma 6 vai po pietų.

Komumsty Teismas 
Bulgarijoje baigėsi

pas-Popiežius Pijus XII, 
kyrė pranciškoną Alberto Go
ri Jaruzalės Patriarchu. Va
tikane įvyko ypatingos cere
monijos, kurių metu šventojo 
miesto Patriarchas buvo į- 
šventintas šioms pareigoms, 
suteikiant jam galią ir insig
nijas.

Naujasis Patriarchas jau 
išvyko į paskyrimo vietą.

Manstein savo 18 in

Mayoras O’Dwyer

ir 
buvau komunistas, bet prieš 
kiek laiko nuo šitų . . . (nega
lima čia pakartoti poros jo 
žodžių) pasitraukiau,” atsa
kė svečias. į

Jį “apšvietė” naujai atvy
kę lietuviai. \

-M*-—•-------
Bulgarijoje buvo vėl suvai

dintas komunistinis procesas. 
Režisieriai, žinoma, ir vėl iš 
Maskvos. Tik šį kartą vyriau
sias “aktorius,” atsikvosėjęs 
scenoje, ėmė pasakoti netaip. 
kaip per “repeticijas” buvo 
“išmokytas.” Būtent, Traicko 
Kostov, vyriausias kaltinin
kas, staiga suriko: aš nesu 
kaltas nei viename punkte, 
kuo esu čia kaltinamas. 
“Teatras” tiesiog sumišo ir 
Kostovo sargvbiniai kareiviai 
ėmė trūkčioti jį už skvernų, 
sako ten buvęs Associated 
Press atstovas. Kiti dešimt 
“artistų” scenoje kalbėjo tą, 
ką per “repeticijas” buvo 
“išmokyti”: jie visi “prisipa
žino.” Nelaimingasis Kostov 
sumaišė Maskvos meisterių 
kortas.

Bulgarijos komunistinė vy
riausybė Sofijoje surengė 
vėl parodomąjį procesą bu
vusiems komunistams. Teis
mo procesas vyko pagal ben
drą sovietinį metodą ir planą. 
Visi jie grjažiai “prisipažino”, 
kad varė Jugoslavijai drau
gišką, o sovietų sąjungai ne
draugišką akciją ir siekė nu
versti savo vyriausybę.'

Bet staiga teismo pabai-

Kostov viešai teisme ėmė ir 
paneigė savo “prisipažini
mus”. Teisme įvyko sumiši
mas, padaryta ilga pertrau
ka.

Pagaliau Kostovas nuteis
tas pakarti, kiti penki — vi
sam amžiui kalėti, o dar pen
ki — nuo 8 iki 15 m. kalėjimo.

Katalikų Centro namas, 
kuriame via “Amerika.” rei-Į

“Kristaus gimimas mums neturi vertės, nei prasmės, jei jis nelemia mūsų pačių atgi
mimo. Bet jei mes dvasia atgimsime, būkime tikri, kad būsime verti angelų paskelbtojo 
taikos ir ramybės pažado. Toks dvasinis atgimimas, pasireiškiąs gyvu tikėjimu ir gyvo 
tikėjimo .Įkvėptais meilės darbais, ir bus ta gera valia, dėl kurios žadama taika ir ramybė”.

NELEISTI IR BAUSTI NUSIKALTIMUS S»23 Perspėjo dėl šalto 
karo

Amerikos Lietuvių Kongre- suomenės šeimyninio gyveni- 
sas reiškia pasitenkinimą dėl'mo ardymas, sudarymas są- 
labai veiklios Jungtinių Vals- lygų, kurios neleistų natura- 
tybių Vyriausybės iniciaty- ■ liai vystytis tautinėms kultū- 
vos beruošiant Konvenciją roms ir religijiniam gyveni- 
Tautžudybės (Genocido) Nu-jmui, ir lėtasmarinimas, nuka- 
sikaltimui Neleisti ir Bausti, j muojant sunkiu darbu vergų

Ši Konvencija yra pasirašyt stovyklose Ledynuotose sri- 
ta didžiumos Jungtinių Tau- tyse.

Šios praktikos nepranykokia baigti išpirkti. Reikia nu- tų įr kelių valstybių jau ra- Šios praktikos nepranyko 
sijmt skolos naštą. Paskuti- tifikuota. Jos ratifikavimas su Jungtinių Tautų laimėjimu 
nėm dienom atskiri asmens ir šiuo metu laukia eilės Jung- 
draugijos parode susirūpini- tinių Valstybių Senate.
mo ir savo naujais Šerais su-1 Reikal ratifikuoti Genoci. 

do Konvenciją Amerikos Lie
tuvių Kongresas laiko pirma
eiliu klausimu, neskaitant Pa
baltijo Valstybių ir kitų So
vietų Sąjungos pavergtų, pas- tautos buvo pirmaeilės nacių 
taroj o karo pasekmėje, tautų 
išlaisvinimą iš vergovės.

Genocido Konvencija yra 
pirmasis tarptautinis įstaty
mas, siekiąs įgyvendinti bent 
vieną Universalinės Žmogaus 
Teisių Deklaracijos dalį ir pa
naikinti dvidešimtojo am
žiaus vidury vykdomus bar
bariškus veiksmus.

Senovės laikais necivilizuo
tų barbarų vykdytos, aistrų 
įkaršty, beatodairinės sker-

mažino skolos naštą. Šituo 
pavvzdžiu reikia pasekti ir. 
kitoms draugijoms bei as-i 
menims. kurie gali oaimti Še
rus. T'k re'kia giliai įsisamo
ninti. kad čia pinigai nepaau- 
koiami ar nepaskobnami. bet 
įdedami į turtą, kurio esi da
lininku. Taigi, geriau čia, 
negu banke.

“Amerikos" kalendorius, 
labai gražus ir turiningas, 
gatavas. Tie, kurie negausite 
jo paštu, užeikite į adminis
traciją ir pasiimkite. Kalė
doms bus tikrai puikių pasi
skaitymų. Knyga išėjo 112 
pulapių. Rašo gen. St. Rašti-. dvnės buvo sovietinio ir na- 
kis apie mūsų tautos trage
dijos planavimą Maskvoje 
prieš 10 metų, Indrajus apie 
dabar kryžiuojamą Lietuvą, 
prof. Ig. Malinauskas apie
lietuvių švietimo reikalus gas badu marinimas, stereli- 
Amerikoje, prof. A. Bendo- zacįja> vaįkų, grobimas, siste- 
rius apie lietuvių pasiskirsty- mingas tariamai žemesniųjų 
ma pasaulyje, rašytojas Č. rasių ir stambių savosios ir 
Grincevičius įdomią novelę, okupuotų svetimų kraštų vi-

ciškojo režimų iškeltos i pla
ningos partijinės-valstybinės 
politikos statusą, papildant 
labiau rafinuotais genocido 
metodais, kaip antai: planin-

kurie Amerikos intervencijos 
karuose ir Amerikos suteik
tos Lend-Lease pagalbos dė
ka buvo išgelbėti nuo sunai
kinimo. Genocidas yra patsai 
pasibaisėtinas nusikaltimas 
kurio civilizuotoji visuomenė 
negali pakęsti ir negali padrą
sinti savo nesidomėjimu, ne
veikimu, abejingumu ir Ge
nocido Konvencijos neratifi- 
kavimu.

Todėl, Amerikos Lietuvių 
Kongresas, vardu vieno mili
jono konstituentų, atstovau
jamų vienbalsiai už šią rezo
liuciją balsuojančių Delegatų, 
su pagarba ragina savo atsto- garantuotų.
vus Jungtinių Valstybių Se-: Komitetas siūlo konkrečiai: 
nate ratifikuoti Genocido abeji Kongreso rūmai turi su 
Konvenciją vienbalsiai. I daryti bendrą “Komitetą Val-

------ —-------------- . ! stybės Apsaugai” kuris visus 
LietllVlŲ Delegacija apsaugos reikalus vestų; tuo- 
xz i .----------- k- A I jau nustatyti kompetenciją irVaist. Departamente atsakomybę National Securi- 

T. • , —: ... - tyResourses Board atžvilgiuI Lietuvos Diplomatuos se- pianų mobilizuojant industri- 

cių sistemai. Lietuviai, lat- nistras Washingtone P. Ža-|įį
yiai, estai, ukrainiečiai, Vol-Įdeikis gruodžio mėn. 13 die-lk vedimui krašto apsau
gos vokiečiai, graikai, Kry- ną buvo priimti Valstybės Se-1g0S s?k.r.et°riate įsteigti sti- 
mo ir Kaukazo tautos šiuo kretoriaus Padėjėjo George1 prų CIV1-1U stabą>. kurls but? 
metu yra pirmaeilės rusų w. Perkins. T ‘
vykdomo genocido aukos, ne- dalyvavo taip pat ir p“ G.' 
skaitant masės rusų tauty- Frederik Reinhardt, 
bės žmonių, kurie yra priešin
gi komunistiškam totalitariz
mui.

Kovojusi du karu apgyni
mui pamatinių dėsnių, dvie
jų Amerikos Prezidentų iš-,bės Sekretoriaus padėjėjo pa
reikštų ir spontaniškai pasi- vąduotojui, Fred K. Salter, 
savintų kitų tautų, ypatingai Pabalti jos valstybių skvriaus 
Rusijos, Vokietijos ir Austro- viršininkui ir Stanley Wood- 
Vengrijos imperijose įkalintų word, protokolo šefui, 
ir ilgai kenčiusių tautybių - --------------------
Amerikos Tauta yra aiškiai — Japonai ir amerikonai 
pasirįžusi reikalauti, kad šie kaltina Maskvą, kad ši laiko

prieš Hitlerinę Vokietiją ir 
su daug garsintu sovietinės 
diktatūrinės sistemos pasikei 
timu į tariamai “taiką my
lintį ir demokratišką” rėži
mą.

Žydai ir kaikurios slavų

vykdomo genocido aukos, nes 
kaitant mases vokiečių tautos 
žmonių, kurie priešinosi na

Committee for Economic 
Development paskelbė, kad 
šaltasis karas gali tęstis la
bai ilgai ir kad mūsų krašto 
vyriausybė Washingtone tu
ri imtis pastovios valstybės 
apsaugos priemonių, kurio
mis tačiau nereikėtų kraštą 
paversti karinių garnizonų ar 
policine valstybe. Kongresas 
ir prezidentas turėtų kaip ga
lima greičiau pasirūpinti ci
vilinėmis institucijomis, ku
rios šitą valstybės apsaugą

Rytų Europos skyriaus di-Į 
rektoriaus pareigas.

Ankščiau Min. S. Lozoraį-! 
tis padarė vizitus p. p.Lee- 
wellvn E. Thompson, Valsty-

_ ..... tarpininkas tarp karinės vai-Pas.kaIbej'me^-A jr kraštoFvyriausvbSs.
National Security. Council 

finJįS praplėsti trimis civiliais as- 
įmenimis, kad per juos prezi- 

- Į dentas turėtų ten savąją kon
trolę.

. Iš šio komiteto visų pasių- 
lymų spindi siekimas sutruk- 
dvti galimumus įsigalėti per- 
didelei kariškiu galiai krašte.

— Trygve Lie pareiškė, 
kad jis nesirūninąs būti iš
rinktas sekančiam terminui 
vėl J. T. Organizacijos p-ene- 

j- t • i..: i----------------------------- 7------raliniu sekretorium. Išeitų,dėsniai butų pagerbti, ypa-1vergijoje dar 316,000 japonų|jig norįs pasitraukti.

Hitlerio maršalas E. von 
Mantein anglų karinio teis
mą, nes Manstein 62 metų 
18 metų kalėti. Tas reiškia 
jam iki gyvos galvos nuteisi
mu, nes Manstein 62 metų 
amžiaus. Nuteistas už žiau
rumus praeito karo metu į- 
vairiuose Europos kraštuose, 
se.

Įdomu, kad Mansteino gy- 
nvbai daug anglu, jų tape ir 
W. Churchill, sudėjo nemažą 
sumą pinigu, kurie tačiau vis- 
tiek maršalo neišgelbėjo.

Analai iki šiol yra nuteisę 
jau 938 vokiečius už tokius 
nat dalvkus. Maršalai Rund- 
stedt ir Strauss dėl nesveiką-,

New Yorko miesto mayo
ras O’Dwyer Floridoje apsive
dė su E. S. Simpson. Mayoras 
yra 59 m. amžiaus, našlys o 
E. S. Simpson 33 m. amžiaus, 
išsikyrusi su vyru.

O’Dwyer šiuo metu atosto
gauja viename mažame ku
rorte Floridos pakrašty, kur 
ir jungtuvės įvyko.

Korespondentai matę sako, 
mayoras po ligos (neseniai 
išėjęs iš ligoninės) jau visai 
pasitaisęs ir gerai atrodo.

— Besistengdami Ameri
kos protestantai sujungti sa
vo visas atskalas į vieną pro
testantu bažnyčia Amerikoje, 
sudarė tam reikalui sentvnių 
stambiųjų atskalų bendrą ko
mitetą. kuris ves prie to susi
vienijimo.

Kalėdų švenčių proga paau
kok nelaimėn patekusiems trem
tiniams. Aukas siųsk:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Inc.
IQ&Gr.ind Stvt Brooklyn, N. Y.

ŠIĄ SAVAITĘ
• New' Yorko miestui vandens trūkumo pavojus dar 

nepraėjo. Vandeniu aprūpinimo komisaras pareiškė savo 
pasitenkinimą gyventojais, kurie tikrai supranta padėtį ir 
patys taupo vandenį.

• U. S. Steel Corporation pakėlė plieno kainą $4.00 už 
toną, motyvuodami tuo, kad yra pabrangusi plieno gamyba.

• Sąryšy su plieno kainų pakėlimu, plieno darbininkų 
unijos rengiasi reikalauti atlyginimų pakėlimo.

• Prezidento Trumano pareiškimas žurnalistų konfe
rencijoje rodo, kad vyriausybė eina prie akcizo mokesčių, 
kurie buvo įvesti karo metu, panaikinimo. Akcizo mokes
čiai buvo mokami už teatro ir geležinkelių bilietus, telefo
no sąskaitas, kailius, juvelyrus ir kitus dalykus.

• Pietinių valstijų anglių kasyklų savininkai paprašė 
prezidento Trumano intervencijos dėl J. L. Lewis vartoja
mų priemonių. Jie prašo prezidentą arba pavartoti Taft- 
Hartley įstatymą arba paskelbti unijas už ribų trestų įsta
tymo.

• Šveicarijos prezidentu išrinktas prof. M. Petitpierre 
iki šiol buvęs užsienio reikalų ministeris. Jis yra 70 metų 
amžiaus, priklauso socialistų partijai.

• Prie Bonuos vyriausybės vakarų Vokietijoje jau ak
redituota 12 valstybių pasiuntiniai, kurie pradėjo savo par
eigas.

• Iš Manilos išėjusiomis žiniomis, JAV veža karinę amu
niciją į Formozą, kurią nusistatė ginti nuo Kinijos komunis
tų užėmimo. Formozoje yra Chiang-Kai-Sheko vyr. būstinė.

• Vyšinskis, vykdamas iš JAV, aplankė rytų Vokieti
jos minister; pirmininką O. Grotewohl, kuris šiuo metu ser
ga ir kalbama, kad jis su žmona bandęs nusižudyti.

• Prie Miami (Fla.) užsidegė olandų prekinis laivas 
“Doros.” Išgelbėti pasisekė tik dalį įgulos narių.

• Į JAV atvyko Vokietijos bankierius ir fabrikantas 
H. J. Abs, prieš kurį čia iškeltas skundas, esą jis dirbęs na
ciams. Valstybės Departamentas pažadėjo šį dalyką ištirti.

• Atomų mokslininkas prof. Urey reikalauja demokra
tinio pasaulio kraštų kurti pasaulinę vyriausybę.

• Sioux City (Iowa) sprogimas mėsos fabrike Swift 
and Company užmušė 14 žmonių ir 60 sužeidė.

• Jūrininkų streiko rytų Atlanto pakrašty išvengta. 
Šis streikas būtų visus prekybos laivus sustabdęs abiejuose 
pakraščiuose.

• Naujosios vyriausybės Australijoj ir Naujojoj Ze
landijoj pradėjo savo pareigas. Abiejuose tuose kraštuose, 
kaip žinome, darbiečių vyriausybės rinkimų keliu buvo nu
šluotos.

• Londono miesto aprūpinimo darbininkų streikas pa
sibaigė. Streikas ėjo dėl atlyginimo pakėlimo.

• Naujai paskirtą sovietų NKVD viršininką rytų Vo
kietijai P. Kotlev, vakarų Vokietijos laikraščiai vadina in
kvizitorium. Jis buvo vyriausias meisteris “prisipažinimų” 
Vengrijoje.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

KELIAS, TIESA IR GYVENIMAS

ŠALIS, KURI PATRAUKIA DĖMESĮ
Kongresmano Daniel J. Flood kaiba Amerikos 

Lietuvių Kongreso Bankete

Didinga tauta
Žmogus esminiai yra reli

gingas, ir savo nuolatiniame 
Dievo ieškojime jis palieka 
savo kultūros antspaudą. Jos 
didžiųjų vadų pastangomis, 
Lietuvoje buvo įvesta krikš
čionybė ir Kristaus kryžius 
iškilo ant altoriaus naujai 
pastatytoje bažnyčioje, su
kurtoje ant pagoniškosios 
maldyklos pamatų, ši didin
goji tauta žino, kad valsty
bė turi turėti savąją dvasiš- 
kiją, ir lietuvių jaunuomenė 
buvo raginama imtis mokslo 
bažnyčios reikalams. Ilgiems 
ilgiems metams slenkant, lie
tuvių dvasiškija stovėjo visu 
veiksmų pryšakv, kurie lėmė 
gerovę savo tautai, savo val
stybei ir savo bažnyčiai.

Mano bičiuliai! Visiška’ 
yra tiesa, kad lietuvis turi 
savvie daug kultūrinio turto 
Krašto sostinėje, Kaune, tri
mitininkai kasdien trimituo
davo, šaukdami dėkoti žmo
gaus Kūrėjui.

Aš žinau, kad lietuvia; 
amerikiečiai buvo įpratę šio
je tautinėje šventovėje minė
ti liepos ketvirtąja. Kadangi 
Laisvės Varpo replika buvo 
iš Amerikos pasiųsta kaip 
dovana nuo Lietuvos sūnų 
tai visai tiko, kad ta proga 
tas varpas skambindavo. Ir 
šiame varpe yra iškalti žo
džiai. lietuviu kalboje, kurie 
išvertus reiškia: “Skambink 
per amžius vaikams Lietuvos, 
kad laisvės nevertas, kas ne
gina jos.” Tas turėtų simbo-Kalėdų rytą ir mes su piemenėliais skubėsime į stainelę g’ina jos.” DL,'UU-

pagarbinti gimusį Kūdikėlį. Pakelkime širdis ir su angelais lizuoti amžinąją draugystę 
giedokime: “Garbė 'Dievui Aukštybėse, o žemėje ramybė tarp Amerikos ir Lietuvos.giedokime: “Garbė 'Dievui Aukštybėse, o žemėje ramybė 
geros valios žmonėms.” Suklaupkime su Juozapu ir Marija, 
įsigilinkime į visus šituos dalykus ir svarstykime juos savo 
širdyje.

Sveikas Jėzau Mažutėli, Silpnutėli, Kūdikėli... šaukia
me visi, šaukia visi tvariniai savo gimusiam tvėrėjui ir val
dovui. šaukia ir, pasaulie«Uetuvi$ tiek Amerikoje, tiek trem
tyje, Sibire ir Lietuvoje. Nutilkime ir paklausykime ką Jis 
sako į mūsų sveikinimus...

Sveiki benamiai, štai ir aš neturėjau kur gimti. Sveiki 
persekiojami, ir už mane daug nekaltų kūdikių žuvo. Sveiki 
tremtiniai, kaip jūs, aš tremtį kenčiau Egipte. Sveiki vargo 
prispausti, kaip aš vargau Nazareto nameliuose. Sveiki ne
suprasti, ak, ir aš buvau nesuprastas, atmestas... Sveiki 
kenčią, mokykitės išmanęs kentėti... Bet, pasitikėkit, aš 
nugalėjau pasaulį. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas.

Aš ESU KELIAS. Laisvi ir prievarta jūs išvaikščiojote 
visų kontinentų svetimais keliais ir vargo bei kryžiaus ta
keliais. Pasaulio politikai ir galiūnai daug plačių vieškelių 
jums nurodė ir į nežinią klaidžioti pasiuntė. Jūs dar geriau 
pamatėte, jog tik aš esu tikrasis laimės ir laisvės kelias, ir 
tik mano įsakymij keliu eidami galėsite grįžti į savo numy
lėtąją Tėvynę. Aš Egipto tremtinys, išvesiu jus per visus 
sunkumus, eikite su manimi, ir pasitikėkite manimi ir vyk
dykite, ką jums nurodau. Tik mano keliu eidami tiek kartų 
jūsų bočiai surado mano palaimą. Surasit ir jūs, jei neiš7 
krypsite į šunkelius, kuriuos mano priešai gražiais vieš
keliais vaizduoja.

AŠ ESU TIESA. Įvairios sistemos, rėžimai ir srovės; 
suvažiavimai, konferencijos ir paktai; galiūnai, pavergėjai 
ir išlaisvintojai, tiek kartų šventos tiesos vardu mėgino ir 
tebemėgina dangstyti apgaulę ir melą. Jūs kenčiantieji ir 
mirštantieji lietuviai, kurie laukėte ir tebelaukiate, ieško
jote ir tebeieškote tikrosios tikrojo vardo tiesos, daugiau 
ir šviesiau matote, jog tik aš esu tikroji Tiesa. Jei mano į žygiavo per kraštą 1941 ne
tiesos, t. y. mano mokslo , pasaulis laikytųsi — jūs ir jūsų'tais kampanijai prieš Rusija 
Tėvynė būtu ląisva ir laiminga. Bet nenusiminkite! TIESOS Betgi tenka prisiminti kad 
v.niM CTTT ATTirc -------------’—lietuvis nėra lengvai išrauna

mas, iš žemės, kuri buvo jo 
nuo neatmenamu laikų. Lie
tuvos žemės plotas svyravo 
tarp 20,000 kvadratiniu my
lių apie Nemuną, ir didžio
sios Vvtauto imperijos, kuri, 
kaip aš iums sakiau, siekė 
nuo Baltijos ligi Juodosios 
Jūros. Lietuva išmoko viena 
pamoka, kuri pastoia kelią 
bet kokiam grandioziškos, 
imperialinės ekspansiios no
rui. Ji trokšta nei daugiau, 
nei mažiau, kaip tiktai pasi
ja ik vti tą rytinės Europos 
dali, kuri yra josios pagal 
nuolatinio apsigyvenimo tei
se ir kuri anima maždaug tiniams. Aukas siųsk: 
35,000 kvadratiniu mvliu plo-'United Lithuanian Relief Fund 
ta. su Vilniumi, kaip savo tra I of America, Ine. 
dicine sostine. 105 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Lietuva nepražus
Tiktai pranašas gali tiks

liai įspėti ateities įvykius. 
Betgi Lietuvos praeities tyri
nėjimai rodo, kad posakis, 
“Kas bus, kas nebus, o Lie
tuva nepražus!”, kas reiškia, 
“Come what may, Lithuania 
will always stay!”, visuomet 
buvo teisingas, ši didingoji ir 
senoviškoji tauta nuo neat
menamų laikų yra pratusi 
prie sunkumų, ir skausmo, ir 
kentėjimų. Ji stebėjo tautas 
sąmyšiuose. Ji jautė tautų 
atbudimo sąjūdį. Ji patyrė 
kautynių sunkumus, bekovo
dama prieš galingus priešus 
— prieš kryžeivį, totorių, hu
ną ir vokieti. Ji peržengė ne
apykantos liepsnas ir niekad 
nenusilenkė pilnai nei prieš 
slavą, nei prieš vokieti. Ji vi
sada laimėdavo pergalę.

Bolševikams atėjus 19^0 
metais, daugelis žmonių bu
vo linkę manyti, kad Lietuva 
buvo aiškiai baigta kaip val
stybė. Daugelis buvo linkę 
jai skirti Hitleriui pataikū- 

mės poziciją, kad jo legijonai

VAIKAI TEISYBĖS SULAUKS. Tik ištverkite mano Tiesos 
pranašais ir skelbėjais. Džiaukitės jau šiandię su manimi. 
Mano Tiesa pergalėjo pasaulį.

Aš ESU GYVENIMAS. O varguolėliai! Kur jūs gyve
nimo neieškojote ir neieškote?! Visuose pasaulio kampe
liuose svetimieji jums gyvenimą siūlo. O jūs? Jūs jau įsi
tikinę, jog visur, kur tik gyvenimas kuriamas be manęs — 
ten vergija ir pragaras. O su manim — tikras gyvenimas ir 
laisvė, net ir žemiškąją vergiją kenčiant. Jūs, benamiai, 
tiesos ieškotojai gerai suprantate ir žinote, jog tik aš esu 
tikrasis gyvenimas. Tai jaučiate ne tik tie, kurie savo trem
ties vargą mano palaima lengvinate, b.et ir tie, kurie buvote 
bemėginą gyvenimą be manęs sukurti. Jūsų tėvai ir bočiai 
manyje gyvenimą surado, nežūsit, surasit ir jūs, nes aš ti
krojo gyvenimo Viešpats, ir jūsų heužvilsiu.

Pasveikinkim šiandie Kūdikėlį Jėzų. Jis mums paguodą 
neša. Ir lenkiam galvą dėkodami ir vėl pakeliam. Nors 
sopulių suspausta, tačiau dieviškąja palaima atgaivinta, 
Betliejaus šviesa apšviesta, angelų aidų sustiprinta mūsų 
širdis laisviau suplaka ir taria:

— O Kūdikėli Jėzau! Mes žinom tikrąjį Tavo laisvės 
kelią ir su Tavim tikim, jog mūsų Tėvynė bus išlaisvinta. 
Mes ieškom tikrosios tiesos, ir tikim, jog su dieviškosios 
Tiesos palaima sugriausi melo karaliją ir Tiesa nušvis mū
sų tėviškėse. Ir Tu duosi mums naują laisvą gyvenimą mū
sų gimtoje žemelėje, mes norim būti geros valios žmonės, 
vykdysim viską, ką mums šiandieną mokai ir tikim, jog Tu 
išklausysi didžiausio mūsų troškimo: kuo greičiau susirink-

KATALIKŲ BAŽNYČIA KALBA

Kaip Bažnyčia žiūri į komunizmą
POPIEŽIUS PIJUS XI

Laisve vėl grįš
Laikantis Atlanto Čartery 

išreikštų dėsnių, ir Jungtinių 
Tautų didžiųjų' vadų patvir
tintų, galybės kvėpavimas ir 
laisvės naudojimasis, su Die
vo pagelba, vėl bus Lietuvai 
patikrintas.

Visur po platųjį pasaulį 
yra gyvos idėjos, kurias mi
lijonams žmonių yra bendros. 
.Viena tokių idėjų yra pagar
bos ir vilties mišinys, kokiu 
pasaulis stebi Jungtines Am. 
Valstybes. Mūsų reputacijai 
priskiriami bruožai — nešti 
laisvę visoms tautoms, kad 
jos pačios valdytųsi taip grei
tai, kaip tik jos pajėgia, ir 
nešti ekonominę laisvę, ant 
kurios neišvengiamai turi 
remtis bet kokia pastovi sa
vivalda. Norint užtikrinti, 
kad mes gerbsime tradicinį 
Amerikos bruožą — laisvę vi
siems — reikia sukurti pa
saulį, kuriame visi žmonės, 
visur, būtu laisvi! Lietuvos, 
jūsų prosenių krašto, istori- 
ia yra iškalbingiausia gynė
ja jos teisės džiaugtis tokiu 
gyvenimu.

Mano bičiuliai, mums iš
vien reiškiant savo pagarbą 
Lietuvai šiemet, yra sunku 
visai tiksliai numatyti tikrą 
Lietuvos valstybės būklę. Jos 
tragiškas likimas tikrai bu
vo skaudus ir nelaimingas.'

Betgi Lietuvos istorijos, 
papročiu ir tradicijos stebė
jimas šiandien skaudžiai pri
mena, kad ši sukaktis nebus 
pačioje Lietuvoje apvaikš
čiojama. Nes 2,500,000 lietu
vių Lietuvoje, arba ta jų da
lis, kuri šį vakarą išliko gy
va, iš tiesų negali celebruoti. 
Nėra laisvos Lietuvos, ir var
giai bebus, nebent jeigu At- galingai skambėjo ir nuosta--baisus užkampis, kad pats ne-, sa kuo kitu, siunčiama per or- 
lanto Čarterio idealai bus į- biai padangėmis sklido ange-.......................... ” ’
kūnvti veiksmais.

Nelaimės signalas, dažniau 
šiai girdimas iš laivų jūroje, 
yra “trys trumpi, trys ilgi ir 
trys trumpi” garsai. Tai 
šauksmo raidės “S-O-S.” Vi
sai pritinka šias raides jums 
suprantamai aiškinti: “Su
diev, O Sudiev Lietuvą!” Su
diev, reiškia “God be with 
you.”

Ponas toastmasteri, leisk 
man baigti tuo žodžiu, “Su
diev,” jums ir Lietuvai sako
mu. Lietuva yra kraštas, ku
ris pasikliovė Dievu, ir Die
vas niekad jos neapleis.

(Pabaiga)

Išganytojas pradėjo naują laikotarpį, — visuotinės 
krikščioniškosios kultūros laikotarpį. Toji kultūra be galo 
praneša visa, ką kai kurios pranašesnės tautos ligi tol di
deliu jėgų įtempimu ir sunkiu darbu buvo pasiekusios.

Bet kova tarp gero ir pikto pasiliko pasaulyje, kaip 
liūdnas Adomo kaltės ir gimtosios nuodėmės padarinys. 
Senasis gundytojas niekuomet nepaliovė apgaudinėjęs žmo
nių savo melagingais pažadais. Todėl, slenkant laikams, 
ėjo vis žmonių gyvenime vieni po kitų sutrikimąi ligi pat 
mūsų dienų. Jomis kilo naujas perversmas, kurs, galima sa
kyti, arba visur jau siaučia, arba rimtai grūmoja. Savo 
didumu ir žiaurumu, pralenkia jis visa, ką tik Bažnyčia yra 
iškentėjusi per visus ligi šiol buvusius persekiojimus.
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prancūzo rašytojo 
puikiai pavaizdavo 
šių laikų žmonių r.

Ir taip Pierre l’Ermit vaiz
duoja mums Paryžiaus mies
to gatvėmis klaidžiojantį 
Kristų, kuris niekur sau vie
tos nerado, kaip ir Jo Motina 
Marija anuo metu Betlėjaus 
miestelyje...

Čia Kristus pasiilgo Beta- 
nijos, kur turėjo pažįstamą 
Lozorių. Pasiilgo namų, ku
riuose Morta su nuoširdumu 
vaišindavo Jį, o jos sesuo Ma
rija klausydavosi Jo pasako
jimų...

Laki 
fantazija 
daugelio
nuotaiką: visi švenčia Kalė
das, bet ne visi supranta tos 
šventės prasmę, žodžiu, dau- 

j gelis užmiršo Angelo Silezi- 
Ištisos tautos yra atsidūrusios pavojuje patekti į bai-paus z°dzius: Jei ir tūkstan- 

sesnę barbarybę negu toji, kurioje buvo didesnioji žmonijos ... . -
dalis, ligi Atpirkėjui ateisiant. Jūs, Garbingieji Broliai, be.m^ Betlėjuje, bet jei Jisjie- 
abejo, jau numanote, apie kokį pavojų mes čia kalbame.— 
jį sudaro bolševikiškas ir bedieviškas komunizmas. Jis sie
kia visiškai išgriauti socialinę santvarką ir išardyti pačius 
krikščioniškosios kultūros pamatus.

Esant tokiam pavojui, Bažnyčia negali tylėti ir nety
lėjo. Netylėjo Apaštalų Sostas, gerai žinodamas savo ypa
tingą uždavinį ginti tiesą, teisingumą ir visas amžinąsias 
gėrybes, kurias niekina ir puola komunizmas... Garbinga
sis mūsų Pranokėjas, Pijus IX, 1846 metais iškilmingai pa
smerkė komunizmą ir tą pasmerkimą “Syllabe” patvirti
no. Savo Enciklikoje “Qui pluribus” jis šiais žodžiais apie 
jį išsireiškia: “Čia (priklauso taip pat) nedoras ir prigim
ties teisei ko labiausiai priešingas vadinamojo komuniz
mo mokslas. Jį priėmus, iš pat pamatų būtų išgriautos vi
sų teisės, dalykai, nuosavybė ir pati visuomenė.”

Kiek vėliau kitas mūsų Pranokėjas, Leonas XIII, Encik
likoje “Quod Apostolici muneris” taip pavadino komuniz
mą: “Pragaištingas maras, kuris eina per pačias visuo
menės smegenis ir veda ją į pražūtį.” Giliu savo protu jis 
įžvelgė ir įrodė, jog bedieviškieji minių kurstymai drauge 
su tokiu dideliu technikus garbinimu kyla iš tos filosofijos, 
kuri jau seniai stengiasi atitraukti mokslą nuo tikėjimo, o 
gyvenimą nuo Bažnyčios.

tį kartų Kristus būtų užgi-

‘ gims tavyje, — tu būsi amži
nai pražuvęs.’’ Todėl, švęsda
mi Kalėdas, turime įsisąmo- 

Ininti i Bažnyčios mokimą, 
kad Kalėdos turi būti ne vien 
Kristaus gimimo paminėji
mas, bet realus Jėzaus užgi
mimas mūsų prote, mūsų va
lioje ir mūsų širdyje, nes tik 
tada mūsų gyvenimas darniai 
įsilies į dangaus giesmės sim
foniją: “Garbė Dievui aukš
tybėse, o žemėje ramybė ge 
ros valios žmonėms.”

Mielos Amerikos
Lietuves

va

)UZ

kad m 
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Enciklika “Divini Redemptoris'

Kun. Vytautas Pikturna

Pirmutinės ir siu mėty Kalėdos
Nors Išganytojui užgimus ;per vieta... Bet tai turi būti

Lietuvių Moterų Tremtinių 
Vyr. Komitetas Europoj svei- 

. kiną Jus ir Jūsų šeimas su 
šventomis Kalėdomis ir Nau
jais Metais, linki sveikatos 
bei sėkmės Jūsų asmeniškuo
se reikaluose ir lietuvių tau
tos gelbėjimo darbe.

Šia proga dėkojame Ame
rikos lietuviams už brolišką 
paramą, teikiama esantiems 
tremtyje tautiečiams. Jūsų 
parama maistu, rūbais ir vi-

žinai, kas šiandien per diena.1 
Juk tai Kalėdos!”

“Bet kas tai per šventė tos 
Kalėdos?” — vėl teiravosi 
Kristus.

“O, tai jau perdaug Tams
ta nori iš manęs žinoti. Kreip
kitės kur nors kitur” — at
rėžė policininkas.

“Kalėdos! Kalėdų progra
ma!” — iš visų gatvės didžių
jų langų rėkė didelėm raidėm 
išrašytos reklamos, kurios ir 
Kristų įviliojo vienon kavi
nėn, kur Jis tikėjosi rasti 
tikrą Kalėdų nuotaiką. Kavi
nėje buvo daug puikiai apsi
rengusių ponų ir išsipuošusių 
damų. Ant stalų buvo padėti 

į puikūs valgiai, vynas, šaihpa- 
nas... Bet, štai, kelios ponios, 
kurios stebėjo įėjusį Kristų, 
pašaukė kelnerį klausdamos: 
“Jūs ir elgetas įleidžiate čio
nai?” Po tų žodžių prie Kris
taus priėjęs kelneris pasakė: 
“Ko jūs čia norite?”

“Aš prašau...” — pradėjo 
aiškinti Kristus, bet jau ne- 
bepabaigė, nes kelneris išstū
mė jį lauk, sakydamas: “El
getauti čia draudžiama”...

Kristus, atsidūręs gatvėje, 
—------- -------- ................— v. . priėjo prie vieno restorano...
ji nariai, kurie savo ruožtu ~ ?ai Sana graziai pavaiz- Trukšrnas veržėsi per duris 
pažadėjo kitam susirinkimui ;dy°Ja prancūzų rašytojas, 
atsivesti daugiau naujų na-[^erre l’Ermit, kuris nupie- ■ 
riu iš pažįstamų tarpo. ^a.mum® Per Kalėdas Pary-j 

100-jo skvriaųs veikla pa- žiuJe apsilankiusį Jėzų Kris-, 
rodo, kad dirbant sutartinai,. pamatyti, kaip l
visuomet salima paremti mū- didmiesčio žmonės švenčia 
sų tremtinius, jų sunkiose Jo užgimimo paminėjimą. Pa
gyvenimo sąlygose. ryžiaus gatvėse pilna žmo-

Paaukojo BALFui 
$100.00

BALFo 100 skyriaus susi-
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Dievui 
tačiau 
Betlie- 
pieme-

lų giedama “Garbė 
aukštybėse” giesmė, 
ją teišgirdo tik keli 
jaus apylinkėse budį 
nys...

Nors pasaulis ištisus šimt
mečius laukė pažadėto Gelbė
tojo, ir visas dangus stebėjo
si Dievo pasiryžimu gelbėti 
nuo Jo atsigręžusį žmogų, ta
čiau Jėzaus užgimimas esmė
je buvo sutiktas labai abejin
gai. Šventasis Jonas, gerai 
pažinęs Išganytojo gyvenimą, 
aprašydamas Jėzaus užgimi
mą, sako: “Jis atėjo pas sa
vuosius, bet savieji Jo nepri
ėmė.” šv. Lukas, aprašyda
mas pirmąsias Kalėdas, rašo: 
“Marija paguldė savo kūdikį 
ėdžiose, nes užeigoje jiems 
vietos nebuvo.” Neveltui tad 
Jeremijas, pranašaudamas 
Kristaus užgimimą, perdavė

rinkimas, įvykęs gruodžio 8 mUms Dievo nusiskundimą: 
d., nutarė pasiųsti BALF cen-Į “Išauginau ir maitinau sau 
trui Kalėdų švenčių proga, i vaikus> bet jie manę €dino- 
$100 tremtinių salpos reika- gį >,

- j Taip tad buvo sutiktas 
žmonijos Gelbėtojas prieš de- 
vynioliką šimtų metų...

Įdomu, kaip šiandieną pa
saulis sutiktų Išganytoją?!!

d., nutarė pasiųsti BALF cen

$100 tremtinių šalpos reika
lams. Surengtas šio skyriausi 
vakaras spalių 1 d. davė pel-' 
no $618.97, iš kurių $500 jau 
perduoti BALF centrui.

Tame pat susirinkime tarp 
kitų reikalų buvo priimti nau-

ganizacijas, bei asmeniškai 
i pažįstamiems ar nepažįsta
miems. žymiai palengvina lie
tuvio tremties gvvenimo naš
tą. palaiko mūsų gyvybinius 
reikalus, sveikata, jėgas ir 
stiprina mūsų dvasią.

Šių metu sparti emigracija 
paėmė iš mūsų tarno pačius 
sveiki nusius, da rb’ n gi au sius 
asmenis. Tvemtvie ir toliau 
turės pasil'kti seneliai, ligo
niai ir kiti negalintieji emi
gruoti. Ju tremties gyveni
mas bus dar sunkesnis negu 
dabar. Jie i rtoliau bus dar 
labiau reikalmgi Jūsų senujų 
Amerikos lietuviu, o taip pat 
ir neseniai atvvkusiuiu i A- 
merika. buvusiuiu tremtinių, 
paramos. Tikimės, kad kiek
viena "erų noru skiriama, kad 
ir maža auka, perdaug neap
sunkins Jūsų, o likusiems 
Europoje broliams ir sesėms 
ji bus gyvybės išlaikymo ver- 

I tės.
I Mes lietuvės motervs trem
tinės išanksto nuoširdžiai dė
kojame už Jūsų didelį atiau- 
tima savo tautiečių, pasilie- 
kančiųju Europoje.

Lietuviu Moterų Tremtinių 
Vyr. Komitetas Europoje

—Kini 
t i jo je šv| 
m o ir da

—Profl 
mo mok 
weinfurt 
tomeehas 
vėju, šalį 
taliatorh

ninku, b:
damas, b

—ClevJ
tiniu šoki

tinin šok

taviški fi 
siems bed

—K. D
tain. Con1

—-Dr. IiJ 
sies, gerki 
ja vra pri 
Ohio vaisi

didmiesčio žmonės švenčia

gyvenimo sąlygose. ryžiaus gatvėse pilna žmo-
BALF 100 skvriaųs veikla nių: visi tik bėga, tik skuba 

gali būti pavyzdžiu kitiems' įvairiom dovanom apsikrovę, 
skyriams, esantiems Brook-. ” 
lyne bei New Yorke.

į Kristus, priėjęs prie gatvėje 
judėjimą tvarkančio polici
ninko, paklausė: “Kas šian
dien per šventė, kad žmonės 
taip linksmai nusiteikę viens 
kitą sveikina?”

Policininkas nustebusiu 
žvilgsniu permetė Kristų ir 
paklausė: “Iš kur tu esi, kad 
nežinai kas šiandien per 
šventė?”

“Aš iš Betliejaus!” — pa
aiškino Kristus.

“Kaip sakėt Jūs? Iš Bet- 
PREL. JONAS BALKONAS Jie j aus?— Aš nežinau kas tai

Kalėdų švenčių proga paau
kok nelaimėn patekusiems trem-

i ir langus. Kristus atidarė du- 
j ris... Vaizdas, kaip anuo me- 
!tu pas muitininką. Bet tarp
j čia esančių Magdaleną nebu- suprantate tremties vargus 
vo tokios, kaip anoji, kuri Jr pergyvenimus. Jūs žinote, 
sugebėjo atgailauti... Čia tuo-j kad sveikesnis ir darbinges- 
jau prie jo prisitatė vienakis tremtinių elementas tega- 
su cigarete dantyse, klausda- Įėjo emigruoti. Tūkstančiai, 
ma: “Ką veiki čia. brolau?__ _  __  _ >________

Pažvelgė į ją Kristus... Pa-Į priežasčių. turėjo likti ir var- 
žvelgė tokiu pat žvilgsniu, 
kaip anuo metu į Magdaleną, 
kuri norėjo Jį sugundyti, bet, 
Jo žvilgsnio
puolė prieš Jį ant kelių...

Bet čia to nebuvo... šitoji 
negalėjo verkti, nes jos blaks
tienos buvo per daug išdažy
tos... Ji ir Kristaus kojų ne-

NAUJAKURIAI!

Jūs geriau negu kas kitas

del ne nuo ju pareinančių

dot au jama 
sies ir ueil

—Didž. I 
Sa iuneros I 
vykdydami 
jungos sil 
ma, organl 
tuvių narni 
done. Ibisęl 
jau turi. I

—Stiprės 
jinvis pasu 
ir šiose vieį 
Castleman.] 
dale. Bradf

—Lenku 
rū-us. i I.en 
booms iki š 
wko ir a p 
žmonių.

ti iš visų pasaulio kampelių ir laisvoje, katalikiškoie Tė- 
vvnėie, Nepriklausomoje Lietuvoje užgiedoti galingai: 
“Sveikas Jėzau gimusis.”

gti Europos stovyklose. Jų 
visų akvs ir viltys nukreiptos 
į brolius ir seses amerikiečius 

nepernešusi,, kuriu trape ir Jūs esate. Tat 
į kiekvienas paaukokite pagal 

" išgale. Jei kas del darbo ne
turėjimo nenaiėgia sušelnti 
likusiu tautiečiu, tai nors žo
džiu bei itaka paveikite j tuos 

šluostė plaukais, nes kasos i tautiečius, kurie gali tai pa
buvo nukirptos... Ji tik pa- daryti. Visas aukas ir dova- 
sakė: “Še tau pora franku!” 
— ir metė nuodėme uždirbtą 
pinigą.

Bet Jis jo nepaėmė...

nas siuskite:
United T.ithuanian Relief 
Fund of America, Inc.

105 Grand St., Brooklyn, N. Y

išvyko 150
—Žinoma 
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LIETUVIŠKOJI ŠEIMA
ŠEIMOS DVASIA

DR. A. ŠERKŠNAS

Tas, kas moka atydžiai ste- ekologijos 
bėti žmones ir jų nuotaikas, 
pastebi, kad nekiekvienoj šei
moj yra vienoda vidaus būse
na. Vienoje šeimoje yra jau
ku, patrūkiu, miela, kitoje — 
niuru, nejauku, atgrasu, žo
džiu, vienoje yra simpatiš- pozityvių santykių pagrindus 
kiau, kitoje — nesimpatiška.'sudaro šie dalykai: 1. tikėji-

Šitoji dvasinė nuotaika, Į mo tapatumas, 2. tautybės 
kurią mes jaučiame šeimoje, tapatumas, 3. amžiaus nedi- 
yra vadinama šeimos dvasia. | deli skirtumai, 4. būdo savu- 
Ją sudaro ne butas, kuriame mai, 5. išauklėjimas arba į- 
šeima gyvena, ne baldai, ne pročiai. Tie, kurie į šiuos da- 
drabužiai, žodžiu, ne turtas,1 lykus nekreipia dėmesio, ne- 
bet šeimos narių dvasinė gali sukurti pozityvios šei- 
struktūra. Negalima ginčyti, mos dvasios, ugdančios iš vai- 
kad materialinės aplinkybės [ ko pozityvų žmogų, 
turi įtakos šeimos dvasiai, 
bet jos nėra lemiamos. Yra ninkas visų minėtųjų atvejų 
materialiai neturtingų šeimų, mišrių vedybų? Jaunuoliška- 
kurios dvasiniai yra aristo- (sis apjakimas, valios ir proto 
kratai,ir atvirkščiai, yra ir pastangų stoka, menkas gy-

tyrinėtojų yra 
konstatuota, negatyvi šeima 
suformuoja negatyvų žmogų. 

Šeimos dvasios pagrindas 
yra tėvų tarpusavio santy
kiai. Prie pozityvių santykių 
viešpatauja pozityvi šeimos 
dvasia ir atvirkščiai. Tėvų gi

Kas yra didžiausias kalti-

Skrajūnas

TAU NĖRA VIETOS
Jų daktaras įkliuvo

Tada Jo nepriėr'apie Jį girdėjome, tenai Jo 
•* rltraain narlarč Vilnia rl-vraaia

Ilgoje žmonijos istorijoje 
niekad nebuvo didesnio ir 
svarbesnio įvykio, kaip tas 
momentas, kada Dievo Sūnus 
tapo žmogumi ir gimė Bet
liejuje. Per 19 šimtmečių vi
sur geros valios žmonių ta 
paprasta Gimimo istorija su 
nenuilstamu reguliarumu yra 
pakartojama ir ji niekad sa
vo gyvumo bei žavingumo ne
nustoja.

Tai yra sena ir gerai žino
ma istorija, taip, kad jos pa
kartoti nėra reikalo. Tačiau 
joje yra vienas įvykis, kuris 
užsitarnauja rimto dėmesio 
ir kuris karakterizuoja pa
saulio reakciją į savo Išgany
toją. Tas įvykis yra išreikš
tas keliais šv. Luko žodžiais 
apie Jėzaus gimimą Betlieju
je: “Jiems nebuvo vietos už
eigoje” (Luk. 2: 7).
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labai turtingų šeimų, bet dva-. nimo patyrimas ir stiprių pa- Į Tai nebuvo vienintelis at- 
siniai tikrų skurdžių. 1 j tarėjų neturėjimas. Baisus sitikimas visoje tolimesnėje

Šeimos dvasios formuoto
jai yra tėvai. Vaikai maitina
si tėvu, ypač motinos, dvasia. 
Šeimoje viešpatauja tokia 
dvasia, kokią ją sukuria tė
vai. O šitoji dvasia yra pats 
galingiausias vaikų auklėji
mo ve’ksnvs.

Pozitvvi šeimos dvasia ku
ria iš vaiko pozityvią indivi- 
daalvbę. Tuo tarpu negatyvi 
šeimos dvasia veikia vaiką 
neCTatvviai. Yra atsitikimu, 
kad pozityvus žmoa-us išauga 
ir nepatvvioie šeimoie, bet 
visumoje, kaip kad vaiko psi-

Kristaus gyvenimo eigoje. 
Užgimimo laike Jam nebuvo 
vietos užeigoje, bet vėliau ne
buvo vietos Jo išganingai tie
sai žmonių mintyse, nebuvo 

[vietos Jo gydančiai dvasiai 
pozityvios žmonių širdyse. Tas pirmuti-

šitas pavojus yra ypač Ame
rikoje, kur yra daugelio tiky
bų, tautvbių, papročių ir kul
tūrų sunešimas. Lietuviškoii 
katalikiškoji šeima turi būti 
šiuo reikalu labai budri.

Pagrindiniai Į
šeimos dvasios elementai yra nis nesvėtingumas, kuris pa- 
šie: 1. visu šeimos narių su- maži Kristaus atėjimą į pa
siklausymas, vienas kito su- 
nratimas ir atjautimas; 2. 
šeimoje vartoiamų žodžių 
švarumas; 3. šeimos papročių 
švarumas: 4. šeimos nariu so
cialumas. T tuos tėvai turi la
bai daug dėmesio kreipti.

dvasia padarė kilnią dvasią 
ir puikų gyvenimą tuose 
žmonėse, kuriuos mes ge
riausiai pažįstame ir labiau
siai mylime. Per beveik du 
tūkstančius metų mes buvo
me liudininkai Jo galios. Jo 
trijų metų viešojo gyvenimo 
rekordas ir Jo veikimas Jo 
įsteigtoje Bažnyčioje daug 
daugiau prisidėjo prie žmo
nijos atgaivinimo, negu visų 
filosofų išvedžiojimai ar mo
ralistų paraginimai. Apie Jį 
koncentruojasi, visa mūsų 
kultūra, visa literatūra ir fi
losofija. Atimk nuo mūsų vi
sa tą, ką Jėzus mums davė— 
visus himnus, kuriuos mes 
giedame, visas maldas, ku
rias mes kalbame, visa tą pa
maldumą, kurį mes turime— 
kokiais ubagais mes liktume!

Ar ne užtektinai mes Jėzų 
ir Jo išganymą pažįstame iš 
tragedijų tų atskirų asmenų 
ar tautų, kurie atmetė Jo tie
są ir pametė Jo dvasią? Kai 
mes sakome šiandien Kris
tui, (o daugelis Jam taip sa
ko): “Nėra vietos!”, tai ne 
dėl to mes sakome, kad Jo 
nepripažintume, bet dėl to, 
kad mūsų ubagiška dvasia

„Naujienos” rašo:
„Newark, N. J., laikraščiai 

praneša, kad gruodžio mėn. 
pradžioje buvo suareštuotas 
Dr. Jonas J. Kaškiaučius, kal
tinamas dėl aborto operacijos 
24 metų merginai, kuri mirė. 
Kaškiaučius, užsistatęs $2, 
500 kaucija, paleista iš kalė
jimo iki teismo.

Dr. Jonas Kaškiaučius bu
vo jau pirmiau • kelis kartus 
areštuotas ir nubaustas kalė
jimu: 1922 m. nuteistas kalė
ti nuo keturių iki šešių metų, 
bet greitai išėjo į laisvę; 1923 
m. vėl buvo suimtas ir nuteis
tas nuo dviejų iki 7 metų; 
1941 m. vėl buvo areštuotas 
ir nuteistas kalėti 18 mėn.; 
1943 m. vėl nuteistas kalėti 
18 mėn.

Jisai visą laiką buvo uolus 
“Laisvės” ir “Vilnies” ben
dradarbis ir komunistų rėmė
jas. Vakar- “Vilnis” pranešė, 
kad jos šeštadienio numeryje 
tilpo straipsnis, “kurio auto
rium yra gerb. Dr. J. J. Raš
kančius”. Turės dabar reng
ti protesto mitingą prieš “re
akcininkus”, kurie skriaudžia 
draugą Kaškiaučių.”

—Trys demokratų senato
riai, ką tik grįžę iš Europos,

SVEIKINAME ANGELŲ KARALIENĖS
PARAPIJIEČIUS ir DRAUGIJAS

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
ir Linkime Visiems

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Brooklyn, N. Y.

Kun.
Kun.
Kun.

■J. Aleksiūnas
A. Masaitis
V. Piki urna

VISUS APREIŠKIMO PARAPIJIEČIUS ir 
“AMERIKOS” SKAITYTOJUS

Nuoširdžiai Sveikiname

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
ir Linkime

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Kun. N. Pakalnis 
Kun. B. Kruzas 
Kun. J. Pakalniškis

Brooklyn, N. Y.

ir visur

saulį, sekė per visa Jo gyve
nimą ant žemės. Tas nesve- 
tingumas atsisakė priimti Jo 
patarnavimą, kurj Jis norėjo 
padaryti, sukietėjo širdys, 
kurias Jis norėjo pakeisti, ir 
pagaliau Jį atvedė ant kry
žiaus: “Jis atėjo pas savuo
sius, o savieji Jo nepriėmė” 
(Jon. 1:11).

Ir dabar atsisako

—Kun. J. Gutauskas Ško- —Statistikos žiniomis, po 
tijoje šventė 15 metų atvyki- karo iki š. m. birželio 1 d. į 
mo ir darbo sukaktį. [Kanadą atvyko 308,755 atei-

—Profesinio DP paruoši- viai. Iš jų 104,242 anglai, 33,- 
’ ’ ’ .—- o. 733 — amerikiečiai, 18,653

olandai, 15,653 ukrainiečiai, 
15,047 žydai, 22,448 lenkai, 
6,918 lietuviai, 4,890 latvių ir 
3,002 estai.

—Toronte, Kanadoje, per- gydamas-
eitą vasarą mirė Lietuvos tamsybėje, bet tamsybė jo 
generalinis garbės konsulas neapėmė” (Jon. 1:5). Tai la- 
PyJk-_Graijd-Suttie^ Dabarjo ^aį tinka ir mūsų laikams.

...j j, daug pakrikusių ir 
.kentančių sielų Jėzus šian- 
Idien girdi atsakymą: “Nėra 

'^biladelphijoje^ekonomi- vietos!” Ar tas užsispyrimas 
nepriimti Kristų šiandien nė
ra didesnė nuodėmė, negu ta-

mo mokykla, kuri yra Sch- 
weinfurte, turi skyrius: au- 
tomechanikų, mechanikų, siu
vėjų, šaltkalvių, elektros ins- 
taliatorių, mašinraščio, da
žytojų (dekoratorių), mūri
ninkų, batsiuvių. Butas duo
damas, bet maistas — ne.

—Clevelando lietuvių tau
tinių šokių ansamblis Buffa
lo, N. Y., Tarpt. Instituto tau
tinių šokit) festivale buvo pa- 
statvtas pirmoje vietoje. Lie
tuviški tautiniai šokiai vi
siems begalo patikę.

—K. Demikio iš New Bri-

generalinis garbės konsulas

e ° v LAJA BjlHUpUO,

negali apimti to aukšto dva- pareiškė, kad pagal Marshal- 
singumo ir neįsivaizduojame Įį0 pianą duodamos pagelbos 
tos vilties, kurią Jis mums .Europos kraštams ateinan- 
teikia... tiems metams reikėtų nu-teikia...

Kalėdų metu susimąstyki- [ traukti mažiausia vieną bili- 
me. Ijoną dolerių.

KRIAUČIŲ 54 SKYRIAUS A. C. W. of A 
Naujos Valdybos Pareiškimas

1949 m. gruodžio 14 d., 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
buvo oficialiai Amalgameitų 
Unijos 54 Skyriaus Pildomo
sios Tarybos sušauktas vi
suotinas metinis Skyriaus na
rių susirinkimas perrinkti 
1950 metams Skyriaus Val
dybą.

Ar šiandien Kristus nepa
tiria to pats pasaulyje, nors 
pasaulis taip desperatiškai 
Jo tiesos ir malonės yra.rei
kalingas? Nors Jo išgany
mas buvo visiems žmonėms . 
ir visiems' laikams, bet ar Jis I Į susirinkimą gausiai susi- 
nesutinka šiandien to pat ne- rinko skyriaus nariai pri-

vieton paskirtas žinomas mū-, 
sų užsienio diplomatinėje tar-' 
nyboje Vyt. Gylys.

svetingumo, kokį Jis sutiko 
savo pradžioje? šv. Jonas pa
smerkė savo vienkarčius, ra- 

: “Šviesa šviečia

nio krizio ir nedarbo laikais 
užsidariusi Prano Statkaus
spaustuvė dabar vėl pradėjo įa,"kada prieš šimtmečius Jo

tain, Conn., pastangomis iki,veikti vardu Job Printing išganymui nepadarė vietos? 
šiol net 21 lietuvis yra atva- Office. J Jei Betliejuje jie būtų žino-
žiavęs iš tremties.

—Dr. Irena Jasevičiūtė, no
sies, gerklės ir ausų gvdyto- 
ja yra priimta kaip gvdytoja 
Ohio valstijos sostinėje, 
lumbus, prof. Dr. Sanor 
dovaujamoie akiu, ausų, 
sies ir gerklės klinikoje.

—Didž. Britanijos Lietuvių 
Sąjungos centro valdyba, 
vykdydama visuotinojo są
jungos suvažiavimo nutari
mą, organizuoja pinigus lie
tuvių namui pastatyti Lon
done. Pusę reikiamos sumos 
jau turi.

—Stipresnis lietuviu judė
jimas pastebimas Anglijoje 
ir šiose vietose: Nattingham, 
Castleman. Reighley, Rich- 
dale. Bradford.

—Lenku statistikos davi
niais, i Išakija nuo karo pa
baigos iki šiol iš Lietuvos at- 
wko ir apsigyveno 178,000 
žmonių.

—Iš Daniios į Australiją 
išvyko 150 lietuviu DP.

—Žinomas Kauno operos 
di”> centas V. Marijošius per
sikėlė i Chicaga.

—Lietuvos' Vvčiu seniorų 
kuona Chica^oi isteigė kny
gyną — skaitvkla.

—Paežiuie Pasaulio Mote
rų So. indžio suruoštoje tarn- 
tautinėie narodoie tarn 16 
dalvvauiančiu tautu dalvva- 
vo pakviestos ir lietuvės mo- 
tervs. kur jos labai gražiai 
pasirodė.

Co- 
va- 
no-

—Praeito mėnesio pabai
goje Shenandoah, Pa., Mote
rų Sąjungos 59 kuopa pami
nėjo savo 25 metij sukaktu
ves gražia programa. Pažy
mėtina, kad didesnę pusę 
kuopos narni sudaro čia gi
musios moterys.

—Pittston, Pa. Šv. Kazi
miero parapijos klebonas kun. 
J. Kasakaitis pasirūpino, kad 
lietuvių iškilmingos kalėdi
nės pamaldos 12 valandą nak
tį bus transliuojamos per ra
diją WBRE.

—Chicagos anglų laikraš
tis Sun-Times gruodžio 6 d. 
numery pranešė, kad komu
nistų laikraščio “Vilnies” 
štabo narys Vincas Andriu
lis, gruodžio 5 d. federalių 
imigracijos agentų buvo su
imtas deportavimui, kalti
nant priklausymu organiza
cijai, veikiančiai prieš JAV. 
V. Andriulis už $5.000 užsta
to iki teismo paleistas iš ka
lėjimo.

—Bostone Lietuvos Vyčių 
organizacijos įsteigėjas My
kolas A. Norkūnas, jo 80 me
tų sukaktuviu proga, buvo 
Lietuvos Vvčių 
gražiu bankietu.

—Šv. Antano 
Chicagoje praeitą 
nį buvo labai puikus religi- 

|nės muzikos koncertas, ku
riame dalyvavo žymūs JAV 

. lietuvių muzikai ir solistai ir 
• Lietuvos Vyčių choras.

ję, kas beldžiasi į jų užeigų 
duris, tai bent kai kurie tik
rai būtų Jį priėmė. Jie užda
rė duris, nes nežinojo, kas 
Jis buvo. Bet mes savo igno- 
rancijai neturime jokio pa
teisinimo. Visi mes paeina
me iš krikščionišku namų. 
Tenai nuo pat mažvstės mes

pagerbtas

bažnyčioje 
sekmadie-

Malonius Maspetho Parapijiečius ir 
“Amerikos” Skaitytojus

SVEIKINAME SULAUKUSIUS

ŠVENTŲ KALĖDŲ
ir Linkime Dievo Palaimos

NAUJIEMS METAMS
Prel. J. Balkonas 
Kun. P. LekešLs 
Kun. J. Kartavičius

Maspeth, N. Y.

2) Jei bus rasti ne unijos i 
nariai, pašalinti iš susirinki- s 
mo ir f

3) Paaiškinti, kuris unijos | 
konstitucijos paragrafas nu- | 
sako nario balsavimo teisę | 
tik nuo 6 mėnesių. |

Bet pirm, brolis į šiuos pa- 4
reiškimus bei pastabas nesi-i ’----------------------------------------
teikė atkreipti savo dėmesio, j ties pasišalinusių senų Vai 
ir nepradėjęs susirinkimo su 
Pildomosios Tarybos nariais, 
apleido skyriaus susirinkimo 
vietą, pareikšdamas, kad tokį

Šv. Jurgio Parapijos Tikinčiuosius 
Sveikiname

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
ir

NAUJAIS METAIS
ir Linkime, kad

Visų širdyse spindėtų Kalėdinė Ramybės Šviesa
Kun. A. Petrauskas
Kun. V. Masiulis

1

klausą A. C. W. of A., bet dėl 
nežinomos susirinkusiem ,na- 
nariams priežasties pirmin. 
brolis Vincas Zaveckas neati- susirinkimą jis nepradėsiąs. 
daręs skyriaus susirinkimo, 
nepaskyręs tvarkdarių, griež- šus atsitikimas pasikartojo 
tai pareiškia:

1) Čia yra daug ne unijos 
narių, kurie turi apleisti su
sirinkimą ;

2) Naujai atvykę ir neiš
buvę unijos nariais 6 mėne
sių, neturi balsavimo teisės.

Dėl tokio pirm., brolio Vin
co Zavecko unijos* konstitu
cijos nežinojimo ar sąmonin
go jos laužvmo, didelė susi
rinkimo dauguma užprotes
tavo ir senieji unijos nariai 
pareiškė sekančiai:

1) Pirmininkas, brolis V.
Zaveckas prašomas atidaryti 
susirinkimą ir paskirti tvark
darius patikrinti unijos na
rius;

Kadangi šiais metais pana-

antru kartu, (balandžio mėn. 
bereikalingai nutrauktas su
sirinkimas), tai tokiu brolio 
pirm. V. Zavecko elgesiu su
sirinkę skyriaus nariai pasi
piktino ir susitvakė savo tar
pe. pasiūlė susirinkimą tęsti 
toliau. Susirinkimui vesti iš
rinko senus unijos veikėjus 
F. Vaitukaitį pirmininku, o 
P. Montvila sekretorium.

Pirmininkas brolis F. Vai
tukaitis užėmęs vieta, pasky
rė tvarkdariais sekačius uni- 
jistus:

P. Tiškevičių, Robertą Žu
ką. J. Kivytą ir J. Urboną.

Duotas pasiulvmas, kad 
vietoje buvusiu ir be priežas-

dybos narių, 1950 m. perink- 
ti naujus skyriaus valdybos 
narius. Šis pasiųlymas buvo 
vienbalsiai priimtas ir išrink
ta sekantis komiteto sąsta
tas:

Skyriaus pirmininku F. Vai 
tukaitis gavo. 175 balsus.

Iždiniko ir finansų rašti
ninku P. Montvila 178 balsus.

S. Jackus išrinktas į Joint 
Boardą gavo 141 balsą.

P. Tiškevičius išrinktas į 
Boardą gavo 133 balsus.

V. Paulauskas 189 balsus 
ir J. Urbonasl71 balsų išrink
ti Trade Boardą.

J. Žerolis išrinktas į Trade 
Ekzekutyvį Boardą gavo 179 
balsus.

J. Gudelis 163 balsus ir J. 
Ambrazaitis 127 balsus, iš
rinkti į skyriaus Pildomąją 
Tarvbą.

Vyt. Ubara 171 balsu išrink 
tas 54 skvriaus Pildomosios

LIETUVOS MOKYKLA DABAR u?

Tarybos sekretoriaus parei
goms.

Po šių rinkimų buvo pasių- 
lyta ši

REZOLIUCIJA
Kadangi mūsų 54 skyriaus 

valdyba su pirmininku prie
kyje neatidarė susirinkimo 
nesutvarkė jiems pavestų rei
kalų, ir nepaaiškinę priežas
ties, apleido susirinkimą, tai 
šis susirinkimas save skaito 
legaliu tęsti unijos darbą, ir 
atlikti skyriaus susirinkimui 
priklausančias pareigas.

Už tokią rezoliuciją pasi
sakė 178 balsai (prieš nebu
vo).

Susirinkimo pirmininkas 
visos valdvbos vardu reiškia 
nariams padėką už pasitikė
jimą.

Tokiu būdu nuo 1950 m. 
sausio 1 d. senoji skyriaus 
valdyba neturi jokios teisės 
skyrių atstovauti ir jo reika
lus tvarkyti, nes ji nustojo 
narių pasitikėjimo, tuo pačiu 
neteko ir mandato.

F. Vaitukaitis, pirm.
P. Montvila, sekret.

AMERIKOS” RĖMĖJAI

Piešinys ir klišė Kun. P. Brazausko

“Amerika” turi labai nušir- 
džių rėmėjų, kurie kiekviena 
proga stengiasi mūsų laikraštį 
paremti, štai ir dabar, artėjant 
Kalėdų šventėms, jų parama 
pradėjo plaukti.

Kun. Dr. A. G. Rakauskas iš 
New Kensington, Pa., mums ra
šo: “Siunčiu penkinę “Amerikos” 
prenumeratai ir linkiu jums 
Linksmų Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų.”

K. Motuzas, žinomas lietuviš
kų filmų rodytojas iš Richmond 
Hill, N. Y., kasmet prieš šventes 
aplanko “Ameriką” ir palieka 
dovanų. Taigi ir dabar, atsilan
kęs, paliko $5.00 “Amerikos” 
prenumeratai.

Už šią paramą mes jiems dė
kojame ir linkime Linksmų Ka
lėdų švenčių.

“Amerikos” Administracija.
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PER LIETUVĄ ANUOMET Dr. Vytautas J. Bieliauskas

Ištrauka iš kelionės aprašymų

Mes važiavome į Kikėnų- 
Smardonės kurortą. Tuoj už 
Biržų prasideda plačios ir di
delės lygumos. Matosi pake
lėje kaimai ir vienišos sody
bos. Medžių čia nedaug tema-

ninko skrybėlė su auksinė po
vo plunksna.

Beveik tokia pat legenda 
sakoma ir apie Gaspadinės 
ežerėlį. Esą, ten buvusi sena 
nedora, kaip ragana, pono

ŠV. NIKALOJUS, KALĖDŲ SENELIS
IR KALĖDOS

, Mielas prietelius kun. Vy- jiems pasidarė savas ir mie- 
taųtas Pikturna pereitą sa- las. Lietuviai tačiau to “per- 
vaitę “Amerikos” puslapiuo- virškinimo” nepadarė, nes, 
se paskelbė “kryžiaus karą” atrodo, patsai dalykas jiems 
Kalėdų seneliui. Į pagelbą buvo per daug svetimas. Ly- 
jis pasikvietė šv. Mikalojų1 giai kaip svetimas yra lietu- 
(tikrasis jo vardas yra Niką-j viui ir Amerikos biznierių 
lojus), padarydamas jį šio “aitvaras” — “Santa Claus,” 
žygio vadu. Man, beskaitant kuris kada nors buvęs tas 
kun. V. Pikturnos straipsnį,1 pat “Saint Nicolaus,” dabar 
kažkodėl pagailo Kalėdų Se-!
nelio ir, nežiūrint to, kad Ka
lėdų Senelis religiniu atžvil
gių nėra griežtai apspręsta 
figūra ir kad jis dėl to nega
li išsilaikyti prieš šventuo
sius, vis tik Kalėdų Senelis 
man tiek simpatiškas, kad aš 
norėčiau paprieštarauti gerb. 
straipsnio autoriui ir užstoti 
jo smerkiamą senelį. Norė
čiau tai padaryti visų “dide
lių” ir mažų vaikų vardu, ku
rie jį mėgsta ir jo kasmet 

(. laukia.
rėliai — Gaspadinė ir Karie- į vena, teka požemy išgraužta! Pirmiausia, sutinku, kad 
ta. ■ upės vaga. Kur ir kam jis pagrindinė kun. V. Pikturnos

Apie Karietą pasakojama, prasiveržė į paviršių, lieka straipsnio idėja yra teisinga, 
kad toje vietoje stovėjęs di- paslaptis. . ■ — - -
delis, puikus dvaras. Dvaro 
savininkas 1
žmogus. Jis buvęs toks nedo-' žemyn veda laiptai, padaryti idealesnė. Bet kodėl ji, pri- 
ras. kad kiekvienas bandžiau- pačios gamtos. Jie tvirti, lyg: gijusi daugumoj slaviškii ir 
ninkas, kuris susituokdavęs,'suakmenėję. Nusileidę jais kai kuriuose germaniškuose 
pirmąją naktį turėdavęs sa- žemyn,matome platų ir dįde- kraštuose, pro Lietuvą praė- 
vo žmoną atiduoti ponui, jį požemį. Jis. turi aukščio jo be įspūdžio. Nenorėčiau 
žmonės skundėsi, dejavo, bet keletą metrų ir ilgio kelioli-' sutikti su teigimu, kad čia 
pagelbos nei žemėje nei dan- Visos sienos ir lubos at-lyra kaltas spaudos draudi- 
guje nerasdavo. Tačiau sako rodo lyg iš kokio granito pa- mas, nes pastarasis turėjo 
priežodis, kad Dievas yra darytos. Tačiau nuo lubų vir- atsiliepti lygiai į visų šven-

tyti. Kikėnais. - Smardone su-■ gaspadinė. Ponas varė bau-
oi rlnYYiDin rY’trrlxrf’rATci i iv* - • < _ • . ■ • , « —sidomėjo mūsų 'gydytojai. 
Jie ištyrė versmes — šalti
nius ir pripažino, kad jos tu
ri tų pačių mineralinių savy
bių, kaip ir šaltiniai Biršto
ne.

Šios apylinkės mums įdo
mios dar ir tuo, kad čia že
mėje randami dideli gipso 
klodai. Pasitaiko, kad pože
minės vandens gyslos išplau
na gipsą ir žemė įgriuva. To
kiu būdu atsiveria nauji šal
tiniai. ežerai, žinoma būna 
atsitikimų, kad jie įgriuva 
su sodybomis ir medžiais. Dėl 
tos priežasties kilo daug pa
sakojimu ir legendų apie že
mės drebėjimą.

Tur būt garsiausi bus eže-jakių. Toliau jis turbūt srt>-

džiauhinkus dirbti nuo saulė
tekio ligi saulėleidžio. Gaš- 
padinė juos apkraudavo dar
bais ir naktį. Jie turėdavo su
kti girnas iki aušros. Vieną 
naktį siautė audra ir trankė
si perkūnas. Baudžiauninkai 
girdėjo sunkius smūgius po 
žeme. Ji drebėjo. Rytą ir jie 
neberado savo dvaro ir čia 
tyvuliavo vanduo.

Gamta tikrai daro stebuk
lus. Mes einame nedidelio 
upelio krantu. Staiga jis iš
nyksta mums iš akių, čia pat 
po savo kojomis matome di
delę kiaurynę. Vanduo šniok
šdamas, putodamas ; krinta 
žemyn ir pranyksta mums iš

(būtent: šv. Nikalojus yra 
’ Vienoje vietoje mes mato- krikščioniškesnis ir šio pa

buvęs biaurus’me jyg tokį požeminį tunelį, pročio idėja yra gražesnė,

priežodis, 1 
kantrus, bet nemaršus.

Kartą, kai jis grįžo iš toli
mos kelionės į savo dvarą, iš
girdo tolimus požeminius že
mės smūgius. Vežikas išsi
gando .sustabdė arklius ir ta
rė ponui;

—Klausyk, jūsų šviesybe, 
žemė dreba.

—Kvaily, — atsakė ponas, 
— ar tu nežinai, kad žemė 
dreba nuo arklių kanopų ir 
ratų dundėjimo!

Vežikas timptelėjo vadeles 
ir, ponui liepiant, suplakė 
arklius. Jie pasileido šuoliais 
ir įdundėjo į dvaro kiemą. 
Tuo pat metu dar sudejavo^ 
sudrebėjo ir prasivėrė žemė. 
Visas dvaras nugrimzdo į že
mės gelmes. Ištryško vanduo 
ir pasidarė čia nedidelis eže
ras. Rytą, kai atėjo baudžiau
ninkai į darbą, rado čia tik 
liūliuojant vandeni. Jie kve
pėjo sieros rūgšties kvapu. 
Jokios žymės nebuvo, kad čia 
ikadaise. buvo buvęs dvaras. 
Tik virš vandens plūduriavo 
jiems gerai pažįstama dvari-

šaus krinta vandens lašai. 
Krinta iš lėto. Jų kritimas su- 
daro keistą garsą. Atrodo lyg 
kas skamba ir dejuoja. • y

Dirbamam lauke stovėjo 
vieniša pušis. Ųž dviejų šim
tų metrų buvo ūkininko so
dyba. Naktį jis išgirdo keis
tą ūžėsį ir dundėjimą. Kai 

. rytą atsibudo, pušis buvo 
' dingusi''iš: akyraeio. Kai jis 

priėjo arčiau pasižiūrėti; pu
šies-viršūnė, vos vos matėsi 

1 vandens paviršiuje. Jis buvo 
1 taip išgązdintas, kad persi

žegnojo, grįžo į namus ir po 
kelėtos savaičių pardavė sa
vo ūkį. Jis iškeliavo ieškoti 
sau naujos žemės, žėmė. kuri 
tvirtai laikosi ir nedreba po 
kojomis. .r:. .

A. Vilainis

—Prieš komunizmą kovai 
išikūrusi “Laisvoji pasaulio 
darbininkų federacija” . pa
siūlė vakaru Europos katali
kų darbininkijai įstoti į šią 
organizaciją. . \

tųjų garbinimą ir tokiu būdu 
visų šventųjų priėmimas mu
myse turėtų būti siauras. 
Bet faktai kalba prieš tai: 
daugelis šventųjų Lietuvoje 
buvo labai išpopuliarėję ir jų 
garbinimo mes niekuo neat- 
silikome nuo kitų kraštų. 
Spaudos draudimas buvo tik 
bendrą kliūtis, bet šituo atve
ju,- atrodo, reiktų ieškoti spe- 
eįalips priežasties, kuri šy. 
Mikalojaus garbinimui neda
vė mumyse prigyti. Ir ta spe
cialioji priežastis glūdi kaip 
tik pačioje dalyko esmėje, 
būtent: jau pats šv. Mikalo
jaus vardas mums yra gana 
svetimas (Nikolaj ir t.t.), o 
dar svetimesni yra mūsų tau
tos psichologijai su juo 
Skristi pasakojimai.

Vokiečiai ir austrai rado 
čia išeitį, sugermanizuodami 
šv. Mikalojaus vardą (Niko
laus skamba visai vokiškai) 
ir pškeisdami bei savaip per
dirbdami tojo Nikolaus’o le
gendas .(pridėdami jam tar-

■ jau tik vardo skambėjimu 
teprimena savo raidos šaknį, 
bet daugiau nieku.

Patsai šv. Nikalojus yra 
pusiau istorinė ir pusiau le- 
gendarinė asmenybė. Todėl 
jo “svoris” prieš taip pat 
fantastinį Kalėdų Senelį nėra 
pilnas arba bent nėra toks di
delis, kaip manoma. Galima 
ir Kalėdų senelį šiek tiek su- 
religinti, “nukeliant” į dangų 
ir padarant jį Dievo tarnu 
kaip kad Lietuvoje daugely
je vietų ir buvo praktikuoja
ma. Šv. Nikalojaus dovanu 
dalinimą gi galima labai su- 
profaninti, kaip ne retai bū
davo Vokietijoje, ką ir pats 
kun. V. Pikturna, be abejo 
atsimena (Hitlerio laikais vo 
kiškas “šv. Nikolaus” svei
kindavosi “Heil Hitler” ir mo 
kindavo vaikus, kaip gerbti 
ir klausyti “fuererio”).

Kalėdų esmės nei viena1- 
nei antras neatstos ir tiek 
Kalėdų Senelio, tiek šv. Ni
kalojaus ryšiai su Kalėdomis 
turi būti specialiai paaiškin
ti arba net sukurti. Skirtu-

Česlovas Grincevičius

KALĖDŲ ŽIBURĖLIAI
Vincas pusryčiavo kiek ilgiau, nei paprastai, ii-, 

gerdamas nesaldintą dirbtinę kavą, akimis sekiojo šei
mininką, žilstelėjusį austrą, lyg ko iš jo laukdamas, 
arba pats norėdamas jam ką pasakyti. Po pusryčių, pa
ėmęs kirvį, išėjo malkų kapoti.

Po valandėlės ir šeimininkas, įsikandęs ilgą nuka
rusią pypkę, atsirado malkinėj. Vincas to tik ir laukė:

—rKaip jau esu jums aną kartą sakęs, Kūčias ir 
Kalėdas, noriu praleisti pas ąąvo tautiečius. Unkene gy
vena viena lietuvių šeima. Prašė, ir aš pažadėjau; ■■ 
Viską išdėstė vienu atsikvėpimu. ' , . . J

Praėjo keletas ilgų sekundžių, kol austras teikėsi 
atsakyti: ; , .

-—Tai pas mus šventėms nenori pasilikti? Ne labai* 
gerai. Aš kaip tik turiu poryt važiuoti į Žellį — nebus 
kam nė gyvulių pašerti. Kad nors žmona būtų tvirtes
nė, arba kad Rosi anądien nebūtų užsispyrusi išeiti.

’—Suprantu, bet ir jūs žinokite, kad tokių šveųčių 
metu vienam, be savųjų, nei šis nei tas.

-Jeigu nenori, tai aš ir nelaikau. O kaip manai 
pasiekti. Ųnkeną?

ąi-įĮki St. Martino pėsčias, o iš ten žadėjo nuvežti 
Liudvikas. Žinote aną trumpą, bet kaip krosnis drū
tą bdnatą, Vengią jos vokietį, kuris St. Martino 
pjūvej lentas vežioja, šventėms jis važiuoja pas 
gimines, dar už Unkend.

—Gabalas kelio! O kada manai iškeliauti?
^-Norėčiau tuoj po pietų, kad iki sutems, 

čiau pereiti kalnagūbrį ir Velnio Malūną.
—Vasara tam keliui užtektų keturių valandų, o 

dabar- viena kita valanda prisidės.
—O kažin, ar oras į vakarą nesuges-' ■
—Hm, gali šio to ir būti, žiūrėk, matai, kaip Birn- 

hornas ryškiai matyti, lyg čia būtų, o anakur Roth vir
šūnė, kaip garuojantis puodas, rūksta. Ir rytų vėjas 
kartais atneša sniego.

'Laikas slinko labai iš lėto, ir Vincui darbas nesi
sekė. Dar prieš dvyliktą nuėjo. į virtuvę. Pietums ga
vęs miltainių, vadinamų knedeliais, palinkėjo šeiminin-

lent- 
savo

galė-

i

mas čia yra ne dalykuose, bet 
tik jų naudojime. Ir todėl, 
mano nuomone, nėra reikalo 
vyti lauk Kalėdų Senelį, ku
ris Lietuvoje buvo jau įsigi
jęs “pilietybę,” per jėgą pa
keičiant jį šv. Mikalojum, ku
ris yra mums svetimas ir ku
rio garbinimą būtų galima' | 
atsiekti tik dirbtinu būdu, j £ 
Man atrodo, pašalindami Ka-1 
ledų Senelio paprotį, mes nie
ko nepasieksime: savo reli
gingumo nei nenumažinsime 
nei nepadidinsime, tik savo 
vaikučiams padarysime dide
lę skriaudą.

Manau ir kun. Pikturna, 
būdamas mažas, ' laukdavo 
Kalėdų Senelio, kaip kad 
laukdavau ir aš ir šimtai 
tūkstančių kitų “didelių” ir 
mažų vaikų. Kalėdų Senelis 
atnešdavo mums Kalėdų eg
lutę ir dovanų, o mes jam pa- 
giedodavom kalėdinių gies
mių, pasakydavom eilėraščių 
apie Kūdikėlį Jėzų ir t.t. Na, 
ir sakykit, ar tai buvo prie
šinga šv. Kalėdų dvasiai ir 
ar mes dėl to užaugome pa
gonimis? Anaiptol ne. Tai ko
dėl jau dabar turėtų būti tai 
mums pavojinga? Aš bent 
nerandu atsakymo j šį klau
simą.

Palikime tad Kalėdų Sene
lį senų ir mažų džiaugsmui 
ir nebijokime: jis mums 
skriaudos nepadarys. Jeigu 
mes savyje būsime giliai tikį 
žmonės, tai ir kalėdų Senelis 
nebus pagoniškas. Tebūnie 
tad ir Kalėdų Senelis įjung
tas į mūsų gražių šv. Kalėdų 
napročių eiles ir tedžiugina 
jis jaunus ir senus.
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VISIEMS AUŠROS VARTŲ PARAPIJIEČIAMS 
Linkime

Gimusio Kūdikėlio Jėzaus Palaimos

KALĖDŲ ŠVENTĖSE
■ a, ir •

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

New York City

Nuoširdžiai Sveikiname
ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJIEŪIl S

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS
Linkėdami Dievo Palaimos

NAUJIEMS 1950 METAMS
Kun. Juozas J. ( epukaitis 
Kun. Leonas J. Pečiukevičius 
Kun. Jonas J. P. Gilias

Philadelphia, Pa.

SVEIKINAME ŠV. KAZIMIERO

PARAPIJIEČIUS

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
ir Linkime Gausių Dievo Malonių

NAUJIEMS METAMS
Kun. Ig. Valančiūnas 
Kun. S. Raila 
Kun.Philadelphia, Pa. V. Vėžis

Iš Širdies Sveikiname
ŠV. JURGIO PARAPIJIEČIUS

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
Linkėdami Kūdikėlio Jėzaus Palaimos

NAUJIEMS METAMS
Kun. Dr. V. Martusevičius 
Kun. S. Lukšys

Philadelphia, Pa.
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Sveikiname savo Draugus ir Pažįstamus

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA
ir linkime visiems

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Edvardas ir Emilija Breslauskai

Philadelphia, Pa.

}

I

♦s-8S^sf.<ra»‘ss»S1 oas-esaj ss.tį «« sftj sRsrWjjrB® ♦
Ž 4 S

t 
j?

f

S

SVEIKINU SAVO PARAPIJIEČIUS

ŠVENTŲ KALĖDŲ PROGA
ir Linkiu Visiems

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Tegul Dievas Laimina Mūsų Darbuotę

Kun. Jonas Bakšys
Rochester, N.-Y.
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Sveikinu Savo
. BIČIULIUS ir PAŽĮSTAMUS

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA
ir Linkiu Visiems

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Kun. K. Malakauskas

Montrose, N. Y.

kams linksmų švenčių ir, užsikabinęs kuprinę, kurioje 
buvo Trainių mažiesiems šis tas lauktuvių, išėjo.

Tik keli žingsniai, ir Neuheimo kaimo balti mūri
niai namukai, siauromis žalių lentelių langinėmis bai
gėsi. Prieš akis stūksojo apsnigti išdidūs, debesis pra
šokę kalnai. Oras apačioje buvo ramus, bet kalnų ka
raliaus Watzmanno viršūnėje, atrodė, žaidė vėjas, ir 
sniegas, lyg dulkių debesys, plačiais ruožais leidosi že
myn. Visur buvo balta balta. Tik iš viso ploto išsisky
rė tamsūs, uolų įkalnėse įsikabinę miškeliai. Kaip keis
ta, kad pasaulyje yra daug derlingų vietų', kur medžio 
neįpffišyši, gi čia storos eglės auga ant plikų ii- stačių 
akmenų, kur nė saujos žemės nerasi. Nuolaidžius kal- 

. ttų šlaitus įvairino po vieną išmėtytos, lyg degtukų 
dėžutės, pilkos kalniečių trobelės — iki pusės kalno 
gyvenamosios, dviejų aukštų, žemu plačiu stogu, aukš
čiau, padebesiais — tik iš lentų sukaltos pašiūrės šienui.

a-Jau bus visa valanda, kai Vincas brido mažai 
išvažinėtu keliu. Sniegas vėlėsi prie batų, ir dažnai rei
kėdavo jį daužyti. Antai, jau matyti ir koplytėlė, kur 
kelią reikės palikti ir pasukti siauru taku į kalną. Rei
kia pasakyti, kad tokių koplytėlių šiame krašte pake
lėse užtinkama daug, ir jos visos panašios. Ir šitojoj 
už geležinių grotelių, nelyginant muziejuj, stovėjo kuo
ne dešimts švenčiausios Mergelės statulėlių. Tai vis pri
mityvaus namų darbo drožiniai, tik Dievo Motinos iš 
Lurdo savo kokybe skyrėsi, bet užtai, jų buvo net trys. 
Taip pat be saiko ir skonio prigrūsta pigių popierinių 
gėlių ir nudegusiu, aptekėjusių žvakigalių.

Vos tik Vincas pradėjo kapstytis į kalną, supra
to, kad iš namų per vėlai išėjo, ir kad gali sutemti dar 
nehusileidus į plentą. Raminosi tik tuo, kad kelias ži
nomas, ir kad jokių pavojingų vietų neturėtų būti. Be 
to, ir kalno viršūnę, prie kurio šliejosi takas, dengė 
miškai, ir galimos sniego lavinos nebuvo pavojingos.

—Pagaliau šį vakarą būsiu tarp savųjų, — nuo 
tos minties šiluma pereidavo Vincui per širdį.

Pora mėnesių, kai jis negirdėjo'gimtosios kalbos 
ir nebuvo sutikęs senųjų pažįstamų. O kokie tušti sek
madienio vakarai, kai austrai susimetę kaimo smuk
lėse girkšnoja alų ir tauškia apie gražiuosius Prano 
Juozapo laikus. Jis gi, svetimas ir negali niekur pri
tapti, vaikštinėja iki sutemos stirnų pramintais take-

liais kalnuose ir svaidžioja betiksliai akmenis ir lau
kia, kad greičiau baigtųsi šventoji diena. Didžiosios 
šventės — o geriau, kad jų visai nebūtų.

Vincas negali nesusigėdęs prisiminti, kai pernai 
Kūčių vakarą pas savo šeimininkus jis, dviejų metrų 
milžinas, apylinkėj vadinamas lokiu, susigraudino ir 
Visą vakarą nepasirodė iš savo kambarėlio. Šiandieną 
taip nebus. Juk tam jis ir eina ten, kur jaučiasi, kaip 
namie, kur su mažąja Birutėle ir Vytuku daug juokaus 
ir žais.

Kalnietis visada juokiasi iš lygumų žmogaus, kaip 
anas kopia į kalnus arba keliauja kalnų takais. Ne kal
nietis lipdamas visada skuba, lekia, kelio vingius trum
pina. žinoma, jis greitai pavargsta, kojų raumenys 
įskausta, uždūsta ir turi dažnai ilsėtis. Alpių gyvento
jas žengia iš lėto, koją, apautą sunkiais kaustytais ba
tais, stato tvirtai. Užtai kad jūs matytumėt, kaip jis 
šokinėdamas leidžiasi nuo kalno! Paridentas akmuo jo 
nepavys. Jis atsiima tą laiką, kurį sunaudojo tingiai 
besikapstydamas į viršų, žinojo tai ir Vincas, bet nau
dingą austrų patarimą atsiminė tik tada, kai pamatė 
tolumoj prieš save judantį keleivį, kurį turėjo greitai 
privyti. Nuovargį ir šilumą jautė visame kūne, bet ko
jos buvo lyg motorinės ir nešė be sustojimo.

Tarp ano keleivio ir Vinco atstumas mažėjo. Greit 
jis pamatė, kad tai būta moters. Kai netrukus savo 
ilgais žingsniais ją privijo, išvydo seną rūstaus veido 
keleivę, kuprinės, kaip kalno slegiamą.

Vincas nemėgo kalbinti nepažįstamų žmonių, bet 
nepasveikinęs nepraeidavo, juo labiau susitikęs tokiam 
vienišam kely. Tik jis nemaloniai, pasijuto, kai jo 
“Gruss Gott” moteriškė tik piktu žvilgsniu ir nervin
gu rankos mostu teatsakė. Pora žingsnių buvo nuo jos, 
kai išgirdo tylų burbtelėjimą, iš kurio tik vieną žodį 
galėjo išskirti “Auslander.” Tikriausiai buvo pasakyta 
kas nors tokio, kas skiriama tik “prakeiktų užsienie
čių” adresu, kaip jie čia ne retai vadinami, už tai, kad 
valgo austrų duoną, mindžioja jų kalnus ir darkyta 
kalba ištaria “jų Dievo vardą.”

Vinco mintis, debesėliais susitelkusias, išblaškė iš 
tolo girdimo upelio šniokštimas. Žmonės šią vandens 
srovę, netvarkingai krintančią iš kalno viršūnės, va
dina Velnio Malūnu. Vardą upelis gavo gal todėl, kad

mėtydamas skaidrų vandenį nuo uolos ant uolos, nuo 
kurių dabai' kabojo milžiniško didumo ledo žvakės, iš 
tolo priminė malūno dundenimą; o gal todėl, kad po 
smarkių liūčių patvinęs, ardydamas kalnus, vartyda
mas, trindamas didžiulius akmenis, juos neša, verčia 
į derlingas dirvas, užgriozdina kelius, o dažnai, vagą 
pakeisdamas, užlieja ir vargingo sklypininko derlių.

Už pasisukimo, kur takas ima vietomis staigiai 
leistis, tai vėl nežymiai kyla, kur stovi kiek pakrypęs 
senas kryžius su trikampiu stogeliu, prieš akis atsive
ria nauji slėnio plotai. Tolumoj, lyg iškilmėms išsiri
kiavęs, kyšo Reiteralpės dantytas kalnagūbris.

Kas ten, ai’ ėmė snigti, kad kalnyno tik apačia ir 
Saalacho slėnis tematyti? Ne, tai tik debesys nežinia 
ko, tartum kieno rankos slegiami, traukiasi pažemiais 
Ar jau ir vakaras? Eteinbergo kalnai, kurių baltumas 
pirmiau buvo gelsvas, ėmė melsveti. Dar tik ketvirta 
valanda, tai temti lyg ir per anksti.

Po kojomis, kur, kaip žalia gyvatė, vingiuoja ne
užšalęs Schuettacho upelis, languose mažyčių apsnigtų 
namukų, kurie iš viršaus atrodė kaip cukriniai grybai, 
išstatyti krautuvių languose, sužibo keli silpni žiburė
liai. Juo labiau temo, tuo daugiau rados švieselių, ku
rios priminė šv. Jono vabalėlius, kurie šiltą vasaros 
naktį skraido papartynuose, arba kaip kalėdiniuose at
virukuose, kur vakaro prieblandoje nykštukai sniegu 
velka eglę, o pamiškėje jų maži maži nameliai, kad net 
vieno lango užtenka. O ten, kur švieselių prismaigs
tyta tankiausiai, visa galva aukščiau kitų pastatų 
iškyla smailabokštė kaimo bažnytėlė. Ir jos langai 
nušvito. Tą valandą suskambo ir jos varpas vakaro 
maldai. Tylus sidabrinis virpėjimas, sklisdamas po pla
čiuosius sniegu užklotus slėnius, tartum motinos ran
ka, maloniai palietė keleivio ausis. Lyg tai būtų pats 
Viešpaties angelas tą šventą vakarą čia atsiradęs ir 
savo Siuntėjo vardu paskelbęs:

—Ramybė teesie su tais, kurie šeimos židiniuose 
prie stalo taikoj mini Jo didį Atėjimą!

—Ramybė, ramybė, — pritaria kalnai, jų uolos 
ir sniegynai, kurie kalnus dengė.

—Tebūnie palaiminti ir tie, kurie nežino, kur jų 
namai, ir, nerimo vedini, klajoja vienišais keliais! — 
taria vėl tas pats varpas. (Bus daugiau)
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VIETOS ŽINIOS I
ATEITININKAI SENDRAU

GIAI VEIKIA
Gruodžio 17 d. Maspethe, į- 

vyko New Yorko eilinis At-kų 
sendraugių sus-mas, kuriame, be 
kitų klausimų, buvo gyvai svar
stytas ateitininkų įsijungimas į 
kovą su prieškrikščionišku judė
jimu Amerikoje.

Prieškrikščionišką veikimą J. 
V. referavo prof. A. Bendorius, 
o Pietų Amerikoje—kun. T. Nar
butas. Referentai gyvais pavyz
džiais nušvietė ■ krikščionybės 
priešų veiklą J. V. ir Pietų Ame
rikos valstybėse. Komunistai čia 
įvairiose nekaltais pavadinimais 
institucijose ir turi mokyklas 
vadams ruošti.

Lietuviu Radio Valandos

KONCERTAS
Po referuoto klausimo dis-

kusijų, susirinkusieji tvirtai pa
sisakė už įsijungimą į šio krašto 
gyventojų kovą su krikščionybės 
priešais. Tam įsijungimui yra tik 
vienas būdas: stoti į vietos lietu
vių organizacijas nariai ir akty
viai dalyvauti tų organizacijų 
veikime.

Ateitininkai turi išnaudoti šiai 
kovai visas katalikų galimas prie 
mbnes ir progas.

Bolševikai atėmė iš mūsų na
mus, išblaškė mūsų šeimas, atė
mė mūsų tėvynę, todėl visa mū
sų energija turi būti koncentruo
ta šioje kovoje ligi visas pasau
lis pažins didvjį priešą ir pa
skelbs jam mirtiną kovą.

Dalyvis.

SKAIDRI PROŠVAISTE
Pereitą sekmadienį Apreiš

kimo par. salėje įvyko litera
tūros ir meno vakaras, ruo
šiamas buv. Tremtinių Drau
gijos Meno ir Kultūros Sek
cijos. Dvi valandos praleistos 
besiklausant mūsų meninin
kų, buvo tikrai skaidri pro
švaistė ilgų advento vakarų 
metu.

Programa, nors ir kukli, 
tačiau visiškai skoninga. Po
etai H. Nagys ir St. Santva
ras savo eilėraščiais maloniai 
perkėlė klausytojus iš kas
dienybes į poezijos pasaulį. 
Poetas L. Žitkevičius paskai
tė keletą humoristinių eilė
raščiu iš netrukus pasirody
siančios naujos jo poezijos 
knygos.

Rašytojas A. M. Katiliškis 
savo, realistiniu fragmentu iš 
ilgesnės apysakos nuvedė 
klausytojus į lietuviškąjį kai
mą. o Stepas Zobarskas nu
piešė sunkią tremtinių dalią 
pirmosiomis pokarinėmis die
nomis Vokietijoje. L. Dovy
dėnas vykusiai atpasakojo 
juodojo gentleman’o—velnio 
pasikalbėjimą su sovietiniu 
užsien. reik, ministeriu A. Vi
šinskiu UN rūmų kertinio 
akmens šventinimo iškilmių 
metu.

Muzikinę programos dalį 
atliko solistas K. Ostrauskas, 
padainavęs porą lietuviškų 
liaudies dainų ir dvi arijas iš 
Mozart’o operų: “Paukščių 
pardavėjas” ir “Figaro ves
tuvės.” Pianistas Aleksas 
Mrozinskas sužavėjo klausy
tojus išpildydamas Čiulionio 
“Nokturną,” Šopeno “Valsą” 
ir Defalo “Ugnies šokį.”

Pilnutėlė Apreiškimo par. 
salė įrodė didelį tiek senųjų 
Amerikos lietuvių, tiek nau
jai atvykusiųjų susidomėji
mą. Reikia manyti, kad ateity 
tokie literatūros ir muzikos 
vakarai virs gražiu įpročiu 
lietuviškosios New Yorko vi
suomenės tarpe. Su padėka 
reikia prisiminti ir Apraiški- 
mo par. kleboną kun. Pakalnį, 
kuris visada maloniai leidžia 
naudotis parapijos sale įvai
riems kultūriniams parengi
mams. J.

HARMONIJOS ANSAMBLIS, vad. Violeta Tamkiutė-Pranckus 
i Narės: A. Kizis, D. Uvick ir S. Lesevičius

Krepšinio Žaidimas Tarp 

Dviejų Lietuvių Ratelių

Bilietai: Rezervuoti - - - - $2.00

Nerezervuoti - - $1.00

FEDERACIJOS 
SUSIRINKIMAS

Katalikų Federacijos apskri
ties mėnesinis susirinkimas bus 
gruodžio 30 dieną, penktadienį, 
7:30 vai. vakare, Apreiškimo 
parapijos salėje, Brooklyne.

Visos katalikų draugijos ma
lonėkite per savo atstovus susi
rinkime dalyvauti. Bus raportai 
iš seimelio. Valdyba.

Naujų Metų Dieną

Sekmadieni, Sausio-Jan. 1d., 1950
KLASČIAUS-CLINTON HALL

Betts & Maspeth Avės. Maspeth, L. L, N. Y.

Radio Programos transliavimas oro bangomis iš salės per WLIB prasidės lygiai 
1:30 vai. popiet. Programai vadovauja Petras Lisauskas ir Vitalis Bukšnaitis

BROOKLYNO OPERETES CHORAS, vad. komp. K. BANAIČIO

PROGRAMOJE DALYVAUJA:

Pijus Bukšnaitis — Jono Šmikio roleje

K. B. Kriaučiūnas — komišku dainei dainuotojas 

Jurgis Dirginčius — akordionistas

ALEKAS VASILIAUSKAS
• a.r.ų

albert Vasiliauskas
DEXTER — WILLISON
Hipnotistas ir Magikas

Du Orkestrai Gros Šokiams 

Be Jokios Pertraukos

Durys į Salę Atdaros 12 valajndą

Pirkite Bilietus Iš Anksto

- - . t f •-V1,A '! • *» •-
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j, IŠ TREMTIES ATVYKUSIŲ ŽINIOS |
Prašo garantijų Brooklvno Lietuviai Graboriai

EMIGRACINES PASTANGOS
džiais baigė Ų)P Komisijos 
sušauktą susirinkimą pirmi
ninkas Carusi.

Jonas Valaitis,
BALE Atst. Europoje

PP Camp, Diepholz, Germany, 
British zone I

KALĖDINIS ir NAUJŲ METŲ r

Nuo dabar pradedama 
kreipti dėmesio ir įstatymu 
numatytoms pirmenybėms, 
kaip vykimas pas gimines, 
pirmenybės ūkininkams ir tt.

Daug kas mano, kad jų vai
kams anksčiau išvykus į Ka
nadą, o tėvams dabar išvyks
tant į JAV, bus galima leng
vai vieniems pas kitus persi
kraustyti. Patartina savęs 
neapgaudinėti, nes jie negreit 
turės galimybės vieni pas ki
tus nuvykti kartu apsigyven
ti. |

Šiuo metu IRO area’ose yra 
133,000 žmonių. Dokumen
tuojamų yra 121,000.

“For legal and political 
protection only” tremtiniai 
galės važiuoti tik užsimokė
ję už savo kelione, šios klasi
fikacijos tremtiniai, tačiau,1 Deja, mes žinome, kad ne 
galės registruotis iki 1950 m. 
birželio 30 d.

Šiuo reikalu smulkesnių in
strukcijų ar pakeitimų lau
kiame iš IRO centro Genevoj.

Emigracijai į JAV dau
giausia dėmesio bus kreipia
ma Amberg area’os gvvento- 
jams: ši area likviduojama 
ir jos likučiai perkeliami i 
Schweinfnrtą. Per lapkričio 
ir gruodžio mėnesius are? 
likvidaciniai darbai bus baig 
ti ir po nauju metu Ambergc 
area’os IRO nebeveiks.

Mūsų ilgai pageidautas iT 
reikalautas tremtiniams pa
lengvinimas, atrodo sušilau 
kė rezultatu: I Grohn, prie 
Bremeno, stovyklą bus pa
siunčiama daugiau įvairir 
pareigūnų užkliuvusioms bv 
loms išnarplioti. American 
Emigration and Naturaliza
tion įstaiga, atrodo, padaliau 
sutiks tam tikrą skaičių sa
vo inspektorių perduoti ir 
juos paskirstyti po pereina
mas stovyklas. Dabar Ame
rikos Emigracijos inspekto
rių turim tik Grohn stovyk
loj prie Bremeno.

Grohn stovykloj sulaikytie
ji sugrupuojami į 20-tį kate
gorijų. Iš 2.100 sulaikytu tik 
aštūoni grąžinti. Sulaikymo 
priežasčių buvo įvairiu: 17 
buvo pasiusti be vizų, 111 su
laikyta dėl sveikatos, 72 lau
kia atvvkstant kitų šeimos 
nariu, 550 ukrainiečių per
siusti i Dilmenhorst stovyk 
la laukti, kol jie bus paruoš 
ti išvykimui ir 380 katalike 
vvkusių be organizacijos pa
geltos.

Užkliuvusiems pagelbėt' 
pirmiau susisiekimas su Wa- 
shingtonu trukdavo tris sa- 
vaiteš laiko, dabar pakaks 
72-iu valandų.

DP Komisuos pirmininkas 
Carusi pareiškė, kad emigra
cijai dirbančios įstaigos šian
dien sekamos vis.o pasaulio. 
Ypač į jas atkreiptos visų 
DP akys. Dėl to reiškiasi j 
daug kritikos ir pageidavi- j 
mų. “Bet dėl to mes turim 
tik džiaugtis, nes dirbame 
plačiosios visuomenės dėme
sio vertą darbą. Kadangi 

" daugumos .emigr. įstaigų 
žmonės yra ir šalpos darbi
ninkai, yra manoma, kad ir 
į emigraciją mes žiūrim pri
silaikydami dėsnio visomis 
priemonėmis ir visais būdais 
tremtinius gelbėti. Dėl tns 
priežasties kai kas erali gal
voti, kad emigracijai talki
ninkaujančiu įstaigų parei
gūnai gelbsti ir tiems, ku
riems ir nereikėtų padėti. Bet 
kai visi elgsis pagal įstaty
mus, juos gerbs ir ju prisi- 
laikvs, tada pagrindas bet 
kokiems užmetimams savai
me atnuls. T’ek šalna — ši 
milžiniška emigracijos prob
lema, tiek demoralizuoto pa
saulio ne visada pagrista kri
tika, vienu kitais nepasitikė
jimas yra nelemtojo karo pa
daras ir mūsų visų baisiai 
sunki užduotis vra tuos lai
kus pergvventi ir visus sun
kumus nugalėti.” Tokiais žo- j tuvių jau dabar yra apie 500., ui stare street,

B ALF pirmininko 
sveikinimas Kalė

doms
Kalėdų švenčių proga man 

tenka pasveikinti i visus tau
tiečius, tiek čia Amerikoje, 
tiek gyvenančius kitose šaly
se, o ypač tebevargstančius 
Europos stovyklose tremti
nius, ir palinkėti visiems ra
mybės ir geros nuotaikos 
praleisti šią Kristaus Gimi
mo šventę.

visi lietuviai galės jaustis 
laimingais prie kalėdinės eg
lutės Kūčių vakarą. Lietuvių 
tautos ir visos žmonijos prie
šas, bedieviškas komuniz
mas, išblaškė mūsų žmones 
po pasaulį, brutaliausiais 
prievartos būdais išardė šei
mos židinius, pamindamas ir 
paniekindamas visa tai, ką 
lietuvis per amžius gerbė ir 
brangino. Šiandieną dauge
liui lietuvių kalėdinės eglu
tės žėrėjimas primins jiems 
nadarytą neužtarnautą 
skriaudą, ir jų mintys ir šir- 
Ivs bus nukreiptos į Visaga
li Dievą su tvirtu tikėjimu ir 
viltimi, kad priešo siautėji
mas pagaliau pasibaigs ir vi- 
?os nekaltos aukos bus įver
tintos ir mes susilauksime 
Leisingumo ir ramybės.

Kartu su sveikinimais no
nų perduoti mano širdingiau- 
-ią padėką visiems bendra
darbiams, geradariams ir 
’abdaros darbo rėmėjams už 
ių dosnumą ir atjautimą sa
vo vargan patekusių tautie
čių. Tikiu, kad artimo meilės 
:r gailestingumo jausmas ly- 
lės jus ir toliau.

Visiems reiškiu nuoširdžius 
sveikinimus ir tikėjimus su
rukus Šventų Kalėdų!

Kun. Dr. J. Končius, 
BALFo Pirmininkas

Jasaitis Elena, gimus 29. 3. 1890— 
ūkininkė; Valerijus — 15. 8. 1923, Jo
nas — 9. 6. 1926. - •

Pusdešris Pranas — 5. 11. 1892 — 
ūkininkas; Matilda — 19. 9. 1897, Au
gustinas — 1. 7. 1929, Eleonora — 14. 
3. 1932, Marija — 18. 10. 1935, Mari
ja -- 7. 7. 1870.

Kutka Petras — 26. 1. 1899 — ūki- 
’ ninkas - mūrininkas; Janina — 20. 8. 

1909, Danutė — 11. 1. 1930.
Gricius Valerijonas — 16. 7. 1917— 

ūkininkas; Adelė — 22. 10. 1912.
Tumėnas Juozas — 1. 5. 1918 — 

ūkininkas; Ona — 8. 3. 1918, Ona — 
9. 3. 1947.

Kaunas Sigitas — 2. 12. 1921 da
žytojas; Eufrozinas — 7. 5. 1925, Dan
guolė — 21. 1. 1948.

Prekeris Karolis — 13. 10. 1900 — 
inžinierius; Elena — 30. 11. 1903, Al
gimantas — 12. 7. 1931.

Kačinskas Angelė — 5. 12. 1875.
Griškauskas Karolis — 6. 8. 1903— 

ūkininkas; Morta — 7. 3. 1909, Adol
fas — 1. 12. 1931, Rūta — 12. 2. 1939, 
Enriką — 11. 1. 1944.

Užgiris Ignas — 24. 11. 1905—ūki
ninkas; Morta — 13. 3. 1907, Birutė
— 2. 10. 1930, Vytautas — 20. 10. 1931, 
Šarūnas — 17. 12. 1936, Egidijus — 11. 
1. 1941, Otilija — 6. 7. 1943.

Sakalauskas Ona — 19. 11. 1904, 
Danutė — 5. 9. 1935, Edvardas — 17. 
3. 1940.

Kazlauskas Bronius — 17. 5. 1905,
— ūkininkas; Irena — 24. 3. 1905, 
Irena — 28. 2. 1933, Henrikas — 4. 
3. 1935.

2ygas Kazys — 15. 5. 1922 — auto- 
mechanikas; Adelė — 10. 1. 1922, Bi
rutė — 13. 7. 1946.

Kunca Stasys — 11. 5. 1908 — ūki
ninkas; Marcelė — 14. 12. 1908, Jo
nas — 31. 10. 1938, Stasys — 3. 2. 
1940.

Orintas Viktoras — 29. 12. 1887, — 
darbininkas.

Kenstavičius Ladislovas — 24. 8. 
1916 — darbininkas.

Reinys Petras — 20. 12. 1907 — 
ūkininkas.

Trakšelis Liudvikas — 30. 6. 1930,
— darbininkas.

Gaibavičius Ladislovas — 
1891 — agrikultūristas.

šedvytis Pranas — 5. 9. 
darbininkas.

Kerutytė Anelė — 20. 6. 
darbininkė.

Bielevičius Kazys — 22. 11. 1905— 
mūrininkas.

Dargis Kazys — 25. 11. 1922 — siu
vėjas.

Bruveris Antanas — 28. 2. 1897 s- 
darbininkas.

Kurick Jonas — 7. 11. 1919 — Ded. 
Gydytojas.

Miklovaitis Susan — 2. 6. 1910 — 
ūkininke; Alfonsas — 4. 6. 1940, Kris
tina — 13. 4. 1946.
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12. 5.

1919, —

1904

PADĖKA
Visiems, kurie vienu ar kitu 

būdu prisidėjo prie iškilmingo 
minėjimo mūsų vedybų auksinio 
'50 metų) jubiliejaus, šiuomi no- 
■ime viešai padėkoti.

Dėkojam klebonui kun. Alek- 
siūnui už atlaikymą šv. mišių 
mūsų intencija, varg. P. Dulkei 
už gražų giedojimą ir zakristijo
nui už patarnavimą bažnyčioje.

Dėkojame svotui Račauskui ir 
svočiai Sledziauskienei, taipgi vi
siems giminėms, draugams bei 
pažįstamiems ir vaikams už da
lyvavimą bažnyčioje pamaldose, 
už surengimą vaišių mūsų gar- 

jbei ir suteiktas mums dovanas. 
' Dėkui taipgi Draugijų atsto
vams, atsilankiusiems į mūsų — 7. 8. 1948.

, pagerbimą, būtent: Gyvojo Ro- | Maskeliūnas Julius — 7. 7. 1917 — 
j žančiaus Dr-jos — M. Putinie-, 

nei, Amžinojo Rožančiaus — O. 
Siievičienei, Maldos Apaštalavi
mo Dr-jos — O. Panatauskie- 
nei, Tretininkų Dr-jos—P. Stra
vinskienei, Moterų S-gos pirmi
ninkei — A. Tvaskienei, Sąjun
gininkėms—O . Butkienei, Dum- 
blięnei ir B. Adomaitienei.

Jų parodvto nuoširdumo rrtes 
niekada neužmiršime.

Kazimieras ir Ona
- Račauskai

1895

1897 —

9. 1924,

Sveikinimas
'ei. EVergreen 7-4335 'Tel. STagg 2-5943

Newarko Švč. Trejybės Parapijiečiams, Bičiuliams
LietuviamsPažįstamiems ir Visiems

Rt. Rev.
Rev. Pr.

Msgr. Ig. KELMELIS 
BASTAKYS

l!

į

■ NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME 4
SAVO PARAPIJIEČIUS IR BIČIULIUS

KALĖDŲ ŠVENTESE
ir Linkime Visiems

%

f
1

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

Elizabeth, N. J.

Stephen Aromiskis1
i (Armakauskas) i

Graborius—Balsamuotojas V

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Bali
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

iTel. Virginia 7-4499

F. W. Shalins
j (Šalinskas)

Joseph Gai’SZVa 5 Laisniuotas Graborius
y V) Suteikiam Garbingas

Laidotuves

- $150 -

| ^EVergreen 8-9770 
§ ?

Graborius—Balsamuotojas > S

: f 'i-

ŠV. MYKOLO PARAPIJIEČIAMS

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

KOPLYČIA SUTEIKIA M
NEMOKAMAI

84-02 Jamaica Aver 
Brooklyn, N. Y.
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Bayonne, N. J.
Siunčiame Nuoširdžiausius Sveikinimus

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA
ir Linkime Gausių Dievo Malonių

NAUJIEMS 1950 METAMS
Kun. M. Kemėžis
Kun. J. Karalevičius

Iš širdies Sveikinu savo 
PARAPIJIEČIUS

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
ir Linkiu Gausios Dievo Palaimos

NAUJIEMS METAMS

Paterson, N. J.

!

t

I

I

Kun. J. Kinta f

I M.LEISKIME UŽGĘSTI |

KUTCROS ŽURNALO

.<1

Pel. NEvvton 9-4464

r. 
s 
k

Estate of A. J. Valau lie j us 
VERONICA R. VALANTIEJI S 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y’
c*
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ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai

Viena iš puošniausių pasilinksminimui vieta visam New Yorke 

ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI 
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarą

80 ST. MARKS PLACE . NEW YORKE
<8th Street ir 1st Ave. kampas* 

Tel. Gramercy 7-9765 t;

Telefonas: EVergreen 7-7411

DP Camp Memmingen-Flieserhoret; 
Germany, US zone

Jaruševičius Pranas — 16. 8. 1918,
— darbininkas, Emilija — 23. 8. 1909
— šeimininkė, Kęstutis — 12. 6. 1948.

Arlauskaitė Bronė — 9. 6. 1900 —j 
darbininke. ’

Naujokaitiehė Magdė — 17. 7. 1863.
Naujokaitytė Adelė — 18. 5. 1896.
Nikšytė Petronėlė — 16. 4. 

šeimininkė.
Abraitienė Adelė — 10. 9. 

šeimininkė.
Rekowski Prancisek — 13.

— darbininkas; Antanina — 11. 6. 
1913 — šeimininkė.

Sadauskas Viktoras — 2. 4. 1944.
Platakis Bronius — 20. 1. 1909 — reuoguos įcuaftunis nuie 

darbininkas; Janina — 21. 11: 1919— J* mokslininkų, rašytojų 
darbininkė: Jonas — 7. 8. 1947. | redak

Prismantas Antanas — 1. 5. 1905— ’* 
darbininkas; Augustina — 7. 12. 1907
— darbininkė, Antanas — 12. 1. 1931, 
Birutė — 24. 4. 1932 — darbininkė; 
Birutė — 24. 4. 1932, Ona — 12. 11. 
1941, Irena — 12. 3. 1941, Irena — 
16. 3. 1949.

Vasiliauskaitė Ona — 2. 4. 1925,— 
darbininkė: Janes — T. 8. 1948, Jack

Gruodžio, Sausio ir Vasario mėnesiais
Kas sielojas lietuviškąja kūryba, krikščioniška 

kultūra, tautos išlikimu ir Lietuvos laisve
Skaito, remia ir platina ,

VIENINTELĮ PASAULIO LIETUVIŲ
MOKSLO, LITERATŪROS BEI MENO IR

VISUOMENINIO GYVENIMO
MĖNESINĮ ŽURNALĄ

AIDUS
Kultūros Žurnalą Aidus i

redaguos redakcinis kolektyvas, sudarytas iš žymių lietuvių •' 
j ir kitų kultūrininkų. Vyriausias ] 

redaktorius rašytojas į

Antanas Vaičiulaitis ■'

—Liet. Tremtiniu Sielova
dos tarnybos žiniomis, Dele- 
gatūros veikimo laikais, trem 
tvje gyveno 231 lietuvis ku
nigas. Vienuoliu buvo: vyrų 
21, 4 klerikai, 1 brolis: mo
terų — 26 seserys. Penki ku
nigai mirė ir anie 70 emig
ravo i įvairius kraštus. Lie
tuviu kunigu nrieauglis trem
tyje labai nedidelis.

—Hamiltone, Kanado je, liė |

darbininkas; Anelė — 8. 8. 1925 — 
šeimininkė.

Baliūnaitė Sabina — 8. 12. 1946.
Pabrėža Antanas — 10. 11. 1877 — 

darbininkas.
Matulaitytė Ona — 27. 4. 1913 — 

darbininkė.
Matulaitis Vytautas — 6. 6. 1947.
Idikienė Bronė — 26. 11. 1902.
Tvirbutas Ipolitas — 10. 8. 1889 — 

darbininkas; Liucija — 12. 11. 1911— 
šeimininkė; Andrius — 23. 8. 1938.

Tvarkūnas Bronius — 23. 5. 1900—■ 
darbininkas; Magdalena — 4. 3. 1904 
— šeimininkė, Kestutis — 1. 7. 1932, 
Laima — 4. 8. 1934.

Malinauskas Petras — 12. 7. 1922— 
darbininkas; Zelma — 13. 7. 1927 — 
šeimininkė, Marija — 15. 2. 1949.

Pagrandienė Zosė'— 12. 1. 1916 — 
audėja.

Marganąvičiūtė Adelė — 18. 2. 1938.

4 AIDŲPRENUMERATOS KAINA METAMS: j
[a JAV ir Pietų Amerikoje - $5.00; Kanadoje - $5.50; kituose j 
pF kraštuose - $6.00. Atskiras numeris JAV - 50c., kitur - 55c. 1 
i? AIDŲ PLATINTOJAMS BUS SKIRIAMOS DOVANOS 1

& Visi į Kultūros Žurnalo AIDŲ Platinimo Talką 1 
v Tenelieka nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų j 
& AIDŲ j

v Prenumeratas ir aukas siųskite sekančiu adresu:
4 AIDAI, Kennebunk Port, Maine (U.S.A.) •'
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Prieš Kalėdas išeina laikraštis vaikams

TAISO LAIKRODŽIUS
įvairius amerikoniškų ir europiškų 

firmų laikrodžius. Darbas atliekamas 
greitai ir sąžiningai. ,

Priimamoji diena — šeštadienis. Ki
tu laiku - tik susitarus. *

ADOLFAS KREGŽDYS
Brooklyn, N. Y.

Leidžia
LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTAS

Redaguoja
Vytė Nemunėlis

g EGLUTĖJE bendradarbiauja žymiausi vaikų rašytojai, dai- 
lininkai, pedagogai-auklėtojai.

i EGLUTE eis kas mėnuo 32 pusi., iliustruota.
S Prenumerata: Amerikoje metams $3.00, ^kitur — $3.50.
S Mokykloms, grupėms ir platintojams už 10 apmokėtų pre- 
r numeratų viena duodama dovanų. '

Adresas: B. Brazdžionis, 107 Concord Steet, Lawrence, 
į Mass.

Užsisakykite iš anksto!

s

KLEEN KOL COAL CO,

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
ANGLYS, COKE ir ALIEJUS

OFISAS.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Gyvenimo Vieta:
65-43 Grand Ave. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y.

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

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai!

SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI
Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federalius ^ta'< \ 

ir Vietinius visiems štatams ir Municipalams Jungtinėse Valstybėse ai ‘ 
Užsienių šalyse.

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavieniu 
biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko n;bst< • 
ekspertiskai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti X 
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalės Valdžios ir kur: • 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokiu biznių, iliiiehų >3 
ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bi e bizniuos! . 
naudojant šį patarnavimą visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežj.ie.

Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link • 
mano geriausio jums patarnavimo.

RAŠYKITE: A
STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS) \ 

111 Ainslie' Street Brooklyn 11. N. Y.
Telefonas: EV 4-3049

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS 

BARAS — RESTORANAS

574 Hudson Avenae Rochester, N. Y.
Tel.: Main 7646

NUOSAVYBES PARDA VENIUI
ROCHESTER, N. Y., IR ARTIMOJE APYLINKĖJE

Per mumis galite gauti pirkti Įvairiausių nuosavybių ir biznių: 
Marinių ir mediniu namų, su visais Įtaisymais; 
krautuvių, duonkepykių, garadžių, saliūnų, 
gazolino stočių, žemes 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.
Telefonas: Stone 3783 (S
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KORESPONDENCIJOS

Rochester, N. Y<
ektorius

New Haven, Conn

8

raborius 
rbingos

LIETUVIŲ KATALIKŲ DARBININKŲ KLUBAS
Sveikina Visus savo Bičiulius ir Pažįstamus

KALĖDŲ ŠVENTĖMS
ir linki visiems

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
417 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

dirbančius po tos kilnios orga
nizacijos vėliava ir vieningai sie
kiančius Tėvynės laisvės.

D. Kis

taikiam
JAI
Avenue,

h, N. Y.

U B
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Yorke

vakarą

ORKE
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—Visas midstas išpuoštas spal- g 
votomis šviesomis, vainikais bei 
eglutėmis. Miesto dideliam sode1 
yra pataisyta Betlėjaus stainelė, § 
kurioje vaizduoja užgimusį Kū- | 
dikėlį, ir plokštelių pagelba yra | 
giedamos Kalėdinės giesmės, f

LINKSMŲ KALĖDŲ
" ir '

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Visiems mūsų Bičiuliams ir Pažįstamiems

Charles J. Roman
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

J113 Mt. Vernon Street Philadelphia, Pa.
Tel. POplar 4110

Nežiūrint, kad Amerikos 
lietuviai turi daug įvairių or
ganizacijų, tačiau vienos or
ganizacijos, apimančios visus 
lietuvius be pažiūrų skirtumo 
svarbiems tautos uždaviniam 
siekti, atrodo lyg ir trūko. Y- 
pač tas trūkumas išryškėjo 
kai Amerikon atvažiavo di
desnis skaičius tremtinių, ku
rie per visą buvimą Vokieti- 
jojbuvo įpratę būti susiorga
nizavę į lietuvių bendruome-, Prie Betlėjaus stainelės susiren- 
nes. Tam tikslui, gal kiek pa- j ka skaitlingos minios žmonių, 
vėluotai, Vyr. Lietuvos Išlai- Vienu žodžiu, šių visų papuoša- 
svinmoi Komitetas išleido Pa-1 lų reikšmė yra kad visi jau ruo- 
saulio Lietuvių Bendruome-' šiasi prie Kalėdų, kurios prime- 
nės nuostatus, pagal kuriuos na mūsų pasaulio Atpirkėjo už- 
visi lietuviai, kur jie begyven- 'gimimo dieną. Vieni kitiem per
tų, privalėtų burtis į vieną ka dovanėles, siunčia linkėjimus, 
bendrą organizaciją. į šeimos susieina ir smagiai pra-

Atvykę Amerikon tremti-: leidžia Kalėdų šventes.
niai ir negalėdami sutilpti e- —Mūsų parapijoje Piemenėlių
samose organizacijose, daug mišios bus 6 vai. ryte ir paskui | 
kur įsteigė tremtinių Drau- mišios seks kiekvieną valandą | 
gijas. Tas pats buvo ir Ro- ligi 11, kada įvyks paskutinios. | 
chesteryje. Tačiau gyvenimas 
parodė, kad šitoks tremtinių 
darugijų steigimas nevisai a- tikrai linksmas ir įspūdingas, 
titiko esamoms sąlygoms ir 
vietiniai lietuviai į tokį trem- nijos lietuvius šių brangių šven
tinių organizavimąsi pradėjo čių proga, linkėdami, kad mūsų 
nepalankiai žiūrėti. Iš to kilo • tarpe visuomet viešpatautų gra- 
įvairūs nesusipratimai bei žus 

lė.

Choras ruošiasi naujoms gies
mėms, kad padarius šias šventes

—Sveikinam visus šios kolo-

įvairūs nesusipratimai bei 
vieni į kitus skersavimai.

Kad išvengus šių nelygu
mų, Rochesteryje kilo suma
nymas suorganizuoti Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
skyrių ir tuo tikslu š. m. 
gruodžio 11 d. buvo sušauk
tas visuotinas lietuvių stei
giamasis susirinkimas, gau
siai dalyvaujant seniesiems 
lietuviams ir tremtiniams. 
Susirinkimas karštai pritarė 
sumanymui steigti bendruo- minimas švenčiausuoju 
menės skyrių, buvo priimti į- 
statai ir išrinkti valdomieji 
organai. Valdybon išrinkti: 
P. Narkelinnas, p. Pikūnas, 
dail. V. Vilimas, Dr. Lelevi- 
čius ir H. žemelis. Kol Ame
rikoje nėra centro, įstatai bu
vo pritaikinti vietos sąlygoms žymiai prisidėti prie Vasario 16 
ir skvrius veiks savarankiš- dienos suruošimo. Be to, ruošia 
kai. Kai Amerikoje atsiras Naujųjų Metų sutikimą gruodžio 
Bendruomenės Centras, Ro- 
chesterio skyrius įsijungs į 
bendrą veiklą.

Tuo būdu, Rochesteryje į- 
sikūrė pirmasis Amerikoje 
Pasaulio Bendruomenės sky
rius, apjungiąs visus lietu- 
viusvius bendrai kovai dėl 
Lietuvos laisvės, lietuvybės 
išlaikvmo ir kultūrinės veik
los vykdymo. Tenka sveikinti 
Rochesterio lietuvius, paro
džiusius tokį gražu vieningu
mą ir pilna supratimą lietu
viškoje veikloje ir tikėtis, kad 
jų pavyzdžiais paseks ir ki
tos Amerikos lietuvių kolo
nijos, gerai suprasdamos, kad 
tik organizuotume ir vieny
bėje yra mūsų galybė.

susipratimas ir artimo mei-
M.

Newark, N. J
Šv. Trejybės Lietuvių Parapijos 

bažnyčioje Kalėdų švenčių 
pamaldų tvarka

Iškilmingos Bernelių mišios 12 
valandą naktį. Pirmąją Kalėdų 
Dieną šv. mišios: 8, 9, 10, 11 ir 
12 valandą. 11 vai. suma, palai- 

sakra- 
diena

naujai

mentu. Antroji Kalėdų 
taip pat švenčiama.

Newarko ir apylinkės 
atvykusieji lietuviai veikia. Ak
tyviai dalyvauja vietinėse lietu
vių organizacijose, visuomeninė
je ir religinėje veikloje. Ruošiasi

31 d. vakare parapijos salėje. 
Reikia pažymėti, kad naujai at
vykusieji su senaisiais lietuviais 
pavyzdingai sugyvena ir sutaria. 
Jokių nesklandumų nepasitaiko

Maspetho Žinios

Amsterdam, N. Y.

i i 
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į Savo Narius, Rėmėjus ir visus Geros Valios Lietuvius | 
SVEIKINAME ŠVENČIŲ PROGA

LINKĖDAMI VISIEMS 1

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ |
ir |

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ |
TAUTININKŲ KLUBAS I

337 Union Ave., Brooklyn, N. Y. • |

Į

LINKSMŲ KALĖDŲ
Visiems Draugams ir Pažįstamiems

M. BALLAS
FUNERAL HOME

j MATTHEW P. BALLAS 
Funeral Director

ALBERT J. BALTON 
Lie. Manager

i
j

Į

I^I/W>ORIW
Seniai visų laukiamas “Amerikos” Kalendorius (kurio virše

lio klišę matote viršuje) jau atspausdintas ir siuntinėjamas jį užsi
sakiusiems. *

Kalendorius išėjo daug dinesnis negu iš anksto buvo numatyta 
(viso 112 pusi.) ir jo išleidimas atsiėjo apie doleris už vieną egzem
pliorių, tačiau jį siunčiame visiems, prisiuntusiems 50 centų, kaip 
ankščiau buvo paskelbta. Tačiau prašome gerb. skaitytojų, kas 
išsigali, su didesne parama prisidėti prie jo išleidimo.

Kas prisius nemažiau $1.00, tų vardus skelbsime laikraštyje, 
Rėmėjų sąraše.

Užsakymus siųskite:
“AMERIKA”

Brooklyn 11, N. Y.417 Grand Street,

KLAUSYKITE!
Sveikiname Savo Kostumerius, Draugus

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS
IR *

_ NAUJAIS METAIS
ŠIMANSKAS & MITCHELL

MĖSOS KRAUTUVĖ
145 ir 378 Grand St., . Brooklyn, N. Y.

Tel. EV 8-4608 - į

i

Kiekvieną sekmadienį, 1:30 
vai. po piety, radijo bango
mis, iš stoties WLIB, 1200 
klc. leidžiama Didž. New 
Yorko ir apylinkių Lietuvių 
Biznierių Lietuviška h ' pro
grama, kuri tęsiasi1 visą va
landą. Biznio reikalais kreip
kitės asmeniškai arba laiš
kais pas Petrą Lisauską, 496 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Įsteigta 1927 REgent 7-2560

WALTER L. FORMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir BALSAMUOTOJAS

404 East 79th St., New York City
Prieš Šv. Monikos Bažnyčią, R. C.

ELIZABETH C. FORMAN, Balsamuotoja 
Koplyčios visose miesto dalyseV. J. Atsimainymo parapi

jos choras Kalėdų naktį 11:20 
vai. prieš mišias giedos Kalė
dines sekančias giesmes:

“Sveikas Jėzau gimusis”, J. 
Naujalio; “Gul šiandieną,” J. 
Naujalio; “Tyliąją naktį,” J. 
Naujalio; “Gloria,” Kun. J. 
Čižausko; “Kalėdų giesmė,” 
K. Čiurlionio; “Tyli naktis,” 
Gruber (Choras ir solo M. Že
maitė) ; “Linksma giesmė.” J. 
Naujalio; “Nakties Rimtis,” 
J. Strolio; “Šiandien Betlė- 
jui,” K. Čiurlionio; “Mums 
Linksma naujiena,” L_.__
rausko (Iš operetės Šv. Nak
tis) ; “Adeste Fideles.” No- 
vello; “Mišios Šv. Liudviko,” 
Žangi.

Mūsų liaudies kalėdinės 
giesmės, iš daugel tautu kalė
dinių giesmių yra meliodin- 
giausios, išreiškiančios gyvą 
linksmą džiaugsmą. Giedoji
mo meliodijos ypač mūsų j—=>
liaudies kalėdų giesmės kyla,nas nėra taip artimas religi- 
idangaus mėlynę tarsi paukš
tis lekia aukštai į saulę-—kad 
ir akys jau nebegali, jo pa
siekti—ir aidėja: “Gloria in 
excelsis Deo” danguje ir že
mėje. Tiktai muzikos ir gie
dojimo pagelba žmogus ge
riausiai gali išreikšti Kūrė
jui savo tikėjimą, viltį, mei
lę, džiaugsmą, liūdesius ir 
skausmus.

Klausytojai tikinčioji liau
dis pasiduoda galingai litur-

Sveikiname Savo Draugus ir Kostumerius ,

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA
ir Linkime

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
ANTANAS VIKRIKAS

MĖSOS KRAUTUVĖ

v PARDUODAMA
9 lotai (sklypai) už pusę kai

nos, In Bay Shore, L. I. Kreip
kitės pas Praną Alexis, 110-78 
Jamaica Ave., Richmond Hill, L. 
I., N. Y. Tel.: VI 7-8110.
s? □

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

■e

M. Pet- I 125 Grand Street
Sekmadieni, gruodžio 11 die

ną Amerikos Lietuvių Klubo sa
lėje įvyko lietuviškos visuome
nės susirinkimas, kuriame dare 
pranešimus dalyvavęs Amerikos 
Lietuvių Kongrese New Yorke 
delegatai, kun. R. Balčys ir p. 
Lalas. Abu delegatai padarė 
gražiai paruoštus ir išsamius 
pranešimus. Kun. R. Balčys sa
vo pranešime, kreipėsi į Amster
damo lietuvius visu nuoširdumu 
ir dar didesniu pasiaukojimu 
imtis ir toliau tęsti Tėvynės iš
laisvinimo darbą. Kreiptasi į jau
nimą, tiek atvykusius tiek vieti
nius, burtis vieningai po Tėvy
nės išlaisvinimo vėliava.

Norima įsteigti Vyčių kuopą. 
Iš buv. tremtinių jaunimo pusės 
rodomas tai organizacijai prita
rimas. Nežinia, kokios nuotaikos 
tuo atžvilgiu bus čia gimusis jau
nimas/ Reikia tikėtis, kad ir iš 
jų pusės bus pilnas pritarimas.

Labai gražu matyti mūsų ko
lonijos gausų ir daug galinti, gydami es sukeli a savvie Die- liausią mokesčių kortelę, nes už 
veikti jaunimą, tiek atvykusius,' v0 meilę. Todėl tai muzika su tris mėnesius nesumokėjęs nu- 
tiek vietinius bendromis jėgomis | giedojimu anksti tapo svar- j stoji visų teisių. Narys.

bia Dievo garbinimo priemo
ne, ir visa išrinktosios tautos 
istorija liudija, kiek daug 
reiškė tenai muzika ir ypač 
giedojimas kaipo būdas Kū
rėjui garbinti.

Bažnyčiai tarnauja visos 
meno šakos, tačiau joks me-

jai kaip muzika ir giedojimas, 
juodu ypatingai stipriai jun
giasi su,pačia liturigja. Dėlto 
tai ir sako sena bet teisinga 
patarlė: “Kas gieda—du kart 
meldžiasi.” A. V.

PASTABA KRIAUČIAMS

Pagal naują konstituciją, 
kiekvienas amalgamated ACW 
of A narys, kad būtum galioje, 

ginės muzikos ir giedojimo į- privalai užsimokėti mėnesinį 
' takai, ir tuo pačiu, jos klau- mokestį ir turėti su savim vė-

Brooklyn, N.
I

' KLAUSYKITE RADIJO

Klausykitės gruodžio-Dec. 24 
d. nuo 2 vai. iki 3 vai. po pietų 
per WWRL 1600 klc. radio stotį 
labai įdomios kūčių programos, 
kurioje dalyvaus Mgr. prel. Jo
nas Balkūnas, Lietuvos gen. koų. 
attache Anicetas Simutis, Har
monijos ansamblis, vad. Violetos 
Tamkiūtės - Pranokus, Kauno 
Valst. Operos solistas VI. Iva
nauskas, solistai A. Vasiliauskas, 
Kostas Ostrauskas, Margaret 
Juvic, Adela Kižis bei Valstybi
nio Dramos Teatro aktoriai An
tanas Škėma, Kazys .Vasiliaus
kas, Vitalis Žukauskas ir kiti.

K «
| Tel. DEW 5136
S
* Jos. Kavaliauskas
Jį Laisniuotaa
| LIETUVIS GRABORIUS
Jį Penna Ir New Jersey valstijose

K Nuliūdimo valandoje prašau 
K šauktis prie manes
i . 1601 - 03 So. 2nd Št

Philadelphia, Pa.
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PARDAVIMAI

Trijų gabalų “Living Room” 
baldai.' Geram stovyje. Parduo
dami nebrangiai. Kreipkitės į J. 
Adams, 54-03—69th St., Mas- 
peth, N- Y.

JERSEY PORK

Pardavimai
WILLIAMSBURGE

Tuščias flioras su 4 kambariais 
maudynės, 3 šeimom, mūrinis su 1 
kambarių ir maudynėm, 3 blokai nu< 
subway — $4,750.

8 šeimynų su 40 kambarių, maudy
nės. — $11,500.

8 šeimynų, mūrinis, kampinis, bo: 
kambariai, garažas.

RICHMOND HILL
2 šeimynų, 10 kambarių, štymas, 

garažas — $9,750.
2 šeimynų, mūrinis, atskirai staty

tas, aliejum šildomas, garažas.
Turime visokių tuščių namų Brook- 

lyne, Queens ir Nassau. Taip pat ir 
naujų.

428 Grand St., Brooklyn, N.
Didelis pasirinkimas

Lietuviškų dešrų ir skilandžių

Z I N I S
361 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. EV 4-3487
Tel. RE 9-1506

KLAUSYKITE

S 
S s

2 *
h------------ —---------------------- n
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Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo ištaiga
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai
Kreipkitės dieną ir nakti

■s

Kalendoriai 1950 nu
Tinka namuose ir biznieriams 

Turim visokių lietuviškų, amerikoniš
kų, religinių, gražių merginų ir kito
kių kalendorių. Su lietuviškais ar 

amerikoniškais menesiais.
1 už 35c., 3 už $1.00, 100 už $18

(su prisiuntimu>
Užmokesti: iki $1.00 siųskite 3c Stem- 
pomis arba Doleriais; virš $1.00 galite 
siųsti Money Orderiais arba Čekiais, 

adresuodami:

LITHO CALANDER & 
PRINTING CO.

199 New York Ave., Newark 5, N. J.

Lietuvos Atsiminimų
RADIJO VALANDŲ 

šeštadieniais, 5:00 — 5:30 vai. vak. 
Stotis WEVD (A. M. )1330 kil. 5000 w.

Direktorius JOKŪBAS J. STUKAS 
429 Walnut Street Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5360

Jos. Zeidat, Jr.

LIETUVIŠKA UŽEIGA
■Nebrangiausia—ir—Geriausia

41\ GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TELEVIZIJA KAS VAKARAS

i),

V
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Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-9229

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

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

šventadieniais susitarus

TeL EVergreen 7-6888
VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

$ »
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J^APYLINKiJB Šv. Jurgio Parapija

Kan. prof. J. Meškaus
kas, neseniai atvykęs į Ame- 
riką, dabr apsistojo Apreiš- 
mo parapijoje Brooklyne pas 
kleboną kun. N. Pakalnį.

• Tremtinių Draugija sau
sio 2 d. Apreiškimo parapijos 
salėje rengia vaikams Kalėdų 
eglutę. Tėvus užregistruoti 
vaikus kviečia Kalėdų 1 ir 2 d. 
d. 12 vai. parapijos mokykloj.

• O Masiulienė iš Maspetho 
Kalėdų proga siunčia “Ame
rikai” prenumeratą, kalendo
riui auką ir linki sėkmingų 
1950 m. savo laikraščiui.

• Dr. Dambrava, ALRK 
Susivienijimo organizatorius,

. verbuodamas naujus narius 
šiuo metu sėkmingai dirba 
Brooklyne ir jo apylinkėse.

• New Yorko Ateitininkų 
Jaunimo Kuopos susirinkime 
pereitą šeštadienį naujon val- 
dybon išrinkti: Alg. Kepalas 
Br. Kūlytė, Aid. Baužinskai- 
tė, M. Pupiūtė ir K. Bobelis

• Adv. P. Stravinskas įsi 
jungė į Vyčių jaunimo veiklą 
Brooklyne. Jo sugestijomis 
šiuo metu čia vietinės Vyčių 
kuopos rėmuose sudaryta lie
tuviškajai kultūrai kelti ir pa 
laikyti komitetas.

• Prof. Dr. Z. Ivinskis, šiuo 
metu esąs Romoje, pranešė, 
kad jis čia, kaip ir Vokietijo
je, vėl laukia “Amerikos”. 
Profesorius iš Vokietijos į 
Romą atvvko šį rudenį.

•M. Kučinskas iš Brooklv
no, senas “Amerikos” skai
tytojas ir rėmėjas išėjo i pen
sija. Dirbo “Aurora Electric 
Company’’.

• Kun. T. Narbutas iš San
tiago, Čilėje atvyko i AJV ir 
apsistojo orei. J. Balkūno pa
rapijoj e Maspeth, N. Y., iš 
kur išvvks i Chicago. Kun. T. 
Narbutas dirbo Santiago Kar
dinolo kurijoje ir buvo kated
ros rektorius.

Apreiškimo 
Parapija

Kalėdų pamaldų tvarka:
12 vai. nakties Iškilmingos 

Bernelių Mišios.
Kitos mišios: 7, 7:30, 8, 

8:30, 9, 10, 11 ir 12:15.
Parapijoschoras, muz. Pov. 

Sako vadovaujamas per iškil
mingas Bernelių mišias gie
dos:
1. Festival mass — T. Gruber
2. Sanctus — Gounod
3. Jesu Bambino — P. Yon 
ir kitas kalėdines giesmes.

—Šv. Vardo Draugijos me
tiniame susirinkime gruodžio 
4 dieną išrinkta nauja valdy
ba 1950 metams. Pirmin.—K. 
Baltrušaitis, vicepirm. — P. 
Litvinas, finansų rašt. — V. 
Zaukus, kasim — J. Skarulis, 
knygų prižiūrėtojas — F. 
°uskunigis, užrašų raštin. — 
M. Mikolaitis, tvarkdarys — 
S. Stumbris. šv. Vardo drau
gijos susirinkimai perkelti į 
antrą mėnesio sekmadienį, po 
bendros Komunijos, tuojau po 
8 vai. mišių. Prašomi visi na
riai nepamiršti.

Kalėdinių pamaldų tvarka: 
Piemenėlių iškilmingos šv.

Mišios bus naktį 12 vai. Prieš 
pamaldas bus procesija į 
“Stainelę”. Po šių mišių bus 
suteiktas paliminimas.

Kitos mišios bus: 7, 8, 9. 
10 ir llval.

Choras pasirengęs šioms 
iškilmėms su gražiu giedoji
mu.

Po Naujų Metų bus spaus
dinamas parapijos biuletenis. 
Jo spausdinimu rūpinasi kun. 
A. Petrauskas.
. Sunkiai serga Kazlauskie
nė. Ji tikrai pavizdinga para
pijietė, nes gyvena toli nuo 
bažnyčios, bet kiekvieną sek
madienį atsilanko į savo pa
rapijos bažnyčią.

Linkėtina jai greito pasvei
kimo.

Kalėdojimas prasidės tuoj 
po Naujų Metų.

Maspetho Žinios

KVIETIMAS ŠOKIAMS

Lietuvos Vyčių 41 kuopa 
rengia Kalėdų Šokius, kurie 
įvyks sekmadienį, gruodžio 
25 d., 9 vai. vakare, Apreiški
mo parapijos salėje. Gros J. 
Thomas orkestras. Šoksime 
amerikoniškus ir lietuviškus 
šokius. Prašome visus atsilan 
kyti. Įžanga $1.00.

REIKALINGA

Moteris prie namų ruošos. 
Kreipkitės į “Ameriką”.

SVEIKINAME VISUS VIETINIUS IR NAUJAI 
ATVYKUSIUS LIETUVIUS

IR LINKIME

Linksmų ir Sėkmingų Šv. Kalėdų
JUOZAS, ONA GINKAI ir

JUOZUKAS su žmona PETRONĖLE
j 495 Grand Street, 
i

Brooklyn 11, N. Y.

t Pirmutinis “AMERIKOS” Įvairumų

VAKARAS
DAINOS-BALIUS-ŠOKIAI

RUOŠIAMAS SEKMADIENĮ PO NAUJŲ METŲ

JSausio-Jan,8,’S0|i____________ I
ŠV. STANISLOVO PAR. SALEJE I

'SNewell St. ir Driggs. Ave., Greenpoint, Brooklyne J
Programos pradžia 5 vai. po pietų, šokiai — 6:30 vai. f

ĮŽANGA — $1.00' Moterys tautiniuose rūbuose * 
įžangos mokesčio nemoka. *

DURŲ PRIZAI: Atsilankiusiems skiriama 3 do- + 
vanos po $5.00 kiekviena ir $5.00 lietuvaitei su į 

gražiausiais tautiniais rūbais. |
ŠOKIAMS GROS J. NAVICKO |

NAKTIES PELEDŲ ORKESTRAS |
l’KOGBAMĄ IŠPILDYS PABAPIJŲ CHORAI t

Tautinius šokius šoks JADVYGOS BICHNEVIČIŪTĖS T 
vadovaujama tremtinių šokikių grupė ., Z.

Sveikina “Amerikos” Štabą |

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA |
ir Linkiu Sėkmingai |

Darbuotis |
NAUJAIS 1950 METAIS |

Alfonsas Stankevičius g
g Bronx, N. Y.

Ttis W Waiter įįr ftįn ttin Vwn Tfts TtM tįaaįiaUaaJĮį ii

f LAIMINGŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ I
i ir 1

NAUJŲ METŲ 
KUN. JONUI ČEKAVIČIUI 

ADOLFUI ir ONAI ŠEPEČIAMS

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius
ŠEŠTADIENIAIS 2 VAL. POPIET WWRL 1600 kc.

Gyvuoja virs 15 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika 
(Vietelės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t.t.

Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)
495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 4-7142
J. P. GINKUS AD. JEZAVITAS V. UBAREVJCIUS

Direktorius Muzikos Dlr. Pranešimų Dir.

§ Jonas, Viktorija, Danutė ir S
I Brooklyn, N. Y. Vytautas Galiniai | A. ir E. POVILANSKŲ

Baras ir Restoranas

-----------— Moterų Sąjungos 30 kp. & 
savo metiniame susirinkime £ 
perrinko vėl senąją valdybą: 
Pr. Ražickienė — pirm., O. 
Lizunienė — vicepirm., O. Pe
trulienė — sekretorė, O. Ba- 
gočiunienė — iždininkė, M. 
Riaubienė — tvarkdarė. Nu
tarta daryti margučių balių 
per Atvelykį.

Dvasios vadu ir toliau liko 
kun. P. Lekešis. Į susirinki
mą atsilankė ir žodį tarė prel. 
J. Balkūnas.

Sąjungietės pasirjžusios ir 
toliau darbuotis Dievui ir Tė
vynei.

Padėkos dienoje, lapkričio 
24d., matėme krepšinio rung- 
nes tarp atvvkusiu iš Euro
pos krepšininkų ir Brooklvno 
Vyčių. Kitos panašios rung- 
typąąjvyks sausio 7 d„ kai

Savo Bičiulius ir Pažįstamus 
Sveikiname

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA
ir Linkime Visiems

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Brookljn, N. Y. Mr. & Mrs. F. GRAŽIS

& • W

i- MOTERŲ SĄJUNGOS 29 Kp. — APREIŠKIMO PAR. |
i Sveikina Ž

I
 ŠVENTOMIS KALĖDOMIS

Savo Dvasios Vadus, Kuopos Nares, Prietelius ir Gerada- į 
rins Linkėdama Visiems S

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ |
| KUOPOS VALDYBA į

Sveikina Savo Bičiulius ir Pažįstamus

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS
ir Visiems Linki

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

Tel. EVergreen 4-9737
$

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

galima pirkti su mažu įmokėji- 
mu. Gera proga įsigyti nuosavy
bę ir dykai turėti kambarius. 
Namas geras, nebrangus ir gra
žioje vietoje.

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

Mainais yra namu ant biznių 
ir farmų. Taipgi gerti lotų.

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

Clement A. Vokei
(VOKETAITIS)

ADVOKATAS
197 Havemeyer Street 

Brooklyn Ū, N. Y.
Tel. EVergreen 7-9394

LIETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New York
Telefonai:

Ofiso Tel. Namu T®1
WO 2-3497 NE 9-5684

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

A ...... . . | 
atvykę krepšininkai išbandvs | 
savo jėgas su kita amerikie- § 
čių lietuvių katalikiška ko- * 
manda. CYA, kuri veikia prie 
Apreiškimo parapijos, šios g 
’■ungtvnės iwks Volkert’0 | 
Hali, 38-11 27th Street, Lona « 
Tsland Citv (3 blokai nuo j 
Queens Plaza). Rungtynių | 
nradžia 7:00 P. M. Po rung- g 
tvnių šokiai. Nepraleiskime g 
nrogos pamatyti dar vienas g 
^etuviško jaunimo įdomia® g 
krepšinio rungtynes.

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
ĄNTANAS ir ELENA POVILANSKAI

158 Grant) Street » Brooklyn, N. Y.

ANGELŲ KARALIENĖS PARAPIJOS

Amžinojo Rožančiaus Draugijos
PIRMININKĖ ONA SIJEVIČIENĖ

Sveikina savo parapijos kunigus, draugijų veikėjus, nares į
“Amerikos” štabą ir visus geros valios lietuvius *

PADĖKA .’J

Po mano vyro Vlado Sirgė- y 
dos staigios ir netikėtos mir- JĮ 
ties, širdingai dėkoju Vlado ŠĮ 
seserims ir švogeriams: Mr. $ 
ir Mrs. Kvartūnams, Mr. ir Jį 
Mrs. Liepus; broliui Jonui su Šį 
žmona ir visiems artimiesiem e 
bei draugams prisidėiusiems 
prie mano vyro laidotuvių. ŠĮ 
užpirkusiems Šv. Mišias, at- S 
siuntusiems gėles, palydėju- $ 
siems į kapines ir padėiu-A 
siems man sunkioje valando-ĮS 
je. Vlado seserims ir broliui 
esu dėkinga už prisidėjimą ŠĮ 
nrie gedulingų pietų. Taip pat 
dėkoju visiems, kurie man pa
reiškė užuojauta. l5^

N. Sirgėdienė

GRAŽI* tįsia no VAN A
. Z ŠVENTĖMS

Dailininko Č. Januso atsiu
sti iš Vokietijos aliejais da- 
žvti. ant drobės na veikslai: 
Baltijos jūros sanlėlvdžiai ir 
mėnesienos ir Lietuvos Žie
mos vaizdai, 
lėkštės.

Krmnk’tšs: 
m7.RR 117th
Hill, N.- Y. Telef. VI. 8-3138 į

T. p. medinės

K. Motuzas.
St.. R’chmnnd

JOSEPH P. M*CHULIS
Real Estate & Insurance

Parduoda ir apdraudžia namus 
visose apylinkėse. Notarizuoja 
dokumentus, tremtiniams išpil
do blankus ir pagelbsti Ameri
kos pilietybės gavimo reikaluo
se. Apdraudžia ir žmonių gyvy
bę ir sveikatą.
8G-5G 85th St., Woodhaven, N. V. 

Tel. VI 7-1896

Sveikiname Visus Draugus ir Pažįstamus

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS

NAUJAIS 1950 METAIS

J. GARŠVA ir ŠEIMA

KALĖDOS B 
fe-GINKŲ KRAUTUVĖJE ®
*495 Grand St., Brooklyn, N. Y. N

DIDŽIOSIOS KALĖDŲ ŠVENTĖS JAU ČIA. Tad f 
pasirūpinkite dovanomis! I V

Kaip kiekvienais metais, taip ir šįmet, geriausių 7 
dovanų pasirinkimas yra GINKŲ KRAUTUVĖJE. 7 
Sveikinimų Atvirukai, lietuviški S 

ir Amerikon iš k i V
l\ Saldainiai, specialios dėžutės su saldainiais. Kalėdų Eglutei (T 

papuošalai ypatingai šįmet labai gražūs, nes importuoti iš 
x\ Vokietijos ir kitur. 67
[L VAIKAMS ŽAISLAI IR LĖLĖS, KOJINAIČIŲ su žaisliukais, kurias 

cv Kalėdų Senelis pakabina vaikams prie durų ... \S 
PV • Lai ir jūsų vaikutis randa tokią $

įvairiaspalvių šviesų eglutei, net kalėdinių eglučių su elektrikinėmis fį 
(C -žvakutėmis, taip pjit rašomųjų plunksnų nuo $1.00 iki $125.00. f( 
pP DIDŽIAUSIAS IR ĮVAIRIAUSIAS PASIRINKIMAS )/

J J, CINKUS PALACE | 
V 495 Grand Street , Brooklyn, N. Y.

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

DAyenport 6-0259
RALPH K RUCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

HY 7-4554 - 4555

223 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

Vai.: 1-2, 6-8—ir susitariant

STurk 2-1454 f
F. GRAŽYS ir SŪNUS J

KONTRAKTOR1AI 5
Atlieka mūrinių namų sienų H- i 
lyginimą, plaateriavimą, ialigat- 9 
vių cementavlmų ir Irt. darbus. 7

293 MAUJER ST., v
BROOKLYN S, N. Y. »

ILARDI CO
895 Broadway, Brooklyn 6, N. Y,

MODEL NG

NOW ONLY S 189.75

GENERAL® ELECTRIC 
REFRIGERATOR

AS LITTLE AS

$2.oo PER WEEK
AFTER DOWN 

. FAYMINT!

I Siūlo Geriausių Firmų
1 REFRIGERATORIUS 8
| • GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE i
f • WESTINGHOUSE • PHILCO |
| TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ | 
& Gasinių ir aliejum šildomų PEČIŲ | 
I RADIO APARATŲ I

I1 TELEVIZIJOS APARATŲ I
SKALBIMO MAŠINŲ I

ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ |
Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir įsitikinti, «

itad mūsų prakčs ir pirkimo sąlygos yra geriausios. v
Atsilankę, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu

JOSEPH N. ZAYAN, nes tik per jį gausite didžiausią nuolaidą .... 8
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